
2021. urteko jarduera-txostena 1

Urteko 
jarduera-txostena



2021. urteko jarduera-txostena 22

2021. URTEKO JARDUERA-TXOSTENAREN AURKIBIDEA

2021a zenbakitan

Presentzia komunikabideetan

2025erako Euskadiko Zibersegurtasun Plan Estrategikoa

Zer da BCSC?

Gure ildo estrategikoak

Etorkizuneko ildoak

Nazioarteko posizionamendua

Enpresa-sustapena

Herritarrak

Berrikuntza

BCSC ECIPen

Zibersegurtasunaren liburu zuria

Egin Match Zibersegurtasunarekin

5G Euskadi proiektuaren lehen urratsak

CSIRT.es foroa koordinatzeko hautatuak

"Cybersecurity Made in Europe” Zigilua

Herritarren kontzientziazioari buruzko infografiak

Europak BDIH saritu du euskal ETEen eraldaketa digitalean egindako lanarengatik

Trusted Introducer: BCSC, kide akreditatua

Basque Cyber Cabana

Sentsibilizazioa eta prestakuntza

Presentzia kongresuetan

Iratxe Martin, SWG 4.2 proiektua koordinatzeko hautatua

Gure zibersegurtasunaren euskal ekosistema

Kontzientziazioa

IT-SA Nüremberg: 2021eko lehen nazioarteko topaketa presentziala

2021eko Zibersegurtasun Industrialeko Laguntzak

Zibersegurtasunari buruzko aholkuak

Cyber Antzarra

Irteera profesionalak

3

5

7

7

8

10

11

11

12

13

16

15

14

18

19

19

20

24

26

28

29

30

31

33

36

38

39

40

43

44



2021. urteko jarduera-txostena 3

438 gorabehera kudeatu dira

1

2021A ZENBAKITAN

Iruzurra
%42,7

Informazioa
lortzea
%2,1

Abusuzko
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%18,5

Sailkatu gabeko
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Sistema
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Informazioaren
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%0,5

Intrusio-
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Intrusioa
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Programa
gaiztoa
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Eskuragarritasuna
%0,2

Babuk malwarearen lehen agerraldiak
2021eko hasieran izan ziren. Malware
hori banatzeko modua Ransomwareas-
a-Service (RaaS) gisa ezagutzen
denaren barruan sartzen da. Bertan,
eragile gaizto batek ransomware bat
garatzen du eta zerbitzu gisa
eskaintzen du, beste eragile batzuek
biktimak infektatzeko erabil dezaten,
horrela erreskateek jasotako
ordainketen ehuneko bat lortuz.
Datuak esfiltratu eta zifratu ondoren,
erasotzaileek erreskate bat eskatu ohi
dute, haiek deszifratzea eskainiz eta,
gainera, filtratutako datuak
argitaratzearekin mehatxatuz.

2021eko irailean, Fortinet enpresaren VPN
sistemetan erabilitako milioi erdi kontu arriskuan
jarriak eta filtratuak izan ziren. Erasoan zehar IPak,
saio-hasierako izenak eta pasahitzak jasotzen
zituen informazioa argitaratu zen. Filtrazio hori
Fortinetek berretsi zuen, eta, dirudienez, datuak
2021eko udan gailu kalteberetatik lortu ziren.

2021eko abenduan, betiON telelaguntza 
aurreratuko zerbitzu publikoak detektatu zuen 
erabiltzaileek "telefono-dei susmagarriak" jaso 
zituztela, eta horietan jaulkitzailea betiON dela 
aditzera ematen zela.

2021eko abuztuan, Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Orokorra ordezten zuen malware-
kanpaina bat detektatu genuen.

Babuk malwarea

VPN kontuen esposizioa

Iruzurra Eusko Jaurlaritzaren betiON
zerbitzuaren deietan

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra
ordezteko malwarea

187 18

2 25

59
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8150
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2021A ZENBAKITAN

COVID-19aren ondorioak begi-bistakoak izan ziren 2020. urtean, eta 2021ak kalteberatasun
ugariren zama izan du, oraindik ere, zibersegurtasunari dagokionez. Hasiera batean telelana
aukeratu zuten enpresa asko lan egiteko ohiko modura itzuli ziren, baina inplementazio
teknologiko berri askorekin.

Enpresek eta lantaldeek lan-egoera berri batera egokitu behar izan duten bezala, zibergaizkileek ere
hala egin dute, eta gaur egun erasoak egokitzen jarraitzen dute herritarren beldurrari eta enpresen
ahultasunei etekina ateratzeko.

2021. urteko jarduera-txostena 4

BCSCtik, inpaktu adierazgarria izan dezaketen
egungo zibermehatxuak bistaratzen laguntzen
duten argitalpenak sortzen ditugu, horien
bilakaerari, lege-aldaketei, eboluzio teknologikoari
eta jardunbide egokiei buruzko informazioa ere 
emanez.

368 Kontrol Industrialeko Sistemetako Abisuak eta 
Abisu Teknikoak

233 Cyberjendea

12 38 70
Egindako argitalpenak guztira 120

Malware-
txostenak

Kalteberatasunen
txostenak Buletin

Zibersegurtasuneko
prestakuntza

Egindako
jardunaldiak

32
Pertsonaganaino

iritsi gara

554

Sentsibilizazioa

Enpresak
sentsibilizatzea

91
Pertsonaganaino

iritsi gara

1.743

Pertsonaganaino
iritsi gara4.091



2021. urteko jarduera-txostena 5

2025ERAKO EUSKADIKO 
ZIBERSEGURTASUNAREN PLAN ESTRATEGIKOA

2021eko martxoaren 2an, Zibersegurtasuneko Euskadi 2025 Plan Estrategikoa aurkeztu genuen.
Plan horren helburua zibersegurtasunarekin lotutako euskal enpresa-sarea dinamizatzea da,
ekintzailetza eta startup-en sorrera sustatuz, lehendik eratutako enpresak bultzatuz, talentua eta
inbertsioa garatuz eta erakarriz.

Gure lehendakari Francisco Javier Diéguez Barriocanal-ek eta Cybasqueko lehendakari Xabier
Mitxelenak zuzendutako ekitaldi batean aurkeztu zen dokumentua, eta 50 parte-hartzaile baino
gehiago izan zituen Euskadiko sektore estrategikoak ordezkatuz: HEGAN-Basque Aerospace
Cluster, Basque Food Cluster, Basque Energy Cluster, Makina-tresna Fabrikatzaileen Elkartea,
Espainiako Trenbide Elkartea eta Galdatzaileen Elkarteen Espainiako Federazioa.

MISIOA

• Talentua, ideiak eta inbertsioa (estatukoa eta nazioartekoa)erakartzeko 
ekosistema bat eratzea.

• Harremanak sustatzea zibersegurtasun industrialaren eremuan 
berrikuntzak eta ekintzailetzak azkartasunez gorantz egin dezaten.

• Euskadi zibersegurtasun industrialaren nazioarteko erreferentzia-
marka gisa kokatzea garrantzi ekonomikoari, aurrerapen teknologikoei, 
herritarren eta enpresen segurtasunari, kultura ekintzaileari eta 
dinamizazio akademikoari zein lanaren esparrukoari dagokienez.
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2025ERAKO EUSKADIKO ZIBERSEGURTASUN PLAN ESTRATEGIKOA

LAN-PLANA

4 jarduketa-eremu:
• Ideiak: berrikuntzako erosketa publikoa eta kultura 

ekintzailea indartzea hezkuntzaren arloan.
• Talentua: reskilling eta upskilling ereduak esploratzea 

Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera.
• Inbertsioa: industria-enpresei laguntzea araudiaedo 

aitortutako zibersegurtasun-estandarrakbetetzen.
• Harremanak: Bootcamp-ak eta krisien eta 

zibererasoen simulazioa egiteko role-play-ak 
bultzatzea Basque Digital Innovation Hub-en.

30 lerro estrategiko 
Beste jarduera ekonomiko batzuekin bat datorren
zibersegurtasuna aurreikusten duten 65 ekintza.
Garrantzitsuenak:
• Cybasque sortzea.
• Venture Club sortzea Bind 4.0n.
• Lankidetza iraunkorra Basque Research and 

Tecnollogy Alliance-rekin.Creación del Venture Club 
en Bind 4.0

ZIBERSEGURTASUNEAN BERRIKUNTZA SUSTATZEKO EKINTZAK

• Berrikuntzako Erosketa Publikoa (CPI): enpresek eskura dezaketen tresna bat da,eta 
sektore publikotik berrikuntza sustatzea du helburu, bereziki konponbideberritzaileak 
edo garapen-fasean dauden konponbideak lortuz.

• Talentua, ideiak eta kultura ekintzailea eraikitzeko lana: hezkuntzaren bidez,reskilling 
eta upskilling ereduak esploratuz Euskal Enplegu Zerbitzuarekin bateraibilbide 
profesional berriak trazatuz eta erakutsiz zibersegurtasunarekin lotutakokarrera-
planetarako irteera gisa.

• Enpresei laguntzea araudi berriak eta zibersegurtasun-estandarrak 
betetzen,inbertsioa orientatuz eta enpresa hornitzaileak harremanetan jarriz.

• Berrikuntzari eta topaketei buruzko ekitaldiak sustatzea lankidetzan, partekatzeko eta 
Basque Digital Innovation Hub-en eskutik simulazioak egiteko.
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NAZIOARTEKO
POSIZIONAMENDUA
Gure ildo
estrategikoak
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2021. urtea pandemia-testuinguru batek markatu du; azoketako edo nazioarteko beste
ekitaldi batzuetako jardueren dinamika mugatua izan da garai honetan. Muga guztiak
gorabehera, euskal zibersegurtasuna nazioartean kokatzeko garrantzi handiko mugarriak
nabarmentzen dira, hala nola Basque CyberSecurity Centre hautatu izana Europan
zibersegurtasunaren inbertsioa sustatzeko funts publiko-pribatu bat diseinatzeko (ECIP
proiektua). Proiektu horren bidez jaso zuen, hain zuzen, SIC Saria BCSCk, “erakunde
sustatzaile gisa Europar Batasuneko sektoreko enpresetan inbertitzeko funts 
publikopribatu bat diseinatzeko egindako ekarpena aintzatesteko". Izendapen 
garrantzitsuak ere egin dira, hala nola CSIRT.es foroaren koordinazioa edo gure taldeko 
kide batzuena ECSOn presentzia handiko roletan.

NAZIOARTEKO POSIZIONAMENDUA

BCSCren rol protagonista European Cybersecurity 
Investment Platform-en
2021eko ekainaren amaieran berresten zen BCSCk Europako funts handizale bat sortzeko lehen 
urrats hori emateko akordioa sinatu zela, Europako zibersegurtasun-enpresetako inbertsioa 
indartzeko, sektore estrategiko hori indartzeko eta Europar Batasunak munduko beste ekonomia 
batzuekiko duen mendekotasun teknologikoa murrizteko.

Funtsa, European Cybersecurity Investment Platform (ECIP) izenekoa, ekimen publiko-pribatu 
indartsua da, 42 eragile inbertitzaileren parte-hartzea duena, eta datozen bost urteetan gutxienez 
1.000 milioi euroko inbertsioa xurgatzeko helburua duena. Inbertsio-funts hori Next Generation 
Europe funtsen tresna independente gisa eratuko litzateke. Funts horiek funts publikoak dira, eta 
asmo desberdina dute.

