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1. SARRERA
Testu honetan software librearen ingurunean segurtasun informatikoa landuko da. Segurtasun 
informatikoaren  helburua,  arriskuei  aurre  egiteko  sistema  informatikoak  sendotzea  da. 
Arriskuak askotarikoak dira  istripu  fisikoetatik  hasi  eta hackerren eraso sofistikatuetaraino. 
Segurtasun neurrien multzoa ere zabala da. Lehenik, ezbeharrak prebenitu behar dira ahal den 
neurrian. Bigarrenik, segurtasun arazo bat gertatzen denean zehaztasunez detektatu behar da. 
Azkenik,  ezbeharra  gertatuz  gero  sistema informatikoa  ahalik  eta  lasterren  jarri  behar  da 
martxan berriro. 

2. OINARRIZKO KONTZEPTUAK
Zerbait segurua dela esaten dugu desagertzeko, lapurtua izateko, kalteak jasan edo sortzeko, 
behar  ez  den  moduan  erabilia  izateko  edo  edozein  zentzutan  huts  egiteko  arriskurik  ez 
duenean.  Datuen  prozesaketari  lotutako  teknologia  gure  eguneroko  bizitzan  beharrezko 
elementu  bilakatu  da,  nahiz  eta  gertaera  hau  askoz  berriagoa  izan.  Orain  hirurogei  urte 
informatika  ez  izatetik,  gaur  egun,  informatikarik  gabeko  zientzi  ikerkuntza,  ekonomia 
finantzarioa, neurri handiko produkzioa, administrazioa edota demokrazia bezalako esparruak 
ulertezin bihurtzera iritsi gara.

Bi  gertaera  hauen  konbinaketak  ekarri  du  segurtasun  informatiko kontzeptuak  gure 
zibilizazioan duen berebiziko garrantzia. Gero eta ardura handiagoa uzten bada ordenagailuen 
eskutan,  esate  baterako,  ideia,  kapital,  produktu,  pertsona eta  botoen kudeaketa,  honako 
ondorioak ugariagoak izango dira:

• kudeaketa horretan hutsegiteak sortzeko aukerak

• hutsegite hauen larritasunaren norainokoa

• beraiengandik lor daitekeen probetxua

• hutsegiteak gertatzeaz interesatuta dauden pertsonak

Hau  da,  gero  eta  zailagoa  da,  ekipo  informatikoen  eta  dakartzaten  programen 
funtzionamendua segurua izatea: oztopo handiagoei egin behar die aurre eta etsai gehiago eta 
arriskutsuagoak ditu. 

Segurtasun arazo bati  serioski  eta kontzienteki  aurre egin nahi  zaion bakoitzean,  nahitaez 
ondoko  baldintzak  biltzen  dituen  arriskuen  analisia egitea  beharrezkoa  da.  Arriskuen 
analisia, segurtasuna modu eraginkor eta arrazoizkoan planifikatzeko baliagarria izateaz gain, 
sistemaren gaineko gure ezaguera areagotzeko baliagarria ere bada.

Segurtasun informatikoaren bidez babestu beharreko ondasunak oso mota ezberdinetakoak 
izan daitezke; hala ere, arruntenen artean ondokoak aipa ditzakegu: ekipamendua, biltegiratze 
gailuak, softwarea:datuak, pertsonak, komunikazioak, zerbitzuak, legaltasuna, irudi publikoa...
Baina  sistema ezberdinetako  datuak (edo beste  edozein ondasuna)  babesterakoan helburu 
ezberdinak  lortzen  saiatu  ohi  da.  Oro  har  garrantzia  du  zeren  aurka  babestu  nahi  diren 
azaltzea.  Horretarako  normalean  sistemaren  eskakizunetan  behar  diren  segurtasun-
zerbitzuak zehaztea  komenigarria  da.  Hauek  dira  informazioaren  segurtasunari  egoki 
dakizkioken zerbitzu nagusiak:

• Konfidentzialtasuna: Informazioa baimendu gabeko edo kanpoko pertsonentzat atziezina 
izatea.
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• Osotasuna: Informazioa, jatorria eta benetakotasuna ziurtatzen duten elementuak barne, 
istripu  edo  nahita  egindako  ekintzek  maneiatua,  suntsitua  edo  galbideratua  ez  izatea 
lortzea. Pertsona eta ekipoekin ere erabiltzen da.

