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1. SOFTWAREAREN MEHATXUAK 

1.1 Ahulezia softwarearen  

a. Definizioak 

 Softwarea: ordenagailuari agindutako lanak betetzea ahalbidetzen duen aplikazio edo 

programa multzoa da. 

 Sistema-eragilea 

 Ordenagailuaren baliabide, fitxategi eta zeregin guztiak kudeatzen dituen softwarea 

da. 

 Honako programa-utilitate hauek ere baditu: sistema-eragilearen erroreak 

automatikoki zuzentzea, eguneratzeak instalatzea, kontroladoreen bidez periferikoak 

kudeatzea... 

b. Softwarearen ahuleziaren jatorria 

 Instalazio- edo konfigurazio-erroreak 

 Softwarearen dokumentazio eskasa. 

 Instalazio- edota konfigurazio-lanetan aritzen direnen prestakuntza-gabezia edo  

arduragabekeria. 

 Nahita egindako konfigurazio akastuna. 

 Programazio-erroreak 

 Bug izena dute. 

 Bug-ak, segurtasun-zuloak, dira sisteman ahultasunak sortzen dituzten programazio-

erroreak. 

 Programa: 

o Ondo diseinatuta egon daiteke baina ahula izan. 

 Atzerapena adabakiak egiten 

 Adabakia: akatsak zuzentzeko edo bertsio berrietara eguneratzeko erabiltzen den 

kode zati txikia da. 

 Sistema-eragile guztiek ezagunak diren ahultasunak dituzte eta aurkitu ahala, 

adabakien bidez konpontzen dira. 
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 Sistema-eragile batek zenbat eta erabiltzaile gehiago izan, orduan eta malware 

gehiago programatzen da. 

 Fidagarriak ez diren iturrietatik softwarea jaistea 

 Softwarea deskargatzeko web-orri ofizialen antza duten orrialdeak dira. 

 Hauek dira sortzen diren eragozpenak: 

o Erabiltzaileentzat oharkabeak diren aplikazio txikiak instalatzen dituzte. 

o Webgune jakin batzuk sustatzen dituzte. 

o Informazioaren propietateak arriskuan jartzen dituzten kode maltzurren zatiak 

izan ditzakete. 

c. Kode ahulei egindako erasoen eragina 

 Eraso batek eragina izan dezake informazio seguruaren propietateetan: 

 osotasunean 

 konfidentzialtasunean 

 eskuragarritasunean 

 Sistemaren inguruko informazioa modu ezkutuan lortzea: 

 erabiltzaileen datuak 

 sistema-eragileena 

 aplikazioena 

 datu-baseena 

 Informazio mugatua lortzea, kopiatzea eta zabaltzea. 

 Datuak aldatzea edo ezabatzea. 

 Baimendutako erabiltzaileei euren informazioan sartzea galaraztea. 

1.2 Mehatxuak softwarean eta informazioan  

a. Sarrera 

 Informazio-sistema batean, datuena da babestuen dagoen arloa. 

 Informazio-sistemen mehatxuen artean ahulena erakundeen giza erabiltzaileena da: 

 Datuak kudeatzen dituzte. 

 Datuak babesteko betebeharra dute. 

 Informazioaren gaineko mehatxu motak: 

 kode maltzurra (malwarea) 
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 ingeniaritza soziala 

b. Kode maltzurra (malware-a) 

 Definizioa: 

 Malwarea: birus informatikoa da. 

 Eragina: 

o ordenagailu edota zerbitzarian 

o PDAn 

o kontsolan 

o sakelako telefonoetan 

 Malware-ak sortutako infekzioaren adibide bat: 

o Nahigabe instalatutako aplikazioak agertzea. 

 Birusa: 

 Programa ostalari baten kode arruntean txertatutako kode maltzurra da. 

 Ordenagailu batetik beste batera hedatzen da giza esku-hartzearen bidez. 

