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A hanganyag írott változata: 

 
 
Dans peu de temps, il est probable que l’infoguerre ou la guerre de l’information, une forme de 

guerre basée sur Internet, éclatera dans le monde entier. L’impact de cette forme de guerre se 

développera au fur et à mesure que les économies, les gouvernements et les communautés 

combleront ce qu’il est convenu d’appeler la fracture numérique. Les principaux utilisateurs d’Internet 

seront de plus en plus vulnérables aux attaques de l’infoguerre, qui exploitent l’infrastructure des 

consommateurs. 

L’infoguerre est appelée à proliférer rapidement et peut être menée par quiconque dispose d’une 

connexion Internet et est capable de suivre des instructions simplifiées en ligne. La tendance à la 

vulnérabilité croissante, associée à la facilité des attaques et à la possibilité de les nier, est 

susceptible d’aboutir à un déchaînement d’infoguerres, du fait de personnes, de communautés, 

d’entreprises, de pays et d’alliances. L’impact pourrait être énorme et les membres de l’OTAN n’ont 

que peu de temps pour envisager une réaction efficace. 

L’infoguerre exploite en revanche des infrastructures omniprésentes et faiblement sécurisées. Elle 

fait référence à des attaques menées sur Internet qui prennent pour cible l’infrastructure Internet du 

consommateur, tels que les sites web offrant l’accès à des services en ligne. Alors que seuls des 

Etats peuvent se lancer dans la guerre  cybernétique, l’infoguerre peut être menée par des 

particuliers, des entreprises et des communautés. L’Estonie a connu un exemple d’infoguerre en 

2007, lorsqu’une avalanche d’attaques par déni de service a frappé des sites web importants. Les 

sites web du président, du parlement, des ministères, des partis politiques, des principales agences 

de presse et les deux plus grandes banques estoniennes ont tous été touchés. 
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Hallgassa meg a következő idegen nyelvű szöveget kétszer és válaszoljon magyar nyelven a 
feladatlapon található kérdésekre.  

 
Kérdések: 
 
 

1) Milyen fenyegetéssel kell szembenéznünk a közeljövőben? (2 pont) 

 
 
 
 
2) Milyen területeken fogja az új fenyegetés éreztetni a hatását? (2 pont) 

 
 
 
 
3) Kik lehetnek a fenyegetés kezdeményezői? (2 pont) 

 
 
 
 

4) Milyen célpontok ellen irányulhat a fenyegetés? (2 pont) 

 
 
 
 

5) Mi történt 2007-ben? (2 pont) 
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1) Milyen fenyegetéssel kell szembenéznünk a közeljövőben? (2 pont) 

 Világszerte kitörhet az információs háború (2). 

 

 

2) Milyen területeken fogja az új fenyegetés éreztetni a hatását? (2 pont) 

 Gazdaság, kormányzat, közösségek / Minden internet használó (2). 

 

 

3) Kik lehetnek a fenyegetés kezdeményezői? (2 pont) 

 Bárki, aki rendelkezik Internet kapcsolattal (1) és képes követni online utasításokat (1).  

 

 

4) Milyen célpontok ellen irányulhat a fenyegetés? (2 pont) 

 A sebezhető, alacsony biztonságú infrastruktúra ellen: fogyasztói internetes infrastruktúrák ellen 

(2). 

 

 

5) Mi történt 2007-ben? (2 pont) 

 Észtországban a fontosabb honlapokat sorozatos támadások érték (2). 

(Megbénították a teljes infrastruktúrát: pl. az elnök, a parlament, minisztériumok, politikai pártok, 

a legfontosabb hírközlő szervek és két bank is érintett volt. ) 

 

 


