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Irakurle: hemen aurkituko duzun lan hau informatika segurtasunaren 

inguruko hastapena da; Batxilergoko ikasleei zuzendua, hain zuzen. Segurtasuna 

beste mailetan edo arloetan lantzen den gaia izan arren, lan honetan, eguneroko 

praktiketan oinarrituz azaldu nahi izan ditut haren inguruko xehetasunak. Izan ere, 

ikasleei gida hau erabilgarri eta entretenigarri gerta dakien, alderdi teorikoa 

azaltzeaz gain, ariketak eta probak proposatu ditut. 

Bestalde, gai honen inguruan euskaraz dagoen material gabeziaz ohartuta, 

hutsune hori betetzeko ekarpena egitea izan dut helburu. Hainbat mailatan 

erabiltzeko moduko lana da; esaterako, Batxilergoan. Maila horretan Informatika 

ikasten duten ikasleei begira egin ditut bertako atal teoriko nahiz praktikoak, baita 

haien irakasleei begira ere. Curriculumak segurtasuna irakastea eskatzen badu 

ere, sarritan ez dugu jakiten ikasgai hori emateko zer material erabili; horretarako 

dauden baliabideak ere urriak dira. Lan honek, hortaz, Curriculumaren atal horri 

egiten dio ekarpena. 

Baina Batxilergokoentzat bakarrik ez; Sistema Mikroinformatiko eta Sareak 

erdi mailako teknikari-ikasketetako ikasle eta irakasleentzat ere egokia deritzot; 

zehazkiago, lehen mailako Informatika-Segurtasuna moduluari egokitzen zaion 

materiala da. 

Lana gaika banatu dut. Gai bakoitzean, alde batetik, kontzeptu teorikoak 

garatu ditut; eta bestetik, kontzeptu teoriko horiek hobeto barneratzeko eta 

praktikan jartzeko ariketak. Txostenaren bukaeran ageri dira ariketa horien 

erantzunak. 

Atal teorikoari dagokionez, lehen atalean, segurtasunaren oinarrizko 

kontzeptuak azaltzen dira: segurtasunaren helburuak, motak, mehatxuak eta 
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saihesteko erabiltzen diren mekanismoak, besteak beste. Ondorengo ataletan, 

banan-banan zehaztu dut puntu horietako bakoitza. Atal praktikoa, berriz, teorikoa 

hobeto ulertzeko proposatutako ariketez osatua dago, bakarkakoak nahiz 

taldekakoak. Gaien osagarri, askotariko artikuluak irakurtzea proposatzen dut, 

baita azalpenean sakontzeko esteka interesgarrietara jotzea ere. 

Bukatzeko, lan honek Creative Commons lizentzia duela adierazi nahi dut; 

eta, beraz, parteka, erabil eta molda daitekeela, betiere jatorrizko iturria aipatzen 

bada. 
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1. GURE INGURUKO SEGURTASUNA 

Irakurri arretaz segurtasun informatikoari buruzko testu hau. Bertan azaltzen da 

zer garrantzitsua den segurtasun informatikoa. 

1.1. Gure inguruko segurtasunaren azalpena 

 Sistema informatikoen hedapena dela eta, norberaren eguneroko eginkizunak  

gauzatzeko (diru-transferentzia bat, erosketak, eta abar), ez daukagu etxetik atera 

beharrik. Berdintsu gertatzen da enpresa mailan, ekipo mordoa izaten baitituzte 

Internetera konektatuak, eguneroko lanak egiteko. 

Sistema horietan akatsen bat gertatuz gero, galerak izugarriak izan daitezke; 

lana eteten dutelako, informazioa galtzen delako, sistemak egoki funtzionatzeari 

uzten diolako, eta abar.  

Segurtasun informatikoak duen erronkarik handiena “niri ez zait gertatuko” 

pentsamendua aldaraztea da. Horregatik, edozein gailu erabilita ere, beste 

edozertan hasi aurretik ezarri beharko lirateke segurtasun-neurriak.   

Segurtasun-politika egokiekin sistema seguruagoak lortzen dira; betiere, guztiz 

segurua den sistema ez dela existitzen jakinda. 

● Segurtasun informatikoaz ari garela, seguru hackerren inguruko kontuak 

entzun izan dituzula maiz. Baina ba al dakizu zehatz-mehatz zer den 

hackerra? Gai honetan murgiltzen hasteko, irakurri Euskal Herriko 

hackerrei buruzko artikulu hau: 
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Robin Hood informatikoak1 

Argia, JON TORNER ZABALA @jtorner 2003ko azaroaren 09a 

Internetek erabiltzaileen eskura jartzen dituen tresna eta baliabideek hacker mugimenduari 

bultzada handia eman diote. Gaur egun «pirata» edo «gaizkile informatiko» bezala dira ezagunak 

hackerrak. Beraiek, ordea, hala ez direla erakutsi nahi dute. 

Hacker mugimenduari buruzko informazioa biltzeko asmoz, urriaren 24tik 26ra bitartean Iruñeko 

gaztetxean egin zen HACK3 izeneko hackmeeting-aren sustatzaileekin jarri ginen harremanetan. 

Ekimena hackmeetingsindominio.net helbidean era birtualean biltzen den asanbladak antolatu 

zuen. Guk arduradunetako bati hots egin genion telefonoz. Berak, ordea, galderak aipaturiko posta 

zerrendara bidaltzeko eskatu zigun. "Hackmeeting-a era asanblearioan antolatzen da eta 

arduradunak zerrenda horretan lanean gabiltzan guztiok gara. Gainera, hainbat gairi buruz nik 

dudan iritzia ez da taldeko gehienena". Hacker mugimenduaren eta topaketen inguruko galderak, 

beraz, e-postaz bidali genizkien. Erantzunak berehala jaso genituen. Hiruzpalau lagunen artean 

prestatu zituzten eta gainerako kideen adostasuna lortzean igorri zizkiguten guri. 

Italiako hackmeeting-ak ereduak Lehen hackmeeting-a 1998an egin zen, Florentziako Zentro Sozial 

Okupatu eta Autogestionatuan. Hain zuzen ere, Espainiako Estatuan antolaturiko hackmeeting-ek 

Italian egindakoak dituzte oinarri. Aurrenekoa Bartzelonako Les Naus zentro okupatuan egin zen 

2000. urtean, bigarrena Leioako Udondo gaztetxean eta iazkoa Madrilgo Laboratorio zentroan. 

Antolatzaileek azaldu digutenez, bada arrazoirik hackmeeting-a aipatu lekuetan egiteko. "Ez dugu 

publizitaterik izan nahi, ezta inork gu bere propaganda kanpaina gisa erabiltzea ere. Gainera, gune 

hauek errebindikatu nahi ditugu Espainian jasaten ari diren errepresioaren aurrean". Madrilgo 

Laboratorio zentroa adibidez indarrez itxi zuten ekainean eta Bartzelonako Les Naus ere 

mehatxupean dago. 

Hackmeeting-a gizarte mugimenduak teknologiaren arloarekin uztartzeko helburuarekin jaio zen. 

Teknologiaren bidezko erabilpenaren alde borroka egiten duten mugimenduen elkargune izatea eta 

                                            
1
 https://www.argia.eus/argia-astekaria/1919/robin-hood-informatikoak 

https://www.argia.eus/argia-astekaria/1919/robin-hood-informatikoak
https://www.argia.eus/argia-astekaria/egileak/jon-torner-zabala
https://www.argia.eus/argia-astekaria/1919/robin-hood-informatikoak
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aurrera begira hainbat ekitaldi eta ekintza elkarlanean antolatzeko oinarriak sendotzea ditu xede. 

Bere asmoa, dena den, ez da mugimendu konkretu baten erdigune izatea, "beste era batera 

pentsatzea posible dela erakustea baizik". 

«Gaizkile informatikoaren irudia gobernu eta korporazioek sortu dute» 

Gaur egun hacker hitza Internetek eskaintzen dituen baliabideak asmo txarrez erabiltzen dituzten 

pertsonak izendatzeko erabiltzen da maiz. Alegia, web guneetako edukiak deuseztatu, posta 

elektronikoa irakurri, kreditu txartelaren datuak lapurtu edo birusak zabaltzen dituztenei deitu ohi 

zaie hacker. Informatikariek, hala ere, nahiago dute pertsona horiei «cracker» izena eman, hitz 

horrek islatzen baitu ondoen "gaizkile" hauen jokaera. Hacker bat, berez, programatzeko zaletasun 

handia duen pertsona da. Ez du asmo txarrez jokatzen. Ez du legea hausten. Akatsak topatu eta 

atzeko ateen bidez erabiltzaile arrunta sartu ezin daitekeen lekuetara iristen da, baina bere 

helburua ez da ezer deuseztea. 

Hackmeeting-aren antolatzaileen hitzetan, "hackerra teknologia bere parte balitz bezala sentitzen 

duen pertsona da. Teknologia ezagutzen du eta bere erabilera sozializatzea lortzen du. Ez du 

askatasunaren alde ibiltari bakartia balitz bezala borrokatzen. Hackerrak taldean lan egiten du eta 

bere alorrean baliagarri izaten daki". Hackerrei buruz dagoen iritzi negatiboa ezezagunari diogun 

beldurrak sortu duela gaineratzen dute: "Jasaten ari garen aldaketa iraultzaileak ulertzen ez 

dituenak hoberena gauden bezala gelditzea dela uste du". Diotenez, gaizkile informatikoaren irudia 

ez da "inkontziente kolektibotik" sortu. "Gobernu eta korporazioek nahita sorturiko irudia da. 

Botereak ezartzen dituen mugetatik haratago ikasten duten, ezagutza hori besteen zerbitzura 

jartzen duten eta euren komunikazio tresnak kolektiboki sortzen dituzten pertsonak egoteak 

infokapitalismoak eta hura bultzatzen duten gobernuek ezarritako ordena mehatxatzen du". 

Horregatik jarri nahi izan omen diete hackerrei gaizkile etiketa. 

Euskal Herriko hackerrak 

Hackmeeting-a bigarren urtez Euskal Herrian egingo dela eta, hacker mugimenduak gure artean 

bizi duen egoeraz galdetu diegu arduradunei. Galdera horri erantzutea zaila omen da. Batetik, 
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hacker mugimendu ugari eta hacker bat zer den ulertzeko modu asko dagoelako. Eta bestetik, 

hacker mugimenduak ez daudelako geografikoki banaturik, "ezta nahi ere". Ziberespazioan sortu 

eta euren jarduera ahalik eta gehien hedatzen saiatzen omen dira. Dena den, hacklab edo hacker 

laborategiei esker nolabaiteko mugimendua identifika daitekeela diote. Euskal Herrian bi hacker 

laborategi daude: Metabolik BioHacklab Leioako Udondo gaztetxean eta Kakelbont Gasteizko 

Gaztetxean. Gainera, Iruñean eta Donostian ere ba omen dago mugimendurik. Hacklab delakoa, 

Metabolik BioHacklab-en web gunean irakur daitekeen bezala: "Hacker talde antolatu bat da. 

Sarearen dimentsio sozio-politikoa sustatzen du, erabakiak asanbladan hartzen ditu, ez du babesle 

ofizialik ez marka komertzialik, autogestioaren aldeko apustua egiten du eta bere ezagutza 

telematikoak besteon eskura jartzen ditu, boterearen zerbitzura dauden elite tekno-kognitiboak 

desmuntatuz eta informazio askatasuna bultzatuz". 

 

*Egin 1., 2., 3., 4., 5. ariketak.  

1. ariketa. Albiste bat 

Aurkitu segurtasun informatikoaren inguruan albiste bat. Gaia bukatu aurretik, 

zure gelakideei ahoz azaldu beharko diezu albistearen nondik norakoa.  

2. ariketa. Online erasoak  

Online erosketa-enpresa bateko sisteman, ekipoak formateatzen dituen birus 

bat sartu da. Erantzun taldeka: kasu honetan, zer ondorio pairatuko lituzke 

enpresak? 

 

3. ariketa. Segurtasun-neurriak 
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Hautatu egunerokoan erabil dezakezun gailuren bat, eta zerrendatu zer 

segurtasun-neurri har daitezkeen hura erabiltzen hasi aurretik; esaterako, 

ordenagailua erosiko bazenu, antibirusa jartzea komenigarria litzateke. Gorde 

zerrenda hori, izan ere, unitatearen amaieran osatu egin beharko duzu.  

Zerrenda hori osatu ahal izateko, hemen dituzu lagungarri gerta dakizkizukeen 

hainbat galdera:  

- Zer gertatuko  litzateke,  birus baten ondorioz, ordenagailuek edo mugikorrek 

funtzionatzeari utziko baliote? 

- Ezarrita dituzun segurtasun-neurriak zure datuak berreskuratzeko nahikoak 

dira? 

-Nora joko zenuke galdutako datuak berreskuratzeko? 

4. ariketa. Pasahitzen erabilera 

Zer arazo izan ditzake Internet erabiltzaile batek pasahitzik gabeko WIFI sare 

batera konektatuz gero? 

5. ariketa. Hacker cracker: zertan dira desberdin? 

Zer alde dago hacker eta cracker hitzen artean? 

Horri erantzuteko, entzun irrati-saio2 hau. 

                                            
2
 

 https://eibar.org/blogak/teknosexua/podcast/20080307_Faktoria_Hacker_Cracker_spammer.mp3/at_downloa

d/file 
 

https://eibar.org/blogak/teknosexua/podcast/20080307_Faktoria_Hacker_Cracker_spammer.mp3/at_download/file
https://eibar.org/blogak/teknosexua/podcast/20080307_Faktoria_Hacker_Cracker_spammer.mp3/at_download/file
https://eibar.org/blogak/teknosexua/podcast/20080307_Faktoria_Hacker_Cracker_spammer.mp3/at_download/file
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1.2. Segurtasun informatikoaren helburuak 

Segurtasuna hau da: pertsona, gizatalde eta ondasunak mehatxuetatik eta 

erasoetatik babesteko eta zaintzeko neurrien multzoa. Segurtasun informatikoaz 

hitz egitean, beraz, sistema informatikoak eta bertan dagoen informazioa 

arriskuetatik —fisikoak (suteak, uholdeak…) nahiz logikoak (malwareak) 

eragindakoak— babesteaz ari gara. Neurri multzo horrek erasoa saihestea, 

geldiaraztea edo zuzentzea izango du helburu. 

Segurtasun-neurriak finkatze aldera, helburu hauek hartu behar dira aintzat: 

a. Konfidentzialtasuna  

Informazioak konfidentziala izan behar du; hots, baimena dutenek soilik erabili 

behar dute. Erabiltzaile batek Internet bidezko banku-transakzio bat egitean, 

esaterako, sistemak informazioa zifratzen du, beste erabiltzaile batzuek informazio 

hori ez irakurtzeko. 

b. Eskuragarritasuna eta erabilgarritasuna  

Informazioak eta sistema informatikoek erabilgarri egon behar dute beti. 

Adibidez, online denda batek ez balu sarean zerbitzurik  eskainiko, ez luke 

salmentarik izango. 

c. Integritatea  

Informazioak beti zentzuduna eta egokia izan behar du. Integritate-printzipioak 

beti ziurtatuko du eraso edo akatsen bat gertatuz gero, informazioak bere horretan 

jarraituko duela. Hala gertatuko ez balitz, ondorioak larriak izan litezke: adibidez, 
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gaixo baten botika-dosien erregistro elektronikoan aldaketaren bat gertatuko balitz, 

gaixoaren osasunean eragingo luke.  

d. Nahitaezko onarpena 

Igorleak bidali duela, eta hartzaileak jaso duela bermatu behar da. 

Komunikazio-ekintza batean beti bi partaide daude: igorlea eta hartzailea. Beraz, 

nahitaezko onarpena alde bikoa da. Mezua igortzen duenak ezin uka dezake 

mezua igorri duela; eta, alderantziz, mezua jasotzen duenak ezin uka dezake 

mezua jaso duela.  Whatsapp zerbitzuak, esaterako, bi gezi urdin baliatzen ditu 

mezua irakurri dela adierazteko; hau da, ikur hori agertuz gero, hartzaileak ezingo 

du ukatu mezua jaso duela, eta alderantziz. 
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1.3. Segurtasun informatikoaren mekanismoak 

Aipatutako helburuak lortzeko, mekanismo hauek erabil daitezke: 

a. Autentifikazioa  

Mekanismo honek hainbat eremu identifikatzen laguntzen du: mezu baten 

igorlea, dokumentu baten egilea, konektatu den sarea eta abar.  

*Egin 6. ariketa. 

 

6. ariketa. Autentifikazio motak 

Zerrendatu, taldeka, ezagutzen dituzuen autentifikazio motak.  

 

Autentifikazio-prozesua gauzatzeko metodoak hiru motatakoak izan daitezke: 

erabiltzaileak dakiena, duena edo dena. Bestela esanda:   

● Erabiltzaileak dakiena: pasahitza, PINa eta abar. 

● Erabiltzaileak duena: kode-txartelak, NAN elektronikoa eta abar. 

● Biltzailea dena: hatz-marka, begiko irisa eta abar. 

Dena den, metodo bat baino gehiago eska dezake dena delako entitateak 

autentifikazioa erdiesteko. 
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b. Baimena  

Erabiltzaileen atzipena kontrolatzen duen mekanismoa da. Prozesu honen 

bitartez erabakitzen da nork duen erakunde baten informaziora sartzeko baimena, 

eta baimendutako horrek zer, nola eta noiz atzituko duen.  

c. Informazio-sistemen auditoria  

Segurtasun-arloan hartutako politika eta neurriak ziurtatzen ditu ikuskaritza-

prozesu honek. Besteak beste, autentifikazio- eta baimen-prozesuak 

ezarritakoaren arabera funtzionatzen dela egiaztatzen da auditorien bidez.   

d. Enkriptatzea edo zifratzea 

 Informazioa ezkutatzeko metodo bat da. Metodo hori ezagutzen ez dutenek 

ezin dute informazio hori eskuratu. 

e. Babes kopia edo segurtasun-kopia 

Sistema baten informazioa leku seguru batean gordetzeko prozesua da. 