 Eragina: 

o softwarearen funtzionamenduan 

o hardwarearen funtzionamenduan 

o informazioaren propietateetan 

 Harra: 

 Birus mota bat da. 

 Automatikoki eta giza esku-hartzerik gabe hedatzen da. 

 Ez du beste kode batean kokatzeko beharrik. 

 Datuak transmititzeko zerbitzuak bere gain hartzen ditu. 

 Batzuek mutatzeko ahalmena dute. 

 Troiarra: 

 Troiako Zaldia izenarekin ere ezagutzen da. 

 Programa kaltegarria bada ere, software onuragarriaren antza du. 

 Backdoor-a troiar mota bat da: 

o Bezero-zerbitzari ereduko programa da. 
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o Ordenagailu bezeroan sarbide bat irekitzen du. 

o Zerbitzariak baliabide guztietara sarbidea du, kontrolatzeko zein informazioa 

erabili eta eraldatzeko. 

 Infekzioa programa-tranpa bat exekutatzean gertatzen da. 

 Bot maltzurra: 

 wwwbot edo web robota izenekin ere ezagutzen da. 

 Giza portaera simulatzen du. 

 Edozein programazio-lengoaiatan garatuta egon daiteke. 

 Non erabiltzen da? 

o Jolas-jardueretan. 

o Zonbi moduko kasuetan. 

 Bot baten zereginak (modu automatikoan eta erabiltzaileei erreparatu gabe): 

o Zabor-posta eta birusak bidaltzea. 

o Informazio pribatua lapurtzea. 

o Web-orrietara zerbitzu-ukatzeak bidaltzea. 

o Publizitate-iragarkietan automatikoki klik egitea. 

 

Irudia 5-1. Botnet baten funtzionamendua

Ziber-delitugile

Botnet-a kontrolatzen duen
zerbitzaria

Bot-en sarea

Web zerbitzariari
egindako erasoa

Sarbide
ukatua

Legezko erabiltzailea

 

 



8 

 

 Spyware-a: 

 Sotfware espioi izenarekin ere ezagutzen da. 

 Instalatzeko birus edo troiar baten laguntza behar du. 

 Ekipo bateko erabiltzaileen informazioa lortzea du helburu. 

 Kontrolatzen dute: 

o kontaktuen zerrenda 

o jasotako eta bidalitako informazioa 

o instalatuta dagoen softwarea 

o IP helbideak 

o erabilitako internet zerbitzaria 

o bisitatutako web-orriak 

o web-orrietan egindako egonaldiak 

 Makro birusa: 

 Definizioa: 

o Softwarearen bidez sortutako instrukzioa da. Modu errazean exekutatzen da eta 

atazak modu automatikoan egiten ditu. 

 Programetan txertatu beharrean, dokumentuetan txertatzen da. 

  Bere eragina era askotarikoa da. 

c. Ingeniaritza soziala 

 Sarrera: 

 Informazioa erabiltzailearengandik lortzen du. 

 Gizakia erraz fidatzen da eta ingeniaritza soziala horretaz baliatzen da. 

 Gizakiok segurtasun-katean mailarik ahulena gara. 

 Gizakiak engainatzeko erak: 

o mezu-kateak 

o aberaste usteko posta elektronikoak 

o phishing-a 

 Iruzur egiteko modurik erabiliena posta elektronikoa da. 

 Kateak: 

 Bakearen, maitasunaren edo zoriontasunaren inguruko mezuak izaten dira. 
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 Mezuaren birbidalketa masiboa eskatzen dute. 

 Erabiltzaileak mezua birbidaltzen ez badu ezbeharren bat gerta litekeela adierazten 

dute. 

 Beste batzuetan, esaten dute eten egingo dela posta-zerbitzua. 

 Jatorria: 

o Erabiltzaileen zein erakundeen interesa, posta elektronikoen helbideak lortzeko. 

 Helburua: 

o Zabor-posta erako mezu-bidalketa masiboa egitea, askotan zerbitzariak 

kolapsatzeko. 

