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Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de Barcelona

La nostra missió
Impulsar la política econòmica i el
desenvolupament local per promoure la millora
de la qualitat de vida de les ciutadanes i
ciutadans de Barcelona a través del foment de
l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport
a les empreses, responent a les diferents
necessitats de les persones en el seu territori i
des de la perspectiva de l’economia plural, que
inclou, entre altres, l’economia social i solidària.
Potenciar l’empoderament de la ciutadania i
el reequilibri entre territoris per assolir un
model just de desenvolupament econòmic, així
com de creació, manteniment i repartiment de
l’ocupació.
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Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de Barcelona

Equipaments al servei de la ciutat
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Bons hàbits en ciberseguretat

1. Introducció a la Seguretat Digital
2. Reconeixement de l’entorn i valoració del risc
3. Principals Amenaces i Vulnerabilitats
4. Seguretat amb el dispositius mòbils i portàtils
5. Criteris per a l’autogestió de la seguretat digital
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Seguretat Digital
La Seguretat no és només cosa de gran empresa ...
• Pensem que només interessa atacar els grans sistemes?
• Pensem que per que tenim antivirus ja podem estar segurs?
• Pensem que això nomes li passa als altres?
• Pensem que per que tenim Mac o Linux no ens tocarà?
• Pensem que amb el mòbil/tauleta/etc no aplica?
• Pensem que el tema es només tècnic.
• I els enganys i fraus? I els accidents fortuïts?
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Seguretat Digital
La Seguretat no és només cosa de gran empresa ...
• Navegació per Internet; descàrregues; banca online
• Correu electrònic
• Ordinadors de sobretaula i portàtils; actualitzacions, backups; tallafocs
• Mòbils, tauletes
• Privacitat, Reputació
• Connexions externes; WiFis
• Per tant, cal una gestió personal de la ciberseguretat
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Tríada de la Seguretat Digital

Confidencialitat

Dades,
Persones, Recursos

Integritat

Disponibilitat

bcn.cat/barcelonactiva

7

Vulnerabilitats, Amenaces, Riscs
Vulnerabilitat
• Debilitat de qualsevol tipus que pugui facilitar un
atac o ser explotada.

Amenaça
• Qualsevol perill en potència. De persones o de
fenòmens naturals.

Risc tecnològic
• Probabilitat de que una amenaça es concreti en la
explotació d’una vulnerabilitat afectant a persones
o a l’organització.
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Cóm valorem el Risc?

RISC TOTAL =
Valor x Amenaces x Vulnerabilitats – Defenses
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Gestió de la Seguretat de la Informació
Càlcul del Retorn sobre Inversió en Seguretat (ROSI)

“ROSI” (anual) =

(ValorPèrdues– CostSeguretat)
––––––––––––––––––––––
CostSeguretat

Si ROSI > 0, el ROSI és acceptable
• “ValorPèrdues” = Pèrdues per incident sense tractar – Pèrdues per incident mitigat o evitat
• “Pèrdues” = freqüència anual d’ocurrència x impacte econòmic, legal, o altre
• “CostSeguretat” = inversió inicial + inversió periòdica en mesures de protecció
Exercici:
Càlcul del ROSI d’una situació de risc imaginària però certament possible
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La Seguretat de la Informació a l’empresa
Exercici: Anàlisi ‘ràpid’ del Risc (en 5’)

www.incibe.es/protege-tu-empresa/conoces-tus-riesgos
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Bons hàbits en ciberseguretat

1. Introducció a la Seguretat Digital
2. Reconeixement de l’entorn i valoració del risc
3. Principals Amenaces i Vulnerabilitats
4. Seguretat amb el dispositius mòbils i portàtils
5. Criteris per a l’autogestió de la seguretat digital
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Àmbits de Seguretat
Seguretat TIC
Seguretat Física

Seguretat Logística

Seguretat Jurídica

Seguretat Comercial

Privacitat

Reputació online
bcn.cat/barcelonactiva
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Àmbits de Risc
1.

Feina
Continguts confidencials, online, offline...

2.

Casa
Treballant a casa. Informació privada...

3.

Fora de casa
A l’abast de xarxes i accessos no controlats...

4.

Internet, email, Xarxes Socials
Enginyeria social, hacking, spam, malware...

5.

Privacitat
Reputació personal i corporativa...

6.

Mòbils
Tots els riscos plegats !...

Àmbits de Risc
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Qüestions clau a considerar:
1. On protegir?
2. De què
3. A qui volem protegir?
4. Què és el què volem protegir?
5. Per què volem protegir?
6. Cóm protegirem?
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Qüestions clau a considerar:
1. On protegir-nos? - Entorns
• Entorns associats (feina, estudis)
• Entorns propis (casa, mòbils)
• Entorns aliens (aeroports, bars)
• Indeterminats (carrer)
• Informació estàtica
• Informació en trànsit
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Qüestions clau a considerar:
2. De què o qui? - Amenaces
•

Lladres, hackers, assetjadors, curiosos, i d’altres

•

Pèrdues, oblits, errors involuntaris

•

Accidents naturals o no

•

Programari maliciós, fraus, enganys, estafes, bulos

•

Continguts no desitjats o no convenients

•

Publicitat amb rastreig

•

Publicitat no desitjada, spam

•

Localització involuntària

•

Radiacions i d’altres efectes nocius

•

Traspassos, abandonament, reciclatge
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Qüestions clau a considerar:
3. A qui volem protegir?
• Persones
• Família, Menors, Gent gran,
Persones amb discapacitat

• Organització
• Empleats, Directius, Clients,
Proveïdors
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Qüestions clau a considerar:
4. Què volem protegir?
• Aparells, Dades, Materials, Accessos
• Telèfons mòbils; Portàtils, Tauletes,
eBooks, Consoles, Servidors, S-TV
Aplicacions, SOps, WiFis, S-Watch
• Memòries USB; Targetes de memòria;
Discs portàtils, CDs, DVDs
• PINs; Passwords
• Dades personals; Fotos, Agendes,
Contactes
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Qüestions clau a considerar:
5. Per què volem protegir?
• Clients, Demandes, Danys, Reputació
• Pèrdues monetàries
• Per la informació confidencial
• Per seguretat personal i salut
• Per privacitat i reputació personal
• Pel seu valor físic o sentimental
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Com ens protegirem del Risc?
1. Evitant-lo
• No fem servir la tecnologia (parcialment)

2. Acceptant-lo
• Acceptem que es assumible i que no justifica temps ni despesa
• Per ignorància: Manca de polítiques, de formació, d'assessorament

3. Mitigant-lo
• Ens blindem (protegim) adequadament fins un grau acceptable
• Contramesures Hard/Soft, Físiques, Humanes, Formació, Polítiques

4. Traspassant-lo
• Contractem a tercers la gestió de la nostra ciberseguretat
(outsourcing, seguretat gestionada)
• Contractem una assegurança
bcn.cat/barcelonactiva
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Information Security Management System (ISMS)

Com ho fem?

Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI)
ISO27001 , PCI-DSS

Gestionant el risc!
1. Establim Polítiques de Seguretat
2. Les Implantem
3. Fem Seguiment i Control
4. Amb conseqüent Refinament
5. i torna a començar la roda...
PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA) CYCLE

bcn.cat/barcelonactiva
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Bons hàbits en ciberseguretat

1. Introducció a la Seguretat Digital
2. Reconeixement de l’entorn i valoració del risc
3. Principals Amenaces i Vulnerabilitats
4. Seguretat amb el dispositius mòbils i portàtils
5. Criteris per a l’autogestió de la seguretat digital
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Seguretat en la xarxa de comunicacions

Riscos provinents de la xarxa
• Utilització de la connexió Wi-Fi per part d’un tercer
• Intercepció de dades confidencials o privades (ordinadors, Smart TV)
• Control de l’equip per part d’un tercer
• Infecció de l’equip per certs tipus de programes (“cucs” i “bots”)
• Control d’estris i domòtica (IoT) a distància

bcn.cat/barcelonactiva

25

Seguretat en la xarxa de comunicacions
Riscos a les Wi-Fi
• WiFi pròpia
• Conegudes però sense garanties
• Conegudes però falses o intervingudes
• Desconegudes
• Sniffers
• Portes dreceres

bcn.cat/barcelonactiva
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Intercepció de dades confidencials
Comunicacions en xarxa i altres riscos
Les dades confidencials poden ser interceptades:
•

Interceptant les dades en les comunicacions per la xarxa:
•Que algú “punxi” físicament la xarxa (perquè tingui accés a una presa de xarxa per
cable o pugui entrar a la xarxa WiFi)
•Que algú accedeixi als mitjans emprats per comunicar-se, com per exemple a un
compte de correu electrònic

•

Accedint als suports físics que contenen la informació:
•dispositius portàtils (ordinadors, tabletes, etc.)
•suports d’emmagatzemament (discos òptics, memòries
USB, discs durs portàtils, etc.)
•Post-its a les parets...anotacions...llibretes...
bcn.cat/barcelonactiva

27

Seguretat a les xarxes P2P
Un mitjà legal de transmetre informació, mal utilitzat
Les xarxes P2P (“peer-to-peer”), basades en el principi de compartició en xarxa.
•

Associada a pràctiques que vulneren la propietat intel·lectual

•

També s’utilitza per a la distribució de continguts de forma lícita (per exemple certes
distribucions de Linux o recopilacions de programes de codi obert)

Precaucions bàsiques:
•

No executem cap fitxer del que no estem segurs del contingut

•

Precaució especials amb els fitxers “falsos” (fake)

•

Tinguem un antivirus actualitzat i escanegem els fitxers descarregats abans
d’executar-los

•

Utilitzem un programa per bloquejar tràfic entrant per les aplicacions P2P, com, per
exemple, “PeerBlock”
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Correu brossa (“Spam”)
Informació no desitjada a la teva bústia
Correus publicitaris o amb informació diversa no desitjats i, en principi, no
sol·licitats. Introduït ja a altres sistemes de comunicació (missatgeria instantània,
telefonia mòbil SMS i Whatsap, etc.).
Els “spammers” capten adreces de correu electrònic per diverses vies, les més habituals
l’enviament de correus en cadena o la compra o robatori de bases de dades amb
adreces.
També és típic que arribin correus publicitaris amb la opció de donar-se de baixa: si la
utilitzem estem confirmant l’adreça.
Normalment a darrera del correu brossa hi ha companyies amb pocs escrúpols, moltes
d’elles amb negocis de joc o temàtica sexual per Internet, o intents d’estafa o engany.
bcn.cat/barcelonactiva
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Correu brossa (“Spam”)
Informació no desitjada a la teva bústia
• Saturació de les bústies i dels servidors de correu electrònic, així com
dels mecanismes “anti-spam”
• Pèrdua de temps dels usuaris atenent a correus electrònics sense interès,
generant una gran pèrdua mundial en productivitat
• Possibilitat de pèrdua d’informació (o de retràs en la seva recepció) degut
a “falsos positius” dels sistemes “anti-spam”
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Correus en cadena (“Chain mails”)
Nova versió d’una antiga pràctica
Ja existien amb el correu postal, però és amb el correu electrònic on han tingut un major
desenvolupament. Presentacions amb bons desitjos, temes espirituals, d’amistat o sexuals
•

Missatges de conscienciació i temes socials (ajuda a malalts, desapareguts, animals)

•

Missatges tradicionals de “bona sort” (si es trenca la cadena hi haurà una desgràcia, si
es difon tal i com demanen et succeirà quelcom positiu)

•

Busquen la màxima difusió per aconseguir efectes diferents:

•

Recopilació d’adreces de correu electrònic, per vendre-les posteriorment a
“spammers” o per utilització pròpia.

•

Saturació dels serveis de correu o de les bústies dels usuaris (habitual quan es
tracta de correus amb fitxers annexats de gran pes).
bcn.cat/barcelonactiva
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Alertes i notícies falses (“Hoax”)
Diferents motivacions:
Ja sigui per correu electrònic o missatgeria instantània:
• Alertes falses sobre virus i similars que donen consells per eliminar
l’amenaça esborrant fitxers o executant un programa adjunt o descarregantse i instal·lant un cert programa des d’Internet. Habitualment pretenen
perjudicar a l’usuari o introduir programari maliciós.
• Alertes que demanen la difusió massiva a tots els contactes perquè
estiguin informats. Aquests correus funcionen com els correus en cadena,
perseguint les mateixes finalitats.
Si tenim dubtes sobre un correu d’aquest tipus podem consultar a una pàgina
especialitzada o també fe una cerca rapida per Google per confirmar-ho.
bcn.cat/barcelonactiva
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Alertes, notícies falses (“Hoax”)
i Post-veritats…

http://mossos.gencat.cat/ca/temes/Internet-xarxes-socials-i-aplicacions/Falsos_rumors_xarxa
www.facebook.com/malditobulo
https://maldita.es
bcn.cat/barcelonactiva
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Estafes i anuncis fraudulents (Scam)
Variants delictives del correu brossa
•

Venda de falsificacions, sobre tot de rellotges i altres objectes de marca.

•

Venda de productes farmacèutics sense recepta, en molts casos falsos...

•

Enganys en Apps i pàgines per lligar (Tinder, Badoo,...).

•

Anuncis falsos de feina:
•

Obtenir les dades i el CV d’individus per, posteriorment, vendre-les o utilitzar-les
en benefici propi.

•

Aconseguir incauts que participin en el blanqueig de capitals procedent d’activitats
delictives.

