
O día que puxen en perigo todo o meu traballo

Algunha vez levaches o teu traballo de fin de curso nunha memoria USB para conectala nun

computador alleo? Quizais vivises unha situación similar á nai da familia Cibernauta. Le con

atención e non te perdas o que lle pasou.

Como cada día, nosa protagonista preparábase pola mañá para ir ao traballo. Recollía a súa mochila

co seu computador persoal e íase ao centro de estudos onde daba clases.  Dentro do seu equipo

gardaba moita información importante, como o contido das clases que ía impartir, os exames

pendentes de corrixir, os seus documentos persoais e fotografías das últimas vacacións familiares.

O seu equipo era unha parte fundamental tanto do seu traballo como da súa vida cotiá e, con todo,

non tiña incorporadas medidas de seguridade extra como, por exemplo, un antivirus.

Era xa case fin do curso, e a nai da familia Cibernauta atopábase preparando a avaliación final dos

seus alumnos, un traballo que terían que expoñer diante de toda a clase. Para iso, pediulles que

trouxesen a documentación e as presentacións nunha memoria USB, así podería gardalos no seu

equipo, revisalos e finalmente, corrixilos.

O día da entrega, todos os seus alumnos achegáronse

á súa mesa cun dispositivo USB e, un a un, foron

conectándoo  ao  equipo  da  nosa  protagonista.  Ese

mesmo  día,  horas  máis  tarde,  dirixiuse  a  unha

cafetería  para  relaxarse  e  poder  corrixir  sen

distraccións  todos  os  traballos  que  lle  entregaban.

Tamén  aproveitou  para  enviar  algúns  correos  a

outros  compañeiros  docentes.  “Menos  mal  que  o



establecemento dispoñía dunha rede wifi á que conectarse!”, pensou. Ademais, como acabara antes

de  tempo de  facer  todo o  que  tiña  pendente,  decidiu  dedicar  uns  minutos  para  facer  algunhas

compras en liña. De feito, está subscrita a varias páxinas web que lle envían correos periodicamente

con ofertas e descontos das súas tendas favoritas.

Días máis tarde, chegou a hora de examinar aos seus alumnos. Todos estaban na aula, preparados

para  expoñer  os  seus  traballos  e  conseguir  a  máxima  puntuación.  Con  todo,  algo  ocorría  co

computador da nosa protagonista. Para a súa sorpresa, o equipo non funcionaba correctamente.

Cando tratou de abrir os arquivos dos seus alumnos, unha xanela apareceu por pantalla indicándolle

que  todos  os  seus  arquivos  foran  cifrados  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/05/31/el-

ransomware-cada-vez-mas-peligroso-protegete). Se quería volver recuperar o acceso aos mesmos,

debía pagar un “rescate”.

Repasando  un  a  un  os  erros  que  cometeu  a  protagonista  e  que  puideron

provocar a infección:

1. Utilizou o seu equipo persoal para facer tarefas relacionadas co seu traballo, compartindo

espazos  de  almacenamento  de  información  privada  con  aquela  relacionada  co  ámbito

profesional.

2. Non instalou un antivirus no equipo.

3. Conectou dispositivos USB dos seus alumnos sen escanealos primeiro.

4. Ademais, gardou a información sen cifrar dos seus alumnos dentro do seu equipo.

5. Conectouse á rede wifi da cafetería e envío correos aos seus compañeiros de profesión desde

unha rede pública sen coñecer as medidas de protección desta e sen saber quen podería estar

conectado a esa mesma rede. Desde esta mesma rede, tamén visitou distintas páxinas web,

podendo ser algunha delas a que descargase o malware no equipo.

6. Non  realizou  copias  de  seguridade  da

información  podendo  quizais  evitar  perder

información  tras  a  infección  e  cifrado  de

ficheiros por parte do ciberdelincuente.

En definitiva, non tivo en conta medidas de seguridade

básicas  e  ao  utilizar  o  seu  equipo  persoal  para  uso

profesional, acabou infectándoo cun ransomware. Así,
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todos os seus ficheiros cifráronse perdendo, entre outras moitas cousas, información relacionada cos

entregables dos seus alumnos.

Como puido evitar a situación?

1. Tendo un antivirus correctamente instalado e actualizado. Deste xeito, podería escanear

os  correos  enviados  e  recibidos,  os  dispositivos  USBs  conectados  ao  seu  computador

(https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/panda-usb-vaccine)  evitando  unha  posible

infección.

2. Non facendo uso do equipo persoal para temas laborais. Opcións alternativas en caso de

non  ter  máis  remedio  que  facelo?  Crear  unha  conta  de  usuario

(https://www.osi.es/es/cuentas-de-usuario)  novo  no  equipo  con  permisos  limitados  para

dispoñer así dunha conta para realizar tarefas do seu traballo e outra para uso persoal.

3. Non conectándose á rede wifi pública (https://www.osi.es/es/wifi-publica) da cafetería.

Especialmente sen utilizar medidas de seguridade como, por exemplo, unha VPN. Así, a súa

información viaxase cifrada pola rede sen ser comprometida por terceiros conectados a esa

mesma rede.

4. Realizando  copias  de  seguridade  (https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado)  a

tempo  nun soporte  alternativo,  ou  mesmo na  nube.  Desta  forma,  os  traballos  e  demais

información almacenada poderían recuperarse facilmente tras a infección.

Para evitar que che suceda o mesmo que á nai da familia Cibernauta, reflexiona sobre todos os

aspectos detallados e pon en práctica os consellos.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (0SI)
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