• Prestasuna: Informazioa erabiltzaileentzat eskuragarri egitea sistemaren eraginkortasun 
parametro arrunten barruan. Pertsona eta ekipoei ere badagokie.

2.1. Prebentzioa
Segurtasunari buruz ari garenean burura etortzen zaigun lehenengo kontzeptua prebentzioa 
da.  Gaur egungo mehatxuak kontutan hartuta sistema informatikoak behar bezala babestea 
beharrezkoa da. Horretarako lehenengo pausua, erasoen aurkako neurri prebentiboak jartzea, 
ezinbestekoa da.

2.1.1. Segurtasun oinarrizko arautegia
Lehen  pausoa  segurtasun  oinarrizko  arautegi  bat  definitzea  litzateke,  hauek  izan  daitezke 
GNU/Linux ingurune arrunt batean kontutan hartzeko zenbait oinarrizko gauza:

1. Sistemaren abiarazte sistemaren lehen postuan disko gogorra dagoela ziurtatu behar da.

2. BIOSak pasahitza duela ziurtatu.

3. Segurtasun fisikoa (Ordenagailua leku seguru batean dagoela ziurtatu).

4. Pasahitz egokiak sortu.

5. GRUBeko kontrol interaktiboa desgaitua dagoela ziurtatu.

6. Kontsolako komando historiala desgaitua dagoela ziurtatu.

7. Kontsola moduan Ctrl+Alt+Del desgaitua.

8. Modu elkarreragilea ( -i ) aktibatu fitxategiak mugitu, kopiatu eta ezabatzeko.

9. Normalki erabiltzaile arrunt bezala sartu ordenagailuan.

10. Root erabiltzaile kontuaren erabilera mugatu.

2.1.2. Sisteman sartzeko kontrola
Sisteman  sartzeko  bi  pauso  dituen  prozesua  jarraitzen  da:  lehenik,  erabiltzaileak  nor  den 
esaten dio  sistemari  (identifikazioa),  eta gero  sistemak  erabiltzailea  benetan berak  esan 
duena dela egiaztatzen du (kautotzea).

Argi  dago  zailtasuna  bigarren  pausoan  dagoela,  konputagailuek  gaitasun  sentsorial  ezta 
kognitiborik  ez  daukatelako,  eta  beraz  sistemek  iruzurra  saihesteko  erabiltzailea  beste 
pertsonengandik bereiziko duen  gakoaren bidez ezagutu behar dutelako. Kautotze-prozesu 
horretan erabiltzen diren gakoak hiru taldetan banatzen dira: informazio-gakoak, gako fisikoak 
eta gako biometrikoak. Aukera ezberdinak daude:

• Informazio-gakoak: Sistemak erabiltzailearen nortasuna horrek bakarrik ezagutzen duen 
informazioa eskatuz eta lortuz egiaztatzen du. Pasahitzak, pasaesaldiak edo galdetegiak 
mota honetako gakoak dira.

• Gako fisikoak: Sistemak erabiltzailearen nortasuna egiaztatzen du, azken honek bakarrik 
duen  objektua  eskatuz  eta  identifikatuz.  Txartel  magnetikoak,  txartel  adimendunak, 
segurtasun kalkulagailuak mota honetako gakoak dira.
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• Gako biometrikoak:  Sistemak  erabiltzailearen nortasuna,  bere  datu  biometriko  jakina 
eskatuz  eta  egiaztatuz  frogatzen  du.  Gako  biometriko  arruntenek  ezaugarri  fisikoak 
(adibidez:  hatz-markak,  erretina-mapa,  aurpegiera,  eskuen  geometria,  gorputz-
usaina,  irisaren  markak,  etab.)  eta  trebetasunak  (adibidez:  sinadura,  tekleatze-
maiztasuna eta ahotsa) erabiltzen dituzte.

