
ZIBERSEGURTASUNA ETA PRIBATUTASUNA SAREAN

Sareko Mehatxuak

Gaur egun, sareko mehatxu asko ditugu: birus informatikoak, iruzurrak, datu pertsonalen 
usurpazioa... 

Horregatik, kontu handiz erabili behar dugu teknologia, eta arduraz jokatu Internet bidez 
datuak partekatzeko orduan.

Malwarea

Ekipo bati kalteak eragitea edo ekipo batek gaizki funtziona dezan lortzea helburu duten 
programa edo kode informatikoa. Malware terminoak "Malicious software” du erreferentzia, 
software gaiztoa, alegia.

Malware motak

• Birusa: Egiazko fitxategiak kutsatzen dituzte eta ekipo baten funtzionamendua hondatu 
dezakete.

• Adwarea: Honen helburu nagusia, publizitatea erakustea da, gure baimenik gabe.

• Troiarrak:  Benetako programak balira bezala aurkezten dira, haien itxura kopiatuz.

• Harrak: Azkar ugaltzen dira, eta auto-bidali egiten dira sare bereko beste ekipo 
batzuetara.

• Spywarea: Erabiltzailea espiatzea da bere zeregin nagusia, pasahitzak... biltzeko.

• Rootkita: Arriskutsuenetako bat. Sistema eragilearen funtzionamendua hondatzeko 
gaitasuna du.

Sintomak:

• Bat-bateko geldotasuna gure ekipoan.

• Bistaratutako publizitatea. Mahaigainean edo nabigatzailean.

• Errore-mezuak.

• Datuak ezabatzea gure baimenik gabe.

• Ordenagailua etengabe berrabiaraztea.

• Ezohiko jarduera posta elektronikoan.

• Saguaren mugimendu aleatorioak.

• Mahaigainean programa berriak agertzea.

Pishing

Engainuak dira eta posta elektronikoaren bidez egiten dira gehien bat. Datu pertsonalak 
eskatu (pasahitzak, bankuko datuak...) edo ordainketaren bat eskatzen digute normalean.
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Askotan, enpresa handien izenean jasotzen ditugu eta esteka faltsuak dituzte barnean.

Phisingaz ohartzeko aholkuak:

• Inpertsonalak izaten dira.

• Enpresa handien edo bankuen izenean jasotzen ditugu.

• Gramatika-akatsak izaten dituzte maiz.

• Alarmistak dira askotan.

• Berehalako erabakia hartzera behartzen gaituzte.

Segurtasun - arrakalak

Gerta liteke erabiltzen dugun softwareak (sistema operatiboa, nabigatzailea...) nolabaiteko 
ahultasunen bat edukitzea eta zibergaizkileek, horren berri izanik, gure ekipoei eraso egitea.

Fabrikatzaileek segurtasun-test ugari egiten dituzte eta eguneratze bat ateratzen dute, 
arazoren bat aurkitzen dutenean.

Horregatik da garrantzitsua ekipoan ditugun programak eguneratuta izatea.

Sareko arriskuak eta nerabeak

Nerabeak, askotan, ahulagoak dira Internet bidez engainatzeko edo jazartzeko.

Badira zibergaizkile helduak, profil faltsuekin infiltratzen direnak nerabez betetako sare 
sozialetan hauek engainatzeko helburuarekin.

Ez dugu alarmistak izan behar, baina hezi eta kontrolatu egin behar dugu gaztetxoek 
teknologiaz egiten duten erabilera.

Segurtasun gomendioak

M  alware-  a saihetsi  :  

• Zure sistema eragilea eguneratuta eduki.

• Antibirusa instalatuta eduki.

• Erabili eguneratutako nabigatzailea.

• Ez egin oso segurua ez den deskargarik.

• Ezezagunen emailetan jasotzeko fitxategirik ez deskargatu.

• Zure datu garrantzitsuen segurtasun-kopia bat sortu.

• Jatorrizko softwarea erabili.

• Ez egin klik iragarki susmagarrietan.

• Erabili segurtasun-tresna osagarriak.
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Engainuak saihetsi:

• Ikasi posta elektronikoko mezu engainagarriak identifikatzen: Inpertsonalak dira eta
mezu alarmista ematen dute, dirua edo datuak lortu ahal izateko.

• Igorlea identifikatu: Bankuek eta enpresa handiek ez dute domeinu generikorik 
erabiltzen (gmail, hotmail…) eta ez dizkigute pasahitzak email bidez eskatuko.

• Ez sakatu bidali dizkizuten esteketan: Webgune faltsuetara eramango digute askotan
eta, benetakoen oso antzekoak direnez, nahasarazi egin gaitzakete.

