
Estar ao día cos virus informáticos

O malware, alcumado comunmente como virus, trátase dun programa malicioso capaz

de coarse nun computador, smartphone ou tableta con algúns fins como os seguintes:

roubar datos privados, facer que o dispositivo deixe de funcionar correctamente ou

tomar o seu control para levar a cabo outras accións maliciosas.

ALGÚNS CONSELLOS PARA EVITALOS:

• Instala un antivirus e uncorta lumes e

mantenlos actualizados.

• Mantén o teu equipo constantemente

actualizado.

• Nunca executes un programa ou sigas

unha  ligazón  que  che  chegue  por

correo e pareza estraño.

• Non  executes  ficheiros  de  dubidosa

orixe.

• Non  conectes  ao  teu  equipo  un  USB

cuxa procedencia ignoras.

• Utiliza  o  sentido  común.  Sei  precavido  ante  calquera  cousa  que  che  pareza

sospeitosa.

• A información  é  clave  para identificar  os  riscos  e poder  combatelos.  Procura

estar ao día das ameazas que circulan. 

Historieta: "O día que Carlos descargouse un troyano cun xogo"

Aquela tarde, Carlos estaba a xogar a un dos seus xogos favoritos. Estaba ambientado

na segunda guerra mundial e o seu personaxe era un coronel do bando aliado.



Nun dos descansos que ofrecía o xogo, entrou nunha

sala de chat para comentar con outros xogadores as

últimas novidades do videoxogo:

• MaxSoldier:  Iso  está  resolvido  no  xogo  que

sacan  a  semana  que  vén.  Aínda  que  eu

descargueimo xa e estouno probando.

• Carlos16: Como? Xa se pode descargar?

• MaxSoldier:  Si,  hano  pirateado.  Pásoche  a

ligazón.

Emocionado, Carlos descargou a nova versión do xogo

e dispúxose a instalalo. A instalación non foi complicada. Ademais, un arquivo “leeme.

txt” explicaba paso a paso como debía facer a instalación: primeiro instalar o xogo e

logo executar o arquivo “ Keygen. exe”.

Cando  executou  o  arquivo  “Keygen.  exe”  apareceu  unha  xanela  que  lle  advertía  da

existencia  de  virus  no  seu  equipo  e  ofrecíalle  solucionar  o  problema.  A  Carlos

pareceulle estraño xa que as mensaxes do seu antivirus nunca foran dese tipo. A cor era

diferente e aparecía todo en inglés. Con todo, aceptou.

A partir dese día, constantemente aparecía o mesmo mensaxe dicindo que tiña un virus.

Ademais, o seu computador ía cada vez máis lento ata o punto que tivo que levalo a

reparar a un servizo técnico. O diagnóstico foi claro: “tes un virus como unha catedral”.

A  única  forma de eliminar  o  virus  era  formatando o  computador.  Nesta  ocasión,  a

imprudencia  levou  a  Carlos  a  ser  vítima  dun  virus  informático  que  infectou  o  seu

computador.

Como se infectan os nosos dispositivos

A multitude de servizos e dispositivos que utilizamos a diario fai que as vías de entrada

de virus aumentasen. A continuación vos listamos algunha das formas máis utilizadas

para coarse nos nosos sistemas:



Correo electrónico

O correo electrónico (https://www.osi.es/es/correo-electronico)  é unha das principais

vías de entrada de virus xa que poden conter ficheiros adxuntos perigosos ou ligazóns a

páxinas web maliciosas.

• No caso do ficheiro adxunto, adoita tratarse dun programa executable (.exe), un

ficheiro PDF ou un ficheiro comprimido (.zip ou . rar).  Con todo, hai que estar

precavido ante calquera tipo de arquivo.

• En  cambio,  os  links  poderían  redirixirnos  a  unha  web  maliciosa   que  contén

malware para infectarnos, ou que simula ser un servizo real. Son moi frecuentes

as  falsificacións  de  páxinas  web  bancarias  (phishing)

(https://www.osi.es/es/banca-electronica). 

Aínda que estes emails adoitan provir de remitentes descoñecidos pode ocorrer que

procedan dun contacto coñecido. Isto pode deberse a que o computador do remitente

está infectado ou que se falsificou a dirección de orixe do correo (mail spoofing).

Dispositivos de almacenamento externos (memorias USB, discos duros, tarxetas de

memoria, etc.)

A infección a través de dispositivos USB realízase principalmente ao copiar arquivos

infectados dun USB ao noso equipo. En ocasións, simplemente polo feito de conectar un

USB que contén un virus ao noso equipo podemos resultar infectados, xa que algúns

virus teñen a capacidade de auto-executarse.

Descarga de ficheiros

Ao abrir ou executar ficheiros descargados da internet (programas, contido multimedia,

documentos, etc.) hai que ser precavidos xa que poden traer camuflado algún tipo de

malware.

