
Fauna e flora do mundo dos virus

Débeseche coar un VIRUS. Iso é que tes un TROYANO dentro. Moito coidado cos FALSOS

ANTIVIRUS. Ao meu primo saíulle que tiña 10 programas de SPYWARE. Coñeces todos

estes termos? Aquí explicámoschos.

En moitas ocasións escoitamos frases como estas e non sabemos moi ben do que nos

están falando. Si, sabemos que é algo que non é bo, pero non chegamos a entender moi

ben que é o que son, como chegaron aí, que consecuencias ten para o noso computador

ou como debemos protexernos deles. Acabouse! Hoxe despexaremos as vosas dúbidas!

É o momento de coñecer máis sobre o software malicioso (tamén chamado malware),

iso que tanto nos afecta e do que tan pouco sabemos. Imos identificar que diferenzas

hai entre cada un deles, como prexudican ao noso computador e que medidas debemos

tomar para non ser vítimas das súas infeccións.

O malware é o concepto que engloba todo o catálogo de programas  malignos que

contaminan  os  nosos  computadores  e  que  moitas  veces  denominamos  de  maneira

xenérica  (aínda  que  imprecisa)  “virus”.  É  a  base  do  que  coñecemos  como

ciberdelincuencia ou ciberataques.

Esta ameaza, da que ningún usuario da internet está a salvo, utiliza todas as tretas que

sempre se usaron para enganar, estafar, roubar e, en xeral, facer dano á xente. Pero

agora trasladouse aos nosos computadores e a Internet, desde onde poden campar ás

súas anchas e contaminarnos se non tomamos as medidas básicas de seguridade e

andamos con ollo.

Como  bos  profesionais  do  engano  e  o  vandalismo,  os  nosos  “amiguitos”  decidiron

presentarse persoalmente. Fixérono por separado, aínda que se sabe que o normal é

que durante unha infección, actúen en grupo. Para darse a coñecer, decidiron utilizar un

das contornas onde actualmente máis vítimas incautas atopan para os seus perversos

propósitos: as redes sociais.
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