•

Estafes diverses (demanar uns diners avançats per tràmits a canvi d’una suposada
herència, l’estafa “carta nigeriana”, guanyar la loteria (sense haver-ne jugat...), cerca
de parella, venda a molt baix preu de béns de gran valor, etc.).
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Riscos a les Xarxes Socials
Els perills de les xarxes socials
• Robatori de credencials d’accés i suplantació d’identitat.
• Aplicacions espia i que contenen “malware” de tipus divers.
• Informació personal que queda a la xarxa després de donar-se de baixa.
• Utilització de la informació personal per fets delictius.
• Publicació d’informació personal per part de tercers.
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Riscos a les Xarxes Socials
Els perills de les xarxes socials
Existeixen diversos riscs associats a la utilització de les xarxes socials, sobre tot si no es
prenen una sèrie de precaucions:

• Difusió no desitjada de informació personal.
• Robatori de informació personal.
• Multiplicació del correu brossa.
• Publicitat no desitjada.
• “Ciberassetjament”. Estafes
• Afectació de la privacitat i de la reputació
bcn.cat/barcelonactiva
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Programari maliciós (“malware”)
Què es el programari maliciós (“malicious software”)?
Existeix una gran varietat de “programes dolents” que poden produir algun
tipus d’efecte perjudicial al nostre sistema. Ens referirem al conjunt d’aquests
programes en general amb la paraula “malware”:
• Virus, Cucs, Troians, Bots, Keyloggers
• Rootkits, Portes draceres
• Spyware, Phishing
• Rogue
• Adware, Spam, Hoax, Cadenes

bcn.cat/barcelonactiva
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Programari maliciós (“malware”)
Tipus de programari maliciós
Virus:
Un virus és un programa informàtic dissenyat per
reproduir-se i difondre’s de forma autònoma.
Usualment provoca algun tipus d’efecte no desitjat
al sistema, que pot anar des de l’aparició d’un avís
o a l’esborrat de fitxers crítics del sistema operatiu
o de les dades de l’usuari. Els virus convencionals
es troben annexes a un arxiu, que diem que està
“infectat” quan porta dintre el codi corresponent al
virus:
•

Bloqueix: impedeixen arrancar el sistema. Destructius

• Residents en memòria: funcionen en segon pla,
silenciosament
• De macros/scripts: en XLS, DOC, PPS, PDF, etc.
bcn.cat/barcelonactiva
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Programari maliciós (“malware”)
Tipus de programari maliciós
Ramsomware:
Encripta tota la informació del disc dur
(podent arribar a tota la xarxa connectada)
sent impossible la seva recuperació.
En teoria es podria recuperar pagant una
quantitat (o no!).
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Programari maliciós (“malware”)
Tipus de programari maliciós
• Retrovirus: Virus que té la particularitat d’atacar als sistemes de
protecció antivirus, usualment desactivant-los o modificant els seus
fitxers per no ser detectats. Alguns desactiven la funcionalitat
d’actualització automàtica del sistema operatiu.
• Ocultació del progarmari maliciós (“rootkit”): són tècniques que
modifiquen el sistema operatiu de tal forma que impedeixen o dificulten la
detecció del programari maliciós, per exemple ocultant els processos en
execució, fent invisibles els fitxers o establint mètodes per evitar el seu
esborrat.
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Programari maliciós (“malware”)
Tipus de programari maliciós
• Rogue o Scareware:
Falsos antivirus que simulen infeccions
prèvies i la seva posterior desinfecció, o
simulen desperfectes que seran
solucionades amb el pagament de la
“solució”.
Poden dissimular-se en troians, barres
de navegació, plug-ins, codecs, etc.
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Programari maliciós (“malware”)
Tipus de programari maliciós
• Cuc (“worm”):
Els cucs, a diferència dels virus “normals” no
necessiten de la intervenció de l’usuari
(executar un programa, obrir un fitxer infectat,
etc.) per propagar-se, sinó que són capaços
de fer-ho de forma totalment autònoma.
Moltes vegades la diferència no és evident,
donat que alguns virus utilitzen ambdues
estratègies. Els cucs aprofiten automatismes
del sistema operatiu i resideixen en memòria, i
des d’aquí es propaguen a altres equips a
través de la xarxa.
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Programari maliciós (“malware”)
Tipus de programari maliciós
• Troià (“trojan horse”):
Es presenten amb l’aparença d’un
programa inofensiu (moltes vegades es
tracta d’un joc) de forma que l’usuari
l’executi, permetent així la infecció del
sistema.
Normalment s’utilitzen per instal·lar una
“backdoor” o robar dades, encara que
poden realitzar altres funcions destructives.
Poden convertir el nostre ordinador en
“zombie” sense adonar-nos.

bcn.cat/barcelonactiva

43

Programari maliciós (“malware”)
Tipus de programari maliciós
• Programari espia (“spyware”):
Programes creats per recopilar
informació sobre l’usuari del sistema
infectat i les seves activitats.
En molts casos obtindrà informació
sobre les adreces email utilitzades i
pàgines visitades, per vendre-les
posteriorment a empreses de publicitat
o també a “spammers”.
També es poden “colar” en
instal·lacions d’altres programes
populars de Internet.
bcn.cat/barcelonactiva

44

Programari maliciós (“malware”)
Tipus de programari maliciós
• Porta del darrere (“backdoor”):
Programa o fragment de programa que
obre a un intrús un accés al sistema,
evitant les mesures habituals
d’autentificació, permetent que el controli i
hi pugui accedir de forma remota.
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Programari maliciós (“malware”)
Tipus de programari maliciós
• Bots (zombies):
“Bots” que tenen la capacitat de tenir el
control remot dels ordinadors infectats
de manera que els atacants els fan
servir com a “zombies” per atacar
altres ordinadors o servidors.
A atacs de tipus “DoS”, “phishing”, o
“spam”.
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Programari maliciós (“malware”)
Tipus de programari maliciós
• Programari afegit (“adware”):
Programa mostra publicitat
indesitjada de forma intrusiva
mitjançant finestres emergents (“popups”) o altres mitjans.
En alguns casos acompanyen un
programa i demanen a l’usuari
autorització per mostrar-li la publicitat a
canvi de la gratuïtat del programa.

bcn.cat/barcelonactiva

47

Programari maliciós (“malware”)
Tipus de programari maliciós
• Robatori d’informació personal
(“keyloggers” i “stealers”):
Busquen captar informació personal dels
usuaris. Els “keyloggers” capten les
pulsacions de teclat i les retransmeten,
targes de crèdit o contrasenyes.
Els “lladres” (“stealers”) basen el seu
funcionament en la recuperació de les
contrasenyes emmagatzemades a l’equip,
entre elles les dels navegadors i programes
de missatgeria instantània i coreu
electrònic.
bcn.cat/barcelonactiva
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Programari maliciós (“malware”)
Tipus de programari maliciós
•

Segrestador (“hijacker”): encara que d’aquests programes n’hi ha de
molts tipus, el més habitual és el que fa canvis en la configuració del
navegador, modificant la pàgina d’inici o redirigint els resultats de les
cerques cap a serveis de pagament o pàgines falses que suplanten les
reals d’entitats bancàries i similars (“phishing”). Una altra tècnica
habitual d’aquests programes és el “pharming”, on el que es fa és
substituir l’adreça del servidor DNS per un altre que redirigeix certes
pàgines cap a d’altres, que són completament fraudulentes.