 Aberaste usteko posta elektronikoak: 

 Erabiltzaileen inguruko informazioa lortzen dute. 

 Agintzen dute dirua modu errezean lortuko dela. 

 Adibideak: 

o Saria segurutzat jotzen den loteria. 

o Oinordekorik gabekoen herentzia. 

 Etekinak: 

o Biktimek sariak lortzeko egiten dituzten diru-ekarpenak. 

 Phising-a: 

 Inglesezko fishing hitzarekin antz handia du, irakurketan eta esanahian. 

 Ohiko sistema da pasahitzak lortzeko, ondoren identitatea ordezkatzeko erabiliko 

dena. 

 Ohiko funtzionamendua: 

o Fidagarriak diren kontaktuetatik mezuak jaso. 

o Jasotako mezuek web-orri batera joateko esteka dute. 

o Iruzurrezko web-orrian sartzean erabiltzailea eta pasahitza eskatzen ditu. 

o Erabilitako erabiltzailea eta pasahitza kopiatzen ditu eta identitate ordezkapenak 

egiteko datuak biltzen ditu. 

1.3 Intrusismoa informatikan 

a. Sailkapena 

 Hackerra: 

 Kode etikoa duen arrotz mota bakarra da. 
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 Ezagutzen ditu: 

o programazio-lengoaiak 

o komunikazio-protokoloak 

 Intrusioak egiteko arrazoiak: 

o Ikastea. 

o Segurtasun-informatikoa kuxkuxeatzea. 

o Segurtasun-zuloen existentzia egiaztatzea. 

 Kode etikoak ondorengo hauek hartzen ditu kontuan: 

o Ekipoetan informaziorik ez hondatzea. 

o Lortutako informazioaren pribatutasuna mantentzea. 

 Cracker
1
-a: 

 Hackerren teknikak erabiltzen ditu: 

o Bere onerako 

o Indarrez sartzen den sistemetan kaltea eragiteko 

 Alderantzizko ingeniaritzaren inguruan aditua da eta publikoki erabiltzen du: 

o Serie-zenbakiak eskaintzeko 

o Programa komertzialen pasahitz-sortzaileak eskaintzeko 

 Definizioa: 

o Erabiltzaileak erosi ez duen software komertzial bat bereganatzen laguntzen du. 

 Phreaker-a: 

 Phreak hitza ingeleseko phone eta hack hitzen lotura da. 

 Telekomunikazioetan aditua da. 

 Telefono eta horien sareetan mugitzen da baimendu gabeko ekintzak egiten. 

 Telefono-hacker kontzeptuarekin lotzen da. 

 

 Script kiddie-a: 

 Sozialki gehien mespretxatzen den arrotz mota da. 

                                                      
1
Crack programa txikia da. Horren bitartez, erabiltzaileak erosi ez duen software komertzial bat 

erabiltzeko aukera ahalbidetzen da. 
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 Ezagutza gutxiko pertsona da. 

 Urrutiko sistemei erasotzeko, adituek sorturiko tresnak erabiltzen ditu. 

 Pasahitzak lapurtzen dituzte eta sartze kaltegarriak egiten dituzte. 

 Newbie-a: 

 Esanahia: hasiberria. 

 Hacking teknikak ikasten ari diren pertsonak dira. 

b. Hacking prozesua 

 Hacking teknikak ikasteko prozesuaren baldintzak: 

 denbora 

 sistemen ahultasunak antzemateko ezagutza sakona 

 Prozesua: 

1. Zein ekipotan sartzea erabaki. 

2. Erasotzen den sistemaren inguruko informazioa eskuratu. 

3. Segurtasun-neurriak eta ahuleziak detektatu. 

4. Ahuleziak erabili pasahitzen erregistroetan sartzeko. 

5. Administratzaile-kontu bat lortu. 

6. Sarbide horretara sarrera mantendu. 

7. Lan zuhur, metodiko eta zehatza egin. 

 

c. Hacking-aren tresnak 

 Sistema-eragilearen komandoak 
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Irudia 5-2. Sistema eragileen komandoak

 

 sareak eta sistemak eskaneatzeko tresnak 

 kabledun eta haririk gabeko sareak manipulatzeko tresnak 

 sistemen auditoretza-tresnak, ahuleziak identifikatzeko 

 web-orriak arakatzeko tresnak 

 erasotzeko tresnak 

 

1.4 Ingurune arriskutsuak 

a. Cloud computing-a 

 Erabiltzaileen segurtasun-beharrak asetzeko datuak ingurune birtual batean kokatzean 

datza. 