Hai  que  ter  especial  precaución  co  que  descargamos  mediante  programas  de

compartición de ficheiros (P2 P) ou obtemos nas páxinas web de descarga de contidos,

xa que poden ser máis propensos a conter virus.

https://www.osi.es/es/correo-electronico
https://www.osi.es/es/banca-electronica


Páxinas web maliciosas

Algunhas  páxinas  web  están  preparadas  para  infectar  ao  usuario  que  a  visita

aproveitando  os  problemas  de  seguridade  dun  navegador  non  actualizado

(https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad) ou dos complementos instalados:

Xava, Flash, etc. Tamén se pode dar o caso de que unha web lexítima fose manipulada

por un ciberdelincuente e redirixa ao usuario a unha web maliciosa ou fraudulenta.

A  forma  de  chegar  a  estas  pode  ser  a  través  de  ligazóns  acurtadas

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/05/04/que-se-esconde-detras-de-los-

enlaces-acortados) en Twitter ou outras redes sociais, procura de programas en webs

pouco fiables ou ligazóns en correos electrónicos fraudulentos.

Redes sociais

As  redes  sociais  (https://www.osi.es/es/redes-sociales)  tamén  son  utilizadas  para

infectar os dispositivos debido á gran cantidade de usuarios que as frecuentan e o alto

grao de propagación.

Debemos ser precavidos fronte a ligazóns a páxinas web que resulten “raras” ou pouco

fiables, solicitudes para instalar programas para acceder a un contido, ou aplicacións

que solicitan autorización non xustificada para o acceso á nosa información persoal

(https://www.osi.es/es/tu-informacion-personal).

Vulnerabilidades / Fallos de seguridade

Unha vulnerabilidade é un fallo ou problema de seguridade dun programa, aplicación,

plugin ou sistema operativo. Frecuentemente son aproveitadas polos ciberdelincuentes

para infectar os equipos, ás veces sen que o usuario teña que realizar ningunha acción

https://www.osi.es/es/tu-informacion-personal
https://www.osi.es/es/redes-sociales
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/05/04/que-se-esconde-detras-de-los-enlaces-acortados
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/05/04/que-se-esconde-detras-de-los-enlaces-acortados
https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad


perigosa  de  maneira  consciente.  Para  evitar  que  isto  suceda,  os  fabricantes  xeran

actualizacións que solucionan os problemas de seguridade, de aí a importancia de ter

sempre actualizado o noso equipo

Principais consecuencias dos virus

Cifrado e/ ou borrado de información

Algúns virus están programados de tal forma, que son capaces de borrar información

persoal como vídeos, fotografías, contactos, documentos, etc. Nestes casos pode ser

difícil ou imposible recuperar dita información a menos que dispoñamos dunha copia de

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

Roubo de datos

Hoxe  en  día,  un  dos  principais  obxectivos  do  malware  é  o  roubo  de  información,

principalmente bancaria, para obter un beneficio económico, pero tamén de calquera

outro tipo.

No caso de producirse un roubo de información, as implicacións poden derivar en perda

de  privacidade,  suplantación  de  identidade,  comisión  de  delitos  no  noso  nome  ou

perdas económicas.

Suplantación de identidade

Se  fomos  vítimas  dun  roubo  de  información,  podemos  sufrir  unha  suplantación  de

identidade tanto na vida dixital como no mundo físico. A sospeita fundada de que se é

vítima dunha suplantación de identidade debe poñerse en coñecemento dos expertos

en  seguridade  das  Forzas  e  Corpos  de  Seguridade  do  Estado  (FCSE)

(https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude).

Perdas económicas

En ocasións un virus é capaz de acceder aos nosos datos bancarios, información que

permite aos ciberdelincuentes comprar produtos por Internet, realizar transferencias

ou mesmo duplicar a tarxeta para ser utilizada en tendas físicas.

https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude
https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado


Aínda que non esquezamos que tamén son capaces de realizar accións daniñas como

bloquear o computador ou cifrar os documentos almacenados ata que abonemos unha

determinada cantidade de diñeiro.

Medidas de protección

Antivirus

Debemos  instalar  un  antivirus  efectivo  en  computadores,  tabletas  e  smartphones.

Moitos  destes  programas,  ademais  de  detección  de  malware,  incorporan

funcionalidades para validar a fiabilidade das páxinas web polas que navegamos.

Existen  antivirus  tanto  de  pago  como  gratuítos.  Debemos  asegurarnos  de  que  foi

desenvolto  por  unha  compañía  fiable.  Para  iso,  recomendamos  buscar  estudos

comparativos de antivirus como os de Av comparatives, a OCU ou Mellor antivirus.

Recoméndase  descargar  o  antivirus  da  web  oficial  do  fabricante,  mantelo

constantemente  actualizado  (aínda  que  moitos  destes  programas  actualízanse  de

maneira  automática)  e  non  instalar  dous  antivirus  no  mesmo  equipo.  Na  sección

Ferramentas  gratuítas  do  portal  poderás  atopar  ligazóns  ás  páxinas  de  diferentes

fabricantes onde podes descargar antivirus gratuítos.

Actualizacións de seguridade

Para  evitar  que  o  noso  equipo  teña  problemas  de  seguridade  que  poidan  ser

aproveitados  polos  virus,  debemos  aplicar  de  maneira  regular  as  actualizacións  do

sistema  operativo  e  dos  navegadores  utilizados,  sen  esquecernos  de  instalar  as

actualizacións de todos os programas que utilicemos.

Para  facilitar  esta  tarefa,  moitos  programas  notifican  a  publicación  de  novas

actualizacións  e  facilitan  a  súa  descarga  e  instalación,  sen  apenas  intervención  do

usuario.

Copias de seguridade

Dado que algúns virus poden borrar información, debemos facer copias de seguridade

da información que consideremos valiosa, sempre nunha localización distinta ao equipo

que contén a información.



Antes  de  facer  a  copia  debemos  aplicar  un  antivirus  para  estar  seguros  de  que  a

información que imos copiar non está infectada. Isto garantiranos recuperar a nosa

información en caso de infección grave. 

Limitación de permisos de usuario

Para  o  seu  funcionamento,  un  computador  dispón  por  defecto  de  dous  tipos  de

usuarios.  O usuario  administrador,  con privilexios  para realizar  calquera acción,  e  o

usuario estándar, sen permisos para a instalación de programas ou a manipulación de

arquivos vitais para o sistema operativo, entre outros.

A miúdo un virus  necesita  modificar  aspectos do equipo accesibles  só polo usuario

administrador,  polo que o uso do devandito usuario débese limitar á instalación de

aplicacións  e  actualizacións  do  sistema  operativo.  Para  o  uso  cotián  recoméndase

utilizar  un  usuario  estándar,  deste  xeito,  se  un  virus  accede ao equipo non poderá

realizar determinadas accións, dificultando a infección e facendo máis sinxela a súa

eliminación.

Corta lumes persoal (firewall)

O corta lumes ou firewall 

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/04/04/comprueba-si-el-cortafuegos-esta-

activado-en-tu-equipo) é unha ferramenta moi útil na loita contra os virus, xa que 

permite que as posibles vulnerabilidades do sistema operativo non sexan visibles para 

os virus da internet.

Este tipo de aplicacións ou sistemas vixían as conexións que entran e saen do noso

computador, permitindo as normais e prohibindo as sospeitosas.

O sistema operativo Windows proporciona un corta lumes por defecto que debemos ter

activado. 

Sentido común

A mellor protección ante os virus é manter unha actitude constante de precaución. Hai

prácticas que implican un gran risco de infección e son facilmente evitables.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/04/04/comprueba-si-el-cortafuegos-esta-activado-en-tu-equipo
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/04/04/comprueba-si-el-cortafuegos-esta-activado-en-tu-equipo


Exemplos reais de virus

Existen multitude de clases de virus, cada un dos cales pode realizar accións diferentes.

Dous tipos de virus moi comúns son os falsos antivirus e os programas rescate.

• Antivirus  falsos:  son  programas  visualmente  moi  parecidos  a  un  antivirus

lexítimo, aínda que teñen o mesmo comportamento que un virus. A súa intención

é  obrigar  ao  usuario  ao  pago  da  versión  completa  do  programa malicioso  e

realizar outras accións co computador. O acceso ao noso computador é a través

de banners que advirten de infeccións inexistentes dentro dun arquivo.

• Programas rescate ou ransomware:  son virus que impiden utilizar o equipo,

mentres non paguemos una certa cantidade de diñeiro, bloqueándoo ou cifrando

a  nosa  información.  Para  resultar  máis  convincentes,  en  ocasións  utilizan  os

logos de autoridades  ou  organismos  oficiais  para  intimidar  ás  vítimas.  Desta



forma  fannos  crer  que  fomos  sancionados  por  algunha  acción  ilegal.  Algúns

exemplos  deste  tipo  de   malware:  Virus  da  Policía

(https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2012/01/virus-muestra-un-falso-

mensaje-del-cuerpo-nacional-de-policia)  e  “Virus  de  Correos”

(https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2015/05/correos-y-telegrafos-no-te-ha-

enviado-ninguna-notificacion).

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2015/05/correos-y-telegrafos-no-te-ha-enviado-ninguna-notificacion
https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2015/05/correos-y-telegrafos-no-te-ha-enviado-ninguna-notificacion
https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2012/01/virus-muestra-un-falso-mensaje-del-cuerpo-nacional-de-policia
https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2012/01/virus-muestra-un-falso-mensaje-del-cuerpo-nacional-de-policia