BCSCk proiektu honen erakunde sustatzaile gisa duen parte-hartzeak garapen bikoitza izan du 
2021az geroztik: alde batetik, etorkizuneko plataforma nola diseinatu zehazten duen azterketa 
teknikoa egitea bultzatzea eta, aldi berean, horri esker, Euskadi merkatuaren garapenean Europako 
eskualdeen erreferente gisa kokatzea eta gure herrialdeak teknologia arloan dituen gaitasunak eta 
konpetentziak aldarrikatzea. Azterketak European Investment Bank-en (EIB) finantzaketa, European 
Cyber Security Organization-en (ECSO) lankidetza estrategikoa eta Europako Batzordearen 
partaidetza ditu.

ECIP plataforma bultzatzearen helburua Europako zibersegurtasun-enpresen finantzaketa eta 
garapena hobetzea zen, Estatu Batuetako, Erresuma Batuko edo Israeleko enpresekin lehiatzeko, 
besteak beste. Proiektu horrek aukera historiko bat ekarri du Euskadiko zibersegurtasunerako, 
sektore hori Europan indartzeko eta haren aldeko apustua egiteko hain zuzen. Gainera, 
kontinenteko erakundeek eta ekosistema teknologikoak partekatutako diagnostikotik sortu da; 
haren arabera, beharrezkoa da beste ekonomia batzuen mendekotasun teknologikoa murrizten 
lagunduko duen sektore zibernetiko handiagoa izatea.
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NAZIOARTEKO POSIZIONAMENDUA

BCSCren rol protagonista European Cybersecurity Investment 
Platform-en

Europako zibersegurtasunaren merkatua konplexua eta zatikatua da, eta inbertsio-falta, bezero 
estrategikoen eskasia eta merkataritza-posizionamendu eskasa ditu ezaugarri nagusi.
Gabezia horien ondorioz, 2019an Europako zibersegurtasunaren sektoreak 4.000 milioi euroko 
finantzaketa-aldea izan zuen Estatu Batuetakoarekiko, eta lehiakortasun-defizit nabarmena Israel 
eta Txinaren gisako herrialdeekiko. Defizit horien inguruko gogoetak bultzatu du ECSO, BCSCren 
gidaritzarekin eta Europako Inbertsio Bankuaren laguntzarekin, ECIP plataforma sustatzera; 
helburua da desberdintasun horiek zuzentzea, nazioarteko inbertsioak enpresa emergenteetarantz 
eta Europako zibersegurtasun-ETEetarantz erakartzea eta, horrela, kontinenteko konponbide 
estrategikoak garatzea.

Akordioa sinatu bitartean, Javier Diéguez, BCSCko zuzendaria “Basque CyberSecurity Centre-k 
proiektu honetan duen parte-hartzeari buruz oso harro” azaldu zen, eta "Euskadiren adibidea” 
nabarmendu zuen, “merkatua garatzeko eta nazioarteko lankidetza publiko-pribatuko ekimen 
estrategiko horietan Europako eskualdeek duten zeregina aldarrikatzeko garaian". Gainera, 
nabarmendu zuen proiektu hori "aukera historiko bat” izango dela “aldea markatzeko eta Europan 
egindako zibersegurtasunaren lehiakortasun globala hobetzeko inflexio-puntu bat ezartzeko".

Javier Diéguez, BCSCko zuzendaria

"Aukera historikoa izango da aldea markatzeko eta Europan egindako 
zibersegurtasunaren lehiakortasun globala hobetzeko inflexio-puntu 
bat ezartzeko”

2021ean BCSCk SIC Saria jaso zuen Europar Batasuneko 
sektoreko enpresetan inbertitzeko funts publiko-pribatu 
bat diseinatzeko egin dugun ekarpena aintzatesteko. Sari 
horrek islatzen ditu ondoen BCSCren azken 4 urteetako 
jarduketa inspiratu duten baina etorkizuneko estrategia 
bat ere gidatuko duten estrategia eta motibazioak. 
Horrela, BCSC epe luzeko eraldaketan zentratu da, 
Europako zibersegurtasun-industria indartzean 
oinarrituta, tokiko inpaktuarekin Euskadin eta funtsezko 
rola emanez eskualdeei zibersegurtasun-ekosistemen 
elementu bultzatzaile gisa.

SIC aldizkariaren saria



2021. urteko jarduera-txostena 10

NAZIOARTEKO POSIZIONAMENDUA

2021eko martxoan BCSC CSIRT.es foroa koordinatzeko hautatua zen urtero egiten den batzar 
batean, bertako kideen bozketaren bidez. Asier Martínezek, BCSCko CERTeko arduradunak, bere 
gain hartuko du, halaber, foroa koordinatzeko erantzukizuna, S21Sec-eko eta RENFEko aurreko 
arduradunak ordezkatuz.

CSIRT.es foroa konfiantzazko eta irabazi-asmorik gabeko sare bat da, zibersegurtasun-gorabeherei 
erantzuteko lantaldeen arteko koordinazioa eta lankidetza sustatzea helburu nagusi duena.
 

Zibersegurtasun-gorabeherei erantzuteko foro honen funtzioen artean, CSIRT.ESen tokiko eta 
Estatuko sareen segurtasuna hobetzea sustatzen duten ekimenak sustatzen dira, esperientziak, 
ikasitako irakaspenak eta zibersegurtasun-gorabeherei buruzko informazio operatibo 
garrantzitsua partekatzen dira, eta interes komunak dituzten ekimenetan aktiboki lankidetzan 
aritzen da.

Gainera, CSIRT.ESek oso modu aktiboan parte hartzen du Zibersegurtasunaren Foro Nazionalean, 
zibersegurtasun-kultura sustatzera bideratutako ekimen bat baita. Era berean, laguntza ematen 
zaio Industriari eta I+G+bri, eta prestakuntza eta talentua sustatzen dira: lankidetza publiko-
pribatuko ingurune baten bidez eta Zibersegurtasuneko Kontseilu Nazionalaren aterkiaren pean.

BCSCren izendapena CSIRT.es foroa 
koordinatzeko

+45

CSIRT.es foroa

Zibersegurtasun-gorabeherei 
erantzuteko lantaldeak

Erakunde publiko 
eta pribatuak

Erreferentziako CERT:

Zentro Kriptologiko 
Nazionala
(CCN-CERT)

Erkidegoetako 
CERTak

 Zibersegurtasunerako 
Institutu Nazionala 
(INCIBE)

Estatuko Segurtasun Indar 
eta Kidegoak (FCSE), 
Ertzaintza barne

Ziberdefentsaren 
Aginte Bateratua
(ES-DEF-CERT)

Zibersegurtasun-
hornitzaileak
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NAZIOARTEKO POSIZIONAMENDUA

Trusted Introducer (TI) ekimena Europako CERT Erkidegoak (TF- CSIRT) jarri zuen martxan, 
Europako CERT desberdinen arteko lankidetza sustatzeko eta zibersegurtasunaren eremuan 
eragina duten mehatxuei modu bateratuan eta koordinatuan erantzuteko. 2021ean, BCSCk 
ebaluazio-prozesua gainditu zuen ekimenean kide akreditatu gisa parte hartzeko. Izan ere, 
akreditatzeko beharrezkoa da nazioarteko estandarren arabera praktika onen aplikazioa eta 
jarraipena agerian uzten duen ebaluazio-prozesu bat gainditzea.

Mugarri hau garrantzitsua izan da gurea bezalako erakunde batentzat, guretzat lankidetza eta 
koordinazioa tresna indartsuenak baitira edozein zibersegurtasun-gorabehera prebenitzeko eta hari 
arrakastaz aurre egiteko.

Urrats horrek aukera emango dio BCSCri Europako beste CERT batzuekin modu biziagoan 
lankidetzan aritzeko eta euskal enpresak eta herritarrak babesteko neurri orokorrak hartzen modu 
efizienteagoan laguntzeko.

BCSCren nazioarteko posizionamenduko lorpenek ere 
emakumeen ordezkaritza garrantzitsua izan dute. Iratxe 
Martin, BCSCko Berrikuntza eta Teknologiako Proiektuen 
zuzendaria, SWG 4.2 Coordination-eko lehendakari berri 
izendatu dute. Erakunde horrek jarduten du Europar 
Batasuneko herrialdeetan, eskualdeetan eta EBren 
Zibersegurtasunerako Erakundearen (ingelesezko siglak) 
Europako berrikuntza hub edo EDIHetan (ingelesezko 
siglak). Izan ere, Iratxeren rol nagusietako bat da 
zibersegurtasunean espezializatutako EDIHen (European 
Digital Innovation Hubs) sare bat sortzeko oinarriak 
ezartzea, Bretainiako eskualdeko kontseilari Annie 
Audic-ekin eta Laboratorio Nazionale di Cybersecurity - 
CINIren Berrikuntza, Spin Off & Startup arduradun Giulio 
Busulinirekin batera.

Trusted Introducer: BCSC kide akreditatua

Iratxe Martin, BCSCko Berrikuntza eta Teknologia 
Proiektuetako zuzendaria, SWG 4.2 proiektua 
koordinatzeko hautatua

EMAKUMEEN ORDEZKARITZA:
ZIBERSEGURTASUNA NAZIOARTEAN
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NAZIOARTEKO POSIZIONAMENDUA

Nazioarteko agenda presentzialari 2021eko urrian ekin zitzaion berriz, Nurenbergeko IT-SA azokan 
zibersegurtasunaren arloko buru nagusiak berriro bildu zituen topaketa batekin. BCSC bertan izan 
zen, gure zuzendari Francisco Javier Diéguez Barriocanal ordezkari zuela. ECIP proiektuari buruz 
hitz egiteko paneletako batean parte hartu zuen Franciscok, ECSOk (European Cyber Security 
Organisation) "Europako zibersegurtasun-merkatuko inbertsio-kate hautsia" lemapean aurkeztutako 
panel baten barruan.

Mahai-inguru hori aukera bikaina izan zen ECIP funts berria aurkezteko. Funts horrek 
zibersegurtasuneko inbertsioa bultzatuko du Europan, eta, aldi berean, BCSCren rola nabarmendu 
zuen proiektu honetako lider gisa. Alde horretatik, Javier Diéguezek Europako Inbertsio Bankuarekin 
(EIB) bat egiteak zibersegurtasun-enpresei eskainitako inbertsio-plataforma bat diseinatzeko duen 
garrantzia azpimarratu zuen. Zibersegurtasunaren eremuan muga berriak ireki nahi ditu akordioak, 
zibersegurtasunaren arloko Europako merkatuaren hazkundeari eusteko helburuarekin.