 Sistema informatiko batek eskaini dezakeena zerbitzu moduan eskaintzen da. 

 Zerbitzuak edonon daude eskuragarri. 

 Erabiltzaileak “Interneteko hodeian” sartzen dira zerbitzuak erabiltzeko. 

 Interneteko konexio baten bidez, edozein gailu finko zein mugikorretatik zerbitzuan sar 

daiteke. 

 Abantailak: 

 segurtasuna 

 bizkortasuna 

 prezioa 
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 eskuragarritasuna eta malgutasuna 

 errendimendua 

 mantenua 

b. Sare sozialak 

 Definizioa: Interneteko eremuan, erabiltzaileen artean konexioak egiteko diseinatutako 

inguruneak dira. Bertan, edukiak partekatu, elkarrekintzan jardun eta interes komunak 

dituzten komunitateak sortzeko aukerak eskaintzen dira. 

 Motak: 

 aisialdiko sare sozialak 

 erabilera profesionalerako sare sozialak 

 Arriskuak: 

 Identitatea lapurtzea. 

 Pribatutasuna galtzea. 

 Eduki desegokietara sartzea. 

 Lankide, ezagun edo ezezagunek eragindako jazarpena. 

c. Domeinuen izenak 

 Definizioa: Internet sarean konektatutako ekipo edo gailu multzo baten identifikazio 

sarea da. 

 Funtzioa: nodoko IP helbiderik erabili gabe web-zerbitzuetan sarbidea izatea. 

 Segurtasun-arriskuak: domeinuak bahitzea. 

 URLren eta domeinuaren izenen arteko aldeak: 

 URL: http://www.example.com/index.html 

 goi-mailako domeinuaren izena: com 

 domeinuaren izena: example.com 

 host-aren izena: www.example.com 

 dokumentua: index.html 

d. Web-orrialdeak 

 Interneten nabigatzean birus-, har- edo troiar-infekzioak gerta daitezke. 

 Web-orrialde bat infektatuta dagoenean, erabiltzaileak arriskuan daude webgune hori 

bisitatzean. 

 Egunero milaka web-orrialde infektatzen dira. 
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 Ez da gomendatzen fidagarriak ez diren web orrialdeak bisitatzea. 

e. P2P sareak 

 Itzulpena: peer-to-peer sareak, parekoen sareak, pareen arteko sareak edo puntutik 

punturako sareak. 

 Definizioa: konputagailuen arteko komunikazio-sistema bat osatzen dute. Parekoen 

arteko komunikazioari egiten dio erreferentzia. Ez dago bezero eta zerbitzari finkorik, bien 

papera aldi berean egiten duten nodoak baizik. 

 Adibideak: BitTorrent, eMule, Ares 

 Zenbait kode maltzur eskari handiko fitxategi-izenekin maskaratzen dira. 

1.5 Ariketak 

a. Informatika-arloan, zer da DoS erasoa edo zerbitzuari uko egiteko erasoa? 

