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IZENA
SEGURTASUN INFORMATIKOA

KODEA
IFCT0109

LANBIDE-ARLOA
Informatika eta komunikazioak

LANBIDE-EREMUA
Sistemak eta telematika

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IFC153_3 Segurtasun informatikoa (1087/05 EDa, 2005eko irailaren 16koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
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GAITASUN OROKORRA
Ekipo informatikoetan erregistratutako informaziorako sarbideetan eta informazio horren erabileran segurtasuna bermatzea,
baita sistemarena berarena ere, izan daitezkeen erasoen aurrean babestuta, ahuleziak identifikatuta eta enkriptatzesistemak aplikatuta erakundearen barruan eta kanpora egiten diren komunikazioetan.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0486_3: Ekipo informatikoak segurtatzea
UC0487_3: Sistema informatikoak eta komunikazio-sareak auditatzea
UC0488_3: Segurtasun-gorabeherak detektatzea eta horiei erantzutea
UC0489_3: Datuen sarbiderako eta datu-transmisiorako sistema seguruak diseinatzea eta ezartzea
UC0490_3: Sistema informatikoko zerbitzuak kudeatzea

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Ekipamendu informatikoa erabiltzen duten enpresa publiko edo pribatuetako informatika-departamentuetako
sistemen arloan garatzen du lanbide-jarduera eta auditoretzarekin, konfigurazioarekin loturiko zereginak egiten eta
segurtasun informatikoarekin loturiko gaiak lantzen ditu, dela norbere kontura, dela besteren kontura.

Produkzio-sektoreak

Produkzio-sektore askotan egoten da, bereziki, zerbitzu-sektorean baina transektorialitate-maila handia ere badu.
Honako enpresa-mota hauetan ere egoten da:
- Edozein sektoretako eta tamainatako enpresak, kudeaketa-prozesuetan ekipamendu informatikoa erabiltzen
dutenak.
- Laguntza tekniko informatikoarekin loturiko zerbitzuak ematen dituzten enpresak.
- Zerbitzuak esternalizatzeko (outsourcing) enpresak.
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Lanbideak edo lanpostuak

3820.1017 Aplikazio Informatikoen Programatzailea
3812.1014 Kudeaketa-Informatikako Ingeniaria
Segurtasun informatikoko teknikaria.
Auditoretza informatikoko teknikaria.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

ORDUAK

MF0486_3
Segurtasuna ekipo informatikoetan

90

MF0487_3
Segurtasun informatikoko auditoretza

90

MF0488_3
Segurtasun informatikoko gorabeheren
kudeaketa

90

MF0489_3
Datuen sarbiderako eta datu-transmisiorako
sistema seguruak

60

MF0490_3:
(ZEHARKAKOA) Sistema informatikoko
zerbitzuen kudeaketa

90

MP0175:
Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak
Segurtasun informatikoan

80

Iraupena, guztira

500

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK
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1. gaitasun-atala:
EKIPO INFORMATIKOAK SEGURTATZEA
Kodea: UC0486_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Azken erabiltzailearen ekipoen eta zerbitzuen babesa hobetzeko segurtasun-politikak aplikatzea, erabilera-premien
eta segurtasun-baldintzen arabera.
BI1.1 Erakundearen sistema informatikoa ezartzeko plana aztertu eta honako hauei buruz beharrezkoa den
informazio guztia biltzen duela egiaztatzen da: ekipoak instalatzeko eta eguneratzeko prozedurak, babes-kopiak
eta baimenik gabeko sartzeak detektatzea, besteak beste; halaber, ekipoak erabiltzeko aukeren eta ekipoen
murrizketen erreferentziak eta birusen eta bestelako elementu baztergarrien erasoen kontrako babesgarriak ere
egiaztatzen dira.
BI1.2 Erabiltzaileak sistemaren baliabideetarako sarbidea izateko baimenak horretarako erreminten bidez
erabakitzen dira, Ezarpen-Planaren eta sistema informatikoaren segurtasuneko planaren arabera.
BI1.3 Zerbitzarietarako sarbidea egiteko konexioaren konfidentzialtasuna eta integritatea bermatu behar da,
erakundearen segurtasun-arauen arabera.
BI1.4 Erabiltzaile-politikak aztertu egiten dira eta honelako zirkunstantziak jasota daudela egiaztatzen da: ekipoei
eta erabiltzaileei esleitutako erabilerak eta murrizketak, baimendutako eta ukatutako sare-zerbitzuak, eta ekipo
informatikoen erabilerak eragindako erantzukizun-eremuak.
BI1.5 Segurtasun-politika erabiltzaileei transmititzen zaie eta egoki eta osorik ulertzen dutela ziurtatu behar da.
BI1.6 Egindako lanak behar bezala dokumentatzen dira erakundearen prozedurei jarraiki.
BI1.7 Datu-babesari buruzko legediaren eraginpeko informazioak tratatzeko garaian, baimendutako erabiltzaileek
araudian zehaztutako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu behar da eta informazio hori banatzeko bideak
segurtasun-planaren arabera dokumentatuta eta baimenduta daudela.
LB2: Zerbitzariak konfiguratzea gogoz kontrako sarbideetatik babesteko, erabilera-premien arabera eta erakundearen
direktiben barruan.
BI2.1 Zerbitzaria eremu babestu eta isolatu batean kokatzen da sarean, erakundearen ezarpen-planaren eta
segurtasun-araudiaren arabera.
BI2.2 Zerbitzariak eskaintzen dituen zerbitzuak aktibatu eta konfiguratu egiten dira eta beharrezkoak ez direnak
desaktibatu, erakundearen ezarpen-planaren eta segurtasun-araudiaren arabera.
BI2.3 Zerbitzariaren baliabideetarako erabiltzaileen sarbideak eta baimenak zerbitzariaren beraren xedearen
arabera konfiguratzen dira, baita erakundearen segurtasun-araudiaren arabera ere.
BI2.4 Sistemaren gorabeherak eta jarduera erregistratzeko mekanismoak aktibatu egiten dira eta informazio horiek
aztertzeko prozedurak gaitu.
BI2.5 Zerbitzariaren modulu gehigarriak aztertzen direnean horien funtzionalitateak eta erabilerak dakartzan
segurtasun-arriskuak kontuan hartzen dira, konpromiso-konponbide batera iritsita.
BI2.6 Autentifikazio-mekanismoak konfiguratu egiten dira erabiltzaileen konexioetan segurtasun- eta integritatemaila handiak eskaintzeko, erakundearen segurtasun-araudiaren arabera.
BI2.7 Erabiltzaileen rolak eta pribilegioak definitzeko eta esleitzeko garaian, erakundearen ustiapen-planean eta
segurtasun-araudian bildutako argibideei jarraitzen zaie.
LB3: Ekipo eta zerbitzarietan suebakiak instalatzea eta konfiguratzea, kanpo-erasoen aurrean segurtasuna bermatzeko,
erabilera-premien arabera eta erakundearen direktiben barruan.
BI3.1 Suebakiaren topologia ezarpen-ingurunearen arabera hautatzen da.
BI3.2 Suebakiaren hardware- eta software-elementuak errendimenduarekin eta ekonomiarekin loturiko faktoreen
arabera hautatzen dira.
BI3.3 Suebakiak segurtasun-politikan definitutako mailaren arabera instalatzen eta konfiguratzen dira.
BI3.4 Iragazketa-arauak, erregistro-mailak eta alarmak erakundearen segurtasun-araudian zehaztutako premien
arabera erabakitzen, konfiguratzen eta administratzen dira.
BI3.5 Suebakiak proba-jolasen bitartez egiaztatzen dira eta erakundearen segurtasun-araudiko zehaztapenak
gainditzen dituztela ziurtatu behar da.
BI3.6 Suebakiaren instalazioa eta eguneratzea, eta suebakiarekin jarduteko prozedurak dokumentatuta geratzen
dira erakundearen zehaztapenen arabera.
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BI3.7 Gerta daitezkeen erasoak, baimenik gabeko sartzeak eta ahuleziak aztertzeko eta berrikusteko definitzen eta
konfiguratzen dira erregistro-sistemak.

Lanbide-testuingurua:

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Bulegotika-aplikazio korporatiboak. Pasahitzen sendotasunaren egiaztagailuak. Ataka-aztergailuak. Sistemaren
erregistro-fitxategien aztergailuak. Suebakiak. Ekipo espezifikoak eta/edo xede orokorretarakoak. Suebaki pertsonalak
edo zerbitzari-suebakiak. Autentifikazio-sistemak: ahulak: erabiltzailean eta pasahitzean oinarritutakoak; eta sendoak:
gailu fisiko eta neurri biometrikoetan oinarritutakoak. Ahalmen kriptografikoak dituzten komunikazio-programak. Urruneko
administrazio segururako erremintak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Ezarpen-planak berraztertuak erakundearen direktiben arabera. Sistema informatikoen sare-zerbitzuen auditoretzatxostenak. Suebaki korporatiboaren topologiaren mapa eta diseinua. Suebakiak instalatzeko eta konfiguratzeko gida.
Suebakian detektatutako jarduera-txostena. Babes-kopien sistemaren mapa eta diseinua. Babes-kopiak egiteko
plangintza. Babes-kopiak egiteari buruzko txostena. Suebakien diseinua egiteko araudia. Segurtasun-politikarekin bat
datorren segurtasun-operatiba lantzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Azpiegitura telematikoen segurtasun-politika. Suebakien instalazioari eta erabilerari buruzko eskuliburuak eta
erreferentziakoak. Sare lokalei eta eremu zabaleko sareei buruzko informazioa eta komunikazio-sistema publikoei eta
pribatuei buruzkoa. Komunikazio-softwareari eta -ekipoei buruzko informazioa.
Araudia, erregelamentazioa eta estandarrak (ISO, EIA, UIT-T, RFC-IETF). Hardwarearen erregistro inbentariatua.
Egiaztapen-erregistroa, sistema informatiko bakoitzean aplikatutako segurtasun-neurriak bilduta. Babestu beharreko
sistema informatikoaren topologia.
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2. gaitasun-atala:
SISTEMA INFORMATIKOAK ETA KOMUNIKAZIO-SAREAK AUDITATZEA
Kodea: UC0487_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:

LB1: Ahulezien azterketa egitea programa espezifikoen bitartez, sistemen segurtasunean izan daitezkeen akatsak
kontrolatzeko, erabilera-premien arabera eta erakundearen direktiben barruan.
BI1.1 Ahuleziak aztertzeko erremintak eta proba-motak egiaztatu beharreko ingurunearen arabera hautatzen eta
egokitzen dira, erakundearen segurtasun-zehaztapenen arabera.
BI1.2 Programak eta probak eguneratu egiten dira sistema informatikoan instalatutako hardwarearen eta
softwarearen bertsioetan izan daitezkeen segurtasun-akatsekin saiakuntza sendoak egiteko.
BI1.3 Proben emaitzak aztertu eta dokumentatu egiten dira erakundearen araudian adierazitakoari jarraiki.
BI1.4 Pasahitz bidezko sarbide-sistemak erreminta espezifikoen bitartez egiaztatzen dira, segurtasun-araudiaren
zehaztapenen arabera.
BI1.5 Ahulezien azterketaren dokumentazioan, sisteman funtzionatzen detektatu diren zerbitzuei eta aplikazioei
buruzko erreferentzia zehatzak agertzen dira, instalatutako adabakien maila, zerbitzu-ukatzearen ahuleziak,
detektatutako ahuleziak eta sarearen mapa.
LB2: Araudia eta datu pertsonalen babesarekin loturik indarrean dauden lege-betekizunak betetzen direla egiaztatzea
konfidentzialtasuna bermatzearren, erabilera-premien arabera eta erakundearen direktiben barruan.
BI2.1 Izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategiak identifikatu egiten dira eta segurtasun-arduradun bat esleitzen
zaie, lege-araudiari jarraiki.
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BI2.2 Fitxategi bakoitzean sartzeko baimena duten pertsonen zerrenda osatuta eta eguneratuta dago, legearaudiari jarraiki.
BI2.3 Fitxategietarako sarbideen kontrola egiaztatu egiten da erakundearen segurtasun-araudian ezarritako
prozeduraren arabera.
BI2.4 Fitxategien eta segurtasun-kopien biltegiratzearen kudeaketa lege-araudiaren eta erakundearen araudiaren
arabera egiten da.
BI2.5 Fitxategietarako sarbide telematikoa egiteko konfidentzialtasuna eta integritatea bermatzen duten
mekanismoak erabili behar dira, araudiaren arabera beharrezkoa denean.
BI2.6 Auditoretza-txostenean honako datu hauek biltzen dira: izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategien
zerrenda, aplikatu diren segurtasun-neurriak eta oraindik aplikatu gabe daudenak.
LB3: Ezarritako segurtasun-politika betetzen ote den egiaztatzea sistemaren integritatea berresteko, erabilera-premien
arabera eta erakundearen direktiben barruan.
BI3.1 Segurtasun-gorabeherak detektatzeko eta kudeatzeko prozedurak erakundearen segurtasun-araudian
garatzen eta sartzen dira.
BI3.2 Sarean sartzeko eta saretik ateratzeko sarbide-puntuak egiaztatu egiten dira erakundearen segurtasunaraudian deskribatutakoaren arabera erabil daitezen.
BI3.3 Sistemen babeseko eta segurtasuneko programak aktibatu eta eguneratu egiten dira fabrikatzaileen
zehaztapenen arabera.
BI3.4 Sarean sartzeko eta saretik ateratzeko puntu gehigarriak erakundearen ezarpen-planaren eta segurtasunzehaztapenen arabera baimentzen eta kontrolatzen dira.
BI3.5 Auditoretza informatikoaren prozesuak berrikusi egiten dira, bai barnekoak, baita erakundetik kanpoko
langileek egindakoak ere.
BI3.6 Segurtasun-politiken prozedurak egiaztatu egiten dira erabiltzaileek betetzen ote dituzten jakiteko.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Bulegotika-aplikazio korporatiboak. Ahulezia-aztergailuak. Informazioaren konfidentzialtasuna bermatzeko erremintak.
Komunikazioen integritatea eta konfidentzialtasuna bermatzen duten programak. Proiektuak kudeatzeko aplikazioak.
Pasahitzak aztertzeko programak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Ahulezia-azterketen txostenak. Pasahitz ahulen zerrenda. Izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategien erregistroa,
indarreko araudiaren arabera. Sistema informatikoaren sarbide-puntuei eta zerbitzuei buruzko auditoretza-txostena.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko araudia. Enpresaren segurtasun-politika. Segurtasuna aztertzeko
metodologiak (OSSTM, BS7799/ISO17799). Segurtasun-buletinak eta ahulezien ohartarazpenak, formatu elektronikoan.
Babestu beharreko sistema informatikoaren topologia.
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3. gaitasun-atala
SEGURTASUN-GORABEHERAK DETEKTATZEA ETA HORIEI
ERANTZUTEA
Kodea: UC0488_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
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LB1: Gorabeherei erantzuteko prozedurak ezartzea eta crackerrak detektatzeko mekanismoak ezartzea nazioko eta
nazioarteko gorabeherei erantzuteko ekipoen jarraibideei jarraiki.

Segurtasun informatikoa

BI1.1 Gorabeherak detektatzeko eta horiei erantzuteko prozedurak dokumentatuta daude, segurtasuneko rolak eta
erantzukizunak adierazten dituzte eta erakundearen segurtasun-politikaren betekizunak inplementatzen dituzte.
BI1.2 Sistemak portaera susmagarriaren zantzuak detektatzeko diseinatzen dira; horretarako, aktibatu beharreko
erregistro-mekanismoak hautatzen dira, definitutako alarmak behatzen dira, sarearen erabilera-parametroak
definitzen dira eta fitxategien inbentarioa egiten da, aldaketak detektatzearren.
BI1.3 Sistemaren erregistro-mekanismoak aktibatu egiten dira eta horiek aztertzeko prozedurak planifikatu,
erakundearen segurtasun-zehaztapenen arabera.
BI1.4 Crackerrak detektatzeko sistemak instalatu, eguneratu eta konfiguratu egiten dira erakundearen segurtasunzehaztapenen arabera.
BI1.5 Sistema informatikoa leheneratzeko prozedurak egiaztatu egiten dira gorabehera larri baten aurrean sistema
berreskuratzeko, erakundearen premien arabera.
LB2: Segurtasun-gorabeherak modu aktiboan eta prebentziozko moduan detektatzea arriskua minimizatzearren, nazioko
eta nazioarteko gorabeherei erantzuteko ekipoen jarraibideei jarraiki.
BI2.1 Baimenik gabeko sartzeak detektatzeko erabiltzen diren erremintak aztertu egiten dira konprometituta ez
daudela eta programa gaiztoen eraginpean ez daudela egiaztatzeko.
BI2.2 Funtzionamendu susmagarriaren parametroak erreminta espezifikoen bitartez aztertzen dira, segurtasunaraudiaren arabera.
BI2.3 Sistemaren software-osagaiak aldizka egiaztatzen dira integritateari dagokionez eta horretarako programa
espezifikoak erabiltzen dira.
BI2.4 Sistema informatikoaren babes fisikorako gailuei egindako proben bitartez ongi funtzionatzen dutela
egiaztatzen da, erakundearen segurtasun-araudiaren arabera.
BI2.5 Alertatzat har daitezkeen gertakari eta seinale arraroak eguneroko jarduera-txostenean biltzen dira.
LB3: Segurtasun-gorabeherak izanez gero, inplikatutako eremu guztien artean erantzuna koordinatzea, gorabeherari
aurre egin eta konpontzeko, zerbitzu-betekizunen arabera eta erakundearen direktiben barruan.
BI3.1 Segurtasun-gorabehera bat detektatzen denean erakundearen segurtasun-araudiko protokoloetan bildutako
prozedurak gauzatu behar dira.
BI3.2 Kaltetutako sistema isolatu egiten da eta informazioa biltzen da auzitegi-azterketa egiteko, erakundearen
segurtasun-araudiko prozedurei jarraiki.
BI3.3 Erasoa jasan duen sistema crackerrak detektatzeko erreminten bitartez aztertzen da, erakundearen
segurtasun-prozeduren arabera.
BI3.4 Baimenik gabeko sartzeari aurre egiten zaio erakundearen segurtasun-araudian ezarritako neurriak
aplikatuta.
BI3.5 Gorabehera dokumentatu egiten da gerora aztertu ahal izateko eta horrelakorik berriz gertatzea saihesteko
neurriak ezartzeko.
BI3.6 Izan diren kalteak zehaztu egiten dira eta gauza daitezkeen ekintzak planifikatzen dira kaltetutako sistemaren
zerbitzuak normaltasunez eskaintzen jarraitzeko, erakundearen ustiapen-planaren eta kalitate-arauen arabera.

Lanbide-testuingurua

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Bulegotika-aplikazio korporatiboak. Ahulezia-aztergailuak. Informazioaren konfidentzialtasuna bermatzeko erremintak.
Komunikazioen integritatea eta konfidentzialtasuna bermatzen duten programak. Proiektuak kudeatzeko aplikazioak.
Pasahitzak aztertzeko programak. Sareak monitorizatzeko softwarea. Lan-fluxuko softwarea alarmak eta gorabeherak
arduradunei helarazteko. IDS eta kontsolak. SNMP kontsola.