Foro horretan, gure eskualdeetan zibersegurtasunaren sektoreak duen konplexutasunari 
eta zatiketari buruzko zenbait iritzi trukatu ziren. Laguntza publiko-pribatua funtsezkoa da 
Europan lehiakortasun-maila globala, gure enpresa-ekosistemaren erakargarritasuna eta 
zibersegurtasunaren arloko bikaintasuna handitzeko. Javierrek ECSOko beste kide nagusi 
batzuekin partekatu zuen panela, hala nola Axel Deininger Secunet Security Networks AG-ko 
CEO eta Administrazio Kontseiluko lehendakariarekin, Martin Kreuzer Clavister-eko zuzendaritza-
batzordeko kidearekin, Thomas Riechmann Atos-eko zibersegurtasun-zerbitzuen eragiketen 
lehendakariordearekin eta Luigi Rebuffi EBren Zibersegurtasunerako Erakundeko (ECSO) idazkari 
nagusiarekin, ekitaldiaren moderatzailea izan zenarekin. IT-SAn egotea aukera bikaina izan zen 
BCSCk nazioartean egiten duen lana erakusteko, baita zibersegurtasunaren sektoreko Europako 
beste lider batzuekin loturak estutzeko eta iritziak trukatzeko ere.

IT-SA Nuremberg: 2021eko nazioarteko lehen 
topaketa presentziala 
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BERRIKUNTZA
Gure ildo 
estrategikoak
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5G Euskadi Proiektuan aurrera egiten jarraitzen dugu; 13 enpresa eta erakunde publiko 
eta pribatuek gauzatutako ekimena da, eta ekimen hori gauzatzeak aukera emango du 
Euskadiko hiru parke teknologikoetan (Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba) 5G hedatzeko eta 
gaitzeko, sarean mugikortasunaren, energiaren, industriaren, zibersegurtasunaren eta 
zerbitzuen arloetan produktuak eta zerbitzuak garatzera bideratutako 9 erabilera-kasu 
ezartzeko. Bederatzi erabilera-kasu horiek gai hauetan oinarritzen dira:

BERRIKUNTZA

5G proiektuaren lehen urratsak Euskadi

Zibersegurtasunera bideratutako lehen etapak analisi bat egitea eskatu zuen, 5G sareen 
hedapenetan zeuden mehatxuak identifikatzeko. Analisi hori pixka bat zehaztuz, 5G sareetako 
segurtasun-estrategiak eta sare horiek ordezkatzen duten paradigma teknologiko berria oro har 
egiaztatu ziren. Horretarako, mehatxu nagusiak identifikatu ziren, eragileak, balizko mehatxu-mota 
eta mehatxu horiek gerta daitezkeen eremuak kontuan hartuta.

Lehen fasearen ondoren, hurrengo urratsa praktikoa izan zen, eta gure instalazioetan zabalduko 
den 5G sareari buruzko esperimentazioa izan zen.

5G sare-zerbitzuak 
5G sarea hedatzea elektrizitatearen 
sektorean, OMV (operadore mugikor 

birtuala) eta OMR (operadore mugikor 
erreala) gehi estatuko roaminga eta FWA 

(Fixed Wireless Access).

Energia
Bistaratze areagotua 

eta operadoreen 
urruneko laguntza.

Zibersegurtasuna
Mehatxuak modelatzea 

eta operadoreen 
urruneko laguntza.

Industria
Ekoizpen-prozesuen 
monitorizazioa eta 

kontrola.

Mugikortasuna
Ibilgailu barruko entretenimendu 

masiboaren banaketa, floten bideozaintza 
eta bidaiarientzako 5G banda zabala 
eta mugimenduan dauden ibilgailuen 

mantentze-lanak.

Gaur egun, proba-plan espezifiko bat diseinatzeko lanean ari gara, eta arreta 
berezia eskaintzen zaie MEC teknologiak (Multi- access Edge Computing) 
sartutako alderdiei, eta etorkizun hurbilean jarduera horiek proiektuaren 
erabilera-kasuen arazo espezifikoetan zentratuko dira.
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BERRIKUNTZA

5G proiektuaren lehen urratsak Euskadi

5G sareek abantaila asko dituzte enpresentzat 
eta partikularrentzat. Besteak beste, aldaketa bat 
eragingo du gaur egun daukagun komunikatzeko 
moduan, ohituta gauden banda-zabalera 100ekin 
biderkatuko baitu. Gainera, sarearen erantzun-
denbora 5 milisegundoetaraino jaitsiko du, eta hori 
ezin hobea izango da zenbait gaietarako, hala nola 
telemedikuntza, sareko jokoak edo etorkizuneko auto 
autonomoen erantzun-abiadura. Gauzen Internetari 
dagokionez (IoT), konektatutako gailuen kopurua 
100ekin biderkatu daiteke, eta, gainera, kontsumo txikiagoa lor daiteke, dagoeneko zaharkituta 
dagoen 4G zaharkituarekin baino % 90 txikiagoa.

5Ga errealitate bat da, etorkizun hurbilean onerako eragingo digun zerbait, eta 5G Euskadi Proiektuak 
iragartzen du jada erabilgarria izaten ari dela teknologia baten azpiegitura segurtasun osoz 
ezartzeko, eta Euskadiren eraldaketa digital seguruarekin jarraitzeko balio dezan. Jarduera hori 
sustatzen ari gara BCSCtik.

2021eko urtarrilaren 27an, Europako Batzordeak eta DIHnet sareak antolatutako Digital Innovation 
Hub-en urteko konferentzian, DIHnet Champions Challenge-ren saria eman zitzaion Basque Digital 
Innovation Hub-i, bere eskaintza teknologikoagatik eta euskal I+G publiko-pribatuko azpiegituren 
eskaintzagatik. 2.600 parte-hartzaile baino gehiago izan zituen ekitaldiak.

Konferentzia horretan, SPRI Taldeko Teknologia, Berrikuntza eta Jasangarritasuneko zuzendariak 
eta ekimen honen arduradunak, Cristina Oyón-ek, BDIHren jarduera aurkeztu zuten bi saiotan, 
Basque Digitalek garatzen dituen zerbitzuak eta Europako antzeko beste ekimen batzuekin 
ezarritako lankidetzak erakusteko, hurrenez hurren.

Europak Basque Digital Innovation Hub saritu 
du euskal ETEen eraldaketa digitalean egindako 
lanarengatik

Europako Batzordeko lehendakariak, Ursula Von der Leyenek, 
aitortu zuen Basque Digital Innovation Hub-ek konponbide 
digital eta jasangarrien testa eta balidazioa errazteko tresna 
gisa egiten duen jarduera, aipamen berezia eginez eraldaketa 
digitalari laguntzeko euskal ekimenari, Eskualdeetako 
Batzordearen azken osoko bilkuran egindako esku-hartzean. 
Von der Leyenek adibide gisa jarri zuen Eusko Jaurlaritzak 
Basque Digital Innovation Hub (BDIH) proiektuaren bidez 
garatzen duen digitalizazio-politika.
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Europak Basque Digital Innovation Hub saritu du euskal ETEen 
eraldaketa digitalean egindako lanarengatik

Eusko Jaurlaritzaren apustu berritzailea da Euskadiko Digital Innovation Hub, euskal enpresen 
eraldaketa digitala eta jasangarria erraztuko duen azpiegitura ezartzeko. BIDHk lau urte daramatza 
lanean, eta lankidetza publiko-pribatuan oinarritzen da, eta bertan gobernuak berak eskaintzaren 
katalizatzaile gisa jarduten du eta konpainiengana iristeko konpromisoa bere gain hartzen du.

Basque Digital Innovation Hub-en bidez, euskal ETEek 
eskuragarri dute BDIHko 25 kide baino gehiagoren (zentro 
teknologikoak, unibertsitatea, lanbide-heziketako zentroak 
eta enpresa-I+G zentroak) teknologia- eta I+G azpiegituren 
eskaintza.

Eskaintza hori aktiboen katalogo batean dago eskuragarri, enpresen eskura, eta Spri Taldearen 
webgunean kontsulta daiteke. Aktibo horiei lotutako zerbitzuak eremu hauei dagozkie gaur egun: 
fabrikazio gehigarria, robotika malgua, makina adimendun eta konektatuak, zibersegurtasuna 
eta material aurreratuak, eta sortze-prozesuan daude bi nodo berri, sare elektriko digital eta gailu 
mediko digitalei buruzkoak.

Azken hilabeteetan, eragile teknologiko espezializatuek 52 enpresa modu pertsonalizatuan 
lagundu dituzte konponbide digital eta jasangarri potentzialen probetan.

Kongresuetan egotea

4gune, Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologia Klusterra

Iratxe Martinek, Basque CyberSecurity Centre-ko 
berrikuntza- eta teknologia-proiektuen arduradunak, 
"4gune, Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologia"n parte 
hartu zuen. Ekitaldia online egin zen, eta Iratxek 
industria adimendunerako trantsizioak dakartzan 
erronkei buruzko ikuspegiak eta esperientziak 
partekatzeko aukera izan zuen. Gainera, gure 
produktuei zibersegurtasuna gehitzearen garrantzia 
azpimarratu zuen.
Jardunaldian 4.0 Industriako Programa Exekutiboa 
aurkeztu zen. Esperientzia aitzindaria da, eta Euskal 
Unibertsitate Sistemako unibertsitateekin erantzun 
koordinatua ematen die etengabeko prestakuntzaren 
enpresa-eskariari, 4.0 Industria bezalako funtsezko 
eremu batean.
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Kongresuetan egotea

BeDigital ekitaldiaren 3. edizioa

Urriaren 26tik 28ra, AFMek eta BECek antolatutako 
BeDigital-en hirugarren edizioa egin zen. Bertan parte 
hartu zuen Iratxe Martinek, Cybasqueko lehendakari 
Xabier Michelenarekin eta Eusko Jaurlaritzako 
eraldaketa digitaleko eta ekintzailetzako zuzendari 
Leyre Madariagarekin batera. Eraldaketa digitalari, 
konektagarritasunari, datuei eta zibersegurtasunari 
buruz hitz egin zuten bertan.

5G Euskadi

5G Euskadi proiektua X EGUNEAN aurkeztu zen, eta urrats handia izan zen Euskadin benetako 
5G sare baten hedapen pilotua amaitzeko. Bertara joan ziren gure zuzendari Javier Diéguez 
eta Iratxe Martin lankide eta berrikuntza- eta teknologia-proiektuen arduraduna. Proiektuari 
aplikatutako zibersegurtasunari buruzko txosten batekin hartu zuen parte Iratxek.

Proiektua ekimen publiko-pribatua da, eta gaur egun 19 enpresa eta erakunde publikok 
hartzen dute parte bertan, eta Red.es-en bultzada eta onespena ditu. Gobernuko eta 
proiektuaren ordezkari gorenak izan ziren Euskaltelek antolatutako ekitaldi horretan.

Deep Diveko Cyber-Range saioa

Cyber Range laborategia EAEko azpiegitura bereizgarrietako 
bat da, eta bereziki diseinatuta dago teknologia informatikoaren 
zatiari zein eragiketen teknologiaren zatiari eragiten dieten 
zibersegurtasun-probak egiteko eta entrenatzeko.

Saioan zehar ikusi ahal izan ziren hainbat sektoretako aplikazioak 
eta konponbide-laginak, aktiboen erakustaldiak, "hands on" saioak 
(parte-hartzaileek haiekin zuzenean lan egiten duten langile 
adituak ikusteko aukera izan zuten), eta lantalde teknikoekin 
banakako beharrak kontrastatzeko denbora.
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SUSTAPENA
Ildo estrategikoak
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BCSC tokiko, estatuko eta nazioarteko mailako 
zibersegurtasuneko foro eta lantalde nagusien 
parte da, eta munduko zibersegurtasuneko 
eragile estrategikoekin koordinatzen da eta 
haiekin lankidetzan aritzen da.