Ikertu eta erantzun. 

b. Irakurri edo entzun al duzu inoiz sistema-eragile edo aplikazioren batean 

segurtasun-zulo bat aurkitu dutela? Zer dira zehatz-mehatz segurtasun-zuloak? 

c. Zure ustez, zergatik eman zaie troiarrei izen hori? 

d. Aztertu Botnet baten funtzionamenduaren irudia eta deskribatu prozedura zure 

hitzekin, modu laburrean. 

e. Interneteko delituak ekiditeko, erabil al dezake poliziak spywarea? Zergatik? 

f. Behatu sistema-eragileen komandoen irudiei eta azaldu horiekin lortzen den 

informazioa. 

g. Testu-editoreak erabiltzean, jaso al duzu inoiz abisuren bat dokumentuak 

makroak dituela esanez? Horrela bada, zergatik ematen du programak abisu 

hori? 

h. Azaldu zer eragin duten bonba logikoek, hoax-ek eta keyloger-ek ordenagailu 

batean. 

i. Azaldu hackerren eta cracker-en arteko aldeak. 



 

 15 

6 SOFTWAREAREN SEGURTASUNA 

6.1 Sistema-eragilearen segurtasun-baliabideak 

a. Sarrera 

 Sistema-eragile guztietan jarraitu beharreko araua da sistema originala izatea. 

 Sistema-eragileak kodeetan oinarrituta garatuta daude. Lehenago edo geroago, 

segurtasun-zuloak agertzen dira. 

 Batez beste, 1000 kode-lerrotan segurtasun-zulo bat agertzen da. 

 Sistema-eragile bakoitzak bere eguneratze-tresnak ditu. 

 Segurtasun-zuloek eragina dute: 

 software komertzialean 

 kode irekiko softwarean 

b. Adabakiak 

 Sistema-eragileen segurtasun-zuloak zuzentzen dituen kodeak dira. 

 Adabakiak sistema-eragileetarako zein aplikazioetarako sortzen dira. 

 Non aurki daitezke adabakiak? 

 Linux-erako: www.kernel.org 

 Os X-rako: store.apple.com/es 

 Windows-erako: Kontrol-panela/Windows Update 

Irudia 6-1. Adabaki bateko kontzeptuaren abstrakzioa

 



16 

 

c. Erabiltzaile-kontuen kontrola 

 Windows-en: 

 UAC (User Access Control) izena du. 

 Ekipoetan, ez du baimendu gabeko aldaketarik onartzen. 

 Ohar edo abisuen bidez funtzionatzen du: 

o Administratzaile moduan lan egitean; aldaketak egiteko, onartu edo ezeztatzeko 

baimena eskatuko du. 

o Erabiltzaile moduan lan egitean, aldaketak egiteko administratzailearen 

pasahitza eskatuko du 

 Gomendagarria ez bada ere, administratzaileak desgaitu dezake. 

 Oharrei erantzun bat eman aurretik, mezuaren edukia irakurri behar da. 

 Sarbidea: Kontrol-panela/Erabiltzaile-kontuak. 

 Kontu motak: 

o administratzailea 

o erabiltzaile arrunta 

o gonbidatua 

 Guraso-kontrola ezar daiteke. 

 OS X-en: 

 Sarbidea: Sistema-lehenespenak/Kontuak. 

 Kontu motak: 

o root: administratzaile nagusia 

o administratzailea 

o erabiltzaile estandarra 

o guraso-kontrolen bidez kudeatuta 

o gonbidatua 

 Adingabeentzat gurasoen kontrola izango duen kontua sor daiteke. 

 GNU/Linux-en: 

 Hainbat ezarpen eskaintzen ditu: 

o Erabiltzaile-taldeak sortzea. 
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o Erabiltzaileak hainbat taldetako partaideak izatea. 

 Kontu motak: 

o root: administratzaile nagusia 

o erabiltzaile estandarra: lan-ingurunean soilik aritzeko abantailekin 

o erabiltzaile berezia: root-ak ezarritako abantailekin 

 Kontuak administratzeko bi bide daude: 

o sistemaren interfaxa 

o komando-interpretatzailea 

d. Administratzailearen kontua 

 

 Era guztietako aldaketak egiteko baimena du. 

 Kontraesan-arazoak ekiditeko, ekipo bakoitzean era horretako kontu bat baino gehiago 

aktibatzea ez da gomendagarria. 