•

Bomba lògica: és una part de codi maliciós que es troba dins un altre
programa i s’executa quan es donen una sèrie de condicions
preprogramades (com arribar a una data). Alguns virus famosos (com el
“Divendres 13”) tenien també aquesta característica.
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Suplantació d’identitat (“spoofing”)
Definició i algunes variants
L'apel·latiu “spoofing” és la forma genèrica de referir-se a una sèrie de tècniques que
permeten la suplantació d’identitat a les comunicacions per xarxa, generalment amb
propòsits maliciosos. Les tècniques més conegudes són:
•

“DNS Spoofing”: consisteix en provocar canvis en les taules de resolució de noms
dels dispositius DNS, de forma que quan es faci una petició a un nom de domini
realment s’estigui enviant no a l’adreça IP que correspon sinó a una falsa.

•

“Web Spoofing”: és la suplantació d’una pàgina web real per una falsa. Aquesta
pàgina enruta les peticions que fa l’usuari cap a altres pàgines. En el procés s’obtenen
dades de l’usuari i es pot modificar qualsevol de les informacions enviades per l’usuari
o rebudes des de la pàgina real que en teoria aquest està visitant. És difícil de detectar,
només existeix la opció de tenir un plugin de navegador que mostri l’adreça IP de la
pàgina visitada: tindrem un “web spoofing” si la IP es manté constant quan visitem
diferents llocs.

bcn.cat/barcelonactiva

50

Suplantació d’identitat (“spoofing”)
Definició i algunes varietats
“Mail Spoofing”: es suplanta l’adreça origen dels correus electrònics
Aquesta tècnica és molt utilitzada en l’enviament de correu brossa (“spam”), alertes falses
(“hoax”) i captació d’informació per suplantació (“phishing”). És molt habitual i la majoria de
vegades el propietari legítim de l’adreça suplantada no té coneixement d’aquesta activitat.
1. Demana
URL trucada
5 Contingut de
pàgina trucada

4 Canvia
pàgina

www.attacker.or
g

2 Demana
URL real

3 Contingut
de la pàgina
real

Font:“Web Spoofing”
www.alipso.com
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Obtenció d’usuaris i contrasenyes
“Phishing”
“Phishing”: aconseguir el propi usuari et doni la clau
•

•

•

Tècnica d’engany i atac que es basa en utilitzar el que anomenem “enginyeria social”
(tècniques psicològiques) perquè l’usuari faciliti el seu accés (usuari i contrasenya) a
diferents serveis (bancaris, de pagament, de jocs en línia) a l’intrús de forma
involuntària.
Es fa habitualment via el correu electrònic. En la majoria dels casos a l’usuari li arriba
un correu electrònic de part d’una entitat bancària, dels organitzadors d’un joc en línia,
en resum, del servei del qual els intrusos volen obtenir l’entrada. Aquests correus solen
contenir missatges d’alerta cap a l’usuari, avisant-lo d’un intent d’entrada fraudulent al
seu compte, d’operacions bancàries a punt de ser carregades, usuaris a punt de ser
inhabilitats, etc., oferint-li una solució al seu problema: accedir a la pàgina del servei
mitjançant un enllaç situat al propi correu i introduir les dades.
El que l’usuari no sap és que la pàgina a la que es dirigeix no és la real, sinó una
còpia no funcional, que en quant haguem enviat l’usuari i la contrasenya ens tornarà
un error, a partir d’aquí tenen la forma d’entrar al servei amb el nostre usuari.
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Obtenció d’usuaris i contrasenyes
“Phishing”
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Obtenció d’usuaris i contrasenyes
“Phishing”
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Obtenció d’usuaris i contrasenyes
“Phishing”
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phishing@paypal.com
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Obtenció d’usuaris i contrasenyes
reportphishing@apple.com
“Phishing”
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Obtenció d’usuaris i contrasenyes
reportphishing@apple.com
“Phishing”
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Obtenció d’usuaris i contrasenyes
“Phishing”
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Obtenció d’usuaris i contrasenyes
“Phishing”
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www.phishtank.com
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Obtenció d’usuaris i contrasenyes
“Phishing” de iCloud per mòbils robats
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Obtenció d’usuaris i contrasenyes
“Phishing” de iCloud per mòbils robats
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Obtenció d’usuaris i contrasenyes
“Phishing” de iCloud per mòbils robats
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Bons hàbits en ciberseguretat

1. Introducció a la Seguretat Digital
2. Reconeixement de l’entorn i valoració del risc
3. Principals Amenaces i Vulnerabilitats
4. Seguretat amb el dispositius mòbils i portàtils
5. Criteris per a l’autogestió de la seguretat digital
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Principals amenaces, riscs, i
vulnerabilitats “mòbils”
•

Del GSM al 4G i 5G...

•

WiFi

•

Bluetooth

•

Skype i VeuIP

•

Geolocalització

•

Les “Apps”

•

Els “tunejats”

•

Android vs iOS
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Principals amenaces, riscs, i
vulnerabilitats “mòbils”
Lladres, hackers, assetjadors,
curiosos, ...
Riscos:
• Robatori, Malware, Privacitat, Reputació, Extorsió,
Xantatge, Bullying

Vulnerabilitats:
• Portàtils, mòbils, tauletes, discs, memòries,
Webcams, WiFis, Smartwatch, Smart TV, IoT,...
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Principals amenaces, riscs, i
vulnerabilitats “mòbils”
Pèrdues, oblits, errors involuntaris
Riscos:
• Destrucció dades o aparells, pèrdua informació, factures
de consum telefònic impressionants...
• Privacitat, Reputació, Xantatges, Ús fraudulent dels
nostres serveis, Pèrdua nostres dades i fotografies,
contactes, agenda, missatges text, emails, documentació,
notes, credencials d’accés, etc.

Vulnerabilitats:
• Portàtils, mòbils, tauletes, discs, memòries
• Roaming internacional, SMS Premium,...
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Principals amenaces, riscs, i
vulnerabilitats “mòbils”
Malware, fraus, enganys, estafes, bulos
Riscos:
• Robatori, Facturació Premium, Malware, Privacitat, Reputació,
Extorsió, Segrestat remot del telèfon, Xantatge, Bullying,
Suplantació d’identitat

Vulnerabilitats:
• Ofertes de feina, Gangues, Sexe, Premis, Jocs, Concursos,
Incident bancari, Mòbils zombies (botnets)
• Portàtils, mòbils, tauletes, Xarxes socials, email, SMS, MMS, Apps
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Bons hàbits en ciberseguretat

1. Introducció a la Seguretat Digital
2. Reconeixement de l’entorn i valoració del risc
3. Principals Amenaces i Vulnerabilitats
4. Seguretat amb el dispositius mòbils i portàtils
5. Criteris per a l’autogestió de la seguretat digital
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Autogestió de la Seguretat Digital
10 Recomanacions BÀSIQUES generals:
1.

