
O teu computador vai mal? Descobre se hai
algún proceso malicioso

Os diferentes tipos de malware son unha das principais ameazas que existen hoxe en

día  para  os  usuarios.  Cando  os  nosos  dispositivos  son  infectados,  o  primeiro  que

adoitamos notar é unha baixada de rendemento. Neste artigo imos profundar en como

podemos  identificar  estes  síntomas  e  localizar  procesos  maliciosos  no  noso

computador.

Seguro  que  a  todos  ocorréusenos  algunha  vez  que  os  nosos  equipos  empezaron  a

darnos problemas, tardando máis da conta en acenderse, abrir un ficheiro ou descargar

algo da internet. Por norma xeral, é probable que se deba a que o equipo está a instalar

algo e necesite “baixar o ritmo” ou que a nosa conexión a Internet estea a ser utilizada

por  outros  membros  da  casa  e  non  podamos  navegar  ou  descargar  a  máxima

velocidade. Con todo, noutras ocasións pode tratarse dun virus ou malware, que estea a

se aproveitar do noso computador para levar a cabo procesos maliciosos de fondo,

consumindo o rendemento do noso equipo. 

Son moitas as ameazas que poderían poñer en risco os nosos dispositivos, como virus,

malware,  conexións  ou  páxinas  webs  maliciosas,  etc.,  e  aínda  que  contemos  cunha

ferramenta  antimalware,  como  pode  ser  un  antivirus  instalado  e  debidamente

actualizado, é posible que algunha se lle escape.

Por esta razón, é importante que saibamos como identificar estes procesos maliciosos

e como actuar en caso de atoparnos un no noso computador.



Como identificar un proceso malicioso en Windows

Se  temos  un  computador  co  sistema  operativo  Windows,  dispoñemos  dunha

ferramenta  coa  que  xestionar  os  procesos  activos  no  noso  computador,  chamada

Administrador de tarefas. É especialmente útil cando temos a sospeita de que pode

haber algún proceso executándose en  segundo plano e consumindo gran parte dos

recursos do noso equipo, como un malware que puidese instalarse, por exemplo, por

descargar un software pirata ou conectar un USB infectado. 

1. Para acceder á ferramenta podemos facer clic dereito sobre ‘Inicio’ e pulsar en

‘Administrador  de  tarefas’,  aínda  que tamén podemos acceder  mediante  as

teclas ‘Ctrl + Alt + Supr’, e logo pulsar sobre ‘Administrador de tarefas’.

2. Unha  vez  aberto,  veremos  unha  xanela  con  numerosas  pestanas  e

información.  Dentro  da  primeira  de  todas,  ‘Procesos’,  veremos  os  procesos

activos en tempo real no noso equipo, así como a porcentaxe de recursos que

están a consumir. 



3. Para  identificar  un  proceso  ilexítimo podemos  seguir  as  seguintes

recomendacións: 

• O primeiro será facernos as seguintes preguntas:

◦ Hai algunha aplicación ou proceso que non recoñezamos?

◦ Dita aplicación ou proceso está a consumir moitos máis recursos que o resto?

• Se aínda tivésemos dúbidas e quixésemos máis información, sempre podemos

facer  clic  dereito  sobre  o  proceso e  pulsar  en  ‘Propiedades’.  Dentro

atoparemos información sobre o arquivo ou proceso, a súa localización, cando se

creou, etc., que poden axudarnos a identificalo como lexítimo ou  malicioso.



• Se  aínda  temos  dúbidas  e  atopamos  algún  proceso  ou  aplicación  da  cal

sospeitamos,  na  internet  atoparemos  múltiples  ferramentas  que  poden

axudarnos.  Por  exemplo,  File.net  (https://www.file.net/process/)  é  unha  web

onde buscar polo nome do proceso e descubrir se se trata dun proceso lexítimo

ou malicioso.

4. Finalmente,  se identificamos un proceso malicioso ou,  como mínimo, que nos

resulte  sospeitoso,  debemos  proceder  á  súa  finalización.  Para  finalizar  un

proceso ou aplicación teremos que facer  clic  sobre el e  pulsar  en  ‘Finalizar

tarefa’, ou facer clic dereito sobre leste e pulsar en ‘Finalizar tarefa’:

• No caso de que sexa un proceso malicioso, deberiamos notar unha melloría no

rendemento do equipo. Con todo, é recomendable analizar o noso sistema co

antivirus de inmediato para borrar calquera rastro do virus ou malware.

• No caso de que sexa un proceso lexítimo, e por erro finalizámolo, é posible que

simplemente se nos peche algunha aplicación ou que o propio sistema ignore a

acción e notifíquenos que se trata dun proceso fundamental para o equipo.

https://www.file.net/process/


Como identificar un proceso malicioso en Mac

Nos  nosos  dispositivos  da  marca  Apple  tamén  é  posible  controlar  os  procesos  e

aplicacións que se atopen en execución. Se botamos unha ollada á barra de menús na

parte superior dereita, veremos unha icona por cada aplicación en funcionamento. Con

todo, como ocorre con Windows, algúns procesos execútanse en segundo plano e non

somos conscientes diso. 

Estes procesos consomen os recursos do noso sistema, e cando se trata de procesos ou

aplicacións que non utilizamos, poden chegar a retardar o noso equipo e impedirnos

gozar de toda a súa capacidade. Doutra banda, estes procesos poden ser a causa dunha

infección por virus ou malware e convén que os eliminemos canto antes.

Para iso, o primeiro que necesitamos é acceder ao  ‘Monitor de Actividade’ do noso

equipo:

1. Para entrar nesta lista de procesos deberemos abrir a aplicación  ‘Monitor de

Actividade’.  Ao facelo, despregarásenos unha lista con todas as aplicacións e

procesos activos.

2. É  probable  que  moitos  deles  non  nos  soen,  pero  podemos  obter  máis

información se facemos  clic sobre eles e logo na icona “i” de información,



situado na parte superior. Entón, abrirase unha xanela onde poderemos atopar,

por  exemplo,  o  roteiro  da  aplicación  vinculada  ao  devandito  proceso  ou  a

porcentaxe de memoria utilizado.

3. No caso de que detectemos un proceso sospeitoso, podemos finalizalo ao facer

clic sobre o devandito proceso e na icona da cruz, situado na parte superior

esquerda da xanela do ‘Monitor de Actividade’. 

4. Se non atopamos ningún proceso sospeitoso, pero aínda así o noso equipo vai

mal e cremos que pode haber algún problema,  a icona da engrenaxe, situado

xunto ás dúas iconas anteriores,  permitiranos executar un diagnóstico do

sistema e informarnos dalgún proceso malicioso ou que debamos finalizar.



Como  recomendación,  monitorizar  as  aplicacións  e  procesos  dos  nosos  equipos

axudaranos a manter certo control sobre a actividade do mesmo, mellorar o seu

rendemento se observamos que algunha está a consumir demasiados recursos ou puido

quedar bloqueada e, no caso de atoparnos algún proceso sospeitoso de tratarse dun

malware ou virus, axudaranos a diagnosticar e protexer os nosos equipos. 

Na OSI, canle especializada en cidadáns de INCIBE, atoparás unha gran variedade de

recursos que che axudarán a identificar todo tipo de virus e malware, así como moitos

outros  sobre  como actuar  en  caso de  infección  ou  problema cos  teus  dispositivos.

Doutra  banda,  desde  INCIBE  poñen  ao  dispor  dos  usuarios  a  Liña  de  Axuda  en

Ciberseguridade, 017, teléfono gratuíto e confidencial, desde o que resolver todas as

túas  dúbidas.  Tamén  podes  contactar  con  eles  a  través  de  WhatsApp,  agregando

previamente aos teus contactos o número 900 116 117, ou Telegram, buscando o alias @

INCIBE017

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