Produktuak edo lanaren emaitza
Ahulezia-azterketen txostenak. Pasahitz ahulen zerrenda. Izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategien erregistroa,
indarreko araudiaren arabera. Sistema informatikoaren sarbide-puntuei eta zerbitzuei buruzko auditoretza-txostena.
Jarduera-erregistroa. Segurtasun-dokumentua. Alarma-erregistroa.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko araudia. Enpresaren segurtasun-politika. Segurtasuna aztertzeko
metodologiak (OSSTM, BS7799/ISO17799). Segurtasun-buletinak eta ahulezien ohartarazpenak, gehientsuenak
ingelesez, formatu elektronikoan. Laneko dokumentua segurtasun-politikaren arabera. Crackerrak detektatzeko araudia.
Segurtasun-mehatxuen prebentziorako araudia.
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4

4. gaitasun-atala
DATUEN SARBIDERAKO ETA DATU-TRANSMISIORAKO SISTEMA
SEGURUAK DISEINATZEA ETA EZARTZEA
Kodea: UC0489_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Datu-elkartrukeko eragiketetan informazioa enkriptatzeko eta segurtasuneko politikak ezartzea konexio seguruak
lortzeko, erabilera-premien arabera eta erakundearen direktiben barruan.
BI1.1 Beste konpainia batzuekiko komunikazioetan edo kanal ez-seguruen bitartez egiten diren komunikazioetan
sare pribatu birtualak erabiltzen dira konexio horien konfidentzialtasuna eta integritatea bermatzeko sare
publikoetan barrena igarotzen direnean, segurtasun-araudiaren zehaztapenei eta erakundearen sareen diseinuari
jarraiki.
BI1.2 Sare pribatu birtualaren konponbidea ezartzeko betekizunak hautatu eta telefonia-operadoreari jakinarazten
zaizkio, segurtasun-planaren araberako konponbideak lortzeko.
BI1.3 Merkatuan dauden hari gabeko konexioak babesteko teknikak ebaluatu eta egokienak hautatzen dira,
erakundearen segurtasun-arauak eta proportzionaltasun-printzipioa kontuan izanik.
BI1.4 Komunikazioetan integritatea eta konfidentzialtasuna bermatzeko teknika kriptografikoak erabiltzen dituzten
eta sare telematikoaren bitartez eskuragarri dauden zerbitzuak erakundearen segurtasun-araudiaren parametroei
jarraiki ezartzen dira.
BI1.5 Komunikazioetan segurtasuna bermatzeko teknika kriptografikorik erabiltzen ez duten eta sare
telematikoaren bitartez eskuragarri dauden zerbitzuek kapsulatze-zerbitzuak erabiltzen dituzte.
BI1.6 Zerbitzaria identifikatzeko ziurtagiri digitalentzako euskarria duten zerbitzuak erabiltzaileari zerbitzariaren
identitatea bermatzeko erabiltzen dira.
LB2: Sinadura digitaleko sistemak ezartzea informazio-transferentzia batean parte hartzen duten datuen
konfidentzialtasuna, integritatea eta autentikotasuna bermatzeko; horretarako, sistema eta protokolo kriptografikoak
erabili behar dira, erabilera-premien arabera eta erakundearen direktiben barruan.
BI2.1 Sare telematikoaren bidezko zerbitzuetarako sarbideak identitate pertsonalaren ziurtagiri digitaletan
oinarritutako autentifikazioa erabiltzen du.
BI2.2 Sinadurak lortzeko eta egiaztatzeko prozesua behar izanez gero aplikatzen da, sistema informatikoaren
eskakizunen eta negozio-prozesuen arabera.
BI2.3 Posta elektronikoko mezuen transmisioan ziurtagiri digitalak erabiltzen dira edukia sinatzeko eta
enkriptatzeko.
BI2.4 Dokumentuak ziurtagiri digitalen bitartez sinatzeko sistemak erakundearen segurtasun-araudiaren arabera
ezartzen dira.
BI2.5 Denboraren zigilatze digitaleko sistemen bitartez dokumentu bat data jakin batean existituko dela bermatzen
da eta sistema horiek erakundearen segurtasun-arauen arabera ezartzen dira.
BI2.6 Web-osagaiak digitalki sinatzen dira osagai horien integritatea bermatzearren.
LB3: Gako publikodun azpiegiturak ezartzea segurtasuna bermatzeko, sistemaren estandarren arabera eta
erakundearen direktiben barruan.
BI3.1 Ziurtapen-hierarkia erakundearen premien arabera diseinatzen da, baita ziurtagiriak zertarako erabiliko diren
arabera ere.
BI3.2 Ziurtapen-jardunbideen deklarazioa eta ziurtapen-politika idazten direnean ziurtapen-agintaritzako
arduradunen eta erabiltzaileen betebeharrak eta eskubideak, eta prozedurak definitu behar dira.
BI3.3 Ziurtapen-agintaritzako sistema fabrikatzaileen aholkuei jarraiki instalatzen da.
BI3.4 Ziurtapen-agintaritzaren ziurtagiria eta ziurtapen-politika erabiltzaileen esku jartzen dira modu eta forma
egokian, ziurtapen-jardunbideen deklarazioan bildutako jarraibideei jarraiki.
BI3.5 Ziurtapen-agintaritzaren gako pribatua toki seguruan eta ziurtapen-jardunbideen deklarazioan ezarritako
babes-kopiekin gorde behar da.
BI3.6 Ziurtagiri digitalak emateko garaian, ziurtagiria zertarako erabiliko den kontuan izan behar da eta ziurtapenjardunbideen deklarazioan adierazitako prozedurak bete behar dira.
BI3.7 Ziurtagiriak ezeztatzeko zerbitzuari dagokionez, ziurtapen-agintaritzak ziurtapen-jardunbideen deklarazioan
adierazitakoaren arabera eman dituen ziurtagirien baliozkotasunari buruzko informazioa eskuragarri izan behar du.
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Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Konexio segurua izateko programak. Ziurtapen digitaleko agintaritzak ezartzeko sistemak. Sare pribatu birtualen (VPN)
bezeroak eta zerbitzariak. Ziurtagiri digitalentzako euskarri seguruak. SSL/TLS euskarria duten web-zerbitzariak.
Euskarri kriptografikoa duten trafiko-kapsulatzaileak (HW eta SW). Zerbitzu telematikoetan konexio segurua izateko
programak. Posta segurua izateko euskarria duten posta elektronikoko interfazeak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Ziurtapen-politika. Ziurtapen-jardunbideen deklarazioa. Emandako ziurtagirien zerrenda eta ezeztatutako ziurtagiriak.
Komunikazio-sistema seguruak ezartzeko gidak eta gomendioak. Ziurtagiri digitalak erabiltzeko gidak.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Sinadura digitalari buruzko lege-araudia. Estandarrak eta gomendioak, oro har, ingelesez. Gako publikodun azpiegiturak
(PKI) instalatzeko eskuliburuak.

5

5. gaitasun-atala
SISTEMA INFORMATIKOKO ZERBITZUAK KUDEATZEA
Kodea: UC0490_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:

LB1: Sistemaren konfigurazioa kudeatzea prozesuen errendimendua ziurtatzeko, erabilera-premien arabera eta
erakundearen direktiben barruan.
BI1.1 Sisteman esku hartzen duten prozesuak identifikatu egiten dira errendimendu-parametroak ebaluatzeko.
BI1.2 Sistemaren osagaiak eraginpean hartzen dituzten parametroak (memoria, prozesadorea eta periferikoak,
besteak beste) erabilera-premien arabera moldatzen dira.
BI1.3 Prozesuak exekutatzeko lehentasunak erakundearen ustiapen-planeko zehaztapenen arabera moldatzen
dira.
BI1.4 Monitorizazio-erremintak ezarri eta konfiguratu egiten dira alarmen mailak zehaztuta, erakundearen ustiapenplanaren arabera.
LB2: Biltegiratze-gailuak erabilera-premien arabera eta erakundearen direktiben barruan administratzea.
BI2.1 Biltegiratze-gailuak sistema informatikoan erabiltzen diren sistema eragile guztietan erabiltzeko moduan
konfiguratzen dira.
BI2.2 Biltegiratze-egitura fitxategi-sistema guztien premien arabera eta erakundearen erabilera-zehaztapenen
arabera definitzen eta ezartzen da.
BI2.3 Biltegiratze-gailu bakoitzaren erabilera-murrizketak eta objektuen nomenklatura-eskakizunak behar bezala
dokumentatzen dira.
BI2.4 Biltegiratze-gailuak integratu egiten dira erabiltzaileari sistema funtzional bat eskaintzearren, erakundearen
zehaztapenen arabera.
LB3: Erabiltzaileen egitekoak kudeatzea sistemarako sarbideak eta baliabideen erabilgarritasuna bermatzeko, sistema
informatikoaren ustiapen-zehaztapenen arabera.
BI3.1 Sistema informatikorako erabiltzaileen sarbidea konfiguratu egiten da sistemaren integritatea eta
segurtasuna bermatzeko, erakundearen zehaztapenen arabera.
BI3.2 Baliabideetarako erabiltzaileen sarbidea administratu egiten da baimenak esleituta, erakundearen premien
arabera.
BI3.3 Erabiltzaileentzat eskuragarri dauden baliabideak mugatu egiten dira dagozkien erreminten bitartez,
erakundearen erabilera-arauetan zehaztutakoari jarraiki.
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LB4: Sareko zerbitzuak kudeatzea sistema informatikoen arteko komunikazioa bermatzeko, ustiapen-premien arabera.
BI4.1 Komunikazio-gailuak egiaztatu egiten dira konfigurazioari eta errendimenduari dagokienez, erakundearen
zehaztapenei jarraiki.
BI4.2 Komunikazio-zerbitzuak identifikatu egiten dira sisteman, dagozkien prozesu eta guzti, baliabideen
kontsumoak aztertzeko eta erakundearen ustiapen-planaren zehaztapenetan baimendutakoaren barruan daudela
ziurtatzeko.
BI4.3 Komunikazio-zerbitzuetako gorabeherak detektatu eta dokumentatu egiten dira sistemaren ustiapenaren eta
komunikazioen kudeaketaren arduradunei jakinarazteko, erakundearen protokoloei jarraiki.