Fer servir el sentit comú (vigilar, protegir, conservar, sospitar,...)

2.

Formació continuada. Assessorament professional

3.

Mantenir tot actualitzat (Sistema Operatiu, Apps, Antimalware)

4.

Còpies de recolzament (backups) sempre!

5.

Prudència amb les dades personals i donant nº mòbil / whatsapp

6.

Precaució amb els emails estranys i fitxers aliens (online o no)

7.

Fer fotos: aparell, IMEI, Nº sèrie, factura de compra, assegurança

8.

Fer la “prueba del algodón” de tant en tant

9.

NO al programari pirata...

10. Transmetre aquests principis al teu entorn
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Autogestió de la Seguretat Digital
Recomanacions de PROTECCIÓ:
•

Tallafocs d’activat (comprovar-lo de tant en tant)

•

Filtres de suplantació d’identitat

•

Bloquejadors de “pop-ups”

•

Java/JavaScript

•

Indicador de pàgina segura (https)

•

Revisar i Personalitzar les regles de protecció i privacitat

•

Revisar i Personalitzar les notificacions de navegació

•

Bloqueig automàtic per inactivitat
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Autogestió de la Seguretat Digital
Recomanacions de PRIVADESA:
•

Navegació privada

•

Sessions i comptes individuals per a tots

•

Esborrat de informació en un clic

•

Contrasenyes guardades

•

Cookies i Historial de navegació

•

Descàrregues

•

Formularis i cerques, Caché

•

Tapar la càmera

•

Apagar el router
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Autogestió de la Seguretat Digital
Recomanacions de PRIVADESA:
•

La “prueba del algodón”:

•

“Googleja’t”

•

“Facebookeja’t”

•

“Instagrameja’t”

•

“Whatsappeja’t”

•

“Loquesurtidenou”, també

•

Des de un compte anònim

•

Des de un compte aliè
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Autogestió de la Seguretat Digital
La importància de les Còpies de Seguretat (backup)
Un dels problemes més greus: la pèrdua de la informació, sigui per robatori, per l’efecte
de programari maliciós, per una avaria a l’equip o dispositiu, etc. Haurem de fer còpies de
seguretat amb una regularitat adequada a les necessitats de cadascú. Ens permetrà
recuperar la informació, o fins i tot un dispositiu sencer, en un temps reduït:
•

Microsoft Windows Backup

•

Symantec

•

Acronis TrueImage, permet tant fer imatges completes com còpia d’arxius.

•

Redo Backup, per fer imatges completes del sistema.

•

Areca Backup, solució de codi obert per us personal.

•

Cobian Backup, solució gratuïta.

•

SyncBack, solució gratuïta.
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Autogestió de la Seguretat Digital
Recomanacions bàsiques pels MÒBILS:
•

Dominar les configuracions de seguretat, localització, i privacitat

•

Limitar l'accés al dispositiu mitjançant un bloqueig amb
contrasenya, PIN, o similar.

•

Xifrar la memòria del dispositiu en cas de contenir informació
sensible.

•

Disposar de mesures per poder localitzar el dispositiu o fer un
esborrat remot del dispositiu en cas de pèrdua o robatori.

•

Disposar d'algun mecanisme el més automatitzat possible per fer
còpies de seguretat de la informació del dispositiu.

•

Fotos aparell, IMEI, factura, etc.
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Autogestió de la Seguretat Digital
Recomanacions bàsiques pels MÒBILS :
•

Prendre mesures per prevenir i detectar malware en els
dispositius mòbils

•

No desactivar les mesures de seguretat de què disposen els
dispositius. Això inclou, aconseguir permisos d'administrador, o
permetre instal·lar programari de fonts no fiables

•

Instal·lar sempre les últimes actualitzacions de seguretat dels
programes i sistemes operatius

•

Desactivar les connexions sense fils que no s'utilitzin com el
Bluetooth, Wi-Fi o NFC

•

Esborrar aplicacions que no es fan servir sovint
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Autogestió de la Seguretat Digital
Recomanacions bàsiques a la FEINA:
•

Tancar totes les connexions amb servidors i pàgines web
utilitzant quan sigui possible l'opció "desconnectar" o "tancar sessió"

•

Bloqueig automàtic per inactivitat (salvapantalles)

•

Eliminar informació temporal prestant especial atenció a la
carpeta de descàrregues, paperera, o possibles carpetes perdudes
que es deixin en "Els meus documents”, etc

•

També en el mòbils, tauletes, etc
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Autogestió de la Seguretat Digital
Recomanacions bàsiques a la FEINA:
•

Utilitzar eines d'esborrat segur per eliminar els fitxers en cas
d'informació sensible o especialment confidencial

•

Si s'han utilitzat certificats digitals, aquests han de ser esborrats
de forma segura

•

Assegurar-se retirar qualsevol memòria USB, targeta de
memòria, CD o DVD que s'hagi utilitzat en l'equip

•

Esborrar l'històric de navegació, així com les cookies, i altres
dades del navegador web, prestant especial atenció a les
contrasenyes recordades
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Autogestió de la Seguretat Digital
Les contrasenyes
• S’ha de canviar la contrasenya cada cert temps i no repetir-ne d’anteriors
• Contrasenyes diferents per a cada cosa
• Es millor que la contrasenya sigui aleatòria, i que contingui com a mínim
una lletra, un número i un caràcter especial dintre dels permesos
• No es poden deixar usuaris sense contrasenya o amb contrasenyes febles
• Utilitzar, en aquelles aplicacions que ho permetin, usuari i contrasenya com
a sistema de protecció
• Tindre un backup (actualitzat) de les contrasenyes!
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Autogestió de la Seguretat Digital
Les contrasenyes
• S’ha d’evitar apuntar els usuaris i contrasenyes en paper, i més si ho fem
de forma que es puguin relacionar amb el servei associat
• També s’ha d’evitar tenir un fitxer de text a l’equip amb aquest llistat
• No s’han d’enviar els usuaris i contrasenyes per correu electrònic
• No emmagatzemar usuaris i contrasenyes al registre del navegador, a
menys que siguem conscients del grau de seguretat en el que estem
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Autogestió de la Seguretat Digital
Les contrasenyes
• Utilitzar contrasenyes diferents per cada aplicació/servei. D’aquesta forma
si algun d’ells és poc segur i aconsegueixen obtenir la contrasenya, això no
posa en risc a la resta.
• Utilitzar, en cas de tenir molts accessos diferents, eines de gestió segura de
les contrasenyes. Molts paquets comercials de seguretat integrada porten
aquesta funcionalitat incorporada, però hi ha també aplicacions específiques
gratuïtes, com:
•

KeePass, aplicació de codi obert amb versió portable.