Euskadiko zibersegurtasunaren merkatuaren 
laburpen edo argazki gisakoa da Euskadiko 
Zibersegurtasunaren Liburu Zuria; katalogo 
bizia da, aldian-aldian berrikusten dena eta 
dagokionaren arabera eguneratzen dena, 
etengabe eboluzionatzen ari baita zerbitzuen 
digitalizazioan eta horrek sortzen dituen 
aukeretan gero eta aurrerapen handiagoa 
dagoelako.

ENPRESA-SUSTAPENA

Zibersegurtasunaren liburu zuria:

2021eko martxoaren 1ean, Euskadiko Zibersegurtasun Industrien Elkartea (Cybasque) 
"Cybersecurity Made in Europe" zigilua jaulkitzeko gaitutako penintsulako lehen erakunde bihurtu 
zen, Zibersegurtasuneko Europako Erakundearen (ECSO) onespenarekin eta Basque CyberSecurity 
Centreren laguntzarekin, kide eta partner estrategiko gisa.

Ziurtagiri berri hori zibersegurtasun-
enpresei zuzenduta dago, eta hori 
lortzeak balio erantsi nabarmena ematen 
die erakundeei; izan ere, egiaztatzen du 
Europan duela jatorria bai beren teknologien 
zibersegurtasunak bai enpresen beraien 

zibersegurtasunak ere. Zigilu horrek balioan jartzen du Cybasquetik egiten den lana, BCSCrekin 
lankidetzan, eta ECSO bezalako erreferente diren nazioarteko erakundeek elkartean duten 
konfiantza berresten du. Hori guztia beste urrats garrantzitsu bat izan da Euskadi sektoreko 
nazioarteko erreferente bihurtzeko.

ECSOk plazaratutako zigiluaren helburu nagusia zibersegurtasunaren merkatuko bereizle gisa 
erabiltzea da, enpresaren kokapen geografikoa balioan jarriz. Gainera, zigilu horrekin erabiltzaileak, 
enpresak eta inbertitzaileak Europako jatorrizko zibersegurtasun-enpresen balio estrategikoaz 
kontzientziatu nahi dira, beren negozioa konfiantza-balioetan oinarrituta garatzen baitute; era 
berean, balizko bazkide komertzialen, azken erabiltzaileen edo inbertsiogileen aurrean duten 
ikusgarritasuna areagotu nahi da.

"Cybersecurity Made in Europe" zigilua
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ENPRESA-SUSTAPENA

2021eko urriaren 21ean egin genuen lehen Basque Cyber Cabana Session Durangoko Silken Gran 
Hotelean. BCSCen, Ikerlanen eta Cybasqueren laguntzarekin antolatutako ekitaldia da, Euskadiko 
zibersegurtasuneko espezialista onenen eta euskal ekosistemako enpresen artean sareak sortzeko 
helburu sendoa duena. Gure sektorean ohiz kanpokoak diren ekintzak sustatzeko behar zen 
ausardiarekin sortu zen ekitaldi hori. Lankide gisa parte hartu dugu bertan, Cybasqueren laguntza 
izan dugu eta baliagarria izan da elkarrizketa bat ezartzeko publikoaren eta pribatuaren artean, 
zibersegurtasunaren arloko eskaintzaren eta eskariaren artean.

Enpresa parte-hartzaile guztien artean partekatu ahal izan genituen aurre egin beharreko 
etorkizuneko erronka berriak, baina, batez ere, disruptiboak izatea lortu genuen, behar dugun 
lankidetza-espiritua sortzeko formula berriak probatuz, eta zibersegurtasunari buruz oso modu 
desberdinean hitz egin genuen.

Basque Cyber Cabana

Parte hartu zuten enpresen artean zeuden:
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Basque Cyber Cabana

Jardunaldian zehar bi hitzaldi entzun ahal 
izan genituen: 'Zibersegurtasuna industria-
ekipamenduen ondasunetan eta bloke-katean' eta 
'Zibersegurtasuna sare elektrikoetan'.

Lehenik eta behin, 'Zibersegurtasuna industria-
ekipamenduen ondasunetan eta bloke-katean' 
hitzaldia eman zuten. Bertan, Euskadiko 
hainbat klusterrek parte hartu zuten, hala nola 
ERAIKUNEk, hauekin batera aritu zen Maialen 
Oregi Arbideren eskutik: Martin Fernandez 
(HEGAN, Basque Aerospace Cluster), Joseba 
Sainz de Baranda (FVEM, Vizcaína de Empresas 
del Metal), Patricia Tames (AFM, Advanced 
Manufacturing Technologies) eta Jon Mitxelena 
(GAIA Klusterra).

Bestalde, 'Zibersegurtasuna sare sozialetan' 
jardunaldian protagonistak izan ziren 
Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, sektore 
elektrikoari aplikatutako automatizazio 
industrialerako proiektuen zuzendaria eta I+G+b 
zibersegurtasunaren arduraduna Artetxen; 
Imanol G., Sare Elektrikoak Automatizatzeko 
I+G Proiektuen zuzendaria Ingeteam S.A.n 
eta Arkaitz Gamino García Accentureko 
Zibersegurtasun Industrialeko eta Europako 
Merkatuko zuzendaria, eta moderatzaile gisa, 
David Gonzalez, Ikerlaneko sistema integratuen 
talde- eta segurtasun-burua.

4.0 industriak eta industria-iraultzak 
dena menderatzen duten une honetan, 
gero eta gehiago dira sare elektrikoetako 
zibersegurtasunaren aldeko apustua egiten 
duten enpresak. Bigarren lan-saioa Ikerlanek 
gai horri buruz duen ikuspegiari buruzko 
pintzelkada txiki batekin hasi zen. Aurrerago, 
Miguel Ángel Sánchezek Osagai eta Sistema 
Elektriko Industrialen Esparruan sakondu zuen 
Zibersegurtasun Integralaren eremuan, eta, 
ondoren, Imanol Garcíak, Truevalsec produktuari 
buruz dena kontatu zigun. Bigarren lan-saio hori 
Arkaitz Gamino-ren hitzaldiarekin amaitu zen. 
Industria-inguruneetako garapen-teknologiei eta 
eragiketa ziberseguruei buruzko beste ikuspegi 
bat eskaini zigun.
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Basque Cyber Cabana

Gainera, bi hitzaldi nagusiez gain, ekitaldiko parte-hartzaileek aukera izan zuten une lasai batez 
gozatzeko. Bertan, loturak modu informalagoan sortzeko eta 'Ignite Talks' izeneko hitzaldi 
laburrak entzuteko aukera izan zuten. Hitzaldi horietan adituak izan ziren protagonista, eta 
zibersegurtasunaren arloko gaur egungo gaiei buruz duten ikuspegia eskaini ziguten.

Arkaitz Gamino, Accentureko Zibersegurtasun 
Industrialeko eta Europako Merkatuko 
Zuzendaria, zibersegurtasun- eta diseinu-
prozesuak zaintzearen garrantziaz aritu 
zen, auto bat sortzeari buruzko konparazioa 
eginez, eta teknologia eta pertsonen babesa 
azpimarratu zituen.

Hugo Llanos, Secure&IT-eko 
Zibersegurtasun Industrialeko Zuzendariak, 
SOC Industrialaren edo enpresetako 
Segurtasuneko Eragiketen Zentroaren 
xehetasunak eskaini zizkigun.

Elyoenai Egozcue, segurtasun ofentsiboko 
saileko eta S21sec aholkularitza 
estrategikoko saileko arduraduna, 
industria-enpresek zibersegurtasuneko, 
etengabeko monitorizazioko eta, batez 
ere, proaktibitateko eredu baterantz egin 
beharreko trantsizioaz aritu zen.

Jose Fernando Gómez Arbaizar, 
Ironchip-eko sortzaileetako bat eta CPO 
denak, adierazi zuen garrantzitsua dela 
gure sare sozialetan argitaratzen dugun 
informazioa zaintzea zibereraso baten 
aurrean hain kaltebera ez izateko.
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Basque Cyber Cabana

David Puron, Barbara IoTen sortzailea eta 
CEOa, software-eguneratzeen garrantziaz 
aritu zen, eta zibersegurtasun-neurri berriak 
asmatzeko giltzarri izan zen esperientzia 
pertsonala. Gainera, Davidek bereziki 
azpimarratu zituen produktu, zerbitzu, 
enpresa edo partikular batek noiz izango 
duen kalteberatasuna identifikatzen jakitea, 
eta eguneratzeek prozesu osoan izango 
duten garrantzia.

Eneritz Zubizarreta, Izertis-eko QA arloko 
Head Operational Lead-ek, kontatu zigun 
bere egitekoa garatzaileei software hobea, 
seguruagoa eta azkarragoa eraikitzen 
laguntzea dela. Era berean, software-testei 
buruzko irakaspenak eskaini zituen oso 
modu errazean, gosari bat egitea bezain 
gauza sinplearekin konparatuz.

Gerard Vidal-ek, Enigmedia-ko sortzaileak 
eta CSOk, kriptografia postkuantikoaren 
aukerak kontatu zizkigun, baita 
kriptografia gu babesteko behar bezain 
eraginkorra ez izateko arriskuak ere.
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Euskadiko zibersegurtasunaren sektorea zibersegurtasun-zerbitzuak eta -konponbideak eskaintzen 
espezializatutako enpresa pribatuek eta erakunde publikoek osatzen dute, Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntzako Euskal Sareak eta Hezkuntza Sareak osatzen dituztenak. Horien helburu 
estrategikoen artean daude, oro har, enpresei eragiten dieten zibersegurtasun-mehatxuei erantzuna 
ematea eta euskal herritarren eskubideak babestea.

Aurten gure ekosistemako hainbat enpresak mugarri handiak lortu dituzte. Horien artean, Four9s 
startup-a nabarmendu nahi dugu, gure ekosistemari ongietorria eman baitiogu.

Gure zibersegurtasunaren euskal ekosistema

Four9s-ek SQL SERVER plataformaren monitorizazio-, alerta- 
eta analisi-zerbitzuak eskaintzen ditu, denbora errealeko 
panelak sortuz, gorabeherak konpontzeko metrikak 
eta informazio garrantzitsuak lortzeko eta datu horiek 
aztertzeko eta konparatzeko. Gainera, aplikazio mugikorra 
dute, panel horiek edozein unetan kontsultatu ahal izateko.

Ongietorria Four9s-i

Hautaketa-prozesu luze baten ondoren, Defentsa Sailak CounterCraft aukeratu zuen, bere 
Cyber Deception teknologia eskainiko duena, aurkarientzat errealak direla simulatzen duten eta 
zibermehatxuak detektatzeko eta horiei erantzuteko balio duten ingurune digitalak eta honeypotak 
modu automatizatuan diseinatu, hedatu eta kudeatzeko gai den irtenbide bakarra. Gainera, startup 
horrek ziberariketa ugaritan erabili den teknologia erabiltzen du, eta NATOrentzako lanak ere egin 
ditu nazio-eremuko talde gorriekin.

