
SEGURIDADE
INFORMÁTICA

Seguridade Pasiva: Medidas encargadas de
recuperar o sistema despois dun 

      incidente de seguridade para 
      minimizar a súa repercusión.

Seguridade Activa: conxunto de
defensas reducen os riscos que 

       ameazan ao sistema.

Debemos valorar estes elementos e o seu nivel de vulnerabilidade ante
ameazas:

 

O ser humano soe ser
o eslabón máis débil en
canto á seguridade dun
sistema informático

Activos: repercuten na organización e a consecución de seus 

Ameazas*: a presenza dun ou máis factores que atacarían ao sistema aproveitando algunha
vulnerabilidade e producindo danos.Poden ser accidentais ou intencionadas.

Riscos: son a probabilidade de que se materialice ou non unha ameaza aproveitando unha
vulnerabilidade.

Vulnerabilidades: A probabilidade de que unha ameaza ataque a un activo, sendo diferente
dependendo do obxectivo.

Ataques: podense dividir en activos (modifican a información, ou bloquean e saturan 

       obxectivos, sempre tendo en conta como pode afectar a un activo o 
       dano que se poda producir noutro. 

       as canles decomunicación.) ou pasivos (acceso sen autorización ao sistema)

Accidentais: accidentes meteorolóxicos, 
(incendios, inundacións) 
ou fallas nos equipos, 
erros humanos, etc.

 

Intencionadas: a súa orixe pode
estar no exterior como no interior 
   da organización, sendo 
     debidas sempre á 
  acción humana (malware)

 
 

Eliminalo, aplicando medidas
Transferilo, contratando un seguro.
Mitigalo, aplicando medidas.

RISCOS, ¿QUE FAGO?

Propiedades dun sistema informático seguro e tips para
asegurar que os recursos son utilizados da forma correcta.

INTEGRIDADE: Garantir  que os datos non foron alterados nin 
                                 destruídos de xeito non autorizado.

QUE É?

COMO SABER
SE É SEGURO?

Un sistema
informático

considerase seguro
se cumpre coas

propiedades:
 
 
 

OBXECTIVOS
A CUMPLIR
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A Seguridade Informática asegura que os
recursos dun sistema informático son
utilizados da forma que se determinou
pemitindo só aos usuarios con autorización  
acceder, modificar, e borrar a información.

Detectar todos os posibles problemas e
ameazas á seguridade, xestionando e
minimizando os riscos.

Garantir que os recursos
son utilizados para as

funcións determinadas.
 

Cumprir co marco normativo e legal
vixente.

Previr e minimizar os danos sufridos
nun incidente de seguridade, limitando
as perdas e recuperando o sistema no
menor tempo posible.

DISPOÑIBILIDADE: A información debe estar dispoñible para
os usuarios, protexendo a información co fin de recuperar os
datos danados accidental ou intencionadamente.

CONFIDENCIALIDADE: Os datos están ao alcance dos
usuarios permitidos nos momentos e cos métodos
autorizados, introducindo un control de acceso ao sistema
(coma un contrasinal encriptado), que determina o que,
como, cando e para que podes realizar unha acción.

ANÁLISE DE RISCOS SABÍAS
QUE...?

TIPOS DE AMEAZAS

Dependendo da importancia da información
protexida ou do custo de aplicación das medidas,
podemos asumir os riscos se non é rendible intervir.

Cando existe un risco, podemos optar por unha das
alternativas seguintes:


