
                                            

GEBren dokumentazio zentroko irakurketa gida: 
'Zibersegurtasuna edo gure ekintzen erantzukizuna geure gain 

hartzeko erronka' 

 

Hainbat iturritik bildutako estekak, gidak, eleberriak eta 
ziberhiztegiak 

 

Ciberdiccionario: Conceptos de ciberseguridad en lenguaje 

#Entendible 

Zibersegurtasunaren kontzeptuak, hizkuntza lau batean azalduta, 

irakurleak oinarrizko ezagutza teknikoak dituela onartuz. 

 

¡Ciber-conciénciate!: Ni sabemos toda la verdad ni somos 

conscientes del verdadero peligro que nos acecha 

Zibersegurtasunari buruzko liburu honetan, aholkuak eta gomendioak 

ematen dira, ingurune profesionalean, pertsonalean eta familiarrean 

aplika daitezkeenak, gure bizitzetan zibersegurtasunaren kontzientzia 

ezartzen laguntzen digutenak. Gainera, gure adingabeak babesteko 

orientazioa ematen digu, sarean teknologiak eta portaera segurtasunez eta arduraz 

erabiltzeko jarraibideen inguruan, bai eta pribatutasunaren kudeaketa egokiaren 

beharraz sentsibilizatzeko ere. 

 

 



 
 

GuíaBurros Ciberseguridad: Consejos para tener vidas digitales 

más seguras (Guíburros) 

Bizitza digital seguruagoak izateko aholkuak ematen dituen gida, 

zibersegurtasunaren definiziotik, zibermehatxu ohikoenetatik eta horiek 

nola detektatu, eta arlo honetan zer egin behar den. Zertarako nahi 

dituzue nire datuak? Zibermehatxu mota ohikoenak eta nola detektatu. 

Ciberseguridad al alcance de todos: Guia práctica para evitar ser 

víctima del ciberdelincuente  

Zibersegurtasun-liburu honek Zibersegurtasuna azaltzen du, 

edonorentzat ulergarria den hizkuntza sinple batean, pertsonak 

kontzientziatzeko eta erakusteko nola handitu beren gailuetako edozein 

erabiltzeko unean duten segurtasun- eta lasaitasun-maila, dela 

Interneten nabigatzen, dela posta elektronikoa erabiltzen edo Interneten artikulu bat 

erosten. 

Guía práctica de Ciberseguridad  

Eremu pertsonalean, zibersegurtasuna gure egunerokotasunaren parte 

da, nahiz eta kontziente ez izan. Zerbitzu desberdinak (hala nola posta 

elektronikoa, sare sozialak, gure gailu pertsonalak, etab.) erabiltzeak 

arrisku-jokabide jakin batzuk bere gain hartzea dakar, eta mehatxurik 

ez badugu, arazoak eragin ditzakete, hala nola nortasuna ordeztea, 

egiaztagutunak lapurtzea, gailuak bahitzea, etab. Hori korporazio- edo enpresa-

esparru batera eramanez gero, ondorioak oso txarrak izan litezke. Gidaliburu 

honetan, honako hauei buruzko erantzunak eta informazioa eman nahi dira: dauden 

arriskuak eta horien aurrean babesteko neurriak, kontzientziazioaren ikuspegitik ez 

ezik, alderdi operatibo eta praktikoenetik ere. 

Los hombres que susurraban a las máquinas (Antonio Salas)  

Antonio Salasek argitaratu berri den liburu honetan erakusten duenez, 

zibersegurtasuna nobelazko istorio baten protagonista izan daiteke. 

Egileak sareko arriskuei buruzko ikerketa luzea erakusten du, emaitza 

kezkagarriekin. 

Onena da argibide gehiegi ez ematea eta zibersegurtasuna modu ez hain teorikoan, 

dibertigarriagoan eta atseginagoan tratatzen duen titulu honetako orrialdeetara ez 

eramatea, batez ere horri buruz dena dakitenentzat edo teoria oso lodia zaienentzat, 

gustura digeritzeko. 

Ciberseguridad: consejos para tener vidas digitales más seguras 

(Mónica Valle)  

Liburu hau berriena da eta zibersegurtasunean aditua den kazetari 

espainiar batek idatzi du. Oso eguneratua izateaz gain, interesgarriena 

bere ikuspegi praktikoa eta internauta ertainentzako gida kontzeptua da; 

hau da, ez da nahitaez gaian adituak diren pertsonentzako liburua, 

Interneten nabigatzen duen edozein gizakik ordu batzuk eman beharko lizkioke 

irakurtzeko eta Monicak gomendatzen duena aplikatzeko. 