Kontratu berri hori 2019aren hasieran Defentsa Sailaren unitatearen laguntzarekin egiten hasi zen 
prototipo baten emaitza izan da, eta mugarri handia da gure ziberekosistemarentzat; izan ere, bere 
eguneroko ahaleginari esker, Euskadi nazioarteko mailan dago berriro zibersegurtasunaren arloan.

AEBko Defentsa Sailak ekoizpen-kontratu bat esleitu dio CounterCraft-i
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Gure zibersegurtasunaren euskal sistema

Segurtasunean espezializatutako bi enpresa eta euskal teknologiaren fabrikatzaileak diren 
Ironchipek eta Open Cloud Factoryk aliantza estrategiko bakarra sinatu zuten 2021ean. Gure 
ekosisteman startup gisa hasi ziren eta startupak bizkortzeko Bind 4.0 programan, SPRI Taldeak 
garatutakoan, parte hartu dute. Eraldaketa digitalaren parametro aldakorretara hobeto egokitzen 
diren segurtasun-konponbideak bilatuko dituzte elkarrekin.

Ironchipek erronka eta aukera berrietan parte hartzeko ekimena darama DNAn, eta argi dute 
teknologia negozio-gaitzaile bihurtu behar dela, ez oztopo bat. Open Cloud Factoryri dagokionez, 
Europa mailan zibersegurtasun-konponbideak sortzen dituen enpresa bat da, eta bere helburu 
nagusia da konpainien sareko segurtasuna handitzea, IT/OT ikuspegi holistikoarekin.

Ironchipek eta Open Cloud Factoryk bi euskal segurtasun-fabrikatzaileren 
arteko aliantza bakarra sinatu dute

Enigmediak, gure euskal ziberekosistemako startupetako batek, lortu zuen izatea "Cybersecurity 
Made In Europe" zigilua eskuratu duen Espainiako lehen enpresa. European Cyber Security 
Organisation-ek (ECSO) abian jarri eta garatutako du zigilu hori. Mugarri garrantzitsu hori 
Cybasqueren ezinbesteko parte-hartzearekin lortu da, bera baita zigiluaren Espainiako jaulkitzaile 
bakarra, eta, gainera, EAEn dago.

"Cybersecurity Made In Europe" helburu nagusia da Europan egoitza duten zibersegurtasun-enpresa 
kualifikatuak sustatzea eta merkatu nazional tradizionaletatik harago duten esposizioa handitzea. 
Gainera, erabiltzaileak, bazkideak eta inbertitzaileak Europako jatorrizko zibersegurtasun-enpresen 
balio estrategikoaz kontzientziatzea du helburu.

Enigmedia da "Cybersecurity made in Europe" zigilua lortzen duen Espainiako 
lehen enpresa

BCSCn irmoki sinesten dugu enpresen arteko lankidetzan eta sareko lanean, ezinbestekoa baita 
zibersegurtasunaren arloan aurrera egiten jarraitzeko, are gehiago gaur egun, teknologiaren aurrerapen 
bizkorrarekin eta mehatxu eta babes-behar berrien agerpenarekin.
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Laugarren urtez jarraian, Eusko Jaurlaritzak, SPRI Taldearen eta Basque CyberSecurity Centreren 
bidez, zibersegurtasun industrialeko laguntzen programa jarri zuten martxan joan den 2021ean, 
industria-enpresen eta zerbitzu aurreratuen zibersegurtasunean hobekuntzak bultzatzeko.

Zibersegurtasun industrialeko Laguntzak 2021

Dirulaguntzak guztira:  3.480.962€

Zibersegurtasun industrialeko 
proiektuak exekutatzeko inbertsioa  
EAEn: 8.305.805€

Proiektuak: 
Aurkeztuak 440
Onartuak 404

Jarduera-sektoreak:

Manufaktura-
industria

Informazioa eta 
komunikazioak

Administrazio-jarduerak 
eta laguntza-zerbitzuak

Finantza- eta  
aseguru-jarduerak

Handizkako eta txikizkako 
merkataritza; ibilgailu  
motordunak eta 
motozikletak konpontzea

Beste zerbitzu batzuk

Ur-hornidura,  
saneamendu-jarduerak,  
hondakinen kudeaketa eta  
deskontaminazioa

Erauzketa-industriak

Jarduera  
profesionalak,  
zientifikoak eta 
teknikoak

Eraikuntza

Garraioa eta 
biltegiratzea

Osasun eta gizarte 
zerbitzuetako 
jarduerak

Energia elektrikoaren,  
gasaren, lurrunaren eta 
aire girotuaren hornidura

Nekazaritza, abeltzaintza,  
basogintza eta arrantza

Arte-, jolas- eta  
entretenimendu-
jarduerak

%70,48 %8,00 %7,61

%3,69 %2,37 %1,45

%1,43 %1,33 %0,90

%0,66 %0,62 %0,54

%0,52 %0,39 %0,02

Diru-laguntza lurraldez lurralde: Onartutako proiektuak lurraldez lurralde:

Araba

%15,68

Bizkaia:  
%35,81

Gipuzkoa:  
%48,51

Araba
68 

%16,83

Bizkaia:  
137

%33,91
Gipuzkoa:  

199
%49,26

1.246.320€

545.906€

1.688.736€
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Zibersegurtasun industrialeko Laguntzak 2021

Proiektu-motak:

%15,14. IT/OT inguruneetarako zibererasoetatik 
babesteko sistemak bateratzea eta 
integratzea. Arkitektura seguruak 
diseinatu eta gauzatzea eta, hala 
badagokio, sare industrialen 
segmentazioa gauzatzea.

%13,87. Industria-enpresen 
zibersegurtasun-maila nabarmen 
handitzen duten eta eraso-mota 
desberdinekiko arriskua eta 
zaurgarritasuna murrizten duten 
beste proiektu batzuk.

%11,34. Segurtasun 
perimetraleko gailuak 
eta beste gailu 
industrial batzuk 
monitorizatzea.

%10,58. Industriako informazioa/datuak 
segurtatzea. Erakundetik kanpoko pertsonen 
auditoretzak eta erasoen simulazioak, eta  
konpainiaren datuetarako sarbide-maila  
desberdineko barne-profilei buruzko auditoriak.

Diru-laguntzak, guztira: 3.480.962€

%5,50. Industria-softwarearen 
zibersegurtasuna ebaluatzea 
ekoizpen-instalazioetan eta hura  
hobetzea.

%6,94. Enpresa industrialeko 
langileak zibersegurtasunaren 
arloan kontzientziatzeko 
ekimenak.

%9,73. Ekipoaren mantentze-lanetarako,  
kontrolerako eta operaziorako behar  
diren ekoizpen-instalazioko 
industria-ekipoetarako OT  
urruneko sarbideen 
sekurizazioa; lan horiek 
gero eta maizago 
egiten dira urrunetik.

%10,15. Industriaren egungo egoeraren diagnostikoa 
zibersegurtasun industrialaren arloan, eta zibersegurtasuna 
hobetzeko ekintza-plana prestatzea. Industria-arriskuaren 
eta industria-zaurgarritasunaren azterketa. 
Sistema kritiko industrial bateko elementuen 
inbentarioa. Industrian sartzeko testa egitea. 
Web-aplikazioetako ahultasunen azterketa. 
Haririk gabeko komunikazio industrialen 
ikuskapenak.

%8,21. Informazio estrategikoa edo 
sentikorra babesteko neurriak, hala nola,  
jabetza intelektuala, I+G+B estrategiak,  
eraikinen planoak edo produktuen 
diseinua, DBEOk eragindako informazioa 
edo negozioaren 
lehiakortasunarekin eta 
iraunkortasunarekin 
zuzenean lotutako beste 
edozein.

%8,54. Zibersegurtasun industrialeko estandarretan 
edo Zibersegurtasuna kudeatzeko beste estandar 
batzuetan jasotako jardunbide egokiak hartzea. 
Segurtasun Eskema Nazionala, PIC Araudia 
betetzera egokitzea. Zibersegurtasuna 
kudeatzeko prozesua etengabe 
hobetzea, neurri espezifikoak hedatuz 
edo lehendik zeudenak baino 
heldutasun-maila handiagoetara 
eboluzionatuz.
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2021eko ekainaren 11n eta uztailaren amaierara arte, kanpaina bat jarri genuen abian gazteek
segurtasun informatikoarekin "match" egin dezaten eta sareen eta Interneten bidez beste
pertsona batzuekin harremanak izatean hartu behar dituzten babes-neurriez jabe daitezen.
Kanpaina horrek, #EginMatchZibersegurtasunarekin izenekoak, Tinderren berezko hizkera
erabili zuen, eta joko bat sortu zuen 16 eta 30 urte bitarteko gazteek eguneroko egoera
errealei aurre egin eta mundu digitalean duten segurtasun-mailari buruzko hausnarketa
egiteko. Harremanak izateko gehien erabiltzen den sare sozialetako bat da Tinder.

Tinderren, "match" egiteak esan nahi du norbaitek beste pertsona batekin konektatu duela
eta elkarrizketa bat has dezakeela. Horregatik, kanpainak emojiak gehitzeaz gain              , 
termino hori erabili zuen gazteak zibersegurtasunarekin konektatzera animatzeko, esate 
baterako, Tik Tok edo Reels-en bideoak grabatzean ingurune anonimoa ziurtatzeko edo 
partekatu behar ez diren edukiak zeintzuk diren jakiteko.

Gero eta jende gehiagok erabiltzen ditu sare sozialak, eta denbora luzeagoan eta gero eta adin 
txikiagoetan egiten du. Gure ingurunean funtzionatzen duten horrelako 20 plataforma baino 
gehiagotan sartzen diren 26,6 milioi pertsonetatik % 17k, hau da, 4,5 milioi inguruk, 16-24 urte ditu. 
Kolektibo hori sare sozialen bidez beste pertsona batzuekin erlazionatzeko moduaren ondorioz, 
zibersegurtasunaren ikuspuntutik kalteberenetako bat da. Jokoaren dinamika oso erraza zen: parte 
hartzen zutenek BCSCren Twitter eta Linkedin kanaletan argitaratu zen kanpainaren orrialdera joan 
beharko dute, sareetan nabigatzean sor daitezkeen egoera errealei buruzko baieztapen-multzo 
bati erantzuteko. Galdetegiak egoera oso desberdinak aurkeztu zituen: Instagrameko zozketetan 
datu pertsonalak ezezagunekin elkarbanatzea, beste pertsona batzuen irudi pertsonalak zabaltzea, 
WiFi sare publikoak erabiltzea edo pasahitzen konplexutasun-maila. Egoera horietako bakoitzean, 
parte-hartzaileek “swipe” egin behar zuten (Tinderren bezala) eskuinerantz edo ezkerrerantz, 
planteamendua egiazkoa edo gezurrezkoa ote zen zehazteko. Bukatzean puntuazio edo “score” bat 
lortzen zuten, segurtasunari buruzko oinarrizko aholku batzuekin batera.

Ekimen hori BCSCk bultzatutako sentsibilizazio-ekintzetako bat izan zen, Internet eta teknologia 
berriak erabiltzetik eratorritako mehatxuen aurrean gizarte seguruagoa lortzeko.