• Https protokoloa: Ordainketa bat egin behar baduzu edo formulario bat betetzeko datu
pertsonal garrantzitsuak jarri behar badituzu, egizu hasieran https duten helbideetan, 
soilik.

• Ez egin kasurik informazioa birbidaltzeko eskatzen duten kateei: Ez hartu parte, 
besterik gabe, kasurik ez egin.

• Pasahitz seguruak erabili: Ez utzi saioak irekita eta ez utzi idatzita edozein paper 
zatitan. 

• Ez eman informazio pertsonalik ezezagunei: Zibergaizkileak zure konfiantza 
haienganatzen saiatuko dira, hala, datu pertsonalak eskuratzeko. 

Segurtasun tresnak eta neurriak
Gure ekipoetan malwarerik sar ez dadin, funtsezkoa da antibirusa instalatuta eta 
eguneratuta izatea . Programa horiek malwarea detektatu, eta gure ekipoetatik ezabatzen 
dute.

Gaur egun, doako antibirus ugari dago merkatuan eta babestuta egoteko behar izan 
ditzakegun funtzionalitate guztiak betetzen dituzte.

Avg Antivirus-a:

Doako antibirusa da, eta ordainpeko bertsioak ere baditu. Multiplataforma da, eta, hortaz, 
era guztietako ordenagailu eta gailu mugikorretarako balio du.

Antibirusa deskargatzeko AVGren webgune ofizialera joan beharko duzu 
https://www.avg.com/. 

Avast Free Edition:

Multiplataforma da eta doako bertsio benetan osoa du. Funtzionalitate aurreratuak ditu 
antibirus honek: gure ekipoaren azterketa mota desberdinak egiteko aukera ematen digu.

Avast-en webgune ofizialetik deskargatu dezakegu  https://www.avast.com.

Zure smartphonea babestu
Gaur egun, gure smartphonea leku guztietara eramatea normala da, horregatik, zenbait arrisku
kontuan izan behar ditugu, segurtasun-arazoak ekiditeko:

• Galtzea / lapurtzea • Aplikazio gaiztoak • Wifi sare publikoak

Ezustekorik eta atsekaberik ez izateko, zenbait segurtasun-neurri aplikatu behar ditugu. Ikus 
ditzagun garrantzitsuenetako batzuk:
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• Pantaila desblokeatzeko metodo bat erabiltzea.

• Segurtasun- kopiak egitea.

• Segurtasun- tresnak instalatzea.

• Aplikazioak denda ofizialen bidez deskargatzea.

• Egiaztapena bi urratsetan egitea.

Pribatutasuna sarean
Pribatutasuna da internauta asko gehien kezkatzen dituen gaietako bat, iruditzen zaigulako 
etengabe datu pertsonalak ematen ari garela askotan ezagutu ere egiten ez ditugun 
enpresei.

Datuak biltzen dituzten enpresek Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoa bete behar 
dute, eta, bete beharreko obligazio batzuk dituzte. Erabiltzaileok, bestalde, babesten gaituzten 
zenbait eskubide ditugu.

Nire eskubideak sarean

• Gardentasuna eta informazioa: Datuak bildu aurretik, horretaz espresuki informatu 
behar gaituzte eta zertarako biltzen dituzten azaldu ere.

• Gure datu pertsonaletara iristeko eskubidea.

• Eman dituzun datuak zuzentzeko eskubidea.

• Gure datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea.

• Tratamendua mugatzeko eskubidea.

• Eramangarritasun-eskubidea: Datuak, ingurune informatiko batetik bestera eramatea.

• Gure datuak ezerezteko eskubidea.

Eskubideren bat baliatu nahi badugu, gure datuak bildu dituen enpresarekin harremanetan jarri
beharko dugu, normalean posta elektronikoaren bidez.

Sare Sozialak
Sare sozialak beste erabiltzaileekin harremanetan jartzeko balio dute eta oso tresna 
baliagarriak izan daitezke, hala ere, datu pertsonal ugari plazaratzen ditugu, normalean; 
horragatik da garrantzitsua pribatutasuna kontrolatzea eta gure publikazioak nork ikusi 
ditzakeen jakitea.

Segurtasun gomendioak

• Pertsona Ezagunen eskaerak onartu, soilik.

• Berrikusi kontuaren pribatutasunaren konfigurazioa: Kontuaren konfigurazioan 
berrikusi beharko dugu atal hau.

• Berrikusi nork aurki zaitzakeen.

• Pasahitz seguruak erabili.

• Ez argitaratu damuaraz zaitzakeen ezer.
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