Irakurketa merkea da, erraza baina oso eraginkorra eta irakurtzeko erraza; beraz, 

funtsezkoa litzateke etxeko liburutegi batean egotea. 



 
 

El cisne negro. Nassim Nicholas Taleb  

Nicholas Taleben El cisne negro (Nassim Nicholas Taleb). Saiakera 

horrek ez du zibersegurtasuna hain modu nabarian tratatzen, edo ez, 

behintzat, hain modu monopolizatuan. Hala ere, liburu horrek, besteak 

beste, gogoeta sakona egitera gonbidatzen du, hain muturreko 

zailtasunari buruz, ezinezkoa ez deitzearren, enpresek gordetzen 

dituzten datuen % 100 gordetzea baitakar. 

Irakurketa harrigarria da, zibersegurtasunean pentsatzeaz gain, zugandik beste 

begirada bat ateratzea lortuko duten beste alderdi batzuetan ere pentsaraziko 

dizuna.Zure inguruan gertatzen da. 

El rostro de la sombra – Alfredo Gómez Cerdá  

Erabiltzaileen % 90ek bere egunerokotasunean egiten duenari buruzko 

liburua da, sare sozialetara edukia igotzeari buruzkoa. Sare sozial 

batera igo duzun janari plater baten irudi soil gisa erakusten du, eta ez 

da zurea izango konpartitzen duzun unean. Hiztegia gazteagoa da, 

nerabeek Interneten gauzak partekatzeak izan ditzakeen ondorio 

lazgarriak ezagutu ditzaten. 

Bajo el paraguas azul – Elena Martínez  

Badakizu zenbat denboratan honda daitekeen pertsona baten bizitza? Bi 

segundotan, WhatsAppen argazki bat partekatzeko behar den denboran. 

Badakizu, cyberbullying-ari buruzko hitzaldiak eman dizkizute, zuri ez 

litzaizuke inoiz gertatuko, betiko rolloak ditugu, ezta? Horixe bera 

pentsatu zuen Glaucak. Zer gerta zitekeen mutil-lagunari argazki bat 

bidaltzen bazion asko maite bazuten? Ez nekien bere senargaiak Andreari emango 

ziola. Eta Andreak, bere arima osoarekin gorroto duenak, jende gehiagorekin 

partekatuko luke, eta Internetera igoko luke denen txalo egiteko. Eta Interneten, 

zure bizitza ez da zurea izango berehala... 

¡Atención Mamás Y Papás!  

Erabilera-egoerei buruzko eskuliburu honek erantzun azkar eta 

zehatza ematen dizue zuei: gurasoei, gailu mugikorrak erabiltzen 

dituzten seme-alabak dituztenei: smartphoneak, tabletak eta 

Wearables. Haur eta nerabeek gailu mugikorren balizko erabilera-

egoerei buruzko 60 kasu eskainiz, eta horiek bizi diren hiru 

espazioei buruz aztertuz: familia, kalea eta eskola edo institutua. Segurtasun 

teknologikoan eta haurren eskubideetan eta IKTetan (Informazioaren eta 

Komunikazioaren Teknologiak) adituak diren adituek zehatz-mehatz aztertu dituzte 

kasuak, lekukotasunak eta konponbideak barne, eta ikuspegi bikoitza eman dute 

segurtasunaren eta hezkuntzaren ikuspegitik, eskuliburua etengabe zeharkatzen 

baitute. Aldi berean, gailu mugikorren erabilera praktikoari buruzko infografiak ere 

sartzen dira, hala nola bi hiztegi: bat berehalako mezularitzakoa eta bestea 

emotikonoena, haurrek eta nerabeek beren smartphone, tablet eta Wearablesekin 

erabiltzen duten hizkuntza ulertzeko. 
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 https://www.incibe.es/  

 Estudio sobre la ciberseguridad y confianza del ciudadano en la Red (abril 2020)  
 Infografías Estudio sobre la ciberseguridad y confizanza del ciudadano en la Red  

 Datos Estudio sobre la ciberseguridad y confianza del ciudadano en la Red  
 Fichero Datos Ciberseguridad y Confianza  

 9 libros sobre Ciberseguridad en tiempos de COVID-19 (Nacho Saez) 

 Libros-de-ciberseguridad-que-no-te-puedes-perder  
 https://www.cybersecuritydih.es/informacion-y-recursos/ciberseguridad-covid-

19/?cn-reloaded=1  

 http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/el-libro/  

 https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/06/28/que-no-hacer-en-

whatsapp?_ga=2.134796081.1117427899.1590774808-2108924758.1590774808  

 https://viveinternetseguro.org/padres-educadores/  
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