Lanbide-testuingurua

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Sistema eragileak. Erabiltzaileak administratzeko eta baliabideetarako baimenak kudeatzeko erremintak. Errendimendua
kontrolatzeko erremintak. Prozesuak monitorizatzeko erremintak. Memoriaren erabilera monitorizatzeko erremintak.
Biltegiratze-gailuen kudeaketa monitorizatzeko erremintak. Erabiltzaileak kudeatzeko erremintak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Sistema behar bezala jardunean. Sistemaren errendimendua ustiapen-parametroen araberakoa. Sistema segurua eta
integroa baliabideen sarbidean eta erabileran. Komunikazio-zerbitzuak martxan.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Sistema eragilearen eta gailuen ustiapen-eskuliburuak. Erakundearen ustiapen-plana. Erabiltzen diren monitorizazioerreminten eskuliburuak. Errendimenduaren azterketa eta grafikoak. Erabiltzaileen murrizketen eta sarbideen zerrenda.
Gorabeheren txostena. Gorabeheren aurrean jarduteko protokoloa.
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III PRESTAKUNTZA

1. prestakuntza-modulua:
SEGURTASUNA EKIPO INFORMATIKOETAN
2. prestakuntza-modulua:
SEGURTASUN INFORMATIKOKO AUDITORETZA
3. prestakuntza-modulua:
SEGURTASUN INFORMATIKOKO GORABEHEREN
KUDEAKETA
4. prestakuntza-modulua:
DATUEN SARBIDERAKO ETA DATU-TRANSMISIORAKO
SISTEMA SEGURUAK
5. prestakuntza-modulua:
SISTEMA INFORMATIKOKO ZERBITZUEN KUDEAKETA
6. prestakuntza-modulua:
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
SEGURTASUN INFORMATIKOAN

1
2
3
4
5
6
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1

1. prestakuntza-modulua:
SEGURTASUNA EKIPO INFORMATIKOETAN
Kodea: MF0486_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0486_3: Ekipo informatikoak segurtatzea
Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Erakundearen ezarpen-planak aztertzea sistematik inplikatuta dauden elementuak eta ezarri beharreko segurtasunmailak identifikatzearren.
EI1.1 Ezarpen-plan baten egitura identifikatzea eta atal bakoitzeko edukiak azaltzea.
EI1.2 Ezarpen-planean ager daitezkeen sistemak bereiztea eta ezartzen dituzten segurtasun-funtzionalitateak
deskribatzea.
EI1.3 Ezarpen-planean agertzen diren segurtasun-mailak deskribatzea eta sartzeko baimenekin lotzea, ezarpenerako.
EI1.4 Kasu praktiko batean ezarpen-plana aztertzeko eskatzen da, baita sistemak izango dituen ondorioak ere; honako
lan hauek egin behar dira:
Ezarpen-planean inplikatutako sistemak zehaztea.
Sistema bakoitzaren segurtasun-eskakizunak aztertzea.
Sistema bakoitzean aplikatu beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea.
Izaera pertsonaleko datuak fitxategien deklarazioa egiteko formularioak betetzea.
A2: Zerbitzarietarako sarbide-mekanismo fisikoak eta logikoak aztertzea eta ezartzea, segurtasun-zehaztapenei jarraiki.
EI2.1 Sarbide fisikoa kontrolatzeko mekanismoen ezaugarriak deskribatzea eta funtzio nagusiak azaltzea.
EI2.2 Traza-mekanismoak azaltzea eta zerbitzariaren sistema eragilearekin lotzea.
EI2.3 Sarbide logikoa kontrolatzeko mekanismoak identifikatzea eta ezaugarri nagusiak azaltzea (pasahitzak, IP ataken
iragazketa, besteak beste).
EI2.4 Kasu praktiko batean zerbitzari bat ezarri behar da zehaztapen jakin batzuei jarraiki; honako lan hauek egin behar
dira:
Zerbitzariaren kokaleku fisikoa zehaztea funtzionatzen duela bermatzearren.
Sistemaren integritatea bermatuko duten segurtasun fisikoko neurriak deskribatzea eta justifikatzea.
Zerbitzariak eskatzen duen segurtasun-maila ezartzeko modulu edo aplikazio gehigarriak identifikatzea.
Zerbitzariak izaten dituen mehatxuak zehaztea eta zenbateko arriskua duten ebaluatzea, zerbitzariaren
testuingurua kontuan izanik.
Erabiltzaileei eta erabiltzaile-taldeei sistema erabiltzeko esleitutako baimenak zehaztea.
A3: Zerbitzarian exekutatzen ari den zerbitzu bakoitzaren funtzioa eta premia ebaluatzea, segurtasun-zehaztapenen
arabera.
EI3.1 Erakunde baten sistema informatikoan ohikoak diren zerbitzuak identifikatzea eta horien misioa edo xedea
deskribatzea informatikako eta komunikazioetako azpiegituraren barruan.
EI3.2 Zerbitzari baten funtzionamendurako beharrezkoak diren zerbitzuak identifikatzea eta deskribatzea, erakundearen
sistema informatikoaren barruan betetzen duen misioaren edo xedearen arabera.
EI3.3 Exekutatzen ari diren zerbitzuen mehatxuak deskribatzea eta baimen murriztaileenak aplikatzea, exekuzioa
bermatu eta arriskua minimizatzeko.
EI3.4 Kasu praktiko batean zerbitzari bat ezarri behar da zerbitzu-sorta bat exekutatzen dituela eta ustiapen-plan jakin
bati jarraiki; honako lan hauek egin behar dira:
Zerbitzari horren eta erakundearen sistema informatikoaren gainerakoaren arteko erlazioak adieraztea.
Zerbitzariari aplikatu beharreko segurtasun-eskakizunak erauztea ezarpen-planetik.
Sistemak funtzionatzeko beharrezkoak diren gutxieneko zerbitzuak zehaztea.
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A4: Zerbitzariaren suebaki bat instalatzea, konfiguratzea eta administratzea, segurtasun-zehaztapenen arabera
beharrezkoak diren ezaugarriak beteta.
EI4.1 Suebaki-motak sailkatzea, sarekoak eta lokalak, hardwarea eta softwarea, paketeenak eta aplikazioa, eta horien
ezaugarriak eta funtzionalitate nagusiak deskribatzea.
EI4.2 Zerbitzari-suebaki baten iragazketa-arauak deskribatzea eta parametro nagusiak azaltzea.
EI4.3 Zerbitzari-suebaki baten trazaren formatua azaltzea eta segurtasunari buruzko informazio garrantzitsua jasotzea.
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EI4.4 Kasu praktiko batean zerbitzari-suebaki bat instalatu behar da sarbide lokalak eta urrunekoak dituen testuinguru
batean; honako lan hauek egin behar dira:
Zerbitzariaren segurtasun-eskakizunak zehaztea.
Zerbitzariak sistema informatikoko gainerako ekipoekin dituen erlazioak zehaztea.
Zerbitzarian ezarri behar diren sarbide-arauen zerrenda osatzea.
Ezarritako suebakia probatzeko plan bat egitea.
Proba-plana exekutatzea eta egin beharreko zuzenketak egitea, detektatutako akatsak zuzentzearren.

Edukiak:
1. Ekipo informatikoen segurtasunari buruz oro har onartuta dauden irizpide orokorrak
-

Arriskuaren kudeaketara bideratutako segurtasun-eredua, informazio-sistemen erabilerarekin loturik
Mehatxu ohikoenen zerrenda, eragiten dituzten arriskuak eta babesgarri ohikoenak
Babesgarri eta segurtasun-teknologia ohikoenak
Segurtasun informatikoaren kudeaketa babesgarrien eta neurri teknologikoen osagarri

2. Negozio-inpaktuaren azterketa
- Informazio-sistemetan oinarritutako negozio-prozesuen identifikazioa
- Negozio-prozesuetako konfidentzialtasunaren, integritatearen eta erabilgarritasunaren eskakizunen balioespena
- Negozio-prozesuen oinarri diren informazio-sistemen eta horien segurtasun-eskakizunen zehaztapena

3. Arriskuen kudeaketa
- Arriskuak kudeatzeko prozesuaren aplikazioa eta alternatiba ohikoenen azalpena
- Arriskuak identifikatzeko eta aztertzeko ohiko moduan onartutako metodologiak
- Babes-neurrien eta kontrolen aplikazioa arriskua murriztearren

4. Segurtasuna ezartzeko plana
- Sistemetako segurtasun-mailaren zehaztapena negozio-prozesuetan ezinbestekoak
eskakizunekin alderatuta.
- Informazio-sistemen segurtasun-eskakizunak betetzeko babes-neurrien hautaketa
- Hautatutako babesgarrien ezarpen-plana osatzeko gida.

diren

segurtasun-

5. Izaera pertsonaleko datuen babesa
-

Izaera pertsonaleko datuak babesteko printzipio orokorrak
Izaera pertsonaleko datuak babesteari dagokionez, indarreko legedian bildutako arau-hausteak eta zehapenak
Erakundeak erabiltzen dituen eta izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategien identifikazioa eta erregistroa
Izaera pertsonaleko datuak babesteari dagokionez, indarreko legedian eskatzen den segurtasun-dokumentuaren
lanketa

6. Sistemen segurtasun fisikoa eta industriala. Sistemen segurtasun logikoa
- Segurtasun fisikoko perimetroen zehaztapena
- Erakundearen instalazioetarako eta sistema informatikoak kokatuta dauden eremuetarako sarbide fisikoa
kontrolatzeko sistema ohikoenak
- Sistema informatikoen kokaleku fisikoa hautatzeko segurtasun-irizpideak
- Sistema informatikoei elektrizitate-horniduraren kalitatea eta jarraitutasuna bermatzeko elementu ohikoenen
azalpena
- Sistema informatikoei aplikatu beharreko suteen aurkako babeserako eta klimatizaziorako eskakizunak
- Erakundearen segurtasun fisikoari eta industrialari buruzko araudiaren lanketa
- Gehien erabiltzen diren fitxategi-sistemak
- Sistema informatikoek erakundearen komunikazio-sarerako duten sarbide-kontrolaren ezarpena
- Erabiltzaileen direktorioaren direktiben eta politiken konfigurazioa
- Fitxategietarako sarbide-kontroleko zerrenden (ACLak) ezarpena
- Erabiltzaileen alten, bajen eta aldaketen kudeaketa, baita esleituta dituzten pribilegioena ere
- Erabiltzaileak autentifikatzeko sistema ahulak, sendoak eta biometrikoak
- Sarbide-kontrola gainbegiratzeko eta monitorizatzeko beharrezkoak diren sistema eragilearen auditoretzaerregistroen zerrenda
- Sistema informatikoetarako sarbide-kontrolari buruzko araudiaren lanketa

7. Zerbitzuen identifikazioa
- Informazio-sistemek erabiltzen dituzten protokoloen, zerbitzuen eta ataken identifikazioa
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- Irekitako zerbitzuen eta ataken azterketa egiteko erreminten erabilera, beharrezkoak ez direnak zehaztearren
- Komunikazioen trafikoa aztertzeko erreminten erabilera, informazio-sistemek protokoloak, zerbitzuak eta atakak
egiaz nola erabiltzen dituzten zehazteko

8. Sistemen gotortzea
Informazio-sistema guztietako erabiltzaile eta pasahitz lehenetsien aldaketa
Erabiltzaileen direktorioan pribilegioak eta pasahitzak kudeatzeko direktiben konfigurazioa
Behar-beharrezkoak ez diren erreminten, utilitateen, zerbitzuen eta ataken itxiera eta ezabaketa
Informazio-sistemen konfigurazioa ahal denean protokolo seguruak erabil ditzaten
Sistema informatikoen segurtasun-adabakien eguneratzea
Informazio-sistemen babesa kode gaiztoen aurrean
Komunikazioen, karpeta partekatuen, inprimagailuen eta sistemaren bestelako baliabide partekatuen kudeaketa
segurua
- Informazio-sistemen erabilera egokiaren eta segurtasunaren monitorizazioa

-

9. Suebakiaren ezarpena eta konfigurazioa
Suebaki-mota guztien zerrenda, kokalekuaren eta funtzionalitatearen arabera
Zona Desmilitarizatuen (DMZ) bitartez suebakian sareak bereizteko segurtasun-irizpideak
Sare Pribatu Birtualen (VPN) erabilera komunikazioetako kanal seguruak ezartzeko
Suebakietako ebaketa-arauen definizioa
Segurtasun-gertaerak eta behar bezala funtzionatzen dutela gainbegiratzeko eta monitorizatzeko beharrezkoak
diren suebakiaren auditoretza-erregistroen zerrenda
- Suebakiaren proben eta monitorizazioaren ezarpena
-
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2. prestakuntza-modulua:
SEGURTASUN INFORMATIKOKO AUDITORETZA
Kodea: MF0487_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0487_3: Sistema informatikoak eta komunikazio-sareak auditatzea
Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sistema informatikoaren ahuleziak detektatzeko eta auditoretzako erremintak aztertzea, hautatzea eta segurtasun
informatikoaren zehaztapenen araberakoak direnak ezartzea.
EI1.1 Ahulezien eta mehatxuen arteko aldeak azaltzea.
EI1.2 Egun dauden programa gaiztoen eta ahulezien mota nagusien ezaugarriak zerrendatzea eta berezitasunak
deskribatzea.
EI1.3 Ahuleziak aztertzeko erreminta baten funtzionamendua deskribatzea, eta erabiltzen dituen teknika nagusiak eta
horien fidagarritasuna adieraztea.
EI1.4 Segurtasun-auditoretzako erreminta egokiena hautatzea zerbitzariaren edo sarearen arabera eta segurtasuneskakizunen arabera.
EI1.5 Kasu praktiko batean sistema informatiko jakin bat dugu ezarpen-zirkunstantzia zehatz batzuekin; honako lan
hauek egin behar dira:
Sistema bakoitzak bete behar dituen segurtasun-eskakizunak ezartzea.
Auditoretza-erremintarentzat proba berria sortzea, ahuleziaren zehaztapenetan oinarrituta.
Proba-plana lantzea aztertu beharreko zerbitzari-mota kontuan izanik.
Hainbat erreminta erabiltzea izan daitezkeen ahuleziak detektatzeko.
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Auditoretza-erremintaren emaitza aztertzea eta positibo faltsuak baztertzea.
Auditoretza-txostena idaztea, detektatutako irregulartasunak eta horien erregularizatzeko iradokizunak jasota.

-

A2: Indarreko lege-araudia betetzeari buruzko prozedurak aplikatzea.
EI2.1 Izaera pertsonaleko datuen kasuan aplika daitekeen indarreko lege-araudia (autonomikoa, nazionala, Europakoa
eta nazioartekoa) azaltzea.
EI2.2 Izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategiek bete beharreko lege-izapideak azaltzea, horien kalitatea kontuan
izanik.
EI2.3 Indarreko lege-araudian ezarritako segurtasun-mailak deskribatzea, eskatutako eskakizunekin loturik.
EI2.4 Kasu praktiko batean erakunde baten informazioa erregistratzeko egitura bat dago; honako lan hauek egin behar
dira:
Izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategiak identifikatzea, dagokien segurtasun-maila justifikatuta.
Izaera pertsonaleko datuak babesteari dagokionez, legedia betetzeko auditoretza-plana lantzea.
Izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategiekin loturiko dokumentazioa aztertzea eta dauden gabeziak
identifikatzea.
Izaera pertsonaleko fitxategiei dagokien txostena egitea, atzemandako akatsak eta egin beharreko zuzenketak
adierazita.
A3: Sistema informatikoaren eta departamentuko sarearen sarrera- eta irteera-puntuen integritatea bermatzeko segurtasunneurriak planifikatzea eta aplikatzea.
EI3.1 Arrisku-azterketaren faseak identifikatzea eta fase bakoitzaren helburua deskribatzea.
EI3.2 Arrisku-azterketarekin loturiko terminoak (mehatxua, ahulezia, inpaktua eta aurkako neurriak) deskribatzea eta
horien arteko erlazioa ezartzea.
EI3.3 Sareak aztertzeko teknikak deskribatzea eta hautaketa-irizpideak azaltzea.
EI3.4 Sareko suebaki ohikoen topologiak deskribatzea eta bakoitzaren funtzionalitate nagusiak adieraztea.

Edukiak:

1. Auditoretza informatikoari buruz oro har onartuta dauden irizpide orokorrak
-

Auditoretza-funtzioaren kode deontologikoa
Auditoretza-mota guztien zerrenda informazio-sistemen esparruan
Talde auditorea osatzeko jarraitu beharreko irizpideak.
Auditoretzaren esparruan egin beharreko proba-motak, proba substantiboak eta betetze-probak
Auditoretza-prozesuan aplikatu beharreko laginketa-motak
CAAT (Computer Assisted Audit Tools) motako erreminten erabilera
Auditoretza-aurkikuntzek bete beharreko eskakizunen azalpena
Aurkikuntzak ohar- edo desadostasun-moduan sailkatzeko ohiko irizpideen aplikazioa
Informazio-sistemen auditoretzarekin loturik dauden eta ohiko moduan onartuta dauden metodologien eta araudien
zerrenda

2. Izaera pertsonaleko datuak babesteko araudiaren aplikazioa
- Izaera pertsonaleko datuak babesteko printzipio orokorrak
- 95/46/EE zuzentarauan bildutako Europako araudia
- Zigor Kodean bildutako araudi nazionala, Datuen Tratamendu Automatizatua Arautzeko Lege Organikoa
(LORTAD), Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoa (LOPD) eta Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoa
garatzen duen Erregelamendua (1720/2007 EDa)
- Erakundeak erabiltzen dituen eta izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategien identifikazioa eta erregistroa
- 1720/2007 Errege-Dekretuan bildutako izaera pertsonaleko datuak babesteko segurtasun-neurrien azalpena
- Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoaren arabera bi urtean behin nahitaez egin
behar den auditoretza egiteko gida

3. Informazio-sistemetako arriskuen azterketa
- Arrisku-azterketaren hastapenak
- Ahulezia-mota nagusiak, programaren akatsak, programa gaiztoak eta horien etengabeko eguneratzea, baita
programazio segururako irizpideak ere
- Kode gaizto mota guztien berezitasunak
- Arrisku-azterketaren elementu nagusiak eta erlazio-ereduak
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-

Arrisku-azterketaren metodologia kualitatiboak eta kuantitatiboak
Arrisku-azterketan inplikatutako aktiboen identifikazioa eta horien balioespena
Aurretiaz identifikatutako aktiboei eragin diezaieketen mehatxuen identifikazioa
Informazio-sistemetan dauden eta mehatxuak gauzatzea ahalbidetu dezaketen ahulezien azterketa eta
identifikazioa, kaxa beltzaren eta kaxa zuriaren urruneko azterketa eta azterketa lokala barnean hartuta
Auditoretza-prozesuaren optimizazioa eta ahulezien eta auditoretza-txostenaren arteko kontrastea
Arrisku-azterketa egin denean dauden babes-neurrien identifikazioa eta ahulezietan eta mehatxuetan duten
eragina
Arrisku-eszenarioen ezarpena, gauza daitezkeen aktibo-mehatxu pare moduan hartuta
Eszenarioak gauzatzearen probabilitatearen eta inpaktuaren zehaztapena
Aktibo- eta mehatxu-pare guztietarako arrisku-mailaren ezarpena
Arriskuaren ebaluazio-irizpideen zehaztapena erakundearen aldetik, eta horien arabera arrisku bat onargarria den
edo ez den erabakiko da
Arrisku-kudeaketako aukeren zerrenda
Arrisku-kudeaketako plana egiteko gida
NIST SP 800-30 metodologiaren azalpena
Magerit metodologiaren 2. bertsioaren azalpena

4. Sistemen auditoretzarako erreminten erabilera
-

Sistema eragilearen erremintak, hala nola Ping, Traceroute eta abar
Sarea, atakak eta zerbitzuak aztertzeko erremintak, hala nola Nmap, Netcat, NBTScan eta abar
Ahuleziak aztertzeko erremintak, hala nola Nessus
Protokolo-aztergailuak, hala nola WireShark, DSniff, Cain & Abel eta abar
Web-orrialdeen aztergailuak, hala nola Acunetix, Dirb, Parosproxy eta abar
Hiztegi bidezko erasoak eta indar gorri bidezko erasoak, hala nola Brutus, John the Ripper eta abar

5. Sistema informatikoen auditoretzetan suebakiei buruzko alderdien deskribapena.
-

Suebakiaren printzipio orokorrak
Sareko suebaki baten osagaiak
Suebaki-mota guztien zerrenda, kokalekuaren eta funtzionalitatearen arabera
Sareko suebakiaren arkitekturak
Sareko suebakiaren bestelako arkitekturak

6. Informazio-sistemetako auditoretzaren faseak egikaritzeko gidak
-

3

Auditaturiko erakundean segurtasunari buruzko araudia eta dokumentazioa auditatzeko gida
Auditoretza-plana egiteko gida
Auditoretza-probak egiteko gida
Auditoretza-txostena egiteko gida

3. prestakuntza-modulua:
SEGURTASUN INFORMATIKOKO GORABEHEREN KUDEAKETA
Kodea: MF0488_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0488_3: Segurtasun-gorabeherak detektatzea eta horiei erantzutea.
Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Crackerrak detektatzeko sistemak planifikatzea eta ezartzea segurtasun-arauen arabera.
EI1.1 Crackerren detekzioko eta prebentzioko teknikak deskribatzea eta hautaketa-irizpidetzat har daitezkeen parametro
nagusiak azaltzea.
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EI1.2 Crackerrak detektatzeko sistemen kopurua, mota eta kokapena zehaztea eta ezarpen-planean adierazitako
trafikoaren monitorizazioa bermatzea.
EI1.3 Crackerrak detektatzeko sistemaren arauak hautatzea monitorizatu beharreko sistema informatikoaren arabera.
EI1.4 Sistemaren alarma-atalaseak zehaztea sistemaren erabilera-parametroak kontuan izanik.
EI1.5 Detektatze-arauak eratzea, baimenik gabe sartzeko tekniken ezaugarrietan oinarrituta.
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zerbitzariak kokatu dira sarbide lokalak eta urrunekoak egiteko
aukerarekin; honako lan hauek egin behar dira:
Alarmak biltzeko softwarea instalatzea eta konfiguratzea.
Alarmak biltzeko hainbat maila konfiguratzea.
EI1.7 Kasu praktikoen bilduma batean, zerbitzarien ingurune kontrolatu bat dago Interneterako konexioa duen
departamentuko sare bateko hainbat zonatan; honako lan hauek egin behar dira:
Zein area babestu erabakitzea.
Crackerrak detektatzeko sistema bat instalatzea.
Detektatzeko arauak definitzea eta aplikatzea.
Sistemaren funtzionamendua egiaztatzea eremu babestuei eraso eginez.
Ondorioak zehazten dituen txostena egitea.
A2: Informazioa aztertzeko prozedurak aplikatzea, baita detektatutako gorabehera baten aurrean erasoari aurre egiteko
prozedurak ere.
EI2.1 Crackerrak detektatzeko sistemetako informazioa aztertzea eta segurtasunerako garrantzitsuak diren gertaerak
ondorioztatzea.
EI2.2 Baimenik gabeko sartzeen arrastoak aztertzea eta mehatxua gauzatu ahal izateko beharrezkoak diren
baldintzatzaileak zehaztea.
EI2.3 Baimenik gabeko sartzeak detektatzeko sistemaren alertetako elementuak sailkatzea eta horien artean izan
daitezkeen korrelazioak ezartzea, alertak denboraren eta segurtasun-mailaren arabera sailkatuta.
EI2.4 Kasu praktiko batean sistema informatikoan baimenik gabe sartzeko saialdiak egin dira; honako lan hauek egin
behar dira:
Baimenik gabeko sartzeak detektatzeko sistemen alertak biltzea.
Baimenik gabeko sartzeak detektatzeko sistemek bildutako gertaerak erlazionatzea.
Alerta adierazgarriak zehaztea.
Txostena idaztea baimenik gabe gerta daitezkeen sartzeak adierazita, baita erakundearen sistema
informatikoaren segurtasunerako ekar dezakeen arriskua ere.
EI2.5 Crackerrak detektatzeko erreminten eguneratze-prozesuak ezartzea funtzionalitatea bermatzearren,
fabrikatzaileen zehaztapenei jarraiki.
A3: Kalteak zenbatekoak izan diren aztertzea eta gorabehera bat detektatzen denean berreskuratze-prozesuak zehaztea.
EI3.1 Segurtasun-gorabeheren aurrean jarduteko planaren faseak deskribatzea, baita fase bakoitzaren helburuak ere.
EI3.2 Ekipo informatikoen auzitegi-azterketaren faseak adieraztea eta fase bakoitzaren helburuak deskribatzea.
EI3.3 Sistemen auzitegi-azterketaren ebidentzia-motak sailkatzea eta honako datu hauek adieraztea: ezaugarriak eta
bilketa eta azterketa egiteko metodoak.
EI3.4 Programa gaiztoak aztertzeko teknika guztiak deskribatzea eta erabilera-kasuak adieraztea.
EI3.5 Kasu praktiko batean, sistema informatiko batean baimenik gabeko sartze bat gertatu da; honako lan hauek egin
behar dira:
Ebidentzia hegazkorrak biltzea.
Ebidentzia ez-hegazkorrak biltzea.
Ebidentzien aurretiazko azterketak.
Fitxategi-sistemaren jardueraren aldi baterako azterketa.
Behin betiko txostena egitea eta honako datu hauek biltzea: topatutako ebidentziak, baimenik gabe sartzeko
erabili ahal izan diren ahuleziak eta crackerrak egin duen jarduera, sisteman detektatutakoa.
EI3.6 Ekipo informatikoetako hondamendiak berreskuratzeko metodoak estandarizatzea baimenik gabeko sartzeak
detektatzean.

Edukiak:

1. Baimenik gabeko sartzeen detekzioko eta prebentzioko sistemak (IDS/IPS)
-

Gorabeheren kudeaketaren, baimenik gabeko sarreren eta horien prebentzioaren kontzeptu orokorrak
Sistemaren funtzionamenduko datuen identifikazioa eta ezaugarritzea
Crackerrak detektatzeko sistemen arkitektura ohikoenak
IDS/IPS mota guztien zerrenda, kokalekuaren eta funtzionalitatearen arabera
IDS/IPSen kokalekua ezartzeko segurtasun-irizpideak
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2. IDS/IPS sistemen ezarpena eta abiaraztea
- Erakundeak negozio-prozesuetan erabiltzen dituen zerbitzuen, protokoloen, eremuen eta ekipoen aurretiazko
azterketa
- IDS/IPSetan baimenik gabe sartzeko saialdien etete-politiken definizioa
- IDS/IPS sistemak erregistratutako gertaeren azterketa, positibo faltsuak zehazteko eta IDS/IPS sistemaren etetepolitiketan ezaugarritzeko
- Baimenik gabe sartzeko saiakeren gertaerak eta behar bezala funtzionatzen dutela gainbegiratzeko eta
monitorizatzeko beharrezkoak diren IDS/IPS sistemaren auditoretza-erregistroen zerrenda
- IDS/IPS sisteman beharrezkoak diren eguneratze-maila, monitorizazio-maila eta probak ezartzea

3. Kode gaiztoaren kontrola
- Kode gaiztoa detektatzeko eta horri aurre egiteko sistemak
- Kode gaiztoa kontrolatzeko erreminta mota guztien zerrenda, instalazioaren topologiaren eta kontrolatu beharreko
kutsatze-bideen arabera
- Kode gaiztoen aurrean babesteko erreminten konfiguraziorako segurtasun-irizpideak
- Kode gaiztoaren aurrean babesteko erremintak eguneratzeko tekniken eta eskakizunen zehaztapena
- Segurtasun-gertaerak eta behar bezala funtzionatzen dutela gainbegiratzeko eta monitorizatzeko beharrezkoak
diren kode gaiztoaren aurrean babesteko erreminten auditoretza-erregistroen zerrenda
- Kode gaiztoaren aurrean babesteko erreminten proben eta monitorizazioaren ezarpena
- Programa gaiztoen azterketa desmihiztatzaileen eta exekuzio kontrolatuko inguruneen bitartez

4. Segurtasun-gorabeheren aurreko erantzuna
- Segurtasun-gorabeherekin loturiko informazioa biltzeko prozedura
- Segurtasuneko gertaeren eta informazioaren azterketarako eta korrelaziorako erabilitako erreminten eta tekniken
azalpena
- Baimenik gabeko sartzea egiaztatzeko prozesua
- Cert motako gorabeherak kudeatzeko nazioko eta nazioarteko erakundeen izaera eta funtzioak

5. Baimenik gabe sartzeko saialdiak kudeatzeko eta jakinarazteko prozesua
- Erantzukizunen ezarpena baimenik gabe sartzeko saialdiak edo infekzioak kudeatzeko eta jakinarazteko
prozesuan
- Baimenik gabe sartzeko saiakeren edo infekzioen ondoriozko gorabeheren kategorizazioa, inpaktu potentzialaren
arabera
- Gorabeheraren kudeaketaren oinarri izango diren ebidentzia objektiboak zehazteko irizpideak
- Baimenik gabe sartzeko saialdien edo infekzioen ondoriozko gorabeherak detektatzeko eta erregistratzeko
prozesuaren ezarpena
- Baimenik gabe sartzeko saialdiaren edo infekzioaren hasierako azterketa, sailkapena eta gida, izan dezakeen
inpaktua kontuan izanik
- Aurreikus daitekeen inpaktuaren araberako esku-hartze mailaren ezarpena
- Baimenik gabe sartzeko saialdiaren edo infekzioen gorabeheren ikerketa eta diagnostikoa egiteko gida
- Baimenik gabe sartzeko saialdiaren edo infekzioaren ondoriozko gorabehera bat izan ostean sistemak
berreskuratzeko eta berrezartzeko prozesuaren ezarpena
- Gorabeheren berri hirugarrenei emateko prozesua, hala badagokio
- Gorabehera ixteko prozesuaren ezarpena eta gorabeheraren historikoa dokumentatzeko beharrezkoak diren
erregistroak

6. Auzitegi-azterketa informatikoa
- Auzitegi-azterketaren kontzeptu orokorrak eta helburuak
- Lockard-en Printzipioaren azalpena
- Ebidentzia elektronikoak biltzeko gida:
•
Ebidentzia hegazkorrak eta ez-hegazkorrak
•
Ebidentzien etiketatzea
•
Zaintza-katea
•
Ezkutuko direktorioak eta fitxategiak
•
Sistemaren ezkutuko informazioa
•
Ezabatutako fitxategien berreskuratzea
- Bildutako ebidentzia elektronikoak aztertzeko gida, ezkutuko direktorioen eta fitxategien azterketa, sistemaren
ezkutuko informazioa eta ezabatutako fitxategien berreskuratzea ere barnean hartuta
- Auzitegi-azterketako erremintak hautatzeko gida
24
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4. prestakuntza-modulua:
DATUEN SARBIDERAKO ETA DATU-TRANSMISIORAKO SISTEMA
SEGURUAK
Kodea: MF0489_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0489_3: Datuen sarbiderako eta datu-transmisiorako sistema seguruak

diseinatzea eta ezartzea.

Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Enkriptatze-teknikak ebaluatzea, bete beharreko segurtasun-eskakizunen arabera egokiena hautatzeko.
EI1.1 Gako pribatudun eta gako publikodun enkriptatze-algoritmoen arteko aldeak deskribatzea eta horien erabilerak
adieraztea.
EI1.2 Enkriptatze-modu guztiak identifikatzea eta ezaugarri nagusiak deskribatzea.
EI1.3 Gako pribatudun algoritmoak sailkatzea eta exekuzio-faseak deskribatzea.
EI1.4 Gako publikodun algoritmoak sailkatzea eta exekuzio-faseak deskribatzea.
EI1.5 Gakoak elkartrukatzeko protokoloak identifikatzea eta horien funtzionamendua deskribatzea.
A2: Enkriptazioko teknikak eta zerbitzuak ezartzea behar den zerbitzuetan, segurtasun informatikoko zehaztapenen arabera.
EI2.1 Sistema informatikoen arteko komunikazioetan enkriptatze-teknikak erabiltzeko premia justifikatzea, erabiltzen
diren kanalen arabera.
EI2.2 Bi sare modu seguruan konektatzeko enkriptatze-teknikak definitzea eta beharrezkoak diren betekizunak eta
funtzionalitateak deskribatzea.
EI2.3 Bi ekipo modu seguruan konektatzeko teknikak (SSL eta SSH tunelak) definitzea eta beharrezkoak diren
eskakizunak eta funtzionalitateak deskribatzea.
EI2.4 Kasu praktiko batean komunikazio segurua ezarri nahi da bi sistema informatikoen artean; honako lan hauek egin
behar dira:
Proposatutako komunikazio-arkitekturaren segurtasun-eskakizunak aztertzea.
Konponbide egokiena adieraztea eta hori hautatzeko arrazoia justifikatzea.
Sareak konektatzeko VPN eta IPSec zerbitzuak instalatzea.
Urruneko ekipoak konektatzeko SSL edo SSH tunelen zerbitzuak instalatzea.
A3: Ziurtagiri digitalen sistemak erabiltzea konfidentzialtasuna eta integritatea eskatzen duten komunikazioetan, segurtasunzehaztapenen arabera.
EI3.1 Ziurtagiri digitaletan zerbitzarirako erabili diren atributuak identifikatzea eta horien balioak eta funtzioa
deskribatzea.
EI3.2 Ziurtagiri digitalen erabilera-moduak deskribatzea eta segurtasun-zehaztapenekin lotzea: konfidentzialtasuna,
integritatea eta irisgarritasuna.
EI3.3 Zigilatze-sistema digital baten egitura deskribatzea eta egitura osatzen duten elementuen funtzioak adieraztea.
A4: Ziurtapen digitaleko zerbitzuak diseinatzea eta ezartzea ustiapeneko eta segurtasun informatikoko premien arabera.
EI4.1 Gako publikodun azpiegituraren egitura deskribatzea eta egitura osatzen duten elementuen funtzioak adieraztea.
EI4.2 Ziurtapen-agintaritzaren betebeharrak eta zerbitzuak deskribatzea eta ziurtapen-jardunbideen deklarazioarekin eta
ziurtapen-politikarekin lotzea.
EI4.3 Ziurtagiri digital baten nahitaezko eta aukerako atributuak identifikatzea eta atributu horien ohiko erabilera
deskribatzea.
EI4.4 Pribilegioak kudeatzeko azpiegituraren egitura deskribatzea eta egitura osatzen duten elementuen funtzioak
adieraztea.
EI4.5 Atributuen ziurtagirien esparruak zehaztea, eta horien ohiko erabilera eta ziurtagiri digitalekin duten lotura
deskribatzea.
EI4.6 Kasu praktiko batean ziurtapen-sistema bat ezarri nahi da sistema informatiko baterako; honako lan hauek egin
behar dira:
Gako publikodun azpiegitura bat diseinatzea, zehaztapenen arabera.
Diseinatu den ziurtapen-agintaritzen hierarkia justifikatzea.
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Ziurtagiriak ematea; horretarako, Ziurtapen-Jardunbideen Deklarazioan adierazitako prozedurak bete behar
dira.

-

Edukiak:
1. Kriptografia
- Kriptografiaren ikuspegi historikoa eta helburuak
- Informazioaren teoria
- Kriptografia aplikatuta kontrola daitezkeen segurtasuneko propietateak: konfidentzialtasuna, integritatea,
autentikotasuna, ez gaitzestea, egozgarritasuna eta denboren zigilatzea
- Gako pribatudun eta gako publikodun kriptografiaren funtsezko elementuak
- Ziurtagiri digitalen ezaugarriak eta atributuak
- Gehien erabiltzen diren gako-elkartrukeko protokoloen funtzionamenduaren identifikazioa eta deskribapena
- Gehien erabiltzen diren algoritmo kriptografikoak
- Ziurtagiri digitalen elementuak, ohiko moduan onartuta dauden formatuak eta horien erabilera
- Laburpen-funtzioen funtsezko elementuak eta horiek erabiltzeko irizpideak
- Sinadura elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legean bildutako lege-eskakizunak
- Sinadura digitalaren funtsezko elementuak, sinadura-motak eta horiek erabiltzeko irizpideak
- Fluxuko eta blokeko enkriptatze-teknikak erabiltzeko irizpideak
- Gakoak elkartrukatzeko protokoloak
- Enkriptatze-erreminten erabilera, hala nola PGP, GPG edo CryptoLoop

2. Gako publikodun azpiegitura baten (PKI) aplikazioa
-

PKI baten osagaien eta erlazio-ereduaren identifikazioa
Ziurtapen-agintaritza eta dagozkion elementuak
Ziurtapen-politika eta ziurtapen-jardunbideen deklarazioa (CPS)
Ezeztatutako ziurtagirien zerrenda (CRL)
Ziurtagirien sinadura-eskaeren funtzionamendua (CSR)
Pribilegioak kudeatzeko azpiegitura (PMI)
Atributuen ziurtagirien esparruak, ohiko erabileren deskribapena eta ziurtagiri digitalekin duten lotura deskribatuta
PKI bat izatean oinarritzen diren aplikazioak

3. Komunikazio seguruak
-

5

Sare pribatu birtualen definizioa, xedea eta funtzionalitatea
IPSec protokoloa
SSL eta SSH protokoloak
SSL VPN sistemak
Enkriptatutako tunelak
VPN teknologia ezartzeko aukera guztien abantailak eta eragozpenak.

5. prestakuntza-modulua:
SISTEMA INFORMATIKOKO ZERBITZUEN KUDEAKETA
Kodea: MF0490_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0490_3: Sistema informatikoko zerbitzuak kudeatzea.
Iraupena: 90 ordu
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sistemaren prozesuak aztertzea, ustiapen-planean zehaztutako parametroen araberako errendimendua ziurtatzearren.
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EI1.1 Sistemaren prozesuak eta parametro bereizgarriak (aita-prozesuak, prozesuaren egoera, baliabideen kontsumoa,
lehentasunak eta eraginpeko erabiltzaileak, besteak beste) identifikatzea, sistemaren errendimenduan zenbateraino
eragiten duten zehazteko.
EI1.2 Prozesuak kudeatzeko sistemak emandako erreminta bakoitza deskribatzea, sistemaren errendimendu orokorrean
esku hartzea ahalbidetzeko.
EI1.3 Sistemaren errendimendua ebaluatzera bideratutako erremintak eta monitorizazio-teknikak azaltzea.
EI1.4 Kasu praktiko batean, sistema informatiko bat dago eta behar bezala zehaztutako prozesuen karga du; honako lan
hauek egin behar dira:
Sistema-tresnak erabiltzea, aktibo dauden prozesu guztiak identifikatzeko, baita horietako zenbaiten ezaugarri
bereziak ere.
Prozesu batekin lehentasuna aktibatzeko, desaktibatzeko eta aldatzeko eragiketak egitea, besteak beste,
sistema-tresnak erabilita.
Sistemaren errendimendua monitorizatzea erreminta espezifikoen bitartez eta arrisku-egoerak adieraziko
dituzten alarmak definitzea.
A2: Biltegiratze-gailuetan administrazio-prozedurak aplikatzea erabiltzaileari informazioa erregistratzeko sistema integroa,
segurua eta erabilgarria eskaintzearren.
EI2.1 Biltegiratze-gailu jakin batean erabil daitezkeen artxibatze-sistema guztiak identifikatzea, erregistro-prozesuak eta
horietarako sarbidea optimizatzearren.
EI2.2 Artxibatze-sistemen ezaugarriak azaltzea erabili diren sistema eragileen eta biltegiratze-gailuen arabera.
EI2.3 Sistema informatikoan biltegiratzeko egitura orokorra deskribatzea, gailuak dauden fitxategi-sistemekin lotuta.
EI2.4 Kasu praktiko batean informazioa biltegiratzeko sistema bat dago, hainbat gailurekin; honako lan hauek egin behar
dira:
Behar izanez gero, partizioa egitea eta gailu bakoitzean instalatu beharreko artxibatze-sistemen azpiegitura
sortzea.
Biltegiratzeko egitura orokorra ezartzea gailu guztiak eta dagozkien fitxategi-sistemak integratuta.
Ezarritako fitxategi-sistema bakoitzaren eskakizunak eta murrizketak dokumentatzea.
A3: Sistemarako eta baliabideetarako sarbidea administratzea, behar bezala eta modu seguruan erabiltzen direla
egiaztatzeko.
EI3.1 Sistemara sartzeko aukerak identifikatzea, eta urruneko sarbideak eta sarbide lokalak bereiztea.
EI3.2 Sistemaren baliabideak erabiltzeko erabiltzaileei ematen zaizkien baimenak kudeatzean erabiltzen diren
erremintak deskribatzea.
EI3.3 Kasu praktiko batean, erabiltzaileak administratzeko eskubidea dugu; honako lan hauek egin behar dira:
Erabiltzaile batek sisteman sartzeko izan ditzakeen aukerak identifikatzea.
Erabiltzaile batek sistemaren baliabide bat erabiltzeko dituen baimenak aldatzea.
Erabiltzaileei sistemaren baliabide bat erabiltzeko mugak definitzea.
A4: Komunikazio-zerbitzuen erabilera eta errendimendua ebaluatzea, zehaztutako parametroen barruan egon daitezen.
EI4.1 Komunikazio-gailuen funtzionamenduko eta konfigurazioko parametroak azaltzea, sistema barruan funtzionalitatea
bermatzeko.
EI4.2 Sisteman aktibo dauden komunikazio-zerbitzuak zerbitzu horiek erabiltzen dituzten gailuekin lotzea,
errendimendua aztertzeko eta ebaluatzeko xedez.
EI4.3 Kasu praktiko batean, kanpoaldearekin hainbat komunikazio-lineen bitartez konektatuta dagoen sistema
informatiko bat dugu; honako lan hauek egin behar dira:
Komunikazio-gailuak identifikatzea eta haien ezaugarriak deskribatzea.
Komunikazio-zerbitzuen egoera egiaztatzea.
Komunikazio-zerbitzuen errendimendua ebaluatzea.
Sisteman gertatu diren gorabeherak detektatzea eta dokumentatzea.