Ohikoena pasahitzak erabiltzea da, hona hemen hauek ondo erabiltzeko zenbait gomendio:

• Sortzen diren pasahitzak behintzat 8 karaktere izan behar dute.

• Sortu  pasahitzak  karaktereak eta  karaktere  alfanumerikoak,  letra  larri  eta  xeheak,  eta 
karaktere bereziak (%,$,&, etab. bezalakoak).

• Zurekin  lotutako  hitzak  edo  edozein  hizkuntzan  zentzua  duten  hitzak  erabiltzea  ez  da 
gomendagarria. 

• Erraz  asmatzeko  pasahitzak  erabili,  inon  idatzi  beharrik  ez  izateko.  Akronimoak  erabil 
daitezke  errazago  gogoratzeko  adibidez,  “Denek  ikasten  dugu  gauzaren  bat  egunean 
zehar” ->%100idg1ez

Aldi  berean  garrantzitsua  da  pasahitza  bera  babestea  eta  babes  hau  posible  bada 
automatizatzea denbora-mugak, saiakera-mugak, pasahitz aldaketa politikak... ezarriz.

2.1.3. Suhesiak
Suhesi bat, bi sareen artean (normalean sare lokal bat eta Internet, baina, ez derrigorrez) 
kokatuta dauden osagaien multzoa da eta ondorengoak burutu beharko lituzke:

• Bi sareen arteko trafikoa bideratzen du.

• Baimendutako trafikoa soilik pasatzen uzten du.

• Erasoen aurka sendoa izan behar du.

Suhesietan  baimendutako  trafikoaren  kontzeptua  oso  garrantzitsua  da.  Beraz,  segurtasun 
politikak ondo definituta egon behar du jakiteko zer onartu eta zer errefusatu. 

Segurtasunaren  ikuspegitik,  suhesi  batean  zentralizatzen  dira  segurtasun  neurri 
garrantzitsuak, besteak beste trafikoaren eta zerbitzuen erabileraren kontrola eta gertaeraren 
erregistroa. 

Trafikoa kontrolatzeko suhesietan bi oinarrizko mekanismo erabiltzen dira: Pakete-iragazketa 
eta Proxy-zerbitzuak.

GNU/Linux inguruneetan iptables da software suhesi  ezagunenetarikoa eta sistema askotan 
aurki daiteke.

2.1.4. Ahulezien azterketa
Prebentziorako  azken  neurri  multzoa  ahulezien  azterketa  da.  Segurtasun  arazoak  ez 
edukitzeko oso garrantzitsua da konputagailuen sendotasuna egiaztatzea. Helburu hori duten 
hiru tresna:

• Nmap: konputagailu batek irekita dituen portuak aztertzen dituen aplikazio bat da.

• Nessus: funtzionalitate zabala duen segurtasun-analizatzaile orokorra da.
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• John the ripper: sistemaren pasahitzen sendotasuna aztertzen duen programa da.

2.2. Detekzioa
Nahiz eta arriskua prebenitzeko neurriak jarri, eskarmentuak irakatsi digu ezbeharrak gerta 
daitezkeela.  Hau  segurtasun  informatikoan  egi  borobila  da  egunero  arazo  berriak  sortzen 
direlako.  Oinarri  horrekin  arazoak  detektatzeko  sistemak  ezinbestekoak  bihurtzen  dira. 
Detekzio-sistemen helburu orokorra erasoak identifikatzea eta ahal bada blokeatzea.

Atal honetan hiru detekzio-sistema mota aztertuko dira eta bakoitzaren programa nagusiena 
deskripzio eta funtzionamendua aztertuko dira. Hiru motak ondorengoak dira:
• Sarkin-Detekzio sistemak.

• Pakete-usnatzaileak.

• Fitxategien osotasunaren egiaztatzaileen.