•

KeePassX, aplicació multiplataforma de codi obert.

•

LockCrypt, aplicació multiplataforma de codi obert.
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Autogestió de la Seguretat Digital
Les contrasenyes
Sistemes de control ‘fort’ d’accés

bcn.cat/barcelonactiva

81

Autogestió de la Seguretat Digital
Programari Maliciós: Prevenció i Conducta
•

bloqueig dels adjunts de correu potencialment perillosos (.exe, .doc, .pdf)

•

evitar accedir a pàgines poc fiables o ‘populars’

•

no obrir correus electrònics de destinataris desconeguts

•

no connectar dispositius portàtils propis a equips de tercers, ni connectar dispositius
de tercers a l’equip, etc.

Aquestes mesures reduiran en certa mesura el risc, però no l’eliminaran completament
i, en certs casos, no es podran dur a terme per necessitats específiques.
Haurem de tenir altres mitjans de protecció, en aquest cas aplicacions concretes per les
diferents amenaces.
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Autogestió de la Seguretat Digital
Programari Maliciós: Actualització
Actualització del programari:
•

Tenir habilitada l’actualització automàtica del
Sistema Operatiu

•

Tenir habilitada l’actualització automàtica de totes
les aplicacions principals

•

Antivirus / Apps de seguretat

•

Reiniciar després d’actualitzar
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Autogestió de la Seguretat Digital
Indicacions generals: Tallafocs
Controla les comunicacions entrants i sortints. Evita
atacs i intrusions al sistema, així com bloqueja programes
espia o similars que vulguin enviar informació del nostre
sistema a l’exterior.
A part de la integrada en el SO, hi ha diverses opcions.
Molts antivirus tenen paquets amb “seguretat per Internet”
que n’inclouen un:
•

PC Tools Firewall Plus, gratuït

•

Checkpoint ZoneAlarm, ofereix un tallafocs gratuït

•

Ashampoo Firewall Free, versió gratuïta

•

Comodo Firewall, versió gratuïta
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Autogestió de la Seguretat Digital
Antimalware, antivirus, i solucions integrades
•

Inclouen protecció per altres programes com troians i cucs i connexió via VPN

•

Algunes també són capaces de protegir els equips del robatori d’informació, detectant
programes que intenten accedir a certs privilegis, canviar configuracions, etc

•

En molts casos també tenen funcions de tallafocs individual i de protecció d’operacions
en línia. La majoria escanegen també les pàgines web i els correus electrònics
•

Microsoft Security Essentials anti-malware, anti-spyware gratuït de Microsoft

•

MS Windows Defender

•

Symantec, Kaspersky, BitDefender, McAfee

•

Eset, TrendMicro, ESET Nod32, Avast

•

Malwarebytes

•

RogueKiller Anti-malware
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Autogestió de la Seguretat Digital
Altres eines complementàries
•

CCLeaner netejador i protector de privacitat online

•

PCTools Antivirus, té una versió bàsica gratuïta

•

AVG Antivirus, té una versió bàsica gratuïta

•

Clamwin, antivirus gratuït, de codi obert

•

Emsisoft Anti-Malware, té una versió gratuïta

•

Lavasoft Ad-Aware, suite complerta de detecció de programari maliciós, té una versió
gratuïta

•

Trendmicro HijackThis, aplicació gratuïta per generar informes sobre l’equip, amb
utilitats d’eliminació manual de programari maliciós

•

MxOne Antivirus, antivirus específic per dispositius portables (memòries i discs durs
USB), gratuït

•

Conan, analitzador de configuracions del sistema
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Antivirus per a Mòbils

•

Norton
http://es.norton.com/norton-mobile-security/

•

Kaspersky
http://www.kaspersky.com/sp/mobile-security

•

Bitdefender
http://www.bitdefender.es/solutions/mobile-securityandroid.html

•

McAfee
https://www.mcafeemobilesecurity.com
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Autogestió de la Seguretat Digital
Seguretat amb el Correu electrònic
Amb programes client: Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Eudora
•

Xifrat / No xifrat

•

Amb descàrrega i esborrat, o no

Amb Webmail: Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.
• Xifrat / No xifrat (http / https)
• Mètodes de recuperació de la contrasenya

Recomanacions:
•
•
•
•

Evitar/controlar accés en llocs públics
Tancar sempre les sessions
Contrasenyes no senzilles
Ordinadors segurs i controlats
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Autogestió de la Seguretat Digital
Seguretat amb el Correu electrònic
Bones pràctiques amb els “Per a”, CC, i CCO
Signatura Digital i Xifrat de correus:
•

Autenticitat del remitent

•

Integritat del contingut

•

Confidencialitat

Certificat digital: propi o per un organisme oficial (FNMT)
•

Signatura Digital: garantim que en som l’autor (no-repudi) i que no ha estat
modificat el contingut

•

Xifrat Digital: garantim la confidencialitat
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Autogestió de la Seguretat Digital
Informació no desitjada a la teva bústia
•

No fer públiques les nostres adreces email (o almenys les privades) Fer servir CCO

•

Utilitzar diferents comptes d’email per a qüestions més sensibles

•

No obrir spam i No contestar-los mai

•

Configurar les diferents opcions de control de spam del correu o l’antivirus

•

Revisar de tant en tant la bústia de spam

•

Fer servir aplicacions antispam específiques

•

Contactar amb l’administrador del servidor de correu del spamer

•

Alguns clients de correu gratuïts, com Sylpheed o ThunderBird, incorporen filtres de
correu.
Trendmicro emailID, plugin per evitar el “phishing” en sistemes de correu per internet
(Google Mail, Hotmail, etc.), gratuït.

•
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Autogestió de la Seguretat Digital
Informació no desitjada a la teva bústia
•

SpamAssassin, de codi obert molt potent però molt complexa, per experts en TI.

•

SpamBayes, solució de codi obert per diversos clients de correu i plataformes.

•

Spamihilator, solució gratuïta anti-spam, funciona amb qualsevol client POP3 o IMAP.

•

Spamterrier, solució gratuïta, es pot integrar amb múltiples clients de correu.

•

SpamFighter, té una versió gratuïta que afegeix “publicitat” del producte al final dels
correus i al client.