Egin Match Zibersegurtasunarekin
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Herritarrak kontzientziatzeko infografiak

Euskadiko zibersegurtasunaren sektorea enpresa pribatuek eta 
zibersegurtasuneko zerbitzuak eta irtenbideak eskaintzen 
espezializatuak diren erakunde publikoek osatzen dute, eta horiekin 
batera daude, baita ere, Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren 
Euskal Sarea eta Hezkuntza Sarea. Horien helburu estrategikoetako 
bat da zibersegurtasunaren arloko mehatxuei erantzuna ematea, 
enpresek eragiten baitie, eta euskal herritarren eskubideak babestea.

153 merkatu
-eragile 

BIND 4.0

125
enpresa

29
horietatik
Startup-ak

9 hezkuntza eta
unibertsitate 

10 elkarte

5 Zientziaren,Teknologiaren
eta Berrikuntzaren
Euskal Sarea 

4 erakunde
publiko

Gipuzkoa

Bizkaia

Araba

15
7

7

Zibersegurtasunaren arlokoak,
Euskadin identifikaturikoak

Startup-ak

Zibersegurtasunaren arloko neurriak eta gertaeren
sailkapena Euskadiko establezimenduetan

guztira

onartu dira 
178 proiektu

2020an Diru-laguntzak, guztira:

1.300.000

Laguntza-programak

Programan teknologia hauek hartzen dute parte: 

Segurtasun informatikoko neurriren batekin

Zibersegurtasuna Fabrikazio 
gehigarria

Robotika Big DataGauzen 
Internet

Errealitate 
areagotua

Adimen 
artifiziala

Ikuspegi 
artifiziala

Pasahitz
segurua

%78,0 %93,7

Software
eguneratua

%83,0 %96,1

Datuen
zifratzea

8,76% 46,39%%26,2 %43,5

Kanpoko
backup-ak

8,76% 46,39%8,76% 46,39%%6,11 %80,9

Sarera sartzeko
kontrola

8,76% 46,39%8,76% 46,39%%37,8 %68,8

VPN sare
pribatu birtuala

8,76% 46,39%8,76% 46,39%%20,9 %50,5

VPN

Segurtasuneko gorabeheren
aurkako aseguruak

8,76% 46,39%8,76% 46,39%%15,3 %24,8

GUZTIAK

10 LANGILEKO
ESTABLEZIMENDUA 

%88,2

%97,6%

Cybasque 2020ko gertaera aipagarri gisa

Euskadiko Zibersegurtasunaren arloko 
Industrien Elkartea, Eusko 

Jaurlaritzak, Sprik eta ICTA-GAIA 
sektoreko enpresek bultzatua; 

jarduera BCSC-rekin batera osatuko 
du, lankidetza publiko-pribatuaren 

espazioa sortuaz. 

→ Zibersegurtasunaren arloko industrien sustapen teknikoa, komertziala eta 

→ Enpresa elkartuen interesak egiaztatzea eta defendatzea.

→ Estatuko nahiz nazioarteko erakundeen aurrean ordezkatzea.

→ Modu proaktiboan esku hartzea erakundeen Eraldaketa Digitalaren eta 
Ekonomia Berriaren garapenean.

ekonomikoa.

enpresa42
elkartu Helburuak:

ZIBERSEGURTASUNAREN
EKOSISTEMA EUSKADIN

2020an

BDIH fabrikazio aurreratuko aktiboen eta zerbitzuen sare konektatua da; prestakuntzarako, ikerketarako, 
testatzeko eta baliozkotzeko azpiegitura du enpresen eskura, eta enpresei ezagutza eta zerbitzu zehatzak 

eskaintzen dizkie fabrikazio gehigarriaren, robotika malguaren eta zibersegurtasunaren eremuetan.

Cyber Range Zibersegurtasunaren nodoa

Cyber Range

Elkarren artean konektatutako 5 laborategik osatua

Zibersegurtasuneko profesionalak etengabe entrenatzeko eta trebatzeko 
diseinatua, eta, era berean, sektoreko profesional berriak prestatzen 

laguntzen duena. 

2017
Zentroaren 

sorrera

2018
Lehen

BCSDay

2019
Basque Country:

Land of Cyber Opportunities (RSA)

EKONOMARIEN GARAPEN
JASANGARRITASUN
ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOSTENIBILIAD
Y MEDIO AMBIENTE

BCAM
(Bilbo)

Vicomtech
(Donostia)

Ikerlan
(Arrasate)

Tecnalia
(Gasteiz)

Tecnalia
(Zamudio)

Identifikazio
biometrikoa

8,76% 46,39%%13,3 %25,6

Hainbat laguntza-programa daude, zibersegurtasunean espezifikoak izan gabe arlo horretan jarduerak diruz 
lagundu ditzaketenak, Industria 4.0 eremuaren barruan aurkitzeagatik: 
 

Industria-arloko
zibersegurtasunerako 

laguntza-programak

→ Hazitek → Basque Industry 4.0: Ekintzaile → Gauzatuindustria → ELKARTEK

Programaren 3. edizioa

→ 
→ 
→ 

zibersegurtasunaren
arloan, eta, bertan, 

Euskadi erreferentziazko 
ekosistema indartsu gisa 
finkatu da.

6

44oinarritutako
proiektu
berri 

Teknologia
berrietan

33
euskal enpresa 

traktore, nazioarteko 
erreferentziakoak 

startup hautatu 

32

3
zibersegurtasunekoak

Berrikuntza eta
ekintzailetza

2018

2019

1.423
milioi euro

1.481
milioi euro

Barneko I+G arloko gastua 

%4,1
eko igoera

Zibersegurtasunaren
arloko 187 ikertzaile

Junior ikertzaile,
Ph.D ikasle 52 

4 Laguntzako Staff
Administrari ofizial 

131 
Doktorego ondoko
Senior ikertzaile
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Herritarrak kontzientziatzeko infografiak

Sentsibilizazioa eta prestakuntza
Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren mendeko Basque Cybersecurity Centre-k (BCSC) 
hasiera-hasieratik garatu ditu zibersegurtasunaren arloko sentsibilizazio-zerbitzuak.

Horri dagokionez, BCSCn 2021ean sentsibilizazio- eta prestakuntza-jardunaldiak antolatu ditugu 
hainbat erakunderentzat, besteak beste, Gorabiderentzat eta Athletic Clubarentzat.

Sare sozialek hainbat modutan eragiten diete herritarrei, eta eragin hori biderkatu egiten da adimen-
desgaitasuna duten pertsonak dituzten familiei buruz ari garenean. Tailer horien bidez, BCSCk 
gai horiek eta horiekin zerikusia duten beste batzuk modu seguru eta osasungarrian erabiltzeko 
modua ezagutarazten lagundu nahi du; izan ere, teknologia tresna egokia izan daiteke kalteberenen 
arteko harremana eta garapena sustatzeko, baina arrisku-faktoreekin eta mehatxuekin zerikusia 
duten beste gai garrantzitsu batzuk ere barne hartu eta ukitu behar ditu.

Interneteko erabiltzaile nagusiak nerabeak eta gazteak dira, eta adimen-desgaitasuna dutenak 
kontuan hartu beharreko kolektiboa dira, kalteberatasun handia dutelako. Lehenengo saioan 
agerian geratu zen gurasoek gai horiei buruz duten kezka handia; izan ere, parte-hartzaile askok 18 
urtetik beherako seme-alabak zituzten eta beste batzuk 18 eta 30 urte bitarteko gazteak zituzten 
familiak ziren.
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Aurtengo urtarrilaren 20an egin zen lehenengo saioa, 
eta sare sozialen segurtasuna eta telefono mugikorraren 
erabilera segurua jorratu ziren. Bertan 40 pertsonak 
baino gehiagok parte hartu zuten. Saio horretan ikusitako 
feeling onak eta bertaratutakoen parte-hartze altuak gai 
osatuagoa izango zuen jardunaldi bat antolatzera bultzatu 
gintuen, eta horrek Interneten eta sare sozialen erabilera 
seguruari buruzko beste tailer bat ekarri zuen, martxoan bi 
zatitan egin zena.

Prestakuntza eta sentsibilizazioa Gorabide Elkarteko familientzat

2021eko urtarriletik aurrera, BCSCn hainbat saio antolatu genituen Gorabide elkartearentzat eta 
haren ZUREKIN programarentzat. Programa horrek familietan jartzen du arreta, uste baitu haiek 
funtsezkoak direla zibersegurtasunaren gaian, batez ere kideen artean adimen-desgaitasuna 
duten pertsonak dituztenak. Tailer eta saio horien bidez, BCSCk hainbat gai garrantzitsuri buruzko 
prestakuntza eman zuen hala nola Interneten erabilera segurua, sare sozialak eta telefono 
mugikorraren erabilera.

2021eko martxoan, Athletic Clubekin 
lankidetzan, kontzientziazio-jardunaldiak 
antolatu genituen Clubeko harrobi-
taldeko kideentzat, haien familientzat 
eta entrenamendu-lantaldeko kideentzat. 
Informazio-hitzaldien izenburua “Haur 
eta nerabeak konektatuta” izan zen. 
Jardunaldien helburu nagusia gaur 
egungo mundu teknologikoari aurre 
egiteko baliabideak ematea izan zen.

Kontzientziazio-jardunaldiak Athletic Clubekin: Internet, mugikorrak 
eta sare sozialak

HERRITARRAK

Sentsibilizazioa eta prestakuntza
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Bigarren tailer horretan, gainera, adimen-desgaitasuna 
duten pertsonen hamabi senidek parte hartu zuten, eta 
gai garrantzitsuak jorratu ziren, hala nola Interneteko 
segurtasuna, telefono mugikorraren gehiegizko erabileraren 
kontrola eta prebentzioa eta garrantzi bereziko gaiak, esate 
baterako ziberjazarpena eta sareetako beste indarkeria-mota 
batzuk. Tailer horrek familia horietan izan zuen erantzuna 
kontuan hartuta, eta jardunaldietan galdera ugari sortu 
zirenez, BCSCn beharrezkotzat jo zen zalantza guztiei 
erantzutea, eta, horretarako, tailer horren bigarren edizio bat 
antolatu da maiatzaren 20rako eta 27rako.

Saio horiekin, familien parte-hartze aktiboa sustatu nahi dugu une oro, COVID-19aren 
pandemiarekin bizitzen ari garen unea gorabehera. Gainera, familia-taldeek interes handia 
erakutsi dute etxeetako zibersegurtasunaren gaietan eta haien eremu hurbilenetan, eta horregatik 
garrantzitsua da aipatutako tailer berri horiek maiatzean egitea.

Jardunaldi horien laburpen gisa, nabarmendu behar da BCSCk oso erantzun positiboa jaso 
zuela Gorabideren eta familia horien aldetik. Bi aldeek adierazi dutenez, bertaratutakoak izugarri 
kezkatzen dituzten gaiei heltzea errazten duten tailerrak dira.