Edukiak:
1. Segurtasunaren kudeaketa eta araudiak
-

ISO 27002 araua. Informazioaren segurtasuna kudeatzeko jardunbide egokien kodea
ITIL metodologia, Informazioaren teknologietako azpiegituren liburutegia.
Izaera pertsonaleko datuak babesteko lege organikoa.
Segurtasun fisikoa kudeatzeko gehien erabiltzen diren arauak.

2. Sistemen prozesuen azterketa
- Informazio-sistemetan oinarritutako negozio-prozesuen identifikazioa.
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- Prozesu elektronikoen oinarrizko ezaugarriak.
•
Prozesu baten egoerak.
•
Seinaleen maneiua, haien administrazioa eta aldaketak lehentasunetan.
- Negozio-prozesuen oinarri diren informazio-sistemen eta erabiltzen dituzten aktiboen eta zerbitzuen zehaztapena.
- Prozesuak eta zerbitzuak monitorizatzeko sistema eragileak dituen funtzionalitateen azterketa.
- Baliabideen kontsumoa kudeatzeko erabiltzen diren teknikak.

3. Biltegiratze-sistemen demostrazioa
-

Biltegiratze-gailu ohikoenen motak.
Erabilgarri dauden artxibatze-sistemen ezaugarriak.
Biltegiratzeko antolamendua eta egitura orokorra.
Biltegiratze-gailuak kudeatzeko sistema-tresnak.

4. Sistemen errendimendua monitorizatzeko adierazleen eta metriken erabilera
-

Informazio-sistemak monitorizatzeko adierazleen eta metriken erabilera-esparru orokorra ezartzeko irizpideak.
Adierazleak lortzea eskatzen duten objektuen identifikazioa.
Adierazleak definitzeko eta hautatzeko definitu beharreko alderdiak.
Informazio-sistemen errendimendu-atalaseen ezarpena.
Adierazleek emandako datuen bilketa eta azterketa.
Adierazleen bateratzea informazio-sistemen errendimenduaren aginte-mahai bateratuaren bitartez.

5. Sistemak eta komunikazioak monitorizatzeko prozesuaren eraketa
-

Komunikazio-gailuen identifikazioa.
Komunikazio-zerbitzuen eta -protokoloen azterketa.
Komunikazio-ekipoen funtzionamenduko eta konfigurazioko parametro nagusiak.
Monitorizatzeko eta erantzuteko prozesuak.
Ataken eta zerbitzuen erabilera monitorizatzeko erremintak, hala nola Sniffer.
Sistemak eta zerbitzuak monitorizatzeko erremintak, hala nola Hobbit, Nagios edo Cacto.
Segurtasuneko gertaerak eta Informazioa kudeatzeko sistemak (SIM/SEM)
Iragazketa eta sareko elementuen erregistroen kudeaketa (router, switch, firewall, IDS/IPS eta abar)

6. Erregistro-sistemaren hautaketa erakundearen eskakizunen arabera
Beharrezkoak diren erregistroen mailaren, erretentzioaldien eta biltegiratze-premien zehaztapena.
Lege-eskakizunen azterketa erregistroari dagokionez.
Erregistro-sistemen segurtasun-eskakizunak betetzeko babes-neurrien hautaketa.
Erregistroaren kudeaketarako erantzukizunen esleipena.
Sistemen erregistroetarako biltegiratze-aukerak eta horien ezaugarriak errendimenduari, eskalagarritasunari,
konfidentzialtasunari, integritateari eta erabilgarritasunari dagokienez.
- Erregistroen zaintza eta biltegiratzeko sistema hautatzeko gida.
-

7. Informazio-sistemetako sarbide-kontrol egokien administrazioa
- Partekatutako baliabideen eta informazio-sistemen sarbide-eskakizunen azterketa.
- Sarbide lokalen eta urruneko sarbideen mota guztiak eta sarbideak kontrolatzeko ohiko moduan onartuta dauden
printzipioak.
- Sarbideak kontrolatzearekin eta pribilegioak esleitzearekin loturiko lege-eskakizunak.
- Sarbide-profilak erakundeko langileen rol funtzionalen arabera.
- Direktorio aktiboaren erremintak eta LDAP zerbitzariak, oro har.
- Identitateak eta baimenak kudeatzeko sistemen erremintak (IAM)
- Single Sign On (SSO) autentifikazioko puntu bakarreko sistemen erremintak
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6. prestakuntza-modulua:
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK SEGURTASUN
INFORMATIKOAN
Kodea: MP0175
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Laguntza-zerbitzua ematea segurtasunaren arloan.
EI1.1. Laguntza teknikoa ematea segurtasun-konponbideen diseinuan eta konfigurazioan.
EI1.2. Prozesuen diseinuko eta berringeniaritzako zereginetan beste arlo batzuei laguntza eskaintzea segurtasunikuspegia emateko.
EI1.3. Konpainiaren eremuen arteko lotura izatea, departamentu anitzeko segurtasun-neurriak koordinatzeko.
EI1.4. Eremu espezifikoek segurtasun korporatiboko erremintetarako garatutako arau espezifikoak aztertzea.
EI1.5. Enkriptatzeko erreminten erabilera eta gakoen kudeaketa koordinatzea
EI1.6. Zuzendaritzako batzordeei laguntza teknikoa ematea, hala badagokio.
EI1.7. Jasotzen diren segurtasuneko erroreen, txostenen, albisteen, buletinen eta abarren berri izatea modu
iraunkorrean eta horiek ebaluatzea, eta laguntzaren eta banaketaren lehen maila ematea.
EI1.8.Informazioaren segurtasunaren arloko prozedura operatiboak eta politikak garatzea eta erakundearen arlo guztiei
laguntza ematea martxan jartzeko.
A2: Segurtasun-neurriak egoki aplikatzen direla egiaztatzea.
EI2.1. Plataforma teknologikoen ahulezia-maila zehazteko egin beharreko egiaztapenak egitea, baita segurtasuneko
gainerako aldizkako azterketak ere informazio-sistemetan.
EI2.2. Erakundearen arrisku-azterketa eguneratuta izatea
EI2.3. Segurtasuneko auditoretza teknikoak koordinatzea.
A3: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraiki.
EI3.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI3.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI3.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraiki, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI3.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea.
EI3.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI3.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea betiere.

Edukiak:
1. Informazioaren segurtasun-egoeraren azterketa
-

Barneko segurtasun-arauen azterketa
Erabiltzaileen, pribilegioen eta pasahitz-politikaren kudeaketaren azterketa
Segurtasun-kopien azterketa
Gertatu diren gorabeheren azterketa
Kode gaiztoaren aurreko babesari dagokionez, egoeraren azterketa
Datu-sareen segurtasunaren azterketa
Lanpostuen eta zerbitzarien segurtasunaren azterketa
Segurtasun fisikoaren, hornidura elektrikoaren, klimatizazioaren eta suteen aurkako babesaren azterketa,
dagokionaren arabera

2. Segurtasunarekin loturiko arauen konfigurazioa
-

Routerr(ar)en segurtasunaren konfigurazioa
Switch(ar)en segurtasunaren konfigurazioa
Suebaki(ar)en segurtasunaren konfigurazioa
Crackerrak detektatzeko sistem(ar)en segurtasunaren konfigurazioa
Antibirus(ar)en segurtasunaren konfigurazioa
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3. Segurtasunarekin loturiko alderdien komunikazioa
- Segurtasunaren arloan, erakundea eguneratuta izateko bideen ezarpena
- Erakundeko departamentuen artean segurtasuna koordinatzeko barne-bideen ezarpena

4. Segurtasunaren monitorizazioa
- Komunikazioen monitorizazioa
- Sistemen errendimenduaren monitorizazioa

5. Segurtasuneko metodologiaren eta araudiaren aplikazioa
- Informazio-sistemen eguneroko kudeaketan segurtasuneko jardunbide egokien aplikazioa
- Segurtasuneko eskakizunen integrazioa erakundearen negozio-prozesuetan

6. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea
-

30

Jarrera arduratsua lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz betetzea.
Antolakuntzaren ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresaren lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea.

Segurtasun informatikoa

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
PRESTAKUNTZAMODULUA

MF0486_3:

Seguridad en equipos
informáticosSegurtasuna
ekipo informatikoetan

MF0487_3:

Auditoría de seguridad
informáticaSegurtasun
informatikoko
auditoretza

MF0488_3:

Gestión de incidentes
de seguridad
informáticaSegurtasun
informatikoko
gorabeheren kudeaketa

MF0489_3:

Datuen sarbiderako eta
datu-transmisiorako
sistema seguruak

MF0490_3:

Gestión de servicios en
el sistema
informáticoSistema
informatikoko zerbitzuen
kudeaketa

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa izanez
gero

Akreditaziorik izan
ezean

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.

1 urte

3 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.

2 urte

4 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.

1 urte

3 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.

1 urte

3 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.

Urte 2

4 urte

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
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– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.
– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

45

60

Kudeaketa-gela

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Kudeaketa-gela

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

1. M

2. M

3. M

4. M

5. M

X

X

X

X

X

EKIPAMENDUA
-

Ikus-entzunezko ekipoak
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet
Espezialitateko software espezifikoa
Errotuladorez idazteko arbelak
Orri birakariak
Gelako materiala
Hezitzailearentzako mahaia eta aulkiak
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria- eta higiene-araudia bete behar dute, eta irisgarritasun unibertsala eta
parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–
–
–
–

Batxilergoko titulua izatea.
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko
dagozkion probak gainditu izana.
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen
den araudiaren arabera.
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