•

MailWasher, té una versió gratuïta
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Autogestió de la Seguretat Digital
Mesures de seguretat a les xarxes socials
• No utilitzar contrasenyes trivials o febles, tenir-ne una de diferent a cada
servei, i canviar-la davant la mínima sospita de vulneració.
• No obrir fitxers de persones que no coneixem realment o que ens resultin
sospitosos.
• No instal·lar aplicacions que no ens resultin imprescindibles, per
atractives que resultin (moltes accedeixen a informació privada).
• Revisar la configuració de Privadesa i Seguretat sovint!
• Llegir amb atenció la Política de Privacitat de la xarxa i configurar el perfil
de forma adequada.
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Autogestió de la Seguretat Digital
Mesures de seguretat a les Xarxes Socials
• En pàgines d’empresa o professionals, disposar d’un criteri d’edició i
control de la comunicació eficaç i idoni.
• No posar dades personals o només les mínimes imprescindibles.
• No penjar continguts que volem mantenir en l’àmbit privat.
• Utilitzar adreces de correu dedicades per aquest tema.
• No acceptar peticions de connexió de desconeguts. No acceptar qualsevol
“amic”. Pocs...
• Notificar l’ús abusiu de la xarxa social.
• Fotos i captures de pantalles sospitoses o per prevenció
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Autogestió de la Seguretat Digital
“Confianza Online”: garantia de seguretat a Internet
•

Organisme d’autoregulació en l’àmbit de la publicitat i transaccions comercials
en els nous mitjans. Són socis preferents AUTOCONTROL, l’entitat pública “Red.es” i
l’Associació Espanyola d’Economia Digital (adigital).

•

Vol augmentar la confiança dels consumidors en l'ús d’Internet i els nous mitjans
digitals.
•

Comunicació Comercial

•

Comerç / transaccions econòmiques amb
consumidors i seguretat

•

Protecció dels menors

•

Accessibilitat, usabilitat

•

Privacitat i protecció de dades

www.confianzaonlilne.es
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Autogestió de la Seguretat
Nova Reglamentació General de Protecció de Dades
(RGPD) – General Data Protection Regulation (GDPR)
(o LOPD 2018)
•
•
•

•
•
•
•

De obligat compliment a partir 25/05/2018
Adreçat als ciutadans de la Unió Europea
Totes les empreses, independentment del seu país d'origen o d'activitat, hauran de
complir-la si recullen, guarden, tracten, usen o gestionen algun tipus de dada dels
ciutadans de la Unió Europea.
https://eugdpr.org
https://gdpr-info.eu
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/gdpr-rgpd-que-es-y-como-va-a-cambiarinternet-la-nueva-ley-de-proteccion-de-datos
https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/cumple-empresa-lanormativa-la-lopd-2018/
bcn.cat/barcelonactiva
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Autogestió de la Seguretat Digital
Mitjans de pagament
En el comerç electrònic al comprador l’interessa: la seguretat en el pagament
Al comerciant: la garantia de cobrament
1. Contra reemborsament (COD)
2. Transferència directa / domiciliació bancària
3. Pagament amb tarja bancària (crèdit / dèbit)
4. Terminal de Punt de Venda Virtual (TPV Virtual).
5. Sistemes de pagament en línia o intemediaris (PayPal, Google Checkout)
6. Cash / metàl·lic (MoneyBookers, Western Union)
7. Mòbil (Bill2Phone, Google Mobile, EPay, PayBox)
8. BitCoin, i més....
bcn.cat/barcelonactiva
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Autogestió de la Seguretat Digital
Banca online
• Mai accedir des del link d’un email rebut
• Cura amb el frau “phishing”
• Ús de PINs i paraules clau llargues o complexes
• Paraules de pas canviades sovint i diferents d’altres
accessos
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Autogestió de la Seguretat Digital
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Autogestió de la Seguretat Digital
https i SSL: Accés segur als serveis web amb Certificats
de servidor
•

Cal verificar que realment és la pàgina a la que ens volem connectar i que darrera
hi ha la organització que suposadament hi ha d’estar.

•

Molts proveïdors de serveis per Internet han optat per utilitzar certificats digitals a les
seves pàgines web, de forma que el navegador, ens doni automàticament una
indicació de la validesa de la pàgina que estem visitant.

•

Moltes empreses estan adoptant aquesta solució, entre ells molts bancs.

Fixem-nos en que les comunicacions amb
aquestes pàgines es fan xifrades
(https en comptes de http).
bcn.cat/barcelonactiva
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Autogestió de la Seguretat Digital
Privacitat: les llistes “Robinson”
El servei de Llista Robinson es un servei d’exclusió
publicitària gestionat per la Asociación Española
de la Economía Digital, creat de conformitat amb
la normativa sobre Protecció de Dades.
https://www.listarobinson.es/

Adigital:
Asociación Española de la Economía Digital
C/Balmes, 173 4º 1ª - 08006 Barcelona
info@listarobinson.es
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Autogestió de la Seguretat Digital
WiFi: Triant noms de SSID adients...
•

Cal no donar pistes de qui és el propietari de la nostra
WiFi.

•

En àrees públiques poden estar escanejant els terminals
que hi pengen d’ella.

bcn.cat/barcelonactiva
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Autogestió de la Seguretat Digital
WiFi: Opcions de seguretat
Control d’accés:
•

WPA2: evolució del WPA que millora la seguretat i
elimina les vulnerabilitats detectades al mateix.

•

WPA (Wi-Fi Protected Access): dissenyat per substituir
el WEP i donar una major protecció.

•

WEP (Wired Equivalent Privacy): mètode de protecció
original de les xarxes sense fils. Es va demostrar
ineficaç i fàcil de trencar en pocs minuts, pel que ha
quedat completament obsolet.

Preferentment utilitzarem WPA2. Mai el WEP, o sense
protecció
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Autogestió de la Seguretat Digital
WiFi: Vigilant l’entorn
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Autogestió de la Seguretat Digital
WiFi: Vigilant l’entorn
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Autogestió de la Seguretat Digital
WiFi: Accés i configuració avançada: Seguretat i
contrasenya
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Autogestió de la Seguretat Digital
WiFi: Accés i configuració avançada: Filtrat de MAC
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Autogestió de la Seguretat Digital
WiFi: Accés i configuració avançada: Bloqueig URLs

bcn.cat/barcelonactiva
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Gestió Professional de la Seguretat de
la Informació
Cal fer-ho amb un SGSI
•

Disposar d'un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI o ISMS en
anglès) ben implantat (seguint per exemple normativa ISO/IEC 27001) permetrà a una
PIME gestionar la seguretat de la informació de manera ordenada i diligent de
cara als accionistes i als organismes de control, i aportant una major garantia als seus
clients de que protegeix les seves dades de forma adient i legal.

•

En algunes empreses pot ser una exigència comercial o legal (certificació de la
seguretat). I s'ha de fer amb anterioritat.

•

S'obliga també a aplicar una inversió en seguretat balancejada que no segueix a
modes o a pressions comercials o a impulsos a causa d'un incident aïllat. Important no
sobredimensionar-lo i que representi una càrrega inviable.