 Administratzaile ez diren kontuak nahi beste aktiba daitezke. 

 Eguneroko atazak gauzatzeko administratzaile-konturik ez erabiltzea komeni da. 

e. Beste baliabide batzuk Windows-en 

 Windows Defender: 

 Sarbidea: Kontrol-panela/Windows Defender. 

 Funtzioak: software zelataria prebenitu, kendu edo berrogeialdian jartzeko. 

 Spyware izan daitekeen software susmagarriaren txostena dauka, daten arabera 

antolatuta. 

 Exekutatzeko erak: 

o Automatikoki. Jakinarazpena egiten du denbora errealean egoera hauen 

aurrean: 

o Ekipoan spyware-a instalatzeko asmoa dagoenean. 

o Ekipoan softwarea instalatzean egingo diren aldekaten berri ematean. 

o Eskuz. Analisi eran: 

o Instalatutako spyware-a aurkitzeko eta ezabatzeko egiten da. 

 Analisi motak: 

o erabatekoa 
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o partziala: unitate zein karpeten analisia 

 

 Windows-en suebakia: 

 Sarbidea: Kontrol-panela/Windows-en suebakia 

 Funtzioak:  

o Internet bidez arrotzen eta programa kaltegarrien sarrera ekiditen du.  

o Malware-a beste ekipo batzuetara ez zabaltzea eragiten du. 

 Aukerak: 

o Gaitua: ekipoan kanpotik konexio saiakera bat dagoenean, abisuak sortzen ditu 

(salbuespenen zerrenda). 

o Ez gaitua: ez da gomendagarria baldin eta beste suebaki bat aktibatuta ez 

badago. 

o Erabateko blokeoa: 

o Segurtasun handiena ematen duen sistema da. 

o Agindu gabeko konexio saiakera guztiak blokeatzen ditu erabiltzaileari 

agindurik eman gabe. 

 Windows-en suebakia segurtasun aurreratuarekin: 

 Potentzia handiko iragazki multzoa da. Windows-en suebakia eta Windows-en 

segurtasun aurreratuko suebakia ezberdinak dira. 

 Sarbidea: Kontrol-panela/Windows-en suebakia/Ezarpen aurreratuak 

 Windows-eko zenbait bertsiotan (W7,W8,W10…) berez agertzen da. 

 Funtzioak: 

o Sarrera eta irteera konexioetarako arauak sortu. 

o Konexioa ezartzeko segurtasun-arau batzuk definitu. 

o Suebakiaren ingurunearen konfigurazioa nola dagoen gainbegiratu. 

 Segurtasun pasiboari buruzko beste neurri batzuk: 

 Birusak ezabatzea: 

o antibirus baten bidez 

o eskuz 

 Gertakari-erregistroak egiaztatzea. 
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 Sistema-eragilean segurtasun-auditoretzak onartzea. 

 Datuak berreskuratzea: berariazko segurtasun-kopiak baliatuz berrinstalatzea. 

 Datuak berreskuratzea: berebiziko softwarearen bidez edo berriz instalatzea 

segurtasun-kopiaz baliatuta. 

6.2 Malware-aren aurkako prozedura 

a. Sarrera 

 Malware-ak gero eta ekipo gehiago kutsatzen ditu. 

 Antibirusen sortzaileen arabera, birusak ugaltzen ari dira sasi-antibirusen instalazioak 

areagotu direlako. 

 Malware-a espezializatu egin da. 

 Erasoak gune jakinetara bideratuta daude. 

b. Teknikak 

 Egungo antibirusek ondorengoak antzematen dituzte: 

 birusak 

 era askotariko malware-ak 

 Antibirusa instalatuta izateak ez du ekipoa erabat babesten. 

 Birus berriek softwarearen ahuleziak aprobetxatzen dituzte instalatu eta exekutatzeko. 

 Erasoak zero-egunean: ahulezia berri bat argitaratzen den egunean bertan gauzatzen 

dira. 