2.2.1. Sarkin-Detekzio sistemak
Sarkin-detekzio sistemek konputagailu (Ingeleraz Intrusion Detection Systems, IDS) edo sare 
(Ingeleraz  Network Intrusion  Detection  Systems,  NIDS)  batean  gertatzen  diren  gertaerak 
aztertzen eta gordetzen ditu. Sarkin-detekzio sistemek gertaera segidan patroi jakin batzuk 
bilatzen  ditu.  Patroi  horiek  aurretik  identifikatuta  dauden  eraso  baten  gertaerak  izan 
daitezkeelako.  Beraz,  berriak  diren  erasoak  agian  ez  ditu  identifikatuko.  Sarkin-detekzio 
sistemak  gertaerak  erregistratzen  ditu  log  fitxategi  batean.  Normalean  IDSek  bakarrik 
detektatzen dute erasoa baina ez dira gai erasoa ekiditeko. Ohiko erantzuna erasoaz sistema-
administratzaileari ohartzea izaten da.

Makina bat Internetera denbora asko konektaturik badago, interesgarria izan daiteke intrusio-
detekzio  sistema bat  ezartzea.  Era  honetan,  denbora  horretan  zehar  igarotzen diren datu 
guztiak jasotzen dira. Erabilienetarikoa Snort da.

Hala ere, Snort intrusio-detekzio sistema bat baino gehiago da. Ezartzen zaizkion parametroen 
arabera gauza ezberdinak egin ditzake,  sniffer (pakete-usnatzailea) moduan jardun, pakete-
usnatzailea moduan edota arrotzen detekzio sistema moduan.

2.2.2. Pakete-usnatzaileak
Pakete-usnatzaileak (packet sniferrak) sareko zelatari moduan jokatzen dute, sarea arakatuz 
eta saretik barreiatzen ari den informazioa eskuratuz, berbideraketa eta aldaketarik egin gabe, 
sarean  doan  informazioak  bere  bidea  jarraitzen  duelarik.  Beste  hitz  batzuetan,  sareko 
informazioa irakurri, erakutsi eta gorde besterik ez dute egiten. Paketeak jasoz eta gordez lan-
saio osoak lortu daitezke edota saretik bidaiatzen diren fitxategi osoak. Pakete-usnatzaileak 
izan daitezke programa soilak edota kableetara zuzenean konektatzen diren dispositiboak. 

Egoera  normalean,  pakete-usnatzaile  batek,  dagoen  sistemara  helbideratutako  paketeak 
bakarrik harrapatuko lituzke. Hala ere oso erraz konfiguratu daiteke, sarea zeharkatzen duten 
pakete  guztiak  hartzeko.  Horretarako  konputagailuaren  sare  interfazea  modu  nahasian 
(promiscuous) erabiltzen da. 

Badaude aplikazio asko pakete-usnatzaile asko, besteak beste, Wireshark, tcpdump , ettercap. 
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2.2.3.Fitxategien osotasunaren egiaztatzaileak
Gure  sistemaren  segurtasuna  konprometitzen  denean  batzuetan  sistemaren  fitxategi 
garrantzitsu  batzuk  erasoan  nahita  aldatzen  dira.  Sarkin  bat  gure  konputagailuan  sartzen 
denean  bere  aztarnak  ezkutatu  eta  sistemaren  kontrola  mantendu  nahi  du.  Bestalde, 
sistemaren  agindu  eta  programa  batzuk  sarkinaren  erasoa  detektatzeko  baliagarriak  dira. 
Beraz, erasotzailea fitxategi horiek berak aukeratutako programa faltsuekin ordezkatuko ditu. 
Egoera berdinean egongo gara birus batek burutzen badu erasoa.

Badaude programak fitxategien osotasuna egiaztatzen dutenak, besteak beste AIDE. Hauen 
helburua erasoa detektatzea da eta ez ekiditea. Mota honetako programek sistemaren egoera 
egiaztatu batean, fitxategi garrantzitsuen datuak gordetzen ditu datu-base batean. Datu-basea 
kanpoko euskarri babestu batean gordetzea gomendatzen da, adibidez CD batean. Sistemaren 
egoera egiaztatu nahi denean fitxategien datuak alderatuko dira datu-basean daudenekin.