Kontzientziazioa
Ransomwarea, zer den, nola hedatzen den eta zer egin erasorik 
gertatuz gero zure enpresa babesteko

Deskuidu soil batek ransomwarearen biktima bihur dezake zure enpresa. Berdin dio enpresaren 
tamainak eta zein sektoretan diharduen: nahikoa da zure erakundeko pertsona batek iruzurrezko 
mezu bat irekitzea, webgune ezezagun batean sartzea, edo infektatutako fitxategi batean klik 
egitea, troiar bat bere ordenagailuan sartzeko eta enpresaren datuetan sartzea galarazteko. Une 
horretan, zure enpresa zibergaizkile baten bahitu digital bihurtuko da, eta erreskatea ordaintzeko 
eskatuko dizu, zure ekipoa edo informazioa berreskuratu ahal izan dezazun. Basque CyberSecurity 
Centre-n, arazo horretaz jabetuta, ETEei eta enpresa handiei ohartarazten diegu eta laguntza 
ematen diegu hainbat zerbitzuren bidez.
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Transmisio-metodoa oso sinplea da. Askotan, zibergaizkileek 
masiboki bidaltzen dituzte mezu elektronikoak URL faltsuetarako 
estekekin edo erantsitako fitxategi gaiztoekin formatu 
desberdinetan, norbaitek deskuidu bat izan eta akats baten 
ondorioz ireki zain. Erabiltzaileak fitxategian edo estekan klik 
egiten duen unean, ransomwarearen deskarga aktibatuko da, 
haren sistema enkriptatu eta pasahitzaren bidez bahitzen du harik 
eta biktimak erreskatea ordaindu arte.

Malvertisinga edo publizitate gaiztoa. Metodo horrek iragarki 
konbentzionalen publizitate-espazio berberak baliatzen ditu 
“exploitak” dituzten iragarkiak txertatzeko, hau da, ekipo batean 
kalteberatasunak bilatzen dituzten programak, haren kontrola 
lortzeko edo sareko datuak lapurtzeko. Ransomware-eraso asko 
publizitate gaiztoaren bidez hedatzen dira.

Deskarga automatikoak edo Drive-by. Eduki 
gaiztoa duten eta biktimak jakin gabe 
exekutatzen diren ezkutuko deskargak 
dira. Kasu horretan, benetako arriskua da 
infektatutako webgune bat bisitatze hutsarekin 
exekutatzen direla.

Sare sozialak edo bat-bateko mezularitza. 
Sareek eta bat-bateko mezularitzak aukera 
ematen diete zibergaizkileei biktimengana 
modu masiboan eta erraz iristeko, esteka 
faltsuen edo fitxategiak dituzten fitxategien 
bidez.

Segurtasun-zuloak. Eguneratu gabeko 
aplikazio eta sistema eragile batzuek 
kalteberatasunak edo segurtasun-zuloak 
dituzte, eta ziberdelitugileentzako foku ere 
izan daitezke.

Ransomwarea transmititzeko modu nagusiak hauek dira:
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 Azken segurtasun-adabakiak 
dituzten software eguneratuak 
eta nabigatzaileak eta sistema 
eragileak edukitzea.

Segurtasun-kopien plan 
eguneratua diseinatzea.

Spam- eta phishing-mezu 
guztiak iragaztea eta 
enpresak erabiltzen ez dituen 
eranskinak blokeatzea.

Erakundean 
zibersegurtasunaren kultura 
zabaltzea.

Ransomwareak zure enpresa infektatu badu, neurri jakin batzuk hartu behar dituzu, eta, batez ere, 
ez ordaindu inoiz erreskatea. Hori eginez gero, horrelako delituak betikotzen laguntzeaz gain, inoiz 
ez duzu izango arazoa amaitu izanaren ziurtasunik edo datuak berreskuratzeko bermerik. Hauek 
dira gauzatu beharko dituzun ekintzetako batzuk:

Ransomware-eraso baten aurrean, ezinbestekoa da prebentzio-neurri eraginkorrak hartzea eta, 
eraso baten biktima izanez gero, hura arintzeko modurik onena ezagutzea:

Hauek dira gauzatu beharko dituzun ekintzetako batzuk:

Deskonektatu 
sareko ekipoa 
troiarren hedapena 
saihesteko.

Gorde fitxategi zifratuak; 
baliteke desenkriptatzea 
lortzen duen tresnaren bat 
aurrerago sortzea.

Leheneratu kopiak eta garbitu 
infektatutako sistemak. Horrela, 
lehenbailehen lortuko duzu guztia 
leheneratzea, eta normaltasunera 
itzuli ahal izango zara denborarik 
laburrenean.

Aldatu pasahitz guztiak 
beste gailu batetik, eta, ahal 
bada, beste sare batera 
konektatuta.

Salatu agintariei kasua, eta bilatu Basque 
CyberSecurity Centre-ren eta gorabehera 
konpontzen lagun diezazuketen beste 
zibersegurtasun-erakunde batzuen laguntza.
Adibidez, Zibersegurtasun-katalogoak 
zure enpresari funtsezko zerbitzua eman 
diezaioketen enpresen zerrenda zabala 
jasotzen du.
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Zibersegurtasun-aholkuak

Oso dibertigarria da kuadrillarekin online jokatzen aritzea, baina horrek 
berekin dakartza gamerrek eta beren gurasoek ezagutu behar dituzten 
arriskuak. Bideojokoen industriak goranzko joera du, eta haren zifrek 
hori berresten dute. Bideojokoen Espainiako Elkartearen datuek 
erakusten dute industria horrek zinemarena edo musikarena gainditzen 
duela, eta, gainera, pandemiak bultzatu egin duela. 2020an, gamer-
kopurua 15,9 milioikoa izan zen, eta lau jokalaritatik batek (% 26) 6 eta 
14 urte bitartean ditu. Gero eta adin txikiagoetan iristen da etxeetara, 
ludikoa eta soziala izanik ideala delako gazteenentzat. Hala ere, 
praktika horrek baditu zenbait arrisku ere lotuta, eta, beraz, 
segurtasun-neurriak aplikatzea komeni da.

Gero eta pertsona gehiagok jokatzen dute online. Baina online bideojoko guztiak seguruak dira?
Zein neurri hartu behar ditugu zibergaizkileen sareetan ez erortzeko?

Horregatik guztiagatik, garrantzitsua da jakitea online partida batean egon daitezkeen mehatxuak, 
ingurune bereko pertsonen artean izan arren. Gure aisialdian dibertitzeko eta egunerokotasunari 
ihes egiteko jokatzen dugu, baina horrek ez du esan nahi arreta-neurriak lasaitu behar ditugunik. 
Arazoak saihesteko, garrantzitsua da aholku hauek kontuan hartzea:

Erabili helbide elektroniko berri bat 
online plataformetan erregistratzeko. 
Horrela, partekatu nahi duzun 
informazio pertsonala mugatu eta 
kontrolatuko duzu.

Egiaztatu webguneen egiazkotasuna. 
Markaren domeinua barne hartzen 
ez duten URLez eta SSL ziurtagiririk 
gabeko orrialdeez ez fidatzea 
zibergaizkileen tranpan ez erortzeko 
modu ona da.

Era berean, ez sartu daturik posta 
elektronikotik ireki duzun orri batean, 
phishing-kasu bat izan baitaiteke.

Berrikusi zure sare sozialetara eta gailuetara konektatutako app eta kontuak.

Ez lotu kreditu-txartelak 
joko-plataformetan. Erabili 
saldo mugatuko txartel birtual 
bat, erabiltzen ez duzunean 
itzali ahal izango duzuna.

Eduki eguneratuta zure 
sistema eragilea, app-ak eta 
zure antibirusa. Software 
gaiztoren bat sartuz gero, 
anomaliak detektatuko dituzte.

Aldatu maiz zure plataformen 
pasahitzak. Aktibatu bi 
urratsetan egiaztatzeko aukera 
ahal den guztietan babes 
handiagoa izateko.
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Gamerrentzako aholkuak emateaz gain, udako oporretako irteera-operazioari buruzko infografia
bat ere egin dugu, oporrak bide onetik joan daitezen.
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Cyber Antzarra
Instagramen lehiaketa bat irabaziko bazenu, zure datuak eta zure txartel-zenbakia emango
zenituzke? Ezagutzen ez duzun zure adineko norbaitek elkarrekin konektatzeko gonbidapena
bidaliko balizu, onartuko zenuke? Eta oporretara joaten bazara ostatu batera zure kuadrillarekin
eta WiFi ireki bat aurkitzen baduzu, hari lotuko zinateke?

Interneteko, App-etako eta sare sozialen erabiltzaileak garenez, gure eguneroko bizitzan aurre egin
behar diegu egoera horiei, baina askotan ez gara jabetzen gure informazioaren eta gure gailu
elektronikoen segurtasunerako izan ditzaketen arriskuez. Eta, batzuetan, ez zaio behar besteko
garrantzia ematen.

Zibergaizkileek identitatea lapur diezazukete, zure profil pertsonalean sar daitezke 
zure datuak lortzeko, edo kontaktuetan sartu eta eragin diezaiekete, besteak beste. 
Familiak zentzu horretan kontzientziatzeko helburu sendoarekin, #CyberAntzarra 
izeneko udako jokoa sortu genuen.
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Irteera profesionalak
Zibersegurtasuna gero eta presenteago dago, eta gaur egun eskaintzak eskaria gainditzen duen 
lanbide bakarretakoa da. Estandarren eta Teknologiaren Institutu Nazionalak (NIST) lanbide-aukera 
desberdinak bost zutabetan bereizten ditu:

BCSCren aldetik, partikularren eta zure enpresaren zibersegurtasunarekin lotutako laguntza 
eskaintzen jarraitzen dugu, eta Euskadin zibersegurtasunean espezializatutako enpresak 
ditugu, kalitate-estandar gorenak bermatzen dituztenak. Gure webgunean daude Euskadiko 
ziberekosistemakoak diren enpresa eta erakunde guztiak.
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Sistemen digitalizazioak lan-mundua aldatu du, eta 
hori arlo guztietan aplika daiteke, Administrazio 
publikoan, negozioetan, osasunean edota 
telelanean. «Enpresa batek jauzi hori egiten 
duenean ez du modan dagoelako egiten, baizik eta 
ereduak errentagarritasun handiagoa eskaintzen 
duelako eta publiko zabalago batera iristeko aukera 
ematen duelako -azaldu du Jose Diéguezek-. Baina 
igarotze hori ezin da edonola egin, ahalegin bat 
eskatzen du babestua izateko».

Etxeko PCtik Fortinet gudu-hegazkin 
baten garunera

Zibergaizkileen tranpetan eror ez gaitezen, zuhur jokatu behar dugu 
eta babes-neurri batzuk hartu behar ditugu, kutxazain batetik kreditu-
txartelarekin dirua ateratzean egiten den bezala.
 Zibersegurtasunaren Euskal Zentroak (BCSC) material lagungarri 
ugari argitaratu eta bere webgunearen (www. basquecybersecurity.
eus) eta sare sozialen bidez banatzen du; "arriskuez jabetzen den 
gizartea gizarte seguruagoa baita", egiaztatzen du. Hala eta guztiz, 
lehenengo gomendioa eta oinarrizkoena sen onez jokatzea da, 
zenbaitetan gutxienetan egiten dena: klik egin aurretik, pentsatu.

Maula elektronikoak: pentsatu 'klik' egin aurretik

Kalteberak | Espainiako enpresen 
% 90 ETEak dira, askotan baliabide 
gutxi eta segurtasun informatiko 
eskasa dutenak. Telelanak eta aisialdi 
digitalaren hazkundeak arrakalak 
ireki dituzte, eta delinkuentzia berriak 
berehala baliatu nahi ditu.

Gakordearen ordez 
pendrivea erabiltzen 
duten lapurrak
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Basque CyberSecurity Centre (BCSC) Europako 
funts bat diseinatzeko aukeratu dute. Funts 
horren helburuak dira, besteak beste, Europako 
zibersegurtasun-enpresetako inbertsioa sustatzea, 
sektorea indartzea eta Estatu Batuetako, Erresuma 
Batuko edo Israelgo enpresekin, besteak beste, 
lehiatzea. Funtsa, European Cybersecurity 
Investment Platform (ECIP) izenekoa, ekimen 
publiko-pribatua da, 42 eragile inbertitzaileren 
parte-hartzea duena, eta datozen bost urteetan 
gutxienez 1.000 milioi euroz hornitua egongo dena.

Zibersegurtasunaren Euskal zentroak 
Europako programa bat diseinatuko du

Zibersegurtasun industrialaren arloan, aurkeztutako 
ekimenak 49 milioi eurokoak dira guztira. Sektore 
hori Euskadiko "espezializazio-nitxotzat" jotzen 
da, orain arte Basque Cybersecurity Centre-ren 
bidez sustatua. Era berean, konputazio kuantikoari 
dagokionez, 74 milioi errendimendu handiko 
konputazioko (HPC) eta teknologia kuantikoen 
konputazio-ekimenetara bideratzea proposatzen da.

Datua industriaren zerbitzura

Zibersegurtasuna beharrezkoa da 
partikularrentzat, erakundeentzat 
eta enpresentzat, eta oraina eta 
etorkizuna ere bada hazten ari 
den sektore batentzat, azaldu du 
BCSCko zuzendariak. "Duela lau 
urte ez geunden sentsibilitatea eta 
zibersegurtasun-jarduera duten 
eremu geografikoen zerrendan, eta 
gaur egun gure posizionamendua 
garrantzitsua da", dio Basque 
Cyber Security Centre-ko (BCSC) 
zuzendariak, duela gutxitik European 
Cyber Security Organisation (ECSO) 
erakundean eskualdeentzat gordeko 
aulkian esertzen denak.

Javier Diéguez: "Zibersegur-
tasuneko ekintzailetza handia 
dago Euskadin, eta nolabaite-
ko espezializazioa industria-
rako konponbideetan"
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5G Euskadi proiektua garatzen duten enpresen partzuergoak jada 
osatu du bosgarren belaunaldiko sarearen hedapena Arabako, 
Bizkaiko eta Gipuzkoako hiru teknologia-parkeetan, baita Basque 
Cyber Security Centre-n (BCSC) eta Abadiñoko Gestampo fabrikan 
ere, eta 5Gko ahalmen-probak egiten hasi da benetako kasuetan. 
Atzo, partzuergo hori osatzen duten enpresek eta bazkideek 
Zamudioko Teknologia Parkean dagoen Fabrikazio Aurreratuaren 
Zentroan (CFAA) ezagutzera eman zituzten, besteak beste, 
proiektuaren edukia eta aurrerapenak. Ekitaldi horretan egon ziren 
Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua, 
Arantxa Tapia, eta Telekomunikazio eta Azpiegitura Digitaletako 
Estatu Idazkaria, Roberto Sanchez, besteak beste.

5G teknologia euskal teknologia-parkeentzat

Zibersegurtasunaren Euskal Zentroa, Eusko 
Jaurlaritzak izendatutako erakundea, 2017an 
abiatu zen Euskadin zibersegurtasuna sustatu eta 
indartzeko eginkizuna betetzeko. Zibererasoak
oso ohikoak dira. Asier Martínez Larrialdi 
Informatikoei Erantzuteko Taldearen (CERT) 
arduraduna da zentroa sortu zenetik, eta ibilbide 
luzea du zibersegurtasunaren eremuan. "Eraso 
gehienak masiboki eta bereizi gabe egiten dira, 
eta, beraz, edozein pertsona edo erakundek jasan 
ditzake", adierazi du.

"Zibereraso askoren ondorioa 
negozioak ixtea da"

Threat Fabric zibersegurtasun-
enpresak Google Play Store-n 
eskuragarri egon diren banku-troiar 
batzuei buruz egindako ikerketaren 
emaitzak partekatu ditu. 300.000 
instalazio baino gehiago izan 
dituzte banku-datuak lapurtzeko 
hainbat herrialdetan, hala nola 
Espainian edo Portugalen.

Banku-datuak lapurtzen 
dituzten Google Play-ren 
aplikazioez ohartarazi 
dute
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ZER DA BCSC?

BCSC Euskadin zibersegurtasuna sustatzeko Eusko Jaurlaritzak  izendatutako erakundea da. 
Zeharkako ekimena gara, Eusko Jaurlaritzak bere enpresekin eta herritarrekin zibersegurtasunaren 
arloan duen konpromisoa adierazten duena.

MISIOA

VALORES

IKUSPEGIA

Euskal gizartearen 
zibersegurtasun-kultura 
sustatzea eta garatzea.

Zibersegurtasunaren 
aplikazioarekin lotutako jarduera 
ekonomikoa dinamizatzea .

Sektore profesionala indartzea.

Euskadi nazioarteko erreferente 
gisa kokatzea zibersegurtasun 
industrialeko gaietan.

Zibersegurtasunean erreferenteak 
izatea maila nazionalean eta 
nazioartean

Maila nazionaleko eta nazioarteko 
proiektu publiko-pribatuen buru 
izatea eta haietan laguntzea.

Hurbiltasuna Osotasuna Berrikuntza Konpromiso
soziala

Gardentasuna

EUSKO JAURLARITZAKO SAILAK:

• Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena.

• Segurtasuna.

• Gobernantza Publikoa eta 
Autogobernua.

• Hezkuntza.

ZENTRO TEKNOLOGIKOAK

• Basque Center for Applied Mathematics

• Ikerlan

• Tecnalia

• Vicomtech

Basque Cybersecurity Centre-k osatzen dute:
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ECIP bezalako ekimenak sustatzen 
jarraitu nahi dugu, euskal enpresek 
Europako merkatuan hazten jarrai 
dezaten. Era berean, Europako eragile 
inbertitzaileek euskal enpresetan duten 
interesa erakarri nahi dugu enpresa 
horiek indartsuagoak izan daitezen eta 
haien hazkundea bizkortzeko.

Zibersegurtasunaren arloan profesionalen 
belaunaldi berri bat sortzeko ahal den guztia egin 
nahi dugu. Horretarako, hezkuntza arautuaren 
arloko ekimenak babestuko ditugu, baina baita 
ikastaroak eta enpresetan etengabeko prestakuntza 
ere. Gauza bera egingo dugu txikienekin, Txac 
Planet programatzen ikasteko haurrentzako telesail 
berria kasu.

Ekintzailetza sustatzen jarraitu nahi dugu, eta 
zibersegurtasuna ardatz nagusi duten gure 
ekonomiaren proiektu eraldatzaileak bultzatzen.

Ahalik eta gehien haztea

 Gauza berri bat ikastea

Maila gorenera arte bultzatzea

2022 itxaropenez beteta dator, baita zibersegurtasunari dagokionez begiratu beharreko aukera 
berriez ere. Laneko digitalizazioa eta erosketa digitaleko plataformen erabilera azeleratua areagotu 
egin dira, eta, horren ondorioz, zibersegurtasuneko joera berriak berehala iritsi dira.

Argi dago gure bizitzetan txertatutako teknologia arriskuetatik salbuetsita ez dagoen errealitatea 
dela, eta, beraz, urte honi begira, BCSCn helburu hauek jarri dizkiogu gure buruari:

Industria-enpresek zibersegurtasuna merkatuan 
muskulua ateratzeko aukera gisa ikus dezaten nahi 
dugu. Horretarako, beren sentsibilitatea handitzea dugu 
helburutzat, lehiakortasun-balio gisa har dezaten, eta ez 
kostu gisa.

Muskulua ateratzea

Industria-enpresek zibersegurtasuna merkatuan muskulua 
ateratzeko aukera gisa ikus dezaten nahi dugu. Horretarako, 
beren sentsibilitatea handitzea dugu helburutzat, 
lehiakortasun-balio gisa har dezaten, eta ez kostu gisa.

Munduan zehar ibiltzea
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Aurrera begiratzen jarraitu ahal izateko, garrantzitsua izan da 2022an zibersegurtasunari 
dagokionez aurre egin beharreko erronkak identifikatzea:

Mehatxuei dagokienez, zibersegurtasunaren teknologia berrien bidez aurre egin nahi diegun lau 
potentzial arriskutsu identifikatu ditugu:

Lan-ingurunearen digitalizazioa
Eguneroko jardunean, hala nola hodeiko informazioa partekatzea, online 
fitxaketak, telekonferentziak, online lankidetza-lana, baita beste prozesu batzuen 
digitalizazioarengatik ere, hala nola sinadura elektronikoa.

Erakunde-erresilientzia 
txertatzea

Produktuak eta zerbitzuak garatzean hartzen 
diren arriskuak ulertu eta identifikatuz.

5G eta IoT

Babes handiagoa izateko eta industrian 
segurtasunez sartzeko bidea ireki da.

Passwordless

Pasahitzak erabiltzaileen praktika onaren 
araberakoak dira, eta, beraz, sinadura 
digitaleko eta pertsonak identifikatzeko beste 
modu batzuk aurkitzeko desafioa sortzen da, 
zalantzarik gabeak, fidagarriak eta sendoak.

Babesik onena

Adimen Artifizialaren eta Machine Learning-en 
bilakaeraren bidez.

Deep Fakes-ak 
eta identitate-
ordezpeneko 
distortsiotik 
haragoko 
aplikazioak.

Identitatea edo 
datuak lapurtzeko 
geolokalizazioa 
erabiltzea.

Ordenagailu 
kuantikoak 
garatzeko aukera, 
informazioaren 
babesaren 
ikuspegia aldatu 
behar dela 
pentsatzera 
behartzen duena.

Ransomwarearen 
mehatxu gero 
eta handiagoa, 
Euskadin. 2021ean, 
zibererasoak % 20,4 
igo dira.

ETORKIZUNEKO ILDOAK
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Azkenik, zibersegurtasuna 
jarduera ekonomiko gisa 
garatzeko dugun rolaren barruan, 
plan estrategikoak eskaintzen 
digun esparruan, bi ikuspegitatik 
jarraituko dugu aurrera. Alde 
batetik, beste eremu publiko 
batzuekin elkarlanean aritzea, 
euskal administrazio publikoaren 
eraldaketa digital segurua 
sustatzeko. Bestetik, enpresen 
arteko aliantza estrategikoak 
lantzen jarraituko dugu 
zibersegurtasun-konponbide 
integralak garatzeko. Aldi 
berean, zibersegurtasunean 
espezializatutako profil-enpresen 
hierarkian presentzia handiagoa 
duen rol bat eraikitzeko lan egingo 
dugu.

Euskadiren irudiak 
zibersegurtasunaren aldeko 
apustua egiten duen eta 4.0 
industriaren garapena konfiantza 
digitaleko irizpideei jarraikiz 
egiten den lurralde batena 
izaten jarraitzea nahi genuke. 
Azken batean, abangoardiako 
ekosistema bat, non pertsonak 
erdigunean kokatzen diren 
eta teknologiek oparotasuna 
babesteko eta gizarte-kohesioa 
indartzeko balio duten.