 Babesteko moduak: 

 Erreaktiboa: erasoa jaso ondoren aplikatzea. 

 Proaktiboa: erasoa jaso aurretik aplikatzea. 

c. Tresnak 

 Tresna motak: 

 dohakoak 

 komertzialak 

 Antibirus ona instalatua izateak ez du ezertarako balio: 

 Eguneratzeak instalatzen ez badira. 

 Tarteka ekipo osoan analisi sakonak egiten ez badira. 
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 Tresnen beste sailkapen bat: 

 Mahaigainekoak: instalatu egin behar dira. 

 Online direnak: ez dira instalatzen (atakak eskaneatzeko, esaterako). 

6.3 Posta elektronikoa 

a. Tresnak 

 Zabor-posta: hartzailearen baimenik gabe jasotako mezuak dira. Ondorengo edukia 

izaten dute: 

 iragarki komertzialak, gehienetan jatorri eta kalitate susmagarriko produktuak 

 iragarki pornografikoak 

 aberasteko metodo errazak 

 legezkotasunaren mugan aurkitzen diren zerbitzuak 

 Posta elektronikoko programa motak: 

 Web erakoak direnak. 

 Web erakoak ez direnak. 

 Posta elektronikoa kudeatzen duten programek: 

 Zabor-postaren kontrako iragazki automatikoak dituzte. 

 Eskuz konfiguratzeko aukera ematen dute. 

b. Jardunbide egokiak 

 Pertsona baten posta elektronikoa datu pertsonala da eta legearen babesa du. 

 Jardunbide egokiak: 

 Zuhurtziaz jokatu atzitutako artxiboak ireki aurretik. 

 Erabili ezkutuko kopia bidalketa eta birbidalketa masiboetan. 

 Ezabatu helbide-zerrenda, jasotako mezua birbidali baino lehen. 

 Apurtu kateak edo hoax posta. 

 Ez sartu posta elektronikoetan agertzen diren web-orrien loturetan. 

 Salatu neurrigabeko edo iruzurrezko posta. 

 DBEAren zabor-postaren kontrako dekalogoa: 

1. Zuhurtziaz jokatu posta elektronikoaren kontua ematean. 

2. Erabili posta elektronikoko 2 kontu baino gehiago. 
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3. Hautatu identifikatzeko zailak diren posta elektronikoko helbideak. 

4. Ez argitaratu posta elektronikoaren helbiderik. 

5. Irakurri arretaz pribatutasun-politikak eta baliogabetze-baldintzak. 

6. Prestatu adingabeak zentzuz erabiltzeko posta elektronikoa eta bat-bateko 

mezularitza. 

7. Ez erantzun zabor-mezurik. 

8. Ez sartu zabor-mezuetako iragarkietan. 

9. Erabili iragazkiak posta elektronikoan. 

10. Izan sistema eguneratua. 

6.4 Informazioaren sarbide-kontrola 

Informazioaren segurtasun-printzipioak zaintzeko, beharrezkoa da sarbide-kontrolak ezartzea. 

Sarbide-kontrolak ondorengoetan ezar daitezke: 

 sistema-eragilean 

 aplikazioetan 

 datu-baseetan 

 sarbide-kontrolak kudeatzeko berariazko programetan 

Identifikazioa eta autentifikazioa elementu hauen bidez egin daiteke: 

 Eramangarria den zerbaitekin: txartel magnetikoa. 

 Ezaguna den zerbaitekin: pasahitza. 

 Fisikoa, biologikoa edo fisiologikoa den zerbaitekin: biometria. 



22 

 

Irudia 6-2. Pen drive biometrikoa

 

 

Horrela, erabiltzaile bakoitzak informazioaren sarbide-maila zehatz bat izango du: 

 rol-baimenak 

 sarbide-era 

 ordutegi-mugak 

6.5 Izozketa 

a. Funtzionamendua 

 Erabiltzaileak baimena du: 

 Programak instalatzeko edo ezarpenak aldatzeko. 

 Interneten nabigatzeko. 

 Posta elektronikoak bidaltzeko edo jasotzeko. 

 Berrabiarazi ondoren, ekipoa izozketa instalatu aurreko egoerara itzultzen da: 

 Nabigazio-historia desagertzen da. 

 Cookie-ak desagertzen dira. 

 Gordetako pasahitzak desagertzen dira. 

 Gordetako artxiboak desagertzen dira. 
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b. Non instalatu? 

 Erabiltzaile ugari dituzten ekipoetan, ahulak baitira: 

 Gailu ateragarri asko sartzen dituztelako. 

 Ezarpenak aldatzen dituztelako. 

 Kaltegarriak diren programak jaisten dituztelako. 

 Beste zenbait lekutan: 

 ikastetxeetako ikasgeletan 

 ziberkafeetan 

 ezarpen jakin bat mantendu nahi den ekipoetan 

c. Balio al du hardwarea babesteko? 

 Bai. Izan ere, izozketa egin aurretiko informazioa bere horretan geratzen da. 

 Dena den, ekipoa erabiltzean ahulezia-egoeran dago. 

 Izozketak duen abantaila: ekipoa berrabiarazi ondoren, hasierako egoeran dago. Ekipoa 

erabiltzen hastean jasotako intrusioak kontuan hartu gabe. 

d. Izozketa egiteko aplikazioak 

 Deep Freeze 

 Clean Slate 

 DriveShield 

 ShadowUser 

 Custodius 

 Windows SteadyState 

6.6 Dokumentuak suntsitzea 

Informazioa baliagarria ez denean: 

 Ohiko euskarrietan nahieran gorde daiteke. 

 Ezabatzeko erabakia har daiteke. 

Euskarri fisikoak nahi beste formateatu daitezke eta informazioaren zati bat berreskuratu daiteke. 

Isilpeko informazioa duten kaltetutako euskarriak bota aurretik, ondorengo hau kontuan hartu 

behar da: 

 Euskarriak fisikoki suntsitu. 

 Euskarriak era seguruan berridatzi/formateatu. 
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Ezabatutako edo hondatutako datuak berreskuratu: 

 Berreskuratze-prozesu hori gauzatzeko berariazko programak daude. 

 Zenbait programa: 

 Stelar Phoenix 

 Recover My Files 

 Pandora Recovery 

 Data Doctor Recovery 

 Undelete Plus 

 Drive Rescue 
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6.7 Ariketak 

a. Erantzun ondorengo galderei: 

 Zertarako balio du guraso-kontrolak? 

 Komeni da guraso-kontrola erabiltzea agindu, programa edo web-orri jakin batzuen 

erabilera mugatzeko? 

b. Nola jakin daiteke Windows 7-ko guraso-kontrolak zein eduki blokeatuta 

dituen? 

c. Windows Defender-ek zein malware-ri egiten dio aurre? 

d. Eta Windows-eko suebakiak? 

e. Ekipoetan, mugatu al dakieke erabiltzaileei denbora-tartea? Nola? 

f. Ahulezia berri bat detektatzen denetik adabakia argitaratzen den mementora 

arte ekipoek erasoak jasan ditzakete. Nola dute izena eraso horiek? 

g. Eskaneatu zure atakak online moduko tresnak erabiliz. Aztertu erabili gabeko 

ataka irekiak dauden. 

h. Thunderbird posta elektronikoko programa instalatuta egonez gero, zer egin 

behar da goiburuko datu guztiak ikusteko? 

i. Erabili al duzu inoiz diskoa izoztuta duen ekiporik? Non? 

j. Zure ustez, egokiak al dira izozketa gauzatzen duten programak sistema-

eragilearen hasierako ezarpena babesteko? 

k. Bilatu material informatikoa birziklatu eta datuen konfidentzialtasun-ziurtagiria 

duten enpresak. 

l. Bilatu material informatikoa (CDak, DVDak, disko gogorrak) txikitzearen 

gaineko bideo argigarriren bat. 

 


