
Principais tipos de virus e como protexernos

fronte a eles

Os virus, tecnicamente coñecidos como malware, son códigos informáticos
creados para infectar os nosos equipos, provocar problemas no
funcionamento dos mesmos ou roubar información. Aínda que se atopan en
constante evolución e cada certo tempo aparecen novos tipos, imos analizar
os principais virus e a mellor forma de protexernos fronte a eles.

Segundo o comportamento do virus e a súa forma de actuar, denomínaselle dunha

forma ou doutra e existen unha gran variedade deles. Algúns atacan directamente

ás nosas defensas e outros buscan activarse e reproducirse, pero, sexa cal for a

súa forma de actuar, o seu obxectivo final é o de causarnos dano para obter un

beneficio económico. As técnicas que utilizan os ciberdelincuentes para facernos

chegar o malware tamén son moi diversas aínda que moitas se apoian na enxeñería

social (https://www.osi.es/es/campanas/ingenieria-social).

Cales son os principais tipos de malware?

Vexamos os principais tipos de virus e malware que podemos atoparnos:

Adware
É aquel software que ofrece publicidade non desexada ou enganosa. Estes

anuncios poden aparecer no navegador con pop-ups ou xanelas con gran contido

visual, e mesmo audios.



Reprodúcense de maneira automática co fin de

xerar ganancias económicas aos creadores. En

ocasións este software provoca que o buscador

predilecto do usuario sexa cambiado por outro,

xerando erros nas procuras desexadas e

entorpecendo a experiencia de navegación do

usuario. Aquí tes un exemplo real

(https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2012/02/spam-en-youtube-que-propaga-

barras-de-herramientas).

Como nos protexemos? Evitemos abrir ligazóns de descarga de páxinas pouco

fiables e, cando instalemos