
Alerta! Atopei un USB e estaba infectado

Se vas pola rúa e atópasche un dispositivo USB tirado en chan, poida que penses que tiveches

moita  sorte,  pero  pode  ser todo  o  contrario.  Os  ciberdelincuentes  adoitan  utilizalos  para

infectar ás súas vítimas mediante distintos tipos de malware. Neste artigo analizaremos este

tipo de ataque para aprender a identificalo e algunhas medidas de protección a ter en conta.

Lembra que, desde a OSI, poñemos á túa disposición a Liña de Axuda en Ciberseguridad, 017

para calquera dúbida nesta materia.

Moitos somos os que, mentres imos camiñando pola rúa, atopámonos algo polo camiño, como unha

carteira, algunhas chaves ou un dispositivo de memoria USB ou pendrive. Pois ben, estes últimos

son un dos  cebos  utilizados polos  ciberdelincuentes  para  enganar e infectar con malware os

equipos dos usuarios. A este tipo de ataque coñécese como baiting e é máis común do que cremos.

Vexámolo no seguinte exemplo:

A nai da familia acababa de terminar a súa xornada laboral na universidade onde traballaba. Cando

se dispoñía a entrar no seu coche, decatouse de que, aos pés de este, xunto á porta do condutor,

había unha memoria USB tirada no chan. Parecía estar en bo estado e decidiu levala á súa casa

debido a que podería ser dalgún alumno.

Pola tarde, decidiu conectar o dispositivo ao seu equipo para comprobar o seu contido e tratar de

pescudar  quen  podería  ser  o  seu  dono/a.  Nada  máis  conectalo,  o  antivirus  alertou  á  nosa

protagonista por medio dunha notificación:  Alerta! O dispositivo que está a tratar de conectar

podería ser unha ameaza.



Rapidamente,  chamou  ao  seu  fillo  para  que  lle  axudase.  Explicoulle  que  os  dispositivos  que

atopamos pola rúa poden estar infectados e que convén non

utilizalos.  Por  sorte,  o  antivirus  estaba  debidamente

actualizado e puido conter a ameaza.

Ademais,  comentoulle  que  podería  tratarse  dun  alumno

querendo  infectar  o  equipo  da  súa  profesora

intencionadamente para tratar de conseguir as preguntas dun

exame ou cambiar a súa nota, por poñer algúns exemplos,

mediante a instalación dalgún malware. Que casualidade que

estivese xusto caído á altura da porta do piloto do coche!

Por sorte para nosa protagonista o incidente non foi a máis.

Pero, que pasaría se non tivese o seu antivirus actualizado? 

A que ameazas expoñémonos?

Os  ciberdelincuentes  adoitan  utilizar  unha  gran  variedade  de  malware

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a

%C3%B1o_2020/Principais_tipos_de_virus_e_como_protexernos_fronte_a_eles.pdf)  que  copian

nestes dispositivos para que se autoexecuten no momento en que son conectados a un computador

con distintos fins.

Dentro  do  software  malicioso,  os  keyloggers

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/02/06/sabias-que-

el-90-de-las-contrasenas-son-vulnerables)  son  moi  comúns

neste tipo de ataques. Trátase dun tipo de malware deseñado

para roubar contrasinais e datos persoais, e a súa función é a

de recompilar e compartir co atacante todas as pulsacións

de teclas que fagamos no noso teclado. Así, recollerá todo o

que escribamos, mesmo contrasinais,  correos  electrónicos e

información persoal.

Doutra  banda,  os  troyanos  son  capaces  igualmente  de  recompilar  información,  ademais  de

modificar  aspectos  clave  do  noso  sistema,  por  exemplo  o  ransomware

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/05/31/el-ransomware-cada-vez-mas-peligroso-

protegete).
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O obxectivo dos ciberdelincuentes ao utilizar este dispositivos USB infectados non é outro que

obter toda a información posible das súas vítimas coas que poder:

• Roubar datos e información sensible en forma de contas, contrasinais, emails, etc.

• Coñecer as características do noso sistema para levar a cabo ataques máis complexos. 

• Ou,  simplemente,  estender  a  súa  rede  de  dispositivos  infectados  (botnets

https://www.youtube.com/watch?v=S-8tfS0uK98) a  través  dun medio físico,  como son o

dispositivos USB.

Que medidas de protección podemos tomar?

É posible que nalgunha ocasión atopámonos nunha situación similar  á  da protagonista  da nosa

historia. Neste tipo de casos, o mellor que podemos facer é o seguinte:

Manter o noso equipo actualizado. Referímonos tanto ao sistema operativo como ao software e

aplicacións  que  teñamos  instaladas.  Ás  veces,  os  ciberdelincuentes  buscan  e  aprovéitanse  das

vulnerabilidades que presenta unha aplicación  desactualizada para levar a cabo os seus ataques. As

actualizacións serven para reparar esas vulnerabilidades e evitar eses ataques.

• Desconfiar e non conectar aos nosos equipos dispositivos atopados en espazos públicos

ou  de  orixe  descoñecida. Do  mesmo  xeito,  debemos  ter  sempre  controlados  os  nosos

dispositivos para evitar que caian en malas mans e poidan ser infectados.

• Dispoñer  dun  antivirus  (https://www.osi.es/es/contra-virus)  activo  e  debidamente

actualizado axudaranos a previr a entrada de software  malicioso ao sistema, así como na

súa  eliminación.  Ademais,  serviranos  para  analizar  o  dispositivos  USB que puidésemos

conectar. Para iso, deberemos facer o seguinte:

• Unha vez conectado, faremos clic dereito sobre el.

• Logo, faremos clic sobre “Analizar con…”, dependendo do antivirus que teñamos

instalado. Por exemplo, Windows Defender é o que vén por defecto configurado nos

sistemas Windows.

• Finalmente, só deberemos seguir as instrucións do antivirus e esperar a que termine

de analizalo. Se houbese algunha ameaza, será posta en corentena e eliminada do

noso sistema. 
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• Manter  o  noso  equipo  actualizado. Referímonos  tanto  ao  sistema  operativo  como  ao

software  e  aplicacións  que  teñamos instaladas.  Ás veces,  os  ciberdelincuentes  buscan e

aprovéitanse  das  vulnerabilidades

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a

%C3%B1o_2020/Que_%C3%A9_unha_vulnerabilidade_Zero_Day.pdf)  que  presenta  unha

aplicación desactualizada para levar a cabo os seus ataques. As actualizacións serven para

reparar esas vulnerabilidades e evitar eses ataques.

• Deshabilitar a función de autoarranque de dispositivos USB. Deste xeito, se por erro

conectamos un dispositivo USB infectado ao noso equipo, o malware ou as ferramentas que

conteña non se activarán automaticamente, e poderemos analizar e eliminar esas ameazas

cun  antivirus.  En  Windows,  por  exemplo,  para  facelo  deberemos  acceder  á  icona  de

Windows  >  Configuración  >  Dispositivos  >  Reprodución  automática  e  desactivar  esta

opción.

• En macOS, para dispoñer desta opción primeiro teremos que revisar se o noso equipo ten o

chip  de  seguridade  de  Apple  T2  (https://support.apple.com/es-es/HT208862).  Se  é  así,

poderemos configuralo. Para iso deberemos reiniciar o equipo, pulsar Comando ( )- R⌘ , e

apareceranos a  xanela “Utilidade de Seguridade de Arranque” > Arrinque externo,  onde

poderemos activar ou desactivar esta opción. Unha vez feito poderemos reiniciar o equipo. 
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En conclusión, a prevención sempre será a mellor defensa contra os ciberdelincuentes e as súas

técnicas  de  engano,  por  iso  é  tan  importante  que  nos  manteñamos  concienciados  e  atentos  ás

actualizacións dentro da web da OSI. Estar informados é nosa mellor defensa!

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