2.3. Berreskuratzea
Orain arte ezbeharrak prebenitzeko eta detektatzeko neurriei buruzko azalpena egin da. Zikloa 
bukatzeko  sistemaren  berreskuratzea  falta  da.  Hasieran  esan  dugun  bezala  %100eko 
segurtasuna  ez  da  existitzen  eta  %99  oso  garestia  da.  Horregatik  babes-kopiak  egin  eta 
planifikatzea beharrezkoa da.

2.3.1. Segurtasun-kopiak zer kopiatu
Kasuaren arabera kopiatu beharreko informazioa ezberdina izan daiteke:

• Gure  ordenagailuan  bakarra  den  ororen  kopiak  egitea,  hauen  artean  daude  erabiltzaile 
fitxategiak,  sistemaren  datu  baseak  (adibidez,  /etc/password),  eta  sistemako  beste 
direktorio eta fitxategi garrantzitsu batzuk (adibidez, /bin edo /usr/bin).

• Fitxategi  guztien  segurtasun-kopiak  egitea,  sistemaren berreskurapena errazagoa izango 
delako eta euskarriak merkeak direlako.

2.3.2. Segurtasun-kopia motak
Hiru segurtasun-kopia mota ezberdintzen dira; hauetako lehena beste bietan ere erabiltzen da:

• Segurtasun-kopia osoa: Sistema informatikoaren fitxategi guztien kopia da. Kopia honek 
berebiziko balioa izango du sistemak istripu larria jasan eta ezin badugu hasieratu.

• Segurtasun-kopia progresiboa: Egindako azken segurtasun-kopia oso edo progresibotik 
aldatu diren fitxategien kopia egiten da. 

• Segurtasun-kopia diferentziala:  Azken kopia osoa egin zenetik sortu edo aldatu diren 
fitxategien kopia egiten da, hau da, kopia osoan fitxategiek duten egoera eta gaur egun 
dutenaren arteko ezberdintasunak gordetzen dira. 

2.3.3. Segurtasun-kopien planifikazioa
Segurtasun-kopien plangintza sortu behar dugu non sistema bakoitzarekin, datuen bolumen 
eta  motaren,  eta  egingo  den  lanaren  arabera  jarraituko  den  estrategia,  zehaztuko  den. 
Plangintzan egin beharreko kopia motak eta hurrenkera, maiztasuna, gorde beharreko datuak, 
noiz  egin  eta  zein  euskarri  erabiliko  den  zehaztuko  dira.  Hauek  dira  kontutan  hartzeko 
elementuak:

• Kopia motaren aukeratzea

• Kopia-zikloa eta errotazioa
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• Maiztasuna

• Programatutako exekuzioa

• Segurtasun-kopiak sarean

• Segurtasun-kopien babesa

• Segurtasun-kopien egiaztapena

2.3.4. Segurtasun kopiak egiteko baliabideak
Segurtasun-kopiak egiteko orduan hainbat faktore hartu behar dira kontutan:

• Datuen  trinkotzea:  Fitxategien  trinkotzeak  gorde  beharreko  informazioaren  bolumena 
nabarmenki gutxitzen du.

• Tresnak:  Segurtasun-kopiak eskuz egin daitezke sistema eragilearen kopia komandoen 
bidez edo, komenigarriagoa dena, operazioa errazten duten tresna aurreratu bat erabiliz.

• Dispositiboak:  Segurtasun-kopiak egiteko hauta daitezkeen dispositiboen artean aukera 
handia dago. Aukera, kopiatu beharreko informazio kopuruaren edo informazioa atzitzeko 
behar den denboraren menpe dago. 

Badira segurtasun kopiak egiteko tresna asko AMANDA edo BackupPC adibidez, baina  rsync, 
ssh eta tar tresnak erabiliz segurtasun kopia bat erraz egin daiteke.
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3. ESTEKA INTERESGARRIAK
• Nmap: http://nmap.org

• Nessu: http://www.tenable.com/products/nessus

• John the ripper: http://www.openwall.com/john/

• Snort: http://snort.org

• Wireshark: http://wireshark.org

• Aide: http://aide.sourceforge.net

• Red temática de criptografía y seguridad de la información: http://www.criptored.upm.es/

• Linux Security: http://www.linuxsecurity.com

• Kriptopolis: http://www.kriptopolis.org
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