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Ciber-espaço

William Gibson, 1984

Ciberespaço é um espaço existente no mundo de 
comunicação em que não é necessária a presença física do 
homem para constituir a comunicação como fonte de 
relacionamento, dando ênfase ao ato da imaginação, 
necessária para a criação de uma imagem anônima, que 
terá comunhão com os demais. É o espaço virtual para a 
comunicação disposto pelo meio de tecnologia.

Fonte: Wikipedia





 A Internet veio potenciar a comunicação entre pessoas
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A Posição da ISOC



A Posição da ISOC

 Preocupada com a tendência dos governos de estenderem os seus 
poderes sobre a Internet:

– Atingir a todos mas através de meios não eficazes para apanhar os criminosos

– Violando os direitos dos indivíduos à privacidade individual no mundo on-
line

– Necessidades das PMEs muito diferentes das grandes empresas

– Preocupação com as PMEs

– Os governos devem ter em conta as necessidades dos cidadãos e empresas 
quando definirem as políticas de ciber-segurança

– Diversidade entre países e regiões deve ser tomada em conta na definição das 
políticas de ciber-segurança
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Perguntas?