Galdutako edo kaltetutako informazioa berreskuratzeko balio du.  

f. Antibirusa  

Malware programa kaltegarriak hautemateko eta ezabatzeko programa da.  

g. Suebakiak   

Sare batera sarbidea kontrolatzeko erabiltzen den softwarea edo hardwarea 

da. Konexioak kontrolatzen ditu, kanpotik barrura edo barrutik kanpora. Adibidez, 

eskolako saretik web-orri batzuetara sartzeko debekua programatzeko erabiltzen 

dira. 
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h. Proxy zerbitzariak  

Sare lokalaren eta kanpokoaren artean kokatzen diren, eta software berezia 

duten ordenagailuak dira. Enpresa bateko barne-sarearen eta kanpokoaren artean 

bitarteko lanak egiten ditu. Esaterako, Interneteko zerbitzuetarako, erabiltzaile 

mota bakoitzari berarentzako baimena emateaz arduratu daiteke. 

*Egin 7. ariketa. 

 

7. ariketa. Proxyen eta  suebakien arteko aldea  

Bilatu Interneten eta osatu aurretik eman zaizun informazioa. Adierazi zure 

hitzekin proxyen eta suebakien arteko ezberdintasuna.   

i. Sinadura digitala  

Zifratutako dokumentu elektroniko bati loturik dagoen datu multzoa da. Hiru 

funtzio nagusi ditu:  

● Sinatzen duen pertsonaren identitatea bermatzea. 

● Sinatutako dokumentuaren integritatea ziurtatzea.  

● Nahitaezko onarpena berrestea. 

Besteak beste, banku digitalek erabiltzen dute.  

j. Ziurtagiri digitala  

Egiaztapen-zerbitzua ematen duen erakunde batek sortutako fitxategi 

informatikoa da. Nortasun-datuak pertsona fisikoarekin, erakundearekin edo 
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enpresarekin lotzen ditu fitxategi horrek. Laburbilduz, Interneten nortasun digitala 

berresteko baliatzen da prozesu hau; hots, Interneten erabiltzaile bat edo webgune 

bat legeztatzeko. Izenpe SA ziurtagiri- eta zerbitzu-enpresa da, esaterako, EAEn 

ezagunena. 

*Jarraian, egin gaia bukatzeko falta diren ariketak.  

 

8. ariketa. Segurtasun helburu eta mekanismoak  

Erlazionatu helburuak mekanismoekin. Horretarako, erabili honako taula 

hau: 

 

 

9. ariketa. Ezarpen egokiak 

Aurkitu Windows sistema eragilean <<Ekintza-zentroa>> atala, eta bertan 

zaudela, erreparatu alderdi hauei:  

-Segurtasun-kopiak konfiguratuta al daude? 



19 

 

-Antibirusa instalatuta eta eguneratuta al dago? 

-Suebakia aktibatuta al du? 

-Spyware software maltzurren aurkako babesik ba al du?  

 

10. ariketa. Tenperatura ezarpenak  

Sartu ordenagailuko BIOSean eta egiaztatu PUZaren tenperatura. Egiaztatu, 

bestalde, tenperatura maila jakin bat gaindituz gero, itzaltzeko programatua 

dagoela, eta, horretarako, urrats hauei jarraitu:   

PC health status > CPU temperature > System temperature3
 

 

11. ariketa. Tenperatura egiaztatzen  

Instalatu sistemaren tenperatura egiaztatzen duen software bat. Adibidez, 

“Everest Home Edition”.  

Edition > Menu > Sensor  pausoei jarraituta, ordenagailuaren tenperatura 

egiazta daiteke, baita boltajearen balioak edo haizagailuaren erreboluzioak ere. 

12. ariketa. Integritatearen egiaztatzea 

                                            
3
  BIOSak ingelesez egoten direnez, urratsak hizkuntza horretan jartzea erabaki da.  
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Sartu Windowsen administratzaile lokal bezala, eta jarraitu pauso hauei 

komandoaren gonbita irekitzeko:  

Hasiera > Programa guztiak > Gehigarriak 

Beste modu honetara ere egin dezakezu:  

Hasierara joan, eta, bertan, <<cmd>> idatzi bilaketa-koadroan. 

Idatzi “sfc/SCANNOW” komandoa. Horrela, sistemako fitxategien integritatea 

egiaztatu ahal izango duzu (15 minutu inguru iraungo du). 

 

 

13. ariketa. Blog edo wikia  

Diseinatu blog edo wiki bat taldekideekin. Bertan, zibersegurtasunaren inguruko 

glosario bat sortu behar duzue.    
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1.4. Erantzunak 

1. ariketa 

Erantzun librea.  

 

2. ariketa 

Erantzuna librea bada ere, aintzat har daiteke honako ildo hau:  

Erabilgarria eta garrantzitsua den informazio asko galduko litzateke; adibidez, 

bezero-zorroa, hornitzaileen ordainketak, fakturak eta abar. Horrek galera 

ekonomiko handia ekarriko lioke, eta arazoak dirauen bitartean, salmentarik ez 

luke izango.  

 

3. ariketa  

Erantzun librea.  

 

4. ariketa  

Erantzuna librea bada ere, aintzat har daitezke honako ildo hauek:  

-Man in the Middle (MitM) erasoak. Erasotzailea zure gailuan sar daiteke 

datuak irakurtzeko, gehitzeko edo aldatzeko.  
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-Sare ez-zifratuak. Sare mota hauek beti ez dira zifratuak egoten, beraz, 

erasotzaileek zure komunikazio-kanalak ikus ditzakete.  

-Malware bidalketak. Erasotzaileek malwarea banatzeko erabil ditzakete 

honelako sareak.  

-Snooping eta snifferrak. Erasotzaileek zure pasahitzak lor ditzakete horrelako 

teknikak erabiliz.  

-Sare WIFI publiko faltsuak. Erabiltzen ari zaren sare hori, egiazkoa ez izatea. 

Zure gailura sartu eta datuak lapurtzeko asmoz, erabiltzaile batek sortutako sarea 

izan daiteke.   

Mehatxu horien ondorioz, poliziak, ikerketa batean, errudun jo lezake 

erabiltzailea; erabiltzailearen IParen arrastoa eta errudunarena berdina izango 

litzatekeelako. Adibidez: deskarga ilegalak, haur-pornografia eta abar. 

 

5. ariketa 

Hackerra informatikan aditua da, eta jakin-min handia duena. Baina ez du 

zertan motibazio ekonomiko edo asmo txarrik izan. Helburua edozein duela ere, 

besteen ekipo informatikoetan sartzen den arrotzari deritzo.  

Crackerra, berriz, motibazio ekonomiko edo asmo txarrekin segurtasuna 

hausten duen hackerra da. 
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6. ariketa 

Erantzun librea. 

 

7. ariketa 

Erantzun librea. 

 

8. ariketa 

Taularen emaitza: 

 

 

9. ariketa 

«Ekintza-zentroa»  atalera iristeko bidea: 
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Hasiera > Kontrol panela > Ekintza-zentroa  

 «Segurtasuna» atalean ikus daiteke suebakia aktibatua dagoen ala ez, 

antibirusa eguneratua, konfiguratutako babesak eta programatutako kopiak.  

 

10. ariketa  

Erantzun librea. 

 

11. ariketa  

Erantzun librea. 

 

12. ariketa 

Erantzun librea. 

 

13. ariketa 

Erantzun librea. 
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2. SEGURTASUN-MEHATXUAK ETA MOTAK 

Irakurri arretaz segurtasun-mehatxuen inguruko testu hau. Bertan,  sistema 

informatiko batek izan ditzakeen segurtasun-mehatxuak lau motatakoak izan 

daitekeela azaltzen da: fisikoa, logikoa, aktiboa eta pasiboa. 

2.1. Segurtasun motak 

a. Fisikoa 

Hardwarearekin erlazionatuta dagoen segurtasuna da. PUZaren kokapena 

pentsatzerakoan, kontuan hartu behar dira honako mehatxu hauek: 

● Tresna fisikoen matxurak. Adibidez, diskoenak, kableenak, itzalaldiak, 

gainkargak, eta abar. 

● Erabilera okerragatik edo ezjakintasunagatik gertatutako istripuak. Adibidez, 

eramangarriak pasabideetatik korrika eramatearren erortzea, esku zikinekin 

teklatuan ibiltzea eta abar. 

● Hondamendi naturalak. Adibidez, suteak, uholdeak, lurrikarak eta abar.  

Hainbat irtenbide balia daitezke mehatxu hauen aurrean:   

o Suteak: ke-detektagailuak, su-itzalgailuak  eta abar edukitzea. 

o Uholdeak: ez kokatzea beheko solairuetan datuak gordetzen dituzten 

tresna fisikoak (zerbitzariak, babes-kopien diskoak eta abar). 

● Lapurretak: autentifikatzea, sistema biometrikoak, seguritate-kamerak, eta 

abar erabiltzea.  

 

● Seinale elektromagnetikoak: zerbitzariak interferentziadun lekuetan ez 

kokatzea.  

● Itzalaldiak: Etenik Gabeko Elikadurak (EGE) behar diren lekuetan kokatzea. 
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● Gainkargak: EGEak behar diren lekuetan kokatzea. 

● Hondamendi naturalak, erasoak: albisteak entzutea eta aurreikustea. 

Hala ere, aurrez esan bezala, ezinezkoa da % 100 segurua den sistema bat 

definitzea.  Aurreikuspenak egiten dira kontingentzia-planak eginez; baina, 

adibidez, inork ezin izan zuen aurreikusi New Yorkeen 2011ko irailaren 11n gertatu 

zen hondamendia. Orduz geroztik, segurtasun-neurriak mundu osoan zorroztu dira 

terrorismoa dela eta. 

b. Logikoa 

Softwarearekin erlazionatuta dagoen segurtasuna da.  

Hainbat irtenbide balia daitezke mehatxu hauen aurrean: 

● Lapurretak: atzipena zifratzea, sistema biometrikoak erabiltzea eta abar.  

● Informazioaren galera: segurtasun-kopiak egitea. 

● Birusak: antibirusak erabiltzea. 

● Sareko erasoak: monitorizazio-programak erabiltzea sareko trafikoa 

analizatzeko (ingelesez Sniffer hitzez ezagutzen diren programak). 

● Integritatearen galera: disko gogorrak egiaztatzeko programak erabiltzea 

hondatutako sektoreak, integritate-galerak  eta abar zuzentzeko. 

*Egin jarraian 1.ariketa. 

 

1. ariketa. Check disk  

Egiaztatu zure USBaren integritatea pausu hauek jarraituz:       

-Hasiera > cmd (azken hau idatziz eman behar duzu).                 

-Idatzi “cd..” atzera joateko eta “cd izena” aurrera egiteko. 

C:\Windows\System32 bide-izenera iritsi. 
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-Idatzi komando hau: “chkdsk/x/f E:”. E sartutako USBak hartu duen letra da. 

Lagungarri duzu irudi hau, bertan ikusten baitira eman beharreko pauso guztiak: 

 

 

c. Aktiboa  

Sistema informatiko batean, kalteak aurreikusten dituen segurtasun motari 

egiten dio erreferentzia.  

Mehatxu aktiboak ekiditeko, hainbat teknika jar daitezke abian: 

● Sarbide-kontrola: sartzeko pasahitza eskatzea.  

● Atzipen kontrol-zerrendak: zerrenda batean gordeak dauden pertsonei soilik 

ematea atzitzeko baimena.   
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● Zifratzea: zifratze-metodoa ezagutzen ez dutenei informazioa ikusteko 

sarbidea ez ematea. 

● Sinadura eta ziurtagiri digitalak: dokumentu ofizialak sinatzeko eta 

nahitaezko onarpena ziurtatzeko sinadura eta ziurtagiri digitalak eskatzea. 

● Disko-kuotak: diskoaren kapazitatea mugatzea erabilera desegokia 

ekiditeko. 

● Sistema biometrikoak: sistema biometrikoak erabiltzea atzipena 

kontrolatzeko. 

d. Pasiboa 

Segurtasun pasiboak, aktiboa osatzen du. Kalteak gertatzen direnean, horien 

ondorioak minimizatzeko erabiltzen da.  

Honako teknika hauek erabil daitezke mehatxu mota honi aurre egiteko:  

● Garbitzaileak. Garbitzeko tresnak erabiltzea (nabigatzaileetan, sistemako 

programetan eta abar) gure lan-eremuak arinago funtziona dezan.   

● Etenik Gabeko Elikadura (EGE). Etengabeko elikatze-iturriak ezartzea argia 

joatean edo gainkargetan, denbora baterako korrontea ziurtatzeko. 

● Segurtasun-kopiak. Programatuta eta maiz egiten diren kopia hauek disko 

gogorretan edo hodeian gordetzea; horrela, ekipoan akatsen bat gertatzen 

bada, galdutako informazio guztia berreskuratu ahal izango da. 

● Diskoen erredundantzia. Software edo hardware kritikoak, esanguratsuak 

errepikatzea, sisteman egon daitezkeen akatsen aurrean funtzionamendua 

ziurtatzeko. RAID diskoak dira ezagunenak, eta datuak berreskuratzen 

laguntzen dute. 
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*Azalpenok irakurri ostean, egin ariketa hauek: 

 

2. ariketa. RAID diskoak 

Aurkitu, taldeka, RAIDen arteko aldea. Talde bakoitzak horietako bat 

azalduko du. (RAID 0, 1, 5, 10 dira erabilienak). Laguntzeko, ikusi honako bideo 

hau: 

What is RAID 0, 1, 5, & 10?4 

Bestalde, inor aholku eske etorriko balitzaizu, RAID sistema erabiltzen duen 

zer disko gomendatuko zenioke? 

 

 

3. ariketa. NAS sistemak 

Ezagutzen al dituzu NAS sistemak? Bilatu informazioa Interneten eta idatzi 

zure hitzekin ulertzen duzun definizio bat. Irakurri beheko artikulua eta azaldu zer 

onura izango zenituzkeen, honelako sistema bat zure etxean jarriko bazenu. 

Gure datuetarako hodei pribatua eraikitzea5 

Servidores Nas6 

 

 

 

 

                                            
4
 https://www.youtube.com/watch?v=U-OCdTeZLac 

5
 https://www.consumer.es/eu/tecnologia-eu/gure-datuetarako-hodei-pribatua-eraikitzea.html 

6
 https://www.xataka.com/basics/servidores-nas-que-como-funcionan-que-puedes-hacer-uno 

https://www.youtube.com/watch?v=U-OCdTeZLac
https://www.consumer.es/eu/tecnologia-eu/gure-datuetarako-hodei-pribatua-eraikitzea.html
https://www.xataka.com/basics/servidores-nas-que-como-funcionan-que-puedes-hacer-uno
https://www.youtube.com/watch?v=U-OCdTeZLac
https://www.consumer.es/eu/tecnologia-eu/gure-datuetarako-hodei-pribatua-eraikitzea.html
https://www.xataka.com/basics/servidores-nas-que-como-funcionan-que-puedes-hacer-uno
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4. ariketa. Garbitzaileak 

Nabigatzaileak, programak eta abar garbitzeko erabiltzen ditugun tresnei 

buruzko artikulu hau irakurri eta aukeratu horietako programa bat zuen disko 

gogorrari edo USB memoriari aplikatzeko. 

Nola garbitu adware-ordenagailua?7 

 

5. ariketa. Disko gogorraren osasuna 

Zure ordenagailuan oso garrantzitsua den dokumentu batekin lanean ari 

zarela, ordenagailuak infartu bat izan du. Behin ere gertatu zaizu? Hori ez 

gertatzeko, irakurri eta frogatu zure disko gogorraren osasuna artikuluan agertzen 

diren programak erabiliz.   

Nola erabili HDDScan programa8 

 

6. ariketa. Denbora errealeko mehatxuak 

Denbora errealean egiten diren eraso informatikoen mapa ezberdinak 

azaltzen dira hurrengo loturan: 

Top Live Cyber Attack Maps for Visualizing Digital Threat Incidents.9  

Sartu eta aukeratu agertzen direnetatik pare bat, eta ikusi gaur gertatutako 

erasoen mapak, estatistikak eta abar. 

 

                                            
7
 https://www.consumer.es/eu/tecnologia-eu/nola-garbitu-adware-ordenagailua.html 

8
 https://eu.termotools.com/10746-how-to-use-the-program-hddscan.html 

9
 https://norse-corp.com/map/ 

https://www.consumer.es/eu/tecnologia-eu/nola-garbitu-adware-ordenagailua.html
https://eu.termotools.com/10746-how-to-use-the-program-hddscan.html
https://norse-corp.com/map/
https://www.consumer.es/eu/tecnologia-eu/nola-garbitu-adware-ordenagailua.html
https://eu.termotools.com/10746-how-to-use-the-program-hddscan.html
https://norse-corp.com/map/
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7. ariketa. Lotu segurtasun motarekin 

Deskribatu elementu bakoitzaren erabilera, eta lotu dagokion segurtasun 

motarekin. 

a) Haizagailua      f) Begi irisaren bidez, sarerako  

b) Su-detektagailua         sarbide-kontrola 

c) Segurtasun-kamera     g) Pasahitzen erabilera 

d) Suebakia        h) Eraikinerako sarbide-kontrola  

e) Etenik Gabeko elikadura (EGE) 

 

 

8. ariketa. Osatu glosarioa 

Gehitu zure glosarioan hitz hauen definizioak, aurrez gehituta ez badituzu: 

-IP   -Etenik Gabeko Elikadura  -hacker   

-cracker  -pheaker    - sniffer 

-lammer  -newbie     -ziberterrorista 

- carder  -keylogger    -geek 

 

9. ariketa. Galdetegia 

Bete segurtasunaren inguruko galdetegia. 
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Galdetegi hau principios-de-seguridad-inform-tica10 webgunean aurkitu eta 

egokitu da. 

 

 

SEGURTASUNAREN INGURUKO GALDETEGIA: 

1. Zer helburu nagusi ditu segurtasun informatikoak?  

a. Konfidentzialtasuna, integritatea, erabilgarritasuna, nahitaezko onarpena. 

b. Integritatea, erabilgarritasuna, ekonomia.  

c. Konfidentzialtasuna, integritatea, berrikuntza. 

2. Konfidentzialtasuna segurtasun informatikoaren helburua da, eta haren zeregina da:  

a. Informazioaren atzipena kontrolatzea eta babestea.  

b. Tresnak leku jakinetan gordetzea.  

c. Sistema informatikoan dauden pertsonak eta haien eginbeharrak kontrolatzea. 

d. Aurreko guztiak zuzenak dira.   

3. Banku bidezko online transferentzia bat egitean, hau gomendatzen da: 

a. Datuak transmititzeko, komunikazio-kanal seguruak aukeratzea.  

b.  Eragiketak egitean arrastorik ez uzteko, ordenagailu bera ez erabiltzea beti. 

c. Horrelako eragiketak ez egitea.  

4. Integritate-printzipioak, honako hau dio:  

a. Informazioa bere horretan mantendu behar dela.  

b. Informazioa sailkatu behar dela, hartzailearen adinaren eta kulturaren arabera.  

c. Sistema informatiko batean sartuko diren datuak definitu behar direla (zer motatakoak 

izan behar duten adierazi).  

                                            

10 https://www.goconqr.com/quiz/3134750/principios-de-seguridad-inform-tica 

 

https://www.goconqr.com/quiz/3134750/principios-de-seguridad-inform-tica
https://www.goconqr.com/quiz/3134750/principios-de-seguridad-inform-tica
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5. Elementu hauetatik, zein dira segurtasun informatikoak kontuan hartu behar dituenak? 

a. Kolektibo zaurgarriak, mehatxuak, ondasunak.  

b. Ondasunak, trafiko seinaleztapen neurriak. 

c. Mehatxuak, birusak, worms-ak, troiarrak.  

d. Kontrol-neurriak, langileen eginbeharrak, segurtasun informatikoen erakundeak.  

6. Interneten nabigatzean, segurtasun-neurririk ez bada hartzen, galera hauek gerta litezke: 

a. Dirua, nortasuna, datuak.  

b. Dirua, duintasuna, informazio pertsonala. 

c. Nortasuna, datuak, tresnak.  

7. Malware hitzak ez du <<software gaiztoa>> esan nahi: 

a. Egia. 

b. Gezurra. 

8. Troiarrak, erabiltzaileek baimentzen ez dituzten eragiketak egiten dituzte, eta ezin dute beren 

burua biderkatu. 

a. Egia 

b. Gezurra 

9. Ingeniaritza sozialaren bidez, erabiltzaileari iruzur egiten zaio, haren jakin-mina, zaletasunak, 

beldurrak, edota errukiaz baliatuz. 

a. Egia 

b. Gezurra 

10. Phising-a informazio konfidentziala ilegalki eskuratzea da, pertsona edo erakunde baten 

identitatea iruzur bidez ordeztuz.  

a. Egia 

b. Gezurra. 
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2.2. Erantzunak 

1. ariketa 

Erantzun librea.  

 

2. ariketa  

Erantzun librea.  

 

3. ariketa  

Erantzun librea.  

 

4. ariketa  

Erantzun librea.  

 

5. ariketa  

Erantzun librea.  

 

6. ariketa 

Erantzun librea.  
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7. ariketa  

 

Begiaren irisa ikusteko sistema fisikoa izango da, baina logikoa ere bai, datu-

base batean egingo baita irisaren datuak kontrolatzeko kontsulta.  

 

8. ariketa 

Erantzun librea.  

 

9. ariketa 

1-a/2-a/3-a/4-a/5-a/6-a,b/7-b/8-a/9-a/10-a 
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3. KONTINGENTZIA-PLANA 

Irakurri arretaz kontingentzia-planaren inguruko azalpena, eta osatu ariketak.  

3.1. Kontingentzia-plana: kontzeptua eta motak 

Kontingentzia-plana gestiorako tresna bat da, enpresa bateko negozioak 

aurrera jarraitzeko ezinbestekoa. Plan honek neurri teknikoak, antolakuntzakoak 

eta giza-arlokoak definitzen ditu. 

Sistema informatikoei dagokien kontingentzia-plana definitzen da 

funtzionamendu egokia bermatzeko. Hiru azpiplan izaten ditu:  

a. Babes-plana 

Mehatxua gertatu aurretik, bete beharreko segurtasun-neurriak adierazten ditu. 

b. Larrialdi-plana  

Mehatxua gertatzen ari den bitartean, hartu beharreko segurtasun-neurriek 

osatzen dute larrialdi-plana. Helburua kalteak gutxitzea da. 

c. Berreskurapen-plana 

Mehatxua pasa eta gero hartu behar diren neurriak zehazten dituen plana 

da. Helburua da sistema informatikoa ahal den eta bizkorren berreskuratzea; 

bai alderdi fisikoei (hardware) dagokienez, baita logikoei dagokienez (software) 

ere.  

3.2. Jarraitu beharreko urratsak 

Kontingentzia-plan bat diseinatzeko, urrats hauek eman behar dira: 

● Sistema informatikoa osatzen duten hardware eta software elementuak 

identifikatu. 

● Elementu bakoitzari gerta dakizkiokeen mehatxuak zerrendatu. 

● Mehatxu bakoitzeko azpiplan bat diseinatu. 
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3.3. Kontingentzia-plana eta bizi-ziklo errepikakorra 

Kontingentzia-plan bat diseinatu ondoren, plan honek bizi-ziklo 

errepikakorra izan behar du; hau da, ingelesez PDCA izenez ezagutzen den 

zikloa bete behar du: 

● Planifikatu (PLAN): kontingentzia-planaren helburuak zehaztu. 

● Martxan jarri (DO): kontingentzia-plana martxan jarri.  

● Aztertu (CHECK): adierazitako helburuak betetzen dituen edo ez aztertu; 

hots, esperotako emaitzak lortuko diren edo ez ikusi. 

● Egin (ACT): azterketaren ondorioz, planari aplikatu behar zaizkion 

aldaketak aplikatu.  

 

Diagramaren egilea: Karn G. Bulsuk
11

 

Ziklo hau behin eta berriz errepikatzen denez, esaten da sekula ez dela 

kontingentzia-plana guztiz bukatuta egongo.  

 

 

 

 

 

                                            
11

 https://www.bulsuk.com/ 
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*Egin jarraian 1.ariketa. 

 

1. Ariketa. Kontingentzia-plana 

Egin eskola txiki batentzat baliagarri izan daitekeen kontingentzia-plan bat. Atal 

hauek izango ditu: elementua, mehatxua, babes-plana, larrialdi-plana, 

berreskurapen-plana. Laguntzeko, ikusi adibidea. 

   

 
    

Ehungintza-sektoreko enpresa txiki baten kontingentzia-planaren
12

 laburpena da hau. 

Ondoren azalduko zaizun ariketa egiteko, lagungarri gertatuko zaizu adibide hau: 

-Mehatxua: Sutea 

-Elementuak:  

● Bulego nagusia  

● Datuak prozesatzeko zentroa  

● Ordenagailuak eta haien biltegiratzea 

● Eskabide-zorroa eta fakturazioa  

● Salmenten atala 

● Korporazioaren irudia   

Demagun, hemen aztergai dugun mehatxua bulego nagusian gertatu dela. Salmenta-saila  

denbora batez geratu egingo litzateke; eta, ondorioz, konpainiaren izen ona ezbaian jarriko. Horren 

                                            
12

 https://es.slideshare.net/VEGAJOSEIVAN/91-plan-de-contingencias 
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ondorioz, bezeroak galduko lituzke.  

-Hauek izango dira mehatxuaren ondorio batzuk: 

● Bezeroen % 10 galduko da. 

● Fakturazioa hilabetez geldituko da. 

● Eskaerak hilabetez jasotzea ezinezkoa izango da. 

● Eskaerak eta fakturak eskuz egin beharko dira. 

● Lan-istripuagatik zigorrak ordaindu beharko dira. 

● Ekipamendu informatiko eta altzari berrietan inbertsioak egin beharko dira. 

● Eraikina birgaitzeko jarduerak egin beharko dira.  

Ondorio horiek guztiak dirutan baliozta daitezke; eta, horiek gauzatzeko probabilitatearekin 

batera, arriskuen zenbatespena eskaintzen dute. 

-Kontingentzia-planaren azpiplanek aurreikuspen hauek izango dituzte:  

a) Babes-plana: 

● Su-itzalgailuak berrikustea. 

● Su-simulakroa gauzatzea. 

● Babes-kopiak egitea. 

● Babes-kopiak babestea (adibidez, banku bateko kutxa gogorrean). 

● Babes-kopiak berrikustea. 
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b) Larrialdi-plana: 

● Ekipamendu informatikoak alokatzeko aurrekontratua aktibatzea. 

● Babes-kopiak berreskuratzea. 

● Jarduerari berriro ekitea.  
 

c) Berreskurapen-plana: 

● Kalteak ebaluatzea. 

● Datuak helaraztea larrialdi egoerako lekutik, ohiko erabilera-zentrora.  

● Dagokion tokian jarduerari berriro ekitea.  

● Ekipamendu informatikoen alokairu-kontratua desaktibatzea. 

● Aseguru-etxeari erreklamazioak egitea. 
 

-Aurreko mehatxuei aurre egiteko, eta kontingentzia-plan hau hobetzeko, neurri hauek hartu dira 

kontuan:  

a) Neurri teknikoak:  

● Su-itzalgailuak eta su-detektatzaileak jartzea. 

● Larrialdi-irteerak kokatzea. 

● Segurtasun-kopientzako ekipo informatikoak aukeratzea. 
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b) Erakundeak hartu beharreko neurriak:  

● Suteei erantzuteko segurua kontratatzea. 

● Ekipamendu informatikoen alokairua kontratatzea. 

● Babes-kopiak programatzea. 

● Sutea denean jokabidea zehaztea.  

● Lan-arriskuen auditoria-zerbitzua kontratatzea. 
 

c) Langileek hartu beharreko neurriak:  

● Suteetan izan beharreko jokabidean formatzea.  

● Eraikineko arduradunak hautatzea.  

● Bakoitzari rola esleitzea.  

● Babes-kopiaren arduradunak esleitzea. 

● eta abar. 
 

 

3.4. Erantzunak 

1. ariketa 

Erantzun librea.  
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4. MALWARE 

Irakurri arretaz malwarearen inguruko azalpena, eta osatu ariketak.  

4.1. Malwarea: kontzeptua eta motak 

Software maltzurra izenez ere  ezagutzen da euskaraz. Sistemarako 

kaltegarriak diren programak  dira. Malwareen kalteek erasotutako sistema 

informatikoari eragin diezaiokete; sisteman zehar ere zabal daitezke. Modu batera 

edo bestera, zibererasoa gertatu dela esaten da.  

Lehen birusak 80ko hamarkadan azaldu ziren, eta orduz geroztik, software 

maltzurrak bilakaera handia izan du. Gero eta mota gehiago daude, eta egunetik 

egunera malware kopurua areagotuz doa. 

Sartu Una al dia13 helbidean eta harpidetu buletinera. Hala, egunero 

segurtasun informatikoari buruzko artikulu bat jasoko duzu. 

 

Hauek dira malware mota ezagunenak: 

a. Birusa  

Erabiltzailea ohartu gabe (hau da, haren baimenik gabe) konputagailuaren 

funtzionamendua aldatzea edo kaltetzea helburu duen programa da. Bestela 

esanda, programa ostalari baten kode arruntean txertatutako kode maltzurra da. 

Giza esku-hartzearen bidez, ordenagailu batetik bestera hedatzen da.  

Bi ezaugarri ditu: erabiltzailearen aurrean ezkutuan jokatzea, eta bere burua 

bikoizteko ahalmena izatea (baina hau ez da beti gertatzen).  

                                            
13

 https://unaaldia.hispasec.com/ 
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Kutsatutako elementuaren arabera sailkatuz gero, hainbat motatakoak izan 

daitezke: 

● Birus generikoa, edo fitxategi-birusa: erasotutako gailuaren artxibo 

exekutagarriak infektatzen ditu. 

● Boot-birusa: ekipoaren abiarazte- edo abio-sektorea erasotzen du.  

● Macrobirusa: Microsoft Word bezalako programa askok makro 

izeneko programa txikiak gehitzeko aukera ematen dute. Hori 

baliatuz, birusak programa jakin horrek sortutako dokumentuak 

infektatzen ditu, eta bertako informazioa aldatzen edo ezabatzen.  

● ... 

Gai honetan murgiltzen hasteko, irakurri birusen inguruko artikulu hau eta 

baita gogoeta ere: 

Ordenadoreen gaitza: birusa14 

Elhuyar aldizkaria, JOSU WALIÑO 1998ko abenduaren 9an   

Gizakion kasuan udazkena gaitza eta txerto garaia izaten bada ere ordenagailuen kasua 
bestelakoa da. Hauekin urte guztian komeni zaigu adi-adi egotea birusen menpe erori ez daitezen. 
Hauentzako ere txertoa eta antzerakoak badauden arren, birus berriak etengabe sortzen dira. 
Baina onena birusa zer den, nola zabaltzen den eta batez ere nola konpondu daitekeen aurrez 
jakitea da kasu bakoitzean. 

Babes-neurri handiak izan arren, birusek beti aurkitu ohi dute nondik sartu gure sisteman. 
MacWorld aldizkariak aurtengo uztaileko zenbakian banatzen zuen doaneko CD-ROMean 
“Autostart 9805” izeneko birusa zegoen. Zorionez birus hau ezin zen zabaldu.  

Birusak ez dira misterioa. Bere burua ugaltzea helburu nagusitzat duten programa informatikoak 
dira birusak. Ugaltzen direnean beste programa batzuen barruan ezkutatzen dira, horrela programa 
hori zabaltzen dugunean birusa bera ere aktibatzen dugularik. Horregatik esaten da fitxategia 
“kutsatuta” dagoela, birus bat barnean daramalako. Ugaltze hori ezkutuan egiten dute eta ahal den 
heinean makina batetik bestera zabalduz erabiltzailea konturatu gabe. Hala ere, programak 

                                            
14

 https://zientzia.eus/artikuluak/ordenadoreen-gaitza-birusa/ 
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direnez, bere burua ugaltzeaz gain bestelako arazoak sortzea ere izan dezakete helburu 
programazio-lerroetan jarritako aginduen artean.  

Birusek informazioa galtzea eragin dezakete, besteak beste. Gehienetan mezuak erakutsi edo 
pantailan karaktere bereziak erakutsi besterik ez dute egiten, baina kasu askotan fitxategiak 
ezabatu, disko gogorreko informazioa nahasi edo ordenagailua trabatzera ere irits daitezke.  

Birus-mota ugariak daudenez askotariko infekzio-mota daude eta, beraz, horren arabera era bateko 
edo besteko kalteak eragin ditzakete. Dena dela, bi birus-mota nagusi bereizten dira:  

Abio-birusak. Abioko diskoan dauden sistemaren eremu batzuk infektatzen dituzte birus hauek. 
Ordenagailua pizten den bakoitzean birusa memorian aktibatzen da, horregatik dira bereziki 
arriskutsuak. Horrela, disketeko abio-sektorean kokatzen badira, beste ordenagailu batera 
ugaltzeko sistema erraza da hori.  

Fitxategiak. Duela gutxi arte fitxategiak infektatzen zituzten birusek .COM edo .EXE luzapendun 
programa-fitxategietan bakarrik kokatzen ziren, baita .SYS, .OVL, .PRG et .MNU fitxategietan ere. 
Horrela, programa abiatzen zen bakoitzean birusa ere abiarazi egiten zen. Programa arrunten 
hobetzeak ordea beste birus-mota baten sorrera ere ekarri du: Makro-birusak.  

Word eta programa askok sortutako dokumentuan makro izeneko programa txikiak gehitzeko 
aukera ematen dute. Horretaz baliaturik birusak Word-eko dokumentuak ere infektatzen ditu, 
askotan dokumentuko informazioa aldatuz edo ezabatuz. Sistema honek multiplataforma-birusen 
sorrera ekarri du, Word-eko dokumentu infektatua PCko Word-en Mac-eko Word-en bezalaxe erabil 
daitekeelako eta makroetan birusak aktibatzeko arazorik ez duelako.  

Hala ere, ez pentsa birus bat zure sisteman sartu bezain azkar zerbait hondatzen hasiko denik. 
Birusak ez dira kopiatu ahala aktibatzen. Batzuk data jakin batean aktibatu ohi dira (hori da Friday 
13th edo Jerusalem birus ezagunaren kasua) eta beste batzuk berriz erabiltzaileak ekintza jakin bat 
egiteko zain egoten dira, edo ekintza-kopuru bat betetzeko zain (word 43 aldiz zabaldutakoan 
aktibatzen direnak adibidez). Badaude ere aleatorioki aktibatzen direnak besterik gabe. Askotan, 
gainera, birusek egindako kaltea ez da informazio-galera izaten, gure sistemaren baliabideak 
alferrik galtzea baizik, hau da, birusak berak disko gogorrean edo memorian toki asko har dezake.  

Birusen aurka... antibirusak  

Birusen presentzia detektatzea ez da horren zaila. Infektatuta dauden fitxategiko byte-mapan 
aldaketa batzuk egin ohi dituzte, eta nahikoa izaten da hori detektatzea birusa hor dagoela jakiteko. 
Hala ere, hori ez da erraz egiten eta, gainera, birus batzuek sortutako aldaketa nahiko arrunta izan 
ohi da, baina beste batzuena berriz ez; beraz arazoak sor daitezke hauek detektatzeko orduan. 
Horregatik izan ohi da komenigarria antibirus-programak erabiltzea birusen presentzia detektatu eta 
hauek gure sistematik kendu edo desinfektatzeko. Antibirusek analisi heuristiko bat erabiltzen dute 
birusen presentzia detektatzeko. Ezagutzen dituzten birusen datu-base bat dute eta bertako datuak 
konparatzen joaten dira fitxategietako byte-maparekin. Sistema honen bidez, gainera, beraien datu 
basetan agertzen ez diren birus berrien presentzia ere detekta dezakete.  
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Sendabide onena prebentzioa izaten denez, antibirus gehienek “txerto” moduko babes iraunkor bat 
ezartzen diote gure sistemari. Honela, diskete bat sartzerakoan edo edozein aplikazio 
egikaritzerakoan antibirusak txekeo bat egiten du birusik ez dagoela ziurtatzeko, eta aurkituz gero 
mezu bat agertzen dio erabiltzaileari ordenagailua blokeatuz. Babes honek buruhauste askotatik 
babes gaitzake aldi berean.  

Antibirus euskalduna?  