•

Les dificultats o desavantatges recauen principalment en l'impacte a la organització
el primer any de implantació: canvis en procediments, documentació, automatització
de tasques, impacte en el personal, etc.
bcn.cat/barcelonactiva
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Gestió Professional de la Seguretat de
la Informació
SGSI: Avantatges i dificultats
1- Millorar la Seguretat de la Informació en l'Empresa, garantint la seva continuïtat, la
confidencialitat de les seves dades i aconseguint millors pràctiques en els empleats.
2- Millorar els Sistemes Productius per mitjà de la revisió dels Sistemes de Gestió de la
Seguretat de la Informació (SGSI). És a dir, ordenar i definir processos.
3- Optimització dels Recursos de l'Empresa a través del control de riscos.
4- Incorporar a l'Empresa la filosofia PDCA o de millora contínua. La millora de la
seguretat no es pot aturar...
5- Assolir el nivell exigit en els plecs de l'Administració relatius als Serveis TIC. En
l'actualitat les administracions tenen que complir amb l'Esquema Nacional de Seguretat
(ENS), pel que poden exigir els seus proveïdors que compleixin amb un nivell similar.
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Gestió Professional de la Seguretat de
la Informació
SGSI: Avantatges i dificultats
6- Projecció als clients la seguretat de treballar amb un proveïdor que disposa de
sistemes certificats per un tercer de confiança.
7- La ISO ens pot donar la possibilitat de generar confiança internacionalment, el que
pot ajudar-nos a diversificar el mercat de la companyia a l'exterior.
8- Complir amb requeriments legals (LOPD, LPI, LSSICE ...) exigibles a l'entitat, evitant
les sancions possibles.
9- Millorar la imatge de l'entitat interna i externament.
10- Millorar l'estat de l'entitat respecte a la seva competència, ser més competitius, ja
que només hi ha unes 300 empreses certificades en tot l'estat en la norma ISO 27001. Pel
que podria resultar un element diferenciador a l'hora d'aconseguir clients o mantenir-los.
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Gestió Professional de la Seguretat de
la Informació
SGSI: Consells pràctics
•

No començar imposant requeriments ofegants de la ISO 27001

•

Es pot començar amb una mica de sentit comú i bones pràctiques (com la 27002)

•

Fer servir eines de gestió que suportin SGSI per facilitar i assegurar la continuïtat

•

Limitar l'abast de la seguretat fins on pugui l'empresa sense saturar el personal

•

Començar amb un bon Anàlisis de Riscs, flexible, prioritzant accions tenint en compte
pressupost i la base tecnològica existent a l'empresa

•

Cal una adequació de la seguretat dels seus sistemes als seus requeriments de
negocia, alineat a obligacions legals a complir (LOPD) i aportant eines per a gestionarlo. De mica en mica s'anirà assimilant al cultura de seguretat i aproximar-se de debò a
un SGSI.

•

Vigilar falses sensacions de seguretat (quan es pensa que està tot controlat...)
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Gestió Professional de la Seguretat de
la Informació
Funcions de la Gestió de la Seguretat
La informació és un actiu crític de l’empresa, i per tant garantir la seva seguretat ha de
ser una prioritat de la organització. La seguretat de la informació s’ha d’enfocar des de
tres punts de vista complementaris:

1. Integritat: la informació ha de ser correcta i complerta, sense intervencions alienes.
2. Disponibilitat: la informació ha de ser accessible per qui la necessiti en el moment que
la necessiti.
3. Confidencialitat: s’ha d’evitar l’accés a la informació per part de persones no
autoritzades.

bcn.cat/barcelonactiva
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Gestió Professional de la Seguretat de
la Informació
ISO 27001: Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI)
•

La norma ISO 27001 gira al voltant del concepte del Sistema de Gestió de Seguretat
de la Informació (SGSI).

•

El propòsit d’un SGSI és garantir que els riscs de seguretat siguin coneguts,
assumits, gestionats i minimitzats per la organització d’una forma documentada,
sistemàtica, estructurada, repetible, eficient i adaptada als canvis de l’entorn i les
tecnologies.

•

En la gestió efectiva de la seguretat ha de prendre part tota la organització, així com
els clients i proveïdors. El model de gestió ha de contemplar uns procediments i
controls adequats, basats en una avaluació de riscs.

•

La ISO 27001 és certificable prèvia auditoria d’una entitat acreditada.
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Gestió Professional de la Seguretat de
la Informació
Serveis gestionats de seguretat
Altre manera d’abordar la gestió de la seguretat es contractar-la com a servei.
Pot fer-se de forma global o puntualment per aquells serveis en els que no surti a compte
gestionar-los de forma interna o en els que la seva gestió sigui mes complexa del que
podem assumir amb personal propi. Serveis com: (exemple www.catrian.com ):
•
•

Gestió de Servidors: Anàlisi de logs, Servidors Exchange, Servidors Web
Seguretat gestionada:
• Comunicacions: email, accés Internet
• Transferència fitxers (encriptats)
• Encriptació d’ordinadors (escriptori, portàtils)

•

BackUp gestionat:
• Servidors: recuperació de desastres, continuïtat operació, còpia externa (LOPD)
• Ordinadors: servidor emmagatzemament local, còpia externa
Supervisió i anàlisi de Webs:
• Supervisió remota de Webs
• Anàlisi de logs i de Transaccions

•
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Suport extern
El CESICAT https://cesicat.gencat.cat

•

CESICAT-CERT™ és el centre de resposta a incidents de
ciberseguretat a Catalunya i proporciona un punt de contacte fiable
i de confiança per a la comunicació i gestió d'incidents de
ciberseguretat.
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Suport extern
• INCIBE

www.incibe.es

• CESICAT

https://cesicat.gencat.cat

• Oficina de Seguridad del Internauta

www.osi.es

• Asociación Internautas

www.internautas.org/seguridad/

• Asociación Usuarios Internet

www.aui.es

• Denuncia-online.org

www.denuncia-online.org/

• Mundo Hacker

www.rtve.es/alacarta/videos/mundo-hacker/
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Suport extern
• Mossos d’Esquadra

http://mossos.gencat.cat/ca/temes/Internet-xarxes-socials-i-aplicacions/

• Guardia Civil (delitos telemáticos)

www.gdt.guardiacivil.es/webgdt

• Policía Nacional

www.policia.es
fraudeinternet@policia.es delitos.tecnologicos@policia.es
delitos.telecomunicaciones@policia.es
denuncias.pornografia.infantil@policia.es

• Bulliying

http://www.acosoescolar.info/index.htm

• Privacitat

http://www.proteccionprivacidad.com

• Estafa

http://www.estafa.info

• AGPD

http://www.agpd.es
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Links

• How Google Protects Your Data

https://youtu.be/TQoKFovvigI

• Facebook Servers

https://youtu.be/7d2JyaW9X34

• Data Center Security & Risk Management https://youtu.be/8g0NrHExD3g
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Hola hola hola
Hola hola hola

Protegeix-te de les
amenaces informàtiques
Amb la gestió personal de la ciberseguretat
Capacitació Tecnològica per a
Professionals i Empreses

Armengol Torres
Consultor tecnològic
email:: armengol@torres.net
twitter:: @armengoltorres
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