Birusak sistema gehienetara zabalduta baldin badaude ere, PCen munduak jasan du birusen 
erasorik handiena. Bertan 15.000 birusetik gora daude eta egunero 5 birus berri sortzen omen dira 
gainera. Mac-ek ez dute hainbeste jasan birusen erasoa, 40 birus ezagun baino ez baitaude 
plataforma honetan. Hala ere komeni da bertan ere arreta berezia izatea. PCko merkatuan 
zabalduen dagoen antibirusa Bilboko enpresa batek garatutakoa da, baina ez du euskarazko 
bertsiorik. Plataforma bakoitzean antibirus ugari daude. Hemen batzuk gomendatuko ditugu:  

PCrako antibirusak:  

Panda Antibirus. Antibirus honek posta elektronikoz irits daitezkeen birusak ere kontrolatzen 
ditu. Gainera Windows 98kin ere badabil. (www.pandasoftware.es). Zoritxarrez ez du 
euskarazko bertsiorik.  

Norton Antibirus. Norton ezagunaren antibirusak ere ez du aurkezpen-beharrik. 
(www.symantec.com/avcenter/index.html).  

MacAfee Virus Scan. Hau ere asko erabiltzen den antibirus ezaguna da. 
(www.nai.com/default_mcafee.asp).  

Dr. Solomon’s Software. Hau da Erresuma Batuan gehien erabiltzen den antibirusa. 
(www.drsolomon.com).  

IBM Anti Virus. IBM etxe ezagunaren antibirusak ere badu bere tokia merkatuan. 
(www.av.ibm.com).  

Macintosh-erako antibirusak:  

Hemen ere hainbat antibirus baldin badaude ere, Disinfectant da erabiliena. Doan jaso daiteke 
Internet-eko edozein gunetan.  

Herrestaria naiz, harrapa nazazu!  

Birus-ak azken urteotako gauza badirudite ere, ez da horrela. 1942an gaurko ordenagailuen aitona 
den John Von Newman-ek ugaltzen diren programak deskribatu zituen bere “Theory and 
Organization of Complicated Automata” lanean. Baina praktikan jarri zuten lehenak Xerox-eko bi 
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langile izan ziren 1970ean: John Shoch eta Jon Hupp-ek ugaltzen ziren programa txiki batzuk landu 
zituzten: sarean sartu ondoren, sarean zehar zabaldu eta ugaldu egiten ziren eta sarea testatzen 
jarduten zuten.  

Urte berean, Internet-en hasiera izan zen ARPAnet sare militarrean, Bob Thomas-ek “Creeper” 
(herrestari) izeneko programa bat zabaldu zuen. Honek “Herrestaria naiz, harrapa nazazu ahal 
baduzu!” mezua erakusten zuen. Beste programatzaile batek “Reaper” (segalari) izeneko beste 
programa bat egin zuen, sarean ugaldutako “Creeper”-ak “hiltzeko”. Hortik aurrera bere kasa 
ugaltzen ziren “izaki logiko” gisa ezagutzen ziren programak lantzen jarraitu zuten esperimentu 
gisa. Hala ere, PCetako lehen birusa 1986ko urtarrila arte ez zen iritsiko. Urte hartan “Brain” 
izeneko birusa agertu zen Pakistan-eko enpresa batek garatuta. Honek ere mezu bat besterik ez 
zuen agertzen.  

Hortik aurrera hasiko ziren birusak garatzen. 1988an “Jerusalem” eta “Stoned” birus ezagunak jaio 
ziren. “Michelangelo” birus ezaguna 1992an agertu zen eta “Natas” berriz 1994an. Azken urteotan 
beste birus-mota batzuk jaio dira: 1995ean jaio ziren posta elektronikoz zabaltzen diren birusak, 
baita makroen bidez Word dokumentuetan zabaltzen direnak ere. Nork daki etorkizunean zer 
etorriko zaigun?  
Internet bizirik al dago?

15
 Gogoeta: 

Gara, MARKO TXOPITEA 2009KO IRAILAREN 07an 

Ordenagailuetako birusekin berdina gerta daiteke, onddo, bakterio eta birus biologiko askok 
erakusten dituzten ezaugarri berdinak baitituzte: medioan zehar mugitzen dira, hazi egiten dira eta 
ugaldu ere egiten dira. Birus informatiko asko ezkutatu egiten dira, eraso egiten dute eta, ugalketa 
prozesuan beraien burua klonatu beharrean, semeek ezaugarri desberdinak izatea lortzen dute. 
Hala ere, inork ez du serio pentsatzen gizakiok artifizialki diseinatutako sistema hauek bizidunak 
bezala sailkatzerik dagoenik. Nanoteknologiari esker edo, gizakiok hazi eta ugaldu egiten diren 
birus biologikoak artifizialki diseinatzen hasiko bagina, bizidunak bezala sailkatuko al genituzke?" 
(2009-09-04, 127. zenbakia).  

 

b. Harra  

Modu autonomoan bere burua bikoiztu, eta sarean zabaltzea helburu duen 

birus mota bat da. Automatikoki eta giza esku-hartzerik gabe hedatzen da. Hau da 

harren eta birusen arteko aldea. Sistemaren baliabideak kargatzen ditu, memoria 

osoa ahitu arte. Har mota batzuek bere burua mutatzeko ahalmena ere badute.  

                                            
15
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Sistema infektatzeko, bat-bateko mezularitzaz, posta elektronikoaz eta USB 

gailuez baliatzen dira,  besteak beste. Sarean barreiatzeko duten gaitasuna dela 

eta, minutu gutxian, mundu osoan zehar zabaltzeko ahalmena dute. 

 

c. Troiarra 

Troiako zaldia izenarekin ere ezagutzen da. Troiako gerran bezala, software 

onuragarria dela ematen duen arren, kode kaltegarria du bere barnean. Harrekin 

gertatzen ez den bezala, giza esku-hartzea behar dute zabaltzeko. Infekzioa 

tranpa-programa bat exekutatzean gertatzen da.  

Troiar mota asko daude. Erabileraren eta egiten dutenaren arabera 

sailkatuz gero, hauek ditugu:  

● Downloader: beste kodigo maltzur batzuk deskargatzen ditu. 

● Clicker: iragarkietan klik eginez onura ekonomikoa lortzea dute 

helburu.  

● Keylogger: sisteman egiten diren jarduerak erregistratzen ditu.  

● Backdoor: sistemako portuak irekitzen ditu. 

● Bot: urruneko ordenagailu batek kontrolatzeko bidea zabaltzen du. 

●  ... 

d. Spywarea  

Software espioi izenez ere ezagutzen da. Erabiltzailearen baimenik gabe, 

informazio pertsonala gordetzen duen programa da (datu pertsonalak, egindako 

bilaketak, nabigazio historia, kokalekua, egindako deskargak eta abar). Kasu 

gehienetan informazio hori publizitate-agentziei jartzen zaie eskura, eta haiek 
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jasotako informazioaren araberako spam edo zabor-posta bidaltzen dute ondoren. 

Instalatzeko, birus edo troiar baten laguntza behar dute.  

e. Adwarea 

Sisteman instalatzen diren programa maltzurrak dira. Beste programa bat 

instalatzen dabilen bitartean instalatzen dira, erabilera-baldintzak onartzen direla 

baliatuz.  Normalean, aurrez spyware batek gordetako informazioa erabiltzen du, 

erabiltzaileari egokitutako iragarkiak agerrarazteko. 

f. Ransomwarea 

Gailuak bahitzen dituzten aplikazioak dira. Kodifikazioaren bidez, 

informazioaren atzipena blokeatzen dute eta mezu bat azaltzen zaio biktimari: 

dirua eskatzen diote informazioa askatzearen truke. 

g. Roguea 

Antimalwarea dela ematen duen arren, alderantzizko efektua sortzen duen 

programa maltzurra da. Egiaz aizunak diren infekzioak daudela adierazten du, 

erabiltzaileari iruzur egiteko eta desinfektatzeko ordain dezan. 

h. Rootkita 

Administrari-baimenak dituen softwarea da; informatikan root izenez 

ezaguna. Sistema eragilearen tresnetan ezkutatzen da, erasotzaileari urruneko 

atzipena emateko. Rootkit-ak aktibitatea geldiarazten du erasotzaile hauek 

saihesteko dauden eskaneatzaileak detektatzen dituenean; eta, horrela, denbora 

luzean segi dezake oharkabean eraso egiten. 

i. Phisinga 

Inglesezko fishing (arrantza egitea) hitzaren antz handia du, bai ahoskeran, 

bai  esanahian; izan ere, phising-aren bidez beita jartzen baitzaio erabiltzaileari, 



49 

 

amuari hel diezaion. Erasotzailea biktimarentzat fidagarria den pertsona edo 

enpresa gisa azaltzen da. Horretarako, posta elektronikoa edo sare sozialetako 

berehalako mezularitza erabiltzen du. Biktimak jasotako mezuek web-orri maltzur 

batera joateko esteka dute. Iruzurrezko web-orrian sartzean, erabiltzailea eta 

pasahitza eskatzen ditu. Erabilitako erabiltzailea eta pasahitza kopiatzen ditu eta 

identitatea ordezkatzeko datuak biltzen ditu. Horrela, biktimaren pasahitzak, 

bankuko datuak, kreditu txartelen zenbakiak eta abar lortzeko ahalmena du. 

j. Pharminga 

Domeinu-Izen Sistemaren (DNS) hauskortasuna baliatzen du, fidagarria den 

helbide elektroniko batetik iruzurrezkoa den beste batera bidaltzeko. Phising-ak 

bezala, biktimaren datuak lortzea du helburu.  

k. Spama 

Zabor-postatzat edo mezu baztergarritzat jotzen diren mezuak dira. Modu 

masiboan bidaltzen dira, publizitate-erauntsia sortuz edo kode maltzurrak bidaliz. 

Estatistika batzuek esaten dutenez, postaren % 80 inguru spama da, eta 

gogaikarriak izateaz gain, ordenagailuaren baliabideak kontsumitzen ditu 

(biltegiratzea, Interneteko banda-zabala eta abar).  

l. Hoaxa 

Posta elektronikoaren bidez zabaldu ohi diren birusak dira. Iruzur masiboak 

egitea dute helburu; eta oso erabiliak dira, besteak beste, honetarako: solidaritatea 

eskatzeko, birus faltsuak ekiditeko,  zorte ona zabaltzeko (mezu-kateak) … 

 

*Egin jarraian 1., 2., 3., 4. ariketak.  
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1. ariketa. Ikusi bideoa eta galdetegia 

Gaian gehiago sakontzeko, ikusi Intypedia proiektuko bideo hau: Malware16 

Ondoren bete Malwarearen inguruko galdetegia17.  

 

 
 

MALWAREAREN INGURUKO GALDETEGIA: 

 
1) Erabiltzailea autentifikatzean, erabiltzailea eta pasahitza lortzen dituen malware bat 

identifikatu da sisteman. Hori jakinda, zure ustez, zer malware mota agertu da?  

a) Birusa 

b) Harra 

c) Keylogger-a 

d) Backdoor-a  

e) Rootkit-ek ezaugarri hauek dituzte: 

2) Rootkit-ek ezaugarri hauek dituzte:  

a) Beren burua posta elektronikoz bidaltzeko ahalmena dute. 

b) Ezkutuan mantentzeko teknikak dituzte. 

c) Beste exekutagarri batzuk infektatzeko ahalmena dute. 

d) Jaso nahi ez den publizitatea bidaltzen dute.  

3) Aukeratu zer kasutan dagoen infektatzeko arrisku handiena: 

a) Segurtasun-neurriak eguneratu gabe dituen nabigatzailea erabiltzean. 

b) Filmak edo multimedia-edukia deskargatzeko webguneak bisitatzean. 

                                            
16

 http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=malware&lang=es 

 
17

 Galdetegia Intypedia webgunetik hartua eta egokitua. 

http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=malware&lang=es
http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=malware&lang=es
http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=malware&lang=es
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c) Software komertzialaren ordez, ordaindu gabeko softwarea erabiltzean.  

d) “.com” domeinuen ordez, “.es” domeinuak bisitatzean. 

4) Antibirusa instalatu eta gero, …: 

a) malwareak ez du zertan kezkarik sortu, antibirusak eraso guztiei  aurre egiten 

dielako.  

b) ez dira sistemako segurtasun-eguneratzeak behar antibirusak segurtasun osoa 

ematen duelako.  

c) edozein programa ireki eta exekutatu daiteke, haren jatorriari eta infekzioei beldurrik 

eduki gabe. 

d) infekzioak ekidin daitezke; izan ere, antibirusak huts egin badezake ere, 

segurtasunari geruza osagarria jartzen zaio.   

5) Fitxategi susmagarri bat aurkitu da sisteman. Online bidezko analisi-zerbitzu batera bidali da 

ondoren. Horren arabera, “Win32.Adware.gen” izena duen malwarea agertu da. Egoera 

horrek  hau ematen du aditzera: 

a) Sisteman dauden beste exekutagarri eta dokumentu batzuk infektatu dituela. 

b) 32 egunera Windows sistema eragilea formateatuko dela. 

c) Sisteman iragarki-leihotxoak azaltzearen arduraduna dela. 

d) Erasotzaile bat ordenagailua urrunetik kontrolatzen ari dela, baita pasahitzak 

eskuratzen ere. 

 

2. ariketa. Sortu birusak 

Jarraian aipatzen diren aplikazioek ez dute erasorik egiten, baina 

erabiltzaileen zaurgarritasuna azalean uzten dute; izan ere, antibirusa izanda ere, 

batzuetan ez dira detektatzen.  

 

- Ireki ohar-bloka eta idatzi kode hau. Ondoren, gorde “birus.bat” izenarekin. 
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- Exekutatu eta “explorer.exe” programa abiaraziko du behin eta berriz 

ekipoaren baliabide guztiak ahitu eta blokeatu arte. 

 

- Ireki ohar-bloka eta idatzi kode hau. Ondoren, gorde “birus2.bat” izenarekin. 

 

 

- Exekutatu, eta ordenagailua berrabiaraziko da. 
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3. ariketa. Eraso motak 

Esan argazki hauetako bakoitzari dagokion eraso mota:  

 

- Nabigatzailean www.paypal.com helbidea idaztean www.paipal.com helbidera 

bidaltzen bazaituzte, eta lehenengoaren itxura bera badu, zer eraso mota jasaten 

ari zara? 

- Zibererasotzaile batek erabiltzailearen pasahitza jakiteko, eraso bat egin nahi du. 

Proposatu pasahitza segurua izateko, eta ez deszifratzeko, jarraitu beharreko 

pausoak. 

- Egiaztatu https://password.es/comprobador estekan zure pasahitzaren 

sendotasuna. 

- Bilatu Interneten zure IP zenbakia aurkitzeko jarraibideak. 

http://www.paypal.com/
http://www.paipal.com/
https://password.es/comprobador


 

 

 

 

4. ariketa. Antimalware aplikazioak 

Bizpahiru pertsonako taldetan, aukeratu antimalware aplikazio bat. 

Aplikazioa aztertzeko, aurkezpen bat eta demo bat egin beharko duzue. Jarraian, 

aukera batzuk: 

1) CCLEANER           5) COUNTERSPY 

2) MALWAREBITES          6) SUPERANTISPYWARE 

3) SPYBOOT SEARCH AND DESTROY       7) SPYWARE DOCTOR  

4) TROYAN REMOVER          8) Zuek proposatutako bat. 

-Instalazioa: 

Idatzi jarraitutako pausoak eta inprimatu instalazio-pantailak, ondoren 

egingo duzuen aurkezpenerako. 

- Erraz eta azkar instalatu al duzu? 

- Egin demoa: esan programak nola funtzionatzen duen eta zer pauso jarraitu 

behar diren eskaneatzeko eta aurkitutako malwarea ezabatzeko. 

- Zertarako balio du? Bete al du eskatutakoa? Azkar eskaneatu al du? Zer 

fitxategi babestu edo garbitu ditu? 

- Zer muga ditu? Zer alde on eta txar? Adibidez, muga izan daiteke probak 30 

egunerako bakarrik balio izatea. 

- Egiten al du denbora errealeko analisia? 

- Ba al dago bertsio eramangarririk? 

- Galdera hauei guztiei erantzuteaz gain, egin zuen ekarpenak. 

- Aurkezpen guztiak ikusi eta analizatu ondoren, erantzun:  
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        Zein iruditu zaizu eraginkorrena orokorrean?  

       Jar iezaiozu aplikazio mota bakoitzari nota bat.  

- Software bat baino gehiago frogatzeko aukera baduzue, azaldu haien arteko 

ezberdintasunak eta bakoitzaren onurak eta gabeziak. 

 

4.2. Erantzunak 

1. ariketa 

1-c/2-b/3-a/4-d/5-c.  

 

2. ariketa  

Erantzun librea.  

 

3. ariketa 

Erantzun librea.  

 

4. ariketa 

Erantzun librea.  
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5. ERASOAK SISTEMA INFORMATIKOEI  

Irakurri arretaz sistema informatikoei egiten zaizkien erasoei buruzko testu hau. 

Bertan, gaur egun egiten diren eraso motak azalduko dira. 

Tradizionalki, sistema informatikoei egindako eraso gehienak Windows sistema 

eragileari zuzendu izan zaizkio. Gaur egun, ordea, plataforma guztietara zabaldu 

dira: horren adierazle, gailu mugikorrei egiten zaizkien erasoak areagotu izana. 

Guztiek dute zerbait komunean: komunikazio-sareetan gertatzen direla; egun, batik 

bat, Interneten. 

5.1.  Eraso motak 

Sistema informatikoek jasaten dituzten eraso nagusiak honako talde 

hauetan banatzen dira: 

a. Etena edo etendura 

Sistema baten eskuragarritasunaren aurkako erasoa da. Besteak beste, 

honako egoera hauetan esaten da gertatu dela etendura: disko gogor bat 

suntsitzean, sare bateko kablea moztean edo artxiboak kudeatzeko sistema 

desgaitzean. 

b. Intertzeptazioa edo moztea 

Sistema baten konfidentzialtasunaren aurkako erasoa da. Programa, 

prozesu edo erabiltzaile batek baimenik gabe  baliabideak eskuratzea lortzen 

duenean gertatzen da. Segurtasun-intzidentzia hau detektatzen zailena da,  

normalean ez baitu sisteman aldaketarik eragiten. Eraso mota honen adibide: 

datu-base batera sarbidea edo erabiltzaile baten urruneko atzipena lortzea. 
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c. Aldaketa 

Sistema baten integritatearen aurkako erasoa da. Baliabide bat eskuratzeaz 

gain, manipulatu ere egiten du. Eraso mota hau oso kaltegarria da; izan ere, 

informazioa desagerraraz dezake, gailuak honda ditzake, gaizki-ulertuak eta 

akatsak sor ditzake, programak alda ditzake eta abar. 

d. Ordezkapena 

Autentikotasunaren edo benetakotasunaren aurkako erasoa da. Erasotzaile 

batek faltsifikatutako objektuak txertatzen ditu sisteman. Horrela, identitatea, IP 

helbide bat, web-helbide bat, posta elektroniko bat eta abar ordeztu ditzake. 

 

5.2.  Gizarte-ingeniaritza 

Gizarte-ingeniaritza oso teknika erabilia da. Sistema baten zaurgarritasunari 

erreparatu ordez, hura erabiltzen duten pertsonen jokabide eta portaera 

desegokiak baliatzen ditu eraso-bide honek. 

Oro har, eraso-teknika honek, erabiltzailearen nortasunari dagozkion 

alderdiak baliatuz (jakin-mina, nahiak...), haren arreta desbideratzen du. Horrela, 

oharkabean, erasotzailearen helburuak lortzeko bidean, elkarlanean arituko dira.  

Informazioa, pribilegioak edo sistemetarako sarbidea lortzeko erabiltzen da 

teknika hau. Erabiltzaileak engainatzeko, batez ere, telefonoa eta Internet 

erabiltzen dira. Lortu nahi den informazioa edozein dela ere (datu pertsonalak, 

kontu-zenbakiak eta abar), iruzurgileak era honetako trikimailuak esanez agertu 

ohi da: “X bankuko komertziala / teknikaria… naiz”. 
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*Egin 1., 2., 3., 4. eta 5. ariketak.  

 

1. ariketa. Erantzun artikuluaren inguruko galderari 

Irakurri Ingeniaritza soziala gure pribatutasunaren etsai18 artikulua, eta 

erantzun galdera honi: Gizakiok ditugun zer lau joeratan oinarritzen dira gizarte-

ingeniaritzaren bidez erasoak egiteko? 

 

Ingeniaritza soziala gure pribatutasunaren etsai 

Berria egunkaria, ANDER GOÑI BELTZA 2012ko maiatzaren 9an   

Ingeniaritza soziala erabiltzen da gure datu pribatuak eskuratu ahal izateko. Amarru eta 

azpijokoak baliatuz, gure kreditu txartelen zenbaki edo gakoak lortu nahi izaten dituzte. 

 

Segurtasun informatikoaren esparruan, ingeniaritza sozialari buruz hauxe dio Wikipediak: 

ingeniaritza soziala erabiltzaileak manipulatuz isilpeko informazioa eskuratzean datza. Ingeniari 

sozialak Internet edo telefonoa erabiltzen du biktima engainatzeko eta, ondorioz, isilpeko 

informazioa lortzeko (pasahitzak, kontu korronte gakoak...) edo hark legez kanpoko zerbait egin 

dezan lortzeko. 

 

Segurtasun informatikoari dagokionez, punturik ahulena erabiltzaileak direla esan ohi da. Hori dela 

eta, askotan erasorik errazena ere ingeniaritza soziala izan ohi da. 

 

Interneten segurtasunaz ari garenean, garbi dugun gauza da ezer eta inor ez dagoela erabat salbu. 

Antibirus eraginkorrena izanda, ederto konfiguratutako suhesi bat erabiliz edo gure kontuetako 

                                            
18

 https://www.berria.eus/paperekoa/0/037/001/2012-05-

09/ingeniaritza_soziala_gure_pribatutasunaren_etsai.htm 

https://www.berria.eus/paperekoa/0/037/001/2012-05-09/ingeniaritza_soziala_gure_pribatutasunaren_etsai.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/0/037/001/2012-05-09/ingeniaritza_soziala_gure_pribatutasunaren_etsai.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/0/037/001/2012-05-09/ingeniaritza_soziala_gure_pribatutasunaren_etsai.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/0/037/001/2012-05-09/ingeniaritza_soziala_gure_pribatutasunaren_etsai.htm
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pasahitzetan kate luze eta korapilatsuak erabilita ere, erabiltzaile gisa, gu gara segurtasun katean 

kate-mailarik ahulena. 

 

Sistemei erasotzeko asmoarekin, gizakion ahulezia aprobetxatzen du ingeniari sozialak, eta, 

horretarako, hainbat teknika erabiltzen ditu. Ingeniaritza soziala arte bat dela ere esan daiteke; 

iruzurra eta nahasketa tresna gisa erabiltzen dituen ahalegina, hain zuzen ere. 

 

Pirata informatikoek sistemetako softwarearen ahuleziak aprobetxatzen dituzten bezala, badira 

pertsonak limurtu eta maneiatzen trebeak direnak, eta gizakion ahuleziak aprobetxatuz, hainbat 

sistematarako sarbideak lortzen dituzte: sare sozialetako kontuak, posta elektroniko kontuak, 

kreditu txartelen zenbakiak eta, orokorrean, pribatua izan daitekeen edozein informazio. 

 

Kevin Mitnick da ingeniari sozial ezagunenetako bat, eta, haren aburuz, ingeniaritza sozialaren 

ardatz nagusiak gizakiok ditugun lau joeratan oinarritzen dira: denok dugun laguntzeko joera, 

besteengan konfiantza izateko joera, ezetz esatea ez zaigula gustatzen, eta denoi laudatuak izatea 

gustatzen zaigula. Kevin Mitnicken bizitzan oinarritutako pelikula da Takedown, eta horretan, 

ingeniaritza sozialean erabiltzen diren hainbat teknika erakusten dira. 

 

2. ariketa. Malwareak eta erasoak 

Sailkatu malwareak eraso motaren arabera. 
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3. ariketa. Botnetak 

Zer erasotan erabili ohi dira botnet-ak? Legezkoa edo legez kanpokoa da? 

Artikulu hau irakur dezakezu erantzuteko:  

Botnetak, robot zoombie maltzurrak19  

Berria egunkaria Zibergela, Jabi Asurmendi Sainz 2011ko urriaren 21ean   

Honezkero ez da ezer berria Internetaren hedapenak arrisku asko ekarri dituela 

ordenagailuetarako eta norberak ordenagailuen bitartez gordetzen eta kudeatzen duen 

informaziorako. Izan ere, botnet deritzona Internet gabe posible ez liratekeen adibide askotariko 

maltzurkeri bat da. 

Zer da Botnet delakoa? 

Botnet bat asmo txarreko software bat exekutatzen duten ordenagailu multzo bat da. Multzo 

hori osatu ahal dute milaka eta milaka ordenagailuk munduan zehar. Asmo txarreko softwarea era 

automatiko eta autonomo batean egikaritzen da ordenagailu bakoitzean, eta bot izenaren bitartez 

ezagutzen zaio. Nolabait esateko, botarekin kutsatuta dagoen ordenagailua “zombie” bihurtzen da 

                                            
19

 http://zibergela.bitarlan.net/2011/10/21/botnetak-robot-zoombie-maltzurrak/ 

http://zibergela.bitarlan.net/2011/10/21/botnetak-robot-zoombie-maltzurrak/
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eta botaren sortzaileak nahi dituen atazak eta lanak burutzen ditu, botneteko beste ordenagailu 

guztiekin batera. Normalean, ordenagailuaren erabiltzaileak ez du sumatzen kutsatuta dagoela eta 

ez da bere ordenagailuan dagoen botaren lanaz jabetzen. Hala ere, ordenagailuak bai erakutsi ahal 

dituela kutsatuta dagoelako seinale batzuk. Izan ere, botak memoria eta prozesagailua 

kontsumitzen du, ordenagailuaren beste aplikazioak bezala, beraz, ordenagailua ohi baino 

motelago joan ahal da. Halaber, ordenagailuan mezu arraroak ager litezke edo huts egin lezake. 

Nola hedatzen dira? 

Botak Interneten bidez hedatzen dira, MS Windows sistemetan GNU/Linux edo Mac Os X 

sistemetan baino askoz gehiago zabaltzen dira. Normalean ordenagailua kutsatzen da Internetetik 

jaisten diren fitxategi exekutagarriekin. Horregatik kontu handiz ibili behar da gune ezezagunetatik 

edo konfiantza gabeko guneetatik jaisten diren fitxategiekin. Batzuetan, fitxategi exekutagarri horiek 

argazki edo bideo luzapen bat jartzen dute erabiltzailea nahasteko. Orokorrean, gizarte-ingeniaritza 

deritzona erabiltzen da erabiltzaileari ziria sartzeko eta fitxategia deskarga dezan. Behin fitxategia 

deskargatuta eta ordenagailua kutsatuta, botak jakinarazten dio sortzaileari beste ordenagailu bat 

kutsatu duela. 

Zertarako erabiltzen dira? 

Botnetak helburu ezberdinekin erabiltzen dira. Ohikoenetarikoa SPAM edo nahi ez den 

posta elektronikoa bidaltzeko da, publizitate ugari igortzeko, alegia. Baina datu pertsonalak 

lapurtzeko eta sortzaileari bidaltzeko ere erabil daitezke edo klik kopuruaren bidez kobratzen den 

publizitatean klik kopurua handitzeko. 

Hauetaz aparte, botneten bitartez oso ohikoak dira DoS izeneko erasoak. DoS izena Denial 

of Service hitzetatik dator, hau da, zerbitzu-ukatzea esan nahi du bere izenak. Eraso hauetarako, 

helburu zehatz bat aukeratzen da, helburu hau izan ahal da webgune bat edo zerbitzari bat, eta 

botnet sarean dauden ordenagailu zombie guztiek eskakizunak egiten dituzte zerbitzari edo 

webgune horren kontra. Azkenean, zerbitzaria hainbesteko eskaerei erantzun ezinean aurkitzen da 

eta behin eta berriz saturatzen eta erortzen da. Beraz, webgunea edo zerbitzaria ez legoke irisgarri 

erabiltzaile arruntentzat arazoa konpondu edo erasoa amaitu arte. 
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Eraso honen xedea izan ahal da ekonomikoa, hau da, erasotzaileak erreskate bat eskatu 

ahal dio webgune edo zerbitzariaren jabeari, politikoa, geldiarazteko webgune bat arrazoi 

politikoengatik, edo aparteko helburuekin, lorpen pertsonalak, adibidez. 

Babes neurriak 

Babes neurriak ere hartu ahal dira bot hauek ez kutsatzeko norberaren ordenagailua. Batez 

ere, garrantzitsua da ez irekitzea posta elektronikoz jasotzen diren fitxategiak igorlea ezagutu 

ezean, edo nahiz eta igorlea ezagutu, posta hori berak ez duela idatzi susmatuz gero. Halaber, 

komenigarria da ez jaistea fitxategirik txatetik edo Internetetik, webgunea edo igorlea ezaguna ez 

bada. 

Bestetik, komenigarria da ordenagailuaren sistema eragilea eta aplikazioak ahalik eta 

eguneratuen mantentzea eta sistema eragileak jakinarazten dituen eguneraketei jaramon egitea. 

Segurtasun aplikazioek, antibirusak eta suebakiak bezala, ordenagailua babestuko dute, 

beraz, ez dago soberan segurtasun softwarea ordenagailuan instalatuta edukitzea. 

 

4. ariketa. Zerrendatu 

Zerrendatu iruzurgileek erabili ohi dituzten gizarte-ingeniaritzako teknikak. 

 

5. ariketa. Alderantzizko gizarte-ingeniaritza 

Ikertu alderantzizko gizarte-ingeniaritzaz, eta eman adibide batzuk. 

  



SEGURTASUN INFORMATIKOA 

63 

 

5.3.  Urruneko erasoak 

Urruneko erasoa hau da: urrutiko sistema informatiko batera sartzeko 

teknika multzoa. Oro har, software maltzurra erabiltzen du aplikazioetan, sistema 

eragileetan eta sare-protokoloetan segurtasun-ahulguneak sortzeko. 

Hona hemen urruneko sistema baten segurtasuna arriskuan jartzen duten 

erasoetako batzuk: 

a. Kode-injekzioa  

Ondo babestuta ez dauden aplikazioetan informazioa gehitzen edo 

ezabatzen da eraso honen bitartez. Horretarako, hainbat informatika-lengoaia 

erabil daitezke; ezagunenetakoa, SQL lengoaia da. Horren bidez, aginduak 

ematen dira webguneei lotutako datu-baseei erasotzeko. Esaterako: datuak 

hautatzeko, <<Select>>; txertatzeko, <<Insert>>; taulak ezabatzeko, <<Drop>> eta 

abar. Agindu horiek <<;>> bidez bereizi behar dira. Programatzaileak ez badu 

datuen sarrera behar bezala babesten, erasotzaileak ausazko pasahitz bat probatu 

ahal izango du. 

 

*Egin 6. ariketa.  

 

6. ariketa. Web eraso bat 

Web-erasotzaile batek pasahitzaren ordez hau idazten badu, zer ari da 

probatzen? Nola saihestu dezakezu? 

: noclaves'; INSERT into tabla ('user', 'Password') VALUES ('Cracker', 

'Cracker')? 
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b. Postu informatikoak eskaneatzea 

Kasu honetan, ekipo batean zabalik dauden portuak eta erabiltzen diren 

zerbitzuak eskaneatzen ditu erasotzaileak sarean. Ondoren, erasoa abiarazten du. 

Programa asko daude helburu hau lortzeko: Nmap eskanerra da, esaterako, 

eskaneatzeko erabilienetakoa. 

*Egin 7. ariketa.  

 

7. ariketa. Portuak 

Ikertu zer komando erabil ditzakezun zure ekipoan portu irekirik badagoen 

jakiteko. 

 

c. Zerbitzu-ukatzea (DoS) 

Ekipo edo sare baten baliabideak saturatzen ditu erantzuteari utz diezaion, 

edo erabilgarri ez dagoela pentsarazteko bezain mantso joan dadin. Horrelako 

erasoen helburu ohikoenak web-zerbitzariak izaten dira. Erasoa hainbat konexio-

puntutatik jaurtitzen denean, DDoS deritzo. 

d. Sareko entzuketak 

Hainbat iragazki mota aplikatuz, sare bateko trafikoa hautematen eta 

interpretatzen denean gertatzen da hau. Erasotzaileek sniffer programak erabiltzen 

dituzte sareko informazio guztia hautemateko, bai kable bat switch batekin zulatuz, 

baita antenak erabiliz ere. 



SEGURTASUN INFORMATIKOA 

65 

 

Behin atzituta, analizatzaileak erabiltzen dira, seguruak ez diren protokoloen 

bidez bidali diren eta zifratu gabe dauden datuak analizatzeko. Protokolo horien 

adibideak dira: HTTP (webguneetan), SMTP (posta e.-bidalketetan), POP3 (posta 

e.- hartzea), Telnet (urrutiko sarbideetan), FTP (fitxategietan) eta abar. 

e. Spoofinga 

Erabiltzaile, sare, ekipo edo aplikazio baten identitatea iruzurraren bidez 

ordezkatzeko teknika da. IP, DNS, URL, GPS, ARP, posta elektroniko eta abarren 

helbidea faltsutzen dute. Teknika horien bidez, erasotzaileak, besteak beste, 

identitate faltsua hartu, eta sareetara sartzeko atzipena eskuratzen du. 

Ordezkatzea modu askotan egin daiteke: sniffing bitartez pasahitza lortuz, 

pasahitzen fitxategiak apurtzen dituzten programak erabiliz edo beste zenbait 

teknika baliatuz. 

f. Indar basatia  

Erabiltzaile/pasahitz formatuan oinarritutako autentifikazio-mekanismoak 

urratzen dira eraso hau gertatzen denean. Sistema bateko gako-konbinazio 

posible guztiak probatzen ditu. Baina gakoak askotarikoak izan daitezkeenez, 

egungo kalkulu-gaitasuna ez da nahikoa gertatzen gako guztiak denbora 

onargarrian probatzeko. Hori dela eta, indar basatiarekin batera, irizpide jakin 

batzuen arabera (enpresako datuak, tokiak, familiakoak, gako ohikoenak eta abar) 

antolatutako gako-hitzak dituzten hiztegiak erabiltzen dira. 

g. Pribilegioak goratzea 

Erasotzaileak sisteman erabateko sarbidea lortzeko, administratzaile edo 

root-baimenak lortzen dituenean gertatzen da eraso hau. 
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*Egin 8. eta 9. ariketak.  

 

8. ariketa. Sarearen diagnosia 

Traceroute diagnostiko-kontsola bat da, eta sareko ekipo batetik datozen 

paketeen arrastoa jarraitzeko aukera ematen du. Gainera, komunikazioaren 

muturrak zer distantziatara dauden kalkulatzen du. Tresna hau exekutatzeko, 

sistemaren sinboloan komando jakin bat idatzi behar da (<<tracert>>); adibidez, 

<<tracert www.google.com>>. Horrez gain, badaude sarearen diagnostikoa 

traceroute bidez egiteko aukera ematen duten webguneak. Bilatu eta probatu 

horietako bat. Adibidez monitis20, ping.eus21, dnsqueries22 eta abar. 

 

9. ariketa. WHOIS protokoloa 

Zertarako balio du WHOIS protokoloak? Erabili ezazu online, web-orri baten 

bidez. 

  

                                            
20

 https://www.monitis.com/es/ 
21

 https://ping.eu/traceroute/ 
22

 https://www.dnsqueries.com/es/ 

https://www.monitis.com/es/
https://ping.eu/traceroute/
https://www.dnsqueries.com/es/
https://www.monitis.com/es/
https://ping.eu/traceroute/
https://www.dnsqueries.com/es/
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5.4.  Erantzunak 

1. ariketa 

Denok dugu laguntzeko joera, besteengan konfiantza izateko joera, ezetz 

esatea zaila gertatzen zaigu eta laudatuak izatea gustatzen. 

 

2. ariketa  

Taulan dago emaitza. 
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3. ariketa 

Botnet terminoak robot informatikoen multzo edo sare bati egiten dio 

erreferentzia. Modu autonomoan eta automatikoan exekutatzen dira. Botnetaren 

egileak urrutitik kutsatutako ordenagailu/zerbitzari guztiak kontrola ditzake. 

Kalkuluak egiteko sortu zen, eta hainbat jarduera kriminaletarako eta ikerketa 

zientifikoetarako ere erabiltzen dira. Legez kanpokoak eta legeztatutako botnetak 

daude. 

 

 

4. ariketa 

Gizarte-ingeniaritza teknika psikologikoen eta trebetasun sozialen bidez 

informazio konfidentziala lortzeko praktika da. Teknika horrek honetara behartzen 

du erabiltzailea:  

- Pasahitza berrezartzera. Webgune gehienek aukera hau dute, eta galdera 

pertsonalei erantzun behar zaie aldaketa gauzatzeko. 

- Ekipora birusak deskargatzera. Ohikoa da, esaterako, argazki baten bidez 

bidaltzea birusa. Erabiltzaileak gainean klik eginez gero, birusa deskargatuko da. 

- Iragarki erakargarrietara sartzera. Pertsona baten, banku baten eta abarren 

identitatea lapur edo ordezka  dezakete bide hau baliatuz.. Adibidez, “Santander 
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bankuak komisioen % 10 gehiago oparitzen dizu” mezua idatzita duen  iragarki-

banerraren gainean klik eginez. 

-Bidalketa-gastuak ordaintzera. Badira webguneak gailuak opari ematen 

dituztenak, edo gailuak merke eskaintzen dituztenak, eta, adierazi gabe, bidalketa-

gastuak ordainarazten dizkiote erabiltzaileari. 

-Inkestak betetzera. Lortutako informazioa ondoren saltzeko erabiltzen da. 

 

5. ariketa 

Gizarte-ingeniaritzan ez bezala, alderantzizko gizarte-ingeniaritzan erasotzailea 

ez da biktimarekin harremanetan jartzen; aitzitik, mekanismoak sortzen ditu biktima 

posibleak erakartzeko, eta haiek engainatzea espero du. Hona hemen adibide 

batzuk: 

-Web edo aplikazio maltzurrak. Software maltzurra eduki dezakete, doako 

softwarearen, jokoen eta abarren atzean ezkutatzen dira. 

-Iragarki faltsuak. Biktimak iragarki-egilearekin harremanetan jarriko lirateke 

datu pertsonalak emateko; hala nola telefonoak, banku-kontuak, bidalketa-

helbideak eta abar. 

Alderantzizko gizarte-ingeniaritza iruzurren eta hacking kasuen oinarrian dago. 

Hackerrek erasoaren hasiera fasean behar duten informazio guztia lortzen dute, 

ondorengo faseetan erabilgarria izango dena. 
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6. ariketa 

Iruzurgileak ausazko pasahitz bat txertatzen du. SQL hizkuntzan idatzita dago. 

Taula baten barruan erabiltzaile-balioak (user) eta pasahitza (password) txertatzen 

saiatzen da, esaterako, <<Cracker>> eta <<Cracker>> balioak erabiliz. 

Datu-base erlazionaletan eragiketak egiteko erabiltzen den lengoaia  da SQL. 

Lengoaia horretan eragiketak egiteko SQL-kontsultak erabiltzen dira. Instrukzioen 

bidez datu-basearen egitura aldatzeko aukera ematen dute. Web-zerbitzari 

gehienek 

lengoaia hori erabiltzen dute beren datu-baseetara sartzeko, eta erabiltzaile-

izena edo erabiltzaile baten pasahitza zuzena den ala ez egiaztatzeko. 

Web-orria behar bezala programatuta ez badago, baliteke erabiltzaileak 

bidaltzen duen informazioa behar bezala ez exekutatzea, eta SQL-injekzioa izenez 

ezagutzen den eraso bat jasateko arriskua izatea; izan ere, erasotzaileak kontsulta 

bat baliatzen du datu-basea alda dezaketen jarraibideak emateko, informazioa 

gehituz edo ezabatuz. 

Ariketa honetan, web-orria zaurgarria izango balitz, erabiltzailea edozein 

pasahitz probatzen ariko litzateke.  Sistemak “pasahitza okerra da“ bezalako mezu 

bat itzuliko luke, baina, aldi berean, datu-basean SQL-kontsulta bat exekutatuko 

luke, erabiltzaile-tablan erabiltzaile berria gehituko lukeena, <<Cracker>> 

erabiltzaile-izena eta <<Cracker>> gakoa baliatuz. Hala ere, erasotzaileak aldez 

aurretik jakin behar du eraso egin nahi dion datu-baseko taularen eta zutabearen 

izena.  

SQL-injekzioen bidez datu-baseko balioak aldatu daitezke; eta, horrez gain, 

beste eraso batzuk ere egin daitezke modu antzekoan:  
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- Scripting kodea injektatzea (PHP edo ASP lengoaiak erabiliz). Hau da, 

malwarea instalatzea edo asmo txarreko kodea exekutatzea zerbitzari batean.  

- Sistema eragilearen ahuleziak baliatuz, baimenak areagotzea 

superrerabiltzaile (hau da, adminitratzaile) gisa jarriz. 

- HTML kodeko injekzioak edo scriptak erabiltzea, web-orrietako erabiltzaileei 

erasotzeko. 

Eraso horiek saihesteko, hauek egin ditzakegu:  

- Formularioetan erabiltzailea gizakia edo makina den bereizteko captcha-k 

erabili eskaerak balioesteko.  

- Formularioetan mugak eta arauak sortu: kode gaiztoa sartzea eragotzi, letrak 

eta zenbakiak ez diren karaktere berezi guztiak blokeatuz eta abar. 

 

7. ariketa 

Ekipoan irekita dauden ataken zerrenda ikusteko, honako komando hau 

exekutatu behar da Windowseko komandoen terminalean:  

<<Netstat  -A>>: zehatz-mehatz esaten digu zer ataka ditugun irekita, eta nor 

ari den informazioa jasotzen edo igortzen kanpora. 

Atakak online eskaneatzeko aukera ematen duten web 2.0 tresna asko aurki 

daitezke sarean. Adibidez, scan online de puertos23. 

 

8. ariketa 

Erantzun librea 

 

                                            
23

 https://www.internautas.org/w-scanonline.php 

https://www.internautas.org/w-scanonline.php
https://www.internautas.org/w-scanonline.php


SEGURTASUN INFORMATIKOA 

72 

 

9. ariketa 

WHOIS TCP protokolo bat da, eskaeretan/erantzunetan  oinarritua (hau da, bi 

mezu mota daude: eskaerak, bezeroak zerbitzariari bidalitakoak, ekintza baten 

hasiera eskatzeko; eta erantzunak, zerbitzariak bezeroari bidalitakoak), eta 

Interneteko domeinu-izen baten edo IP helbide baten jabea zehazteko aukera 

ematen duen datu-base batean kontsultak egiteko erabiltzen da. WHOIS-

kontsultak komandoen lineako edo sistemaren sinboloaren interfazean egin ohi 

dira, baina gaur egun kontsulta horiek egiteko aukera ematen duten webgune ugari 

daude. Orri horiek WHOIS protokoloaren mende daude oraindik, WHOIS zerbitzari 

batera konektatu eta eskaerak egiteko. Sistema-administratzaileek asko erabiltzen 

dituzte. Adibidez: begiratu whois.contadorgratis.es24 hezkuntza.net webgunea. 

 

 

  

                                            
24

 http://whois.contadorgratis.es/ 

http://whois.contadorgratis.es/
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6. MALWAREAREN AURKAKO BABESA 

Irakurri arretaz malwarearen aurkako babesari buruzko testu hau. Bertan, 

babes-politikek duten garrantzia azalduko da. 

Egungo ezagutzaren gizartearen ezaugarrietako bat Internet, posta 

elektronikoa, aplikazioak, gailuak eta biltegiratzeko euskarriak erabiltzea da. Era 

berean, tresna horiek dira malwarea kutsatzeko bide nagusia. 

Informazioa eta gailuak babesteko, hainbat segurtasun-tresna erabili behar dira 

(antibirusa, suebakia, antispama eta abar), eta segurtasun-politikak jarraitu behar 

dira pasahitzak kudeatzeko, informazioa zifratzeko eta abar. 

6.1. Segurtasun-politikak 

Sistema informatiko baten segurtasun-politikak definitzeko, gomendatutako 

jokaerak arautzen dira, segurtasun-maila eraginkor bat bermatze aldera. 

Aurrez esan bezala, ezinezkoa da ehuneko ehun seguruak diren sistemez 

hitz egitea; besteak beste, segurtasun osoaren kostua oso handia delako. 

Horregatik, enpresa askok, segurtasun-tresnak erabiltzeaz gain, ekintza-planak 

sortzen dituzte; erakundeko kide bakoitza informazioaren garrantziaz eta 

sentsibilitateaz kontzientziatzeko. Izan ere, funtsezkoa da enpresaren segurtasuna 

zaintzeko, langileen jarduerek segurtasun-politikei jarraitzea. 

Segurtasun-politikez gain, legediak nahitaez bete beharreko neurriak 

ezartzen ditu, hala nola GMEZL
25, DBLO

 26, cookie-en legea eta abar. 

 

                                            
25

 Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko Legea 
26

 Datuen Babeserako Lege Organikoa 
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6.2. Birusen aurkako konponbideak 

Hona zer den antibirusa:  birusak, software maltzurra eta sisteman gertatzen 

diren beste eraso batzuk prebenitzeko, detektatzeko eta ezabatzeko softwarea. 

Memorian kokatzen da, eta etengabe aztertzen ditu exekutatutako artxiboak, 

jasotako posta-mezuak, bisitatutako web-orriak, konektatutako USB memoriak eta 

abar. 

Mehatxuren bat aurkituz gero, antibirusak hainbat aukera emango dizkio 

erabiltzaileari: abisua baztertzeko, artxiboa desinfektatzeko, berrogeialdira 

mugitzeko edo ezabatzeko. 

Horrez gain, antibirusek, software maltzur bat atzemateko, birusen 

definizioak dituzten datu-baseak erabiltzen dituzte, eta kode horiekin konparatzen 

dute malware-artxiboen kodea. Era berean, algoritmo heuristikoak27 erabiltzen 

dituzte ezagutzen ez dituzten birus berrien jokabide susmagarriez ohartarazteko. 

Antibirusek etengabe eguneratzen dituzte birusen definizioak eta agertzen 

diren mehatxu berrien inguruko datuak. Horregatik, ezinbestekoa da Internet-

konexioa duten ekipoek instalatuta izatea. 

Hauek dira antibirus ezagunenak: Avast, Avira, Bitdefensa, ESET, GData, 

Karpersky, McAfee eta Norton. Horien garatzaileek segurtasun-suiteak ere 

eskaintzen dituzte; hala nola suebakiak, gurasoen kontrola, antispamak, 

ordainketen babesa, sarrera-datuen zifratzea, sare-monitorizazioa eta abar. 

Kaspersky Internet Security da, esaterako, segurtasun-suit horietako bat.  

Bada aintzat hartzeko beste aukera bat: doako online antibirusak. Emaitza 

onak lortzen badituzte ere, ez dituzte birusen aurkako programak ordezkatzen. 

                                            
27

 https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica_en_antivirus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica_en_antivirus
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Hortaz, ordenagailua aztertzeko aukera eman bai, baina ez dute babes osoa 

eskaintzen.  

6.3. Infekzio baten sintomak 

Segurtasun-tresnek infekzio gehienak detektatzen dituzte; hala ere, komeni 

da, erabiltzaileek tresna egokiak hautatzeko, hainbat adierazleren berri edukitzea.  

Hauek dira infekzio baten sintoma nagusiak: 

● Ekipoa moteltzea abiaraztean, funtzionatzean  edo Internetera 

konektatzean, besteak beste. 

● Karpeta edo fitxategiak desagertzea, edo edukiak aldatzea.  

● Publizitatea edo errore-mezuak agertzea, baita ezohiko soinuak 

entzutea ere. 

● Saguaren kurtsorearen, menuen edo leihoen mugimendu 

automatikoa gertatzea. 

● Aplikazioetan eta gailuetan akats edo portaera arraroak antzematea. 

● Internetera ustekabean konektatzeko saiakerak edo nahigabeko 

birbideratzeak sumatzea. 

● Nabigatzaileko hasierako orria bahitzea eta lehenetsitako bilatzailea 

aldatzea. 

● Web-nabigatzailean tresna arraroen barrak azaltzea. Programa 

batzuk deskargatzen direnean, aldi berean, malware programa 

bateko instalatzailea deskargatzen da. Eta batzuetan, erabiltzailearen 

baimenarekin, eta beste batzuetan, gabe, erabiltzailearen barran 

azaltzen dira lana oztopatuz. 
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● Erabiltzailearen kontaktu-zerrendara mezu elektronikoak bidaltzea 

bere baimenik gabe. 

● Ordenagailuko jarduerak eta sareko trafikoa areagotzea. 

6.4. Infekzioa gertatuz gero jarraitu beharreko urratsak 

Infekzio bat detektatu bada, edo infekzioa egon daitekeelako susmoa 

badago, honako neurri hauek har daitezke: 

a. Sistema lehenagoko egoera batera berrezartzea 

Sistema eragile batzuek —Windowsek, esaterako—  berrezartze-puntuak 

sortzen dituzte aldizka, ekipoak aurreko egoera seguru batera itzultzeko aukera 

izan dezan. 

b. Antibirusaren datu-basea eguneratzea eta ekipoaren analisi osoa egitea 

Malwarea detektatzen edo ezabatzen ez bada, beste fabrikatzaile batzuen 

aplikazioak erabil daitezke edo online analisi bat egin. 

c. Live CD edo Live USB batekin ekipoa abiaraztea 

Live gailuak Ingurune erauzgarri batean gordetako sistema eragileak dira. 

Garai batean CD edo DVD batean (hortik datorkio izena) gorde ohi ziren; gaur 

egun, aldiz, USBak gehiago erabiltzen dira. Aukera hauek eskaintzen dituzte:  

● Ekipoa kutsatu gabeko antibirus batekin aztertzea, instalatuta 

dagoena kutsatuta egon baitaiteke. 

● Ekipoaren sistema eragilea kaltetua badago, eta sistema abiaraztea 

ezinezkoa bada, informazioa berreskuratzea. 

● ... 
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d. Berariazko desinfektatze-tresnak exekutatzea zenbait mehatxu  

ezabatzeko 

Mehatxua ezagutu eta gero, berariazko tresna horiek antibirus-garatzaileen 

webguneetatik, segurtasun-foroetatik eta abarretatik deskarga daitezke. 

Aurrez aipatutako neurriez gain, ekipoa erasotu edo infektatu egin dutela 

jakiten denean, oso garrantzitsua da sarea ez erabiltzea eta datu pertsonal edo 

konfidentzialik ez sartzea ekipoa erabat garbi egon arte. 

Kasurik okerrenean, ekipoa formateatu eta sistema eragilea eta aplikazioak 

berriro instalatu behar dira. Segurtasun-kopien politika egokia erabili bada, kalteak 

ez lirateke oso larriak izan beharko; bestela, erabiltzailearen edo enpresaren 

informazioak kalte konponezinak izan ditzake. 

 

*Egin 1., 2., 3. eta  4. ariketak. 

 

1. ariketa. Antivirus eraginkorrenak 

Ikertu Virus Bulletin edo AV-Comparatives bezalako laborategien 

konparazioetan oinarrituta, zer antibirus diren eraginkorrenak. 

 

2. ariketa. AdwCleaner-en erabilera 

Zertarako erabiltzen da AdwCleaner aplikazioa? 

 

 

 



SEGURTASUN INFORMATIKOA 

78 

 

3. ariketa. Smartphonen segurtasuna 

Smartphonen edo telefono adimendun gehienen infekzioen jatorria aplikazio 

maltzurrak instalatzean gertatzen dira. Zure telefonoa infektatuko balitz, zer tresna 

erabiliko zenituzke erasoei aurre egiteko? 

 

4. ariketa. Denbora errealeko erasoak 

Jarraitu denbora errealean egiten diren eraso informatikoak Kasperskyren 

mapa28 interaktiboarekin, eta proposatu egungo mehatxuetatik babesteko tresnak. 

 

6.5. Erantzunak 

 

1.ariketa 

Gaur egun, hauek jotzen dira antibirus eraginkortzat: 

-Avira 

-Avast 

-BitDefender 

-AVG 

 

                                            
28

 https://cybermap.kaspersky.com 

https://cybermap.kaspersky.com/
https://cybermap.kaspersky.com/
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2. ariketa 

AdwCleaner gure ordenagailuan instalatu diren tresna, spyware, adware eta 

malware mota guztiak suntsitzeko helburuarekin sortu da. 

 

3. ariketa  

Sakelako telefono batean oinarrizkoena infekzioen aurrean babestuko gaituen 

antibirus bat izatea da. Gainera, erabilera kontrolatzea eta aholku hauei jarraitzea 

garrantzitsua da: 

- AppStoretik edo PlayStoretik ez bada, ez da komeni kanpoko aplikazioak 

instalatzea. 

- Aplikazioei emandako baimenak kontrolatu behar dira. 

- Birusak detektatzeko azterketak egin behar dira arazoak ebaluatzeko eta 

behar denean aplikazioak desinstalatzeko. 

-… 

 

4. ariketa 

Ekipoa eta informazioa babesteko prebentzio-neurri oinarrizkoak: 

- Birusen aurkako programa bat instalatzea eta maiz eguneratzea.  
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- Birusen azken mehatxuen berri izatea. 

- Suebakiekin urruneko erabiltzaileak eta lotura-pasabideak babestea, 

baimendu gabeko iturrien komunikazioak blokeatzeko. 

- Sare sozialen eta posta elektronikoaren pasahitzak maiz aldatzea.  

- Fitxategi edo programak web-orri edo webgune ezagun eta seguruetatik soilik 

deskargatzea; horrela, infektatzeko aukera murrizten da. 

 - Ezagutzen ez dugun igorlea duen mezu elektronikoak ukatzea, eta datu 

pertsonalak Internet bidez ez ematea. 

- Segurtasun-kopiak maiz egitea. 
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7. INFORMAZIOA ZIFRATZEA 

Irakurri arretaz zifratzeari buruzko testu hau. Bertan, zifratzearen jatorria eta 

metodoak azalduko dira. 

Informazioa zifratzea ia idaztea bezain zaharra den prozedura bat da, eta 

informazioa sare ez-seguruen bidez bidaltzen denean, konfidentzialtasuna eta 

osotasuna bermatzeko ezinbestekoa da. 

7.1. Jatorria 

Hizkuntzaren jatorri bera du kriptografiaren erabilerak, gizonak betidanik 

garatu behar izan baititu konfidentzialtasuna ziurtatzeko tresnak. 

Urteen poderioz, garatzen eta beharren arabera hobetzen joan diren 

metodo ezagunenak: 

a. Makilaren metodoa 

 

 

Skytále 

Greziarrek K.a. V. mende aldera, "Skytale" izeneko zilindro edo makila bat 

erabiltzen zuten, eta honen inguruan, larru zati bat biltzen zuten. Ondoren, mezu 

bat idazten zuten eta hau zabaltzean, zentzurik gabeko karaktere sorta bat ikusten 
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zen. Horrela, mezua irakurtzeko, beharrezkoa zen larrua berriro diametro bereko 

makila batean biltzea. 

 

 

b. Polybos metodoa 

Karaktere edo zenbakien ordezkapen bidezko zifratze-metodoa sortu zuen 

Polybios greziar historialariak K.a. II. mendearen erdialdera. Alfabetoko letra 

bakoitzari, berori dagoen ilara eta zutabeko letra edo zenbaki pare bat dagokio. 5 x 

5 = 25 karaktereko edo zenbakiko lauki batean, esaterako, mezua kriptograma bat 

bezala transmititzen da adibide honetan. 

 

 

Polybos metodoaren adibidea 
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c. Cesar metodoa 

Erromatar Inperioaren garaian, armadek Cesar zifratze-metodoa erabiltzen 

zuten; alfabetoko letra bakoitza posizio kopuru zehatz bat mugitzean datza. 

Adibide honetan hiru posizio mugitzen dira, esaterako. 

 

Cesar + 3 metodoaren adibidea 

 

 

d. Vigenere metodoa 

Metodo hau XV. mende inguruan sortu zen, eta Cesar zifratze-metodoaren 

letra edo karaktere-serie ezberdinetan oinarrituta dago. Taulako datua lortzeko, 

gakoaren balioa gehitzen zaio mezuari. Adibidean Kaixo mezua zifratu da: 

 

Vigenere metodoaren adibidea 
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e. Epistola liburua 

Kriptografiaren erabilera deskribatzen duen lehen liburu europarra 

sekretupeko artelanei eta magiaren deuseztasunari buruzko gutun bat da: 

“Epistole on the secret works of art and the nullity of magic”. Roger Bacon fraide 

frantziskotarrak XIII. mendean idatzi zuen. Liburu horretan zazpi zifratze-metodo 

deskribatu zituen mezuak sekretuan mantentzeko. 

f. Enigma makina 

Enigma makina alemaniarrek erabili zuten Bigarren Mundu Gerran mezuak 

zifratzeko eta deszifratzeko.Teklatuaren bidez hizkiak sartu eta makinaren barruko 

mekanismoekin hizkien ordezkapenak egiten ziren. Beraz, makinak  ordezkatze-

metodoa erabiltzen zuen. Lehen mezua Alan Turing matematikariak deszifratu 

zuen. Gaur egun, Turing informatika modernoaren gurasotzat hartzen da, besteak 

beste, egindako ekarpen honengatik. 

 

Enigma zifratze makina 
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g. Shannon-en oinarriak kriptografiaren eta kriptoanalisiaren inguruan 

Kriptografia modernoaren aroa Claude Elwood Shannon-ekin hasten dela 

esaten da.  Shannonek, informazioaren eta komunikazioaren teoriari buruzko 

argitalpenekin, kriptografiaren eta kriptoanalisi modernoaren oinarriak ezarri zituen. 

Gaur egun, zifratzearen eboluzioa hiru arotan banatzen da:  

● Prezientifikoa ("artistikoa"): Antzinaroa -1949 

● Zientifikoa (Shannon): 1949-1976 

● Asimetrikoa (Diffie-Hellman): 1976-gaur egun 

  

7.2. Oinarrizko teknikak 

Zifratze-metodoa garatzeko, aurreko puntuan azaldutako metodoek eta 

teoriek teknika bat edo gehiago dute oinarrian. Hauek dira: 

a. Ordezkatzea 

Hasierako testuaren bitak, karaktereak edo karaktere-blokeak beste batzuen 

ordez jartzen dira, ordezkatze-erregela bati edo batzuei jarraituz (Cesar, Polybos 

eta  Vigenere, esaterako).  

Letra bakoitzari letra bakarra badagokio, monoalfabetoa dela esaten da, 

baina metodo hau ez da batere segurua, hizkuntza bakoitzak bere ezaugarriak 

baititu. Zenbakitzeak, esaterako, (zifratutako sinbolo bakoitza zenbat aldiz 

agertzen den zenbatzeak) Cesar metodoa gainditzea ahalbidetu zuen, eta, oro har, 

metodo Monoalfabetikoa.  

Une horretatik aurrera, kriptoanilisia kriptografiari gailendu zitzaiola esaten 

da. Jakina, kriptografoek ezin zituzten ordezkapen-metodoak alde batera utzi; 
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beraz, metodo polialfabetikoak garatu zituzten. Horietan, hainbat alfabeto 

erabiltzen dira batera. 

Metodo polialfabetikoetan, adibidez, x letrak karaktere bat ordezkatuko du, 

baina beste batzuetan y-k edo 10 zifrak. Hori guztia patroi zorrotz bati jarraituz 

egiten da noski, deszifratzeko arazorik egon ez dadin. Beraz, zifratutako sinbolo 

bakoitza zenbat aldiz agertzen den zenbatzeak ez dio informaziorik emango 

kriptoanalistei. 

Errenazimenduan, Leone Battista Alberti izan zen eskema honi jarraituz  

lehen metodoa asmatu zuena; disko batean bi koroa zirkular zentrokide zituen 

gailua asmatu zuen. Barrualdeko koroak alfabetoa zeraman grabatuta; zifratua eta 

finkoa zen. Kanpoaldekoak, berriz, alfabetoa zeraman inprimatuta eta bere 

ardatzaren inguruan  biratzen zen. 

Horrela, alfabetoko letra bakoitzari zifratutako alfabetoko letra bat zegokion, 

eta korrespondentzia hori kanpoko koroa biratzean aldatu egiten zen. 

 

 

Leone Battista Alberti-ren diskoa 
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Historian zehar, mezua babesten duen gakoa izan gabe, pertsona ugari 

saiatu dira sekretuak azaleratzen. Gaur egun ere kriptoanalistek deszifratzen 

dituzte kriptografoek asmatzen dituzten enkriptatze-sistemak. Batak besteari lana 

ematen dio; hau da: xagua eta katuaren jolasean bezala, kriptografoek zifratze-

metodo berriak sortzen dituzte seguruak ez diren metodoak ordezkatzeko; 

kriptoanalistek, berriz, informazio zifratuari zentzua aurkitzeko teknikak ikasten eta 

erabiltzen dituzte mezuak deszifratzeko.  

b. Lekualdatzea, transposizioa, permutazioa 

Transposizio-tekniken bidez, eredu jakin baten arabera, testuko karaktereek 

posizioak elkarren artean trukatzen dituzte; eta, beraz, testu zifratuan, letra 

berberak agertzen dira, baina euren posizioak trukatuta. Eredu honi jarraitzen 

dioten adibide batzuk: 

● Aurrez ikusitako ‘Skytale’ edo makilaren metodoa. 

● Barraskiloaren metodoa. 5x5eko matriz bat erabili eta barraskilo baten 

oskolaren norabideari jarraituz zifratzen da mezua. Adibide honetan ikus 

daiteke hori, mezuaren letrak (“informatika irakaslea naiz”) 

barraskiloaren norabideari jarraituz idatzi baitira.  
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Barraskiloaren metodoa 

 

i n f o r 

a s l e m 

k z 
 

a a 

a i a n t 

r i a k i 

 

● Gako bidezko metodoa. Adibide honetan ikusten denez, mezuari zifra-

gako bat ezarriz, letren lekualdatzea eragingo da. 

                 
mezua            ZIFRAKETA             zamue  

   (Gakoa: 35142) 

 

 

● ... 

*Egin 1., 2., 3., 4., 5. eta 6. ariketak. 

 

1. ariketa. Cesar metodo monoalfabetikoa 

Zifratu Cesar + 3 metodoa erabiliz esaldi hau: “Kriptografiaren gorakada XX. 

mendean gertatu zen”. 
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2. ariketa. Polialfabetikoa 

Erabili zifratzeko bi alfabeto erabiltzen dituen metodo hau; bata, posizio 

bikoitientzako da; eta bestea, bakoitientzako. 

Posizio bakoitietarako alfabetoa: 

 

Posizio bikoitietarako alfabetoa: 

 

Zifratu testu hau, metodo polialfabetiko hori erabiliz: 

“ordezkapen polialfabetikoa”                               

 

3. ariketa. Zifratze-metodoa asmatu 

Adierazi konputazio hitza zer metodo erabiliz azaltzen den zifratuta kasu 

bakoitzean. 

 

 
 

4. ariketa. Azaldu zifratze-metodoa 
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Ezagutzen al dituzu taulako zifratze-metodoak? Deszifratu  eta azaldu zure 

hitzekin bakoitzak egiten duena. 

 

Laguntzeko erabili ditzakezun lotura interesgarriak: 

http://www.winmd5.com/ 

http://lubrin.org/dani/ch05s04.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/International_Data_Encryption_Algorithm 

http://www.eumed.net/cursecon/ecoinet/seguridad/permutacion.htm 

 

5. ariketa. Desenkriptatu 

Desenkriptatu mezu hau, errenkadak zutabeekin ordezkatuz. Kontuan hartu 

8x10eko koadro batean kokatuta dagoela.  

“ds  n areuih qg cniluiclegdaenaodea  asinlvebtqoigelaiu oon  leas 

tislloeameo” 

 

http://www.winmd5.com/
http://lubrin.org/dani/ch05s04.html
https://es.wikipedia.org/wiki/International_Data_Encryption_Algorithm
http://www.eumed.net/cursecon/ecoinet/seguridad/permutacion.htm


SEGURTASUN INFORMATIKOA 

91 

 

6. ariketa. Vigenere2 

Zifratu mezu hau Vigenere taula hau erabiliz, gakoa “kaixo” dela jakinik.   

“ATZO EURIA EGIN ZUEN” 

 

  

7.3.  Kriptografia 

Kriptologia idazketa sekretua aztertzen duen diziplina zientifikoa da. Bi 

teknikek osatzen dute: kriptografia eta kriptoanalisia. 

Termino hauek Grezia klasikoan dute jatorria; grezieraz ‘kriptografia’ hitzak 

‘idazkera ezkutua’ adierazten du (<<criptos>> 'Ezkutua'; eta <<graphos>>, 

'idazkera'). 

Euskaltzaindiaren arabera, kriptografia hau da:  “ezkutuko kodeen bidez 

idazteko antzea”. Testua zifratzeko, gako eta prozedura matematikoak erabiltzen 

dira,  erabilitako algoritmoa eta gakoa ezagutzen duten pertsonek soilik deszifratu 

dezaten. 
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Kriptoanalisiak sistema kriptografikoak aztertzen ditu, haien ahuleziak 

aurkitzeko, eta segurtasuna hausteko; gakoak ezagutu gabe, testuak deszifratzea 

du helburu. 

Igorleek eta hartzaileek erabiltzen duten zifratze-eskemari erreparatuta,  

hainbat kriptografia mota daude:  

a. Kriptografia simetrikoa 

Kriptografia klasikoaren oinordekoa da. Beste hainbat izen hartzen ditu: 

gako pribatuko kriptografia, gako bakarrekoa edo konbentzionala. Kriptografia 

simetrikoak gako bera erabiltzen du mezuak zifratzeko eta deszifratzeko. Teknika 

oso azkarra da, baina ez da segurua; izan ere, sistema honek bi desabantaila ditu:  

Batetik, gakoa igorle eta hartzailearen artean erabiltzea eta ezkutuan 

konpartitzea (gogoratu behar da beraien arteko komunikazio-kanal arrunta ez dela  

segurutzat jotzen; bestela, zertarako erabili kriptografia?). Beharrezkoa da, beraz, 

gakoa konpartitzeko beste kanal bat erabiltzea: aurrez aurre, telefonoz, gutun 

ziurtatuz eta abar. Hori arazo larria da gaur egun, aurretik kontakturik izan ez 

dugun erakunde edo pertsona askorekin komunikatzea oso ohikoa 

baita.Laburbilduz, igorleak mezu zifratua eta gakoa, biak bidali behar ditu; beraz, 

erasotzaile batek biak eskuratzea lortuko balu, mezua deszifratu ahal izango luke. 

Bigarrenik, gako ezkutuen kopurua parte hartzen duten pertsonen 

kopuruaren araberakoa da. Adibidez: 

Igorleak gakoz zifratutako mezu bat idazten dio hartzaileari. Hartzaileak 

mezua irakurri du beste bidalketa batean igorleak adierazi dion gakoa erabiliz. 
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Gaiaren inguruan sakontzeko, ikusi bideo hau29 

b. Kriptografia asimetrikoa 

Kriptografia asimetrikoak bi gako erabiltzen ditu; bata, publikoa, eta bestea, 

pribatua. Erabiltzaile bakoitzak gako publiko bat dauka, erabiltzaile guztiek 

ezagutzen dutena, eta beste bat pribatua, jabeak bakarrik ezagutzen duena. 

Igorle batek pertsona baten gako publikoarekin mezu bat zifratzen duenean, 

pertsona horren gako pribatua erabiliz bakarrik dezifratu daiteke. Adibidez: 

● Amaiak Beñati mezu konfidentziala bidali nahi dio. Horretarako, Beñaten 

gako publikoa ezagutu beharko du (gako hau edozeinentzat dago 

eskuragarri). 

● Amaiak Beñaten gako publikoa erabiliz mezua zifratzen du. 

● Amaiak mezu zifratua Beñati bidaltzen dio. 

● Beñatek mezua jaso, eta berak bakarrik ezagutzen duen gako pribatua 

erabiliz deszifratzen du. 

                                            
29

 http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=criptografia-simetrica&lang=es 

 

http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=criptografia-simetrica&lang=es
http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=criptografia-simetrica&lang=es
http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=criptografia-simetrica&lang=es
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Beraz, mezua beste norbaitek eskuratzen badu, ezingo du deszifratu, eta 

partekatzen den gako bakarra gako publikoa da; ez pribatua.  

 

 

Honen inguruan bideo  interesgarri bat30 

 

7. ariketa. Posta-kudeatzailearen zifratze-metodoa 

Ikertu zure posta-kudeatzaileak (Gmail, Hotmail, Yahoo!, etab.) erabiltzen 

duen zifratze-metodoa, trukatzen dituzun mezuen konfidentzialtasuna eta 

integritatea ziurtatzeko. 

 

8. ariketa. Zifraketa asimetrikoa 

- Zifratze asimetrikoa praktikatzeko, baliatu PGP programa edo instalatu 

nabigatzaileko plugin bat. Horretarako, lagungarri dituzu artikulu hauek: 

                                            
30

 http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=criptografia-asimetrica&lang=es 

 

http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=criptografia-asimetrica&lang=es%20
https://gnupg.org/download/index.html#sec-1-2
http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=criptografia-asimetrica&lang=es%20
http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=criptografia-asimetrica&lang=es%20
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Interneteko komunikazioen segurtasuna I: Konfidentzialtasuna31 

Cómo encriptar y proteger tu correo electrónico32 

Cifra tus correos electronicos33 

- Idatzi dokumentu batean instalakuntzaren demoa; hau da, adierazi 

programak nola funtzionatzen duen. Bestalde, txertatu pauso hauetako bakoitzari 

dagokion pantaila-argazkia eta baita izandako arazoak ere:  

1. Sortu gako publikoa eta bidali ikaskide bati. Izendatu gako publiko hori 

honela: gakopublikoa_izena_abizena_taldea.asc  

2. Sortu fitxategi zifratu bat, eta izendatu honela:  izena_abizena_taldea.txt 

3. Jaso beste ikaslearen fitxategia eta desenkriptatu gako pribatua erabiliz. 

 

7.4. Hash funtzioak 

Hash funtzioak edo algoritmoak sarrerako elementu batetik —fitxategi 

batetik, esaterako—, irteerako balio bat sortzen du; adibidez, kate alfanumeriko 

bat. Bakarra izango da; bi dokumentuk ezingo dute hash bera izan, eta ezinezkoa 

izango da dokumentu baten hashetik abiatuz, dokumentua bera lortzea. 

Hash funtzioa dokumentu bati aplikatzean lortzen den gakoari 

dokumentuaren hasha esaten zaio eta  dokumentu horren aztarna digital moduko 

bat da. Gako honi esker, bidalitako artxibo baten integritatea ziurtatzen da. 

                                            
31

 https://zientzia.eus/artikuluak/interneteko-komunikazioen-segurtasuna-i-konfidentz/ 

 
32

 https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/07/31/como-encriptar-y-proteger-tu-correo-electronico 

 
33

 https://www.pcactual.com/noticias/trucos/cifra-correos-electronicos-2_3399 

https://zientzia.eus/artikuluak/interneteko-komunikazioen-segurtasuna-i-konfidentz/
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/07/31/como-encriptar-y-proteger-tu-correo-electronico
https://www.pcactual.com/noticias/trucos/cifra-correos-electronicos-2_3399
https://zientzia.eus/artikuluak/interneteko-komunikazioen-segurtasuna-i-konfidentz/
https://zientzia.eus/artikuluak/interneteko-komunikazioen-segurtasuna-i-konfidentz/
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/07/31/como-encriptar-y-proteger-tu-correo-electronico
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/07/31/como-encriptar-y-proteger-tu-correo-electronico
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Fitxategi baten hasha erraz kalkulatzeko aukera ematen duten hainbat tresna 

daude: MD5, SHA eta abar. 

Adibide honetan mezu baten integritatea mantentzeko elkartrukea azaltzen 

da:  

 

 

Honez gain, Internetetik fitxategi bat deskargatzeko garaian kontuan hartu 

beharreko datua da hasharen balioa. Deskargatutako fitxategi baten hasha eta 

ofiziala ez bada bera, horrek adieraziko luke fitxategi hori aldatu egin dela, 

informazioa falta zaiola edo informazioa gaineratu zaiola. Bestela esanda: 

fitxategiak birusak izan ditzake, instalazioan akatsa eman lezake eta abar. 
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9. ariketa. Hash funtzioak frogatzen.  

MD5 (Message Digest Algorithm 5) fitxategi baten hash funtzio edo aztarna 

digitala sortzen duen algoritmo bat da. Deskargatu den softwarea ofiziala eta 

arriskurik gabekoa dela egiaztatzeko metodo bat da. Irakurri metodoaren inguruan 

sarean idatzia dagoena. Bestalde, deskargatu WinMD5Free34 programa 

(horretarako, egin klik estekan). Instalatu ondoren, egin probak eta idatzi jarraitu 

dituzun pauso guztiak. 

 

7.5. Erantzunak 

1. ariketa 

Mezua zifratuta: 

 

 

2. ariketa 

Mezua zifratuta: 

 

 

                                            
34

 http://www.winmd5.com/ 

http://www.winmd5.com/
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3. ariketa  

Emaitza: 

 

 

4. ariketa 

Erantzun librea 

 

5. ariketa 
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6. ariketa 

 

 

7. ariketa 

Erantzun librea 

 

8. ariketa 

Erantzun librea 

 

9. ariketa 

Erantzun librea 
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8. SINADURA ELEKTRONIKOA ETA ZIURTAGIRI DIGITALA 

 

Irakurri arretaz sinadura elektronikoari eta ziurtagiri digitalei buruzko testu hau. 

Bertan, sinadura elektronikoa zer den, eta ziurtagiriak zertarako diren azalduko da. 

Informazioaren gizartean erabiltzaileek teknologia berrien bidez egin ditzakete 

eguneroko zeregin gehienak.  Herritarren, enpresen eta beste erakunde publiko 

batzuen arteko komunikazio digitala bermatzeko, autentifikazio-, integritate- eta 

konfidentzialtasun-mekanismoak ezagutu behar ditu erabiltzaileak:   sinadura 

elektronikoa eta ziurtagiri digitala dira erabilienak. 

8.1.  Sinadura elektronikoa 

a. Zer da? eta zertarako balio du? 

Sinadura elektronikoa dokumentu elektroniko bati lotutako datu-multzoa da, 

eta honako ekintza hauek bermatzen ditu: 

● Sinatzailearen autentifikazioa. Sinatzaileak soilik ezagutuko duen gako 

pribatu bat erabili beharko da hau ziurtatzeko.  

● Sinatutako dokumentuaren integritatea. Sinatutako dokumentua 

jatorrizkoa dela egiaztatzeko mekanismoak eskaintzen ditu; hau da, 

aldaketarik edo manipulaziorik gabekoa. 

● Nahitaezko onarpena. Datuak sinatzailearenak direla ziurtatzen du, ez 

beste inorenak. Horrela, mezua sinatu duenak ezin uka dezake sinatu ez 

duela. 

Dokumentu elektroniko bat digitalki sinatzean, eskuz egindako sinaduraren 

balio juridikoa ematen zaio, abantaila batekin; prozedura horrek ez du 

sinatzailearen presentzia fisikorik behar; eta, gainera, ezin da faltsutu. 
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b. Dokumentu elektronikoak sinatzea 

Sinadura digitalaren teknika izan ezean, dokumentu bat igorleak berak bidali 

eta ez dela aldatu bermatzeko, sistema asimetrikoa erabili beharko litzateke. 

Amaiak Beñati mezu bat bidaltzean, adibidez, sistema asimetrikoz 

sinatutako dokumentu elektronikoaren ibilbidea hau izango da: 

1. Amaiak M mezua sinatzen du, bere gako pribatuaz. Lortutako 

kriptograma sinatuari S deituko diogu. 

2. Amaiak Beñaten gako publikoaz S berriro zifratzen du. Lortutako bigarren 

kriptograma honi K deituko diogu. 

3. Amaiak Beñati K bidaltzen dio. 

4. Beñatek bi aldiz zifratutako K mezua jaso, eta bere gako pribatuaz 

deszifratzen du. Horrela, S kriptograma berreskuratuko du. 

5. Azkenik, Beñatek Stik abiatuz M lortuko du Amaiaren gako publikoa 

erabiliz. Une honetan, mezuak aldaketarik izan ez duela eta benetan Amaiak 

bidalia dela egiaztatuko du. 

Algoritmo asimetrikoa mezu osoa zifratzeko erabiltzen denez (eta kasu 

horretan birritan gainera), arazoak ekar ditzake baliabideen kontsumo handia dela 

eta. Beraz, sinadura digitalaren prozedura erabiltzea gomendatzen da, aurrekoa 

bezain fidagarria izateaz gain,  askoz eraginkorragoa delako.  

Sinadura digitalak erabiltzen duen mekanismoak pauso hauek jarraitzen 

ditu: 

1. Amaiak jatorrizko M mezuari ausazko egiaztatze-funtzioa (hash funtzioa) 

aplikatzen dio. Horrela, mezuaren m aldagai laburtua lortzen du. 
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2. Amaiak bere gako pribatuaz m aldagaia zifratzen du (ez jatorrizko 

dokumentua), eta s deituko diogun sinadura lortzen du. 

3. Ondoren, Amaiak M jatorrizko mezua eta s sinadura kateatzen ditu eta 

Beñati bidaltzen dizkio. 

4.  Beñatek Amaiaren gako publikoaz s deszifratzen du eta m mezuaren 

aldagaia lortuko du. 

5. Bukaeran, M mezuari  ausazko egiaztatze-funtzioa (hash funtzioa) 

aplikatzen dio. Lortutakoa m baldin bada, jatorrizko mezua, M, ez dela aldatu eta 

Amaiak bidali duela bermatuko du. 

 

Sinatzaileak, hash funtzio baten bidez, mezuaren aztarna digital gisa 

erabiltzen den aldagai bat sortzen du. Laburpen horretatik gako pribatuarekin 
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lortzen den emaitzari sinadura digitala  esaten zaio, eta jatorrizko mezuari atxikita 

bidaliko da. 

Mezuaren edozein hartzailek egiazta dezake sinadura digitala sinatzailearen 

gako publikoarekin deszifratuz, mezuaren aldagaia lortuko baitu.  

Edukia sortu zenetik aldatu ez dela egiaztatzeko, jatorrizko dokumentuari 

hash funtzioa aplikatzen zaio, jasotako aldagai zifratuarekin lortutako emaitzarekin 

konparatu eta berdinak direla egiaztatuko da horrela. 

Biak bat badatoz, dokumentua egiaztatuta geratuko da; bestela, 

dokumentua okerra dela edo aldatu egin dela adieraziko  da. 

 

*Egin 1. ariketa.  

 

1. ariketa. Hash funtzioak frogatzen 

Sortu mezu bat eta lortu mezu horren hash funtzioa Interneten aurkitutako 

online aplikazio bat baliatuz. Ondoren, bidali mezua bera eta lortutako hasha zure 

taldekide bati eta egiaztatu biak berdinak direla. Egin gauza bera, baina oraingo 

honetan, mezuari letra bat aldatu. Zer gertatu zaio hash-emaitzari? 
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a. Nola sinatzen da dokumentu bat praktikan? 

Dokumentu baten sinadura elektronikoa egiteko, bi metodo erabil daitezke: 

●  Aplikazio bidezkoa. Ekipoan deskargatzen diren sinadura-aplikazioak 

dira. Egunerokoan erabiltzen diren programetan sinatzeko aukera 

ematen dutenak ere badaude; hala nola Adobe Acrobat edo Microsoft 

Office Word. Baina komenigarria da administrazio publikoek eskainitako 

aplikazioetara jotzea: hala nola  Izenpe:Sinadura tresnak35  Euskal 

Autonomia Erkidegoan, edo Autofirma36, eCoFirma37  eta @firma38 

espainiar estatuan. Aplikaziook eragiketa hauek egiten dituzte, besteak 

beste: dokumentuak sinatu eta sinatutako dokumentuak egiaztatu.  

● Internet bidezkoa. Aukera hau formularioak edo eskaerak sinatzean 

erabili ohi da; adibidez, administrazio publikoekin harremanetan jartzeko. 

Erabiltzaileak Interneten ere sina ditzake dokumentuak VALIDe39 

webgune ofizialean, esaterako, zerbitzu hori eskaintzen da. 

Edonola ere, dokumentu bat sinatzeko, beharrezkoa da ziurtagiri digital bat 

edukitzea; adibidez, NAN elektronikoak duen zirkuitu integratu edo txip txikia.  

Bertan, txartelean inprimatuta agertzen diren datuak, autentifikazio-

ziurtagiriak eta sinadura elektronikoa daude txertatuta. 

                                            
35

 https://servicios.izenpe.com/herramientasFirma/mostrarWelcome.do 

 
36

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/DOCS_AYUDA/AYUDAT/

NAVEGADORES/Autofirma.htm 

 
37

 https://sede.minetur.gob.es/es-ES/firmaelectronica/Paginas/eCoFirma.aspx 

 
38

 https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html#arroba_firma 

 
39

 https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html 

 

https://servicios.izenpe.com/herramientasFirma/mostrarWelcome.do
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/DOCS_AYUDA/AYUDAT/NAVEGADORES/Autofirma.htm
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/firmaelectronica/Paginas/eCoFirma.aspx
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html#arroba_firma
https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html
https://servicios.izenpe.com/herramientasFirma/mostrarWelcome.do
https://servicios.izenpe.com/herramientasFirma/mostrarWelcome.do
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/DOCS_AYUDA/AYUDAT/NAVEGADORES/Autofirma.htm
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/DOCS_AYUDA/AYUDAT/NAVEGADORES/Autofirma.htm
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/DOCS_AYUDA/AYUDAT/NAVEGADORES/Autofirma.htm
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/firmaelectronica/Paginas/eCoFirma.aspx
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/firmaelectronica/Paginas/eCoFirma.aspx
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html#arroba_firma
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html#arroba_firma
https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html
https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html
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Gai honen inguruan gehiago sakontzeko, jo abenduaren 19ko 59/2003 

legera40, Sinadura Elektronikoari buruzko erabilera arautzen baitu. 

8.2.  Ziurtagiri digitala 

Ziurtagiri digitala dokumentu elektroniko bat da, ziurtapen-agintaritza batek 

emana. Ziurtagiriaren helburua hau da: sinadura elektroniko bat pertsona bati, 

enpresa bati edo erakunde publiko bati dagokiola balioztatzea eta ziurtatzea. 

Elektronikoki sinatzeko, eta jabea bere datuekin identifikatzeko behar den 

informazioa jasotzen du: izen-abizenak, IFZa, sinaduraren algoritmoa eta gakoak, 

iraungitze-data eta igortzen duen erakundea. 

Ziurtagiri digitalak bi gakorekin (bata, publikoa; eta, bestea, pribatua) 

identifikatzen du pertsona edo erakundea; beraz, batekin zifratutako datuak 

bestearekin deszifratu daitezke. Gako pribatua beti sinatzailearen kontrolpean 

egoteko pentsatuta dago; gako publikoa, berriz, banatzeko edo beste erabiltzaile 

batzuei bidaltzeko. 

a. Ziurtagiri-erakundeak 

Ziurtagiri-erakundeak konfiantzazko erakundeak dira; hortaz, segurtasun-

berme dira. Hauen ardura sinadura elektronikoan erabilitako ziurtagiri digitalak 

jaulkitzea eta ezeztatzea da. Bestela esanda, ziurtagiri-erakundeek sinadura 

elektronikoa erabiltzaile jakin bati dagokiola ziurtatzen dute. 

Gaur egun, espainiar estatuan, esaterako, erakunde publikoek ematen 

dituzten ziurtagiri elektronikoen artean hauek daude: NAN elektronikoa eta 

                                            
40

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23399 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23399
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23399
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23399
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23399
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Diruaren eta Zerga-Zigiluen Fabrika Nazionala Euskal Autonomia Erkidegoan, 

BakQ
41, besteak beste.  

 

*Egin 2., 3. eta 4. ariketak.  

 

2. ariketa. Bak eta BakQ 

Sartu Izenperen BakQ web-orrian. Irakurri eta idatzi zertarako erabil 

ditzakezun BakQ eta Bak. 

 

3. ariketa. Nabigatzaileen ziurtagiriak 

Interneteko nabigatzaileek hainbat ziurtagiri dituzte instalatuta. 

- Nola ikus daitezke? Zer ziurtagiri duzu instalatuta?  

- Zer lekutan agertzen dira zure ekipoan instalatuta dituzun ziurtagiriak? 

 

4. ariketa. Posta elektronikoari sinadura 

Sartu zure posta elektronikoan eta sortu sinadura digitala. Ez badakizu 

egiten, ikertu Interneten. Ondoren, bidali sinatutako mezua irakaslearen posta 

elektronikora. 

Esteka hauek lagungarri gerta dakizkizuke: Hotmail42, Gmail43.   

                                            
41

 https://www.izenpe.eus/bak/ 

 
42

 http://es.kioskea.net/faq/2026-pon-una-firma-en-tus-correos-de-hotmail 

https://www.izenpe.eus/bak/
https://www.izenpe.eus/bak/
http://es.kioskea.net/faq/2026-pon-una-firma-en-tus-correos-de-hotmail
https://support.google.com/mail/answer/8395?hl=es
https://www.izenpe.eus/bak/
https://www.izenpe.eus/bak/
http://es.kioskea.net/faq/2026-pon-una-firma-en-tus-correos-de-hotmail
http://es.kioskea.net/faq/2026-pon-una-firma-en-tus-correos-de-hotmail
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Horrez gain, beste segurtasun-neurri batzuk har daitezke, adibidez: 

Hartzaileak jaso duela ziurtatzea44, UTF-8 erabiliz mezuak bidaltzea eta abar. Egin 

dokumentu bat, probatu dituzun segurtasun-neurriak azalduz. Irakurri artikulu 

hau45, ideiak falta badituzu. 

 

8.3. Erantzunak 

1. ariketa 

Erantzun librea 

 

2. ariketa 

Erantzun librea 

  

                                                                                                                                
 
43

 https://support.google.com/mail/answer/8395?hl=es 

 
44

 https://support.google.com/mail/answer/9413651?visit_id=637122871928156819-

1603603639&hl=es&rd=2 

 
45

 https://support.google.com/accounts/answer/46526?hl=es 

 

https://support.google.com/mail/answer/1385059?hl=es&ref_topic=1669035
https://support.google.com/accounts/answer/46526?hl=es
https://support.google.com/mail/answer/8395?hl=es
https://support.google.com/mail/answer/8395?hl=es
https://support.google.com/mail/answer/9413651?visit_id=637122871928156819-1603603639&hl=es&rd=2
https://support.google.com/mail/answer/9413651?visit_id=637122871928156819-1603603639&hl=es&rd=2
https://support.google.com/mail/answer/9413651?visit_id=637122871928156819-1603603639&hl=es&rd=2
https://support.google.com/accounts/answer/46526?hl=es
https://support.google.com/accounts/answer/46526?hl=es
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3. ariketa 

-Nola ikus daitezke? Zer duzu instalatuta?  

Firefoxen: sartu nabigatzailearen menuko aukerak atalean, eta sakatu 

Pribatutasuna eta segurtasuna > Ziurtagiri-kudeatzailea >zure ziurtagiriak, eta 

instalatutako ziurtagiriak azalduko dira bertan. 

 

Chromen: sartu nabigatzailearen menuko konfigurazioa (Konfigurazioa > Bilatu 

doikuntzak)  atalean, eta idatzi <<Ziurtagiriak>> hitza. <<https/SSL>> atalera 

eramango gaitu, eta instalatutako ziurtagiriak azalduko dira bertan. 

 

- Zer lekutan agertzen dira zure ekipoan instalatuta dituzun ziurtagiriak? 
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Doikuntzak > Interneteko aukerak > Edukia > Ziurtagiriak 

 

 

4. ariketa 

Erantzun librea 
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- Eumed.net: PERMUTACIÓN [kontsulta-data: 2019/12/10]. Erabilgarri, 

hemen: http://www.eumed.net/cursecon/ecoinet/seguridad/permutacion.htm 

- Intypedia: INFORMATION SECURITY ENCYCLOPEDIA: Lección 2. 

Sistemas de cifra con clave secreta [kontsulta-data: 2019/12/10]. Erabilgarri, 

hemen: http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=criptografia-
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- Intypedia: INFORMATION SECURITY ENCYCLOPEDIA: Lección 3. 

Sistemas de cifra con clave pública [kontsulta-data: 2019/12/10]. Erabilgarri, 
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https://zientzia.eus/artikuluak/interneteko-komunikazioen-segurtasuna-i-

konfidentz/  

- OSI: Oficina de Seguridad del Internauta: Cómo encriptar y proteger tu 

correo electrónico [kontsulta-data: 2019/12/10]. Erabilgarri, hemen: 

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/07/31/como-encriptar-y-

proteger-tu-correo-electronico 
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2019/12/10]. Erabilgarri, hemen: https://sede.minetur.gob.es/es-

ES/firmaelectronica/Paginas/eCoFirma.aspx 
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- CCM: Poner una firma a tus correos de Hotmail/Outlook.com [kontsulta-

data: 2019/12/10]. Erabilgarri, hemen: https://es.ccm.net/faq/2026-poner-

una-firma-a-tus-correos-de-hotmail-outlook-com 
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10. Glosarioa 

 

● PUZ:  

Prozesatzeko Unitate Zentrala. (ingelesez, CPU).  

● BIOS (Basic Input-Output System): 

Informatikan, irteera eta sarrerako oinarrizko sistema-interfaze bat da, 

programa bat. Sistema eragilea aurkitzeaz eta kargatzeaz arduratzen da. 

● EGE (Etenik Gabeko Elikadura): 

Larrialdietarako gailu elektrikoa da. Itzalaldi elektriko bat gertatzen denean 

esaterako, barruan dituen bateriei edo energia biltegiratzeko elementu batzuei 

esker, bertara konektatuta dauden gailu guztietara energia elektrikoa hornitzen du, 

denbora mugatuan. Horrez gain, kargatzen dabilen energia elektrikoaren kalitatea 

hobetzen du, tentsio-igoerak eta -jaitsierak iragaziz. 

● NAS (Network Attached Storage ingelesez): 

Sarearen bidez zerbitzari batean dagoen informazioa partekatzeko teknologia 

da. Baimena duten ekipoek, bertan kopiak egin ditzakete eta informazioa 

berreskuratu ala behar denean 

● PDCA (Plan, Do, Check, Act ingelesezko hitzetatik sortutako 

akronimoa): 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Interfaze
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Shewart zikloa edo Deming zikloa izenez ere ezaguna, enpresa eta 

bestelako erakundeen etengabeko hobekuntza, eta kalitatea hobetzeko 

metodologia bat da. Hasiera batean, Walter Shewhart estatistikariak eta William 

Edwards Deming irakasle eta aholkulariak proposatutakoa. 

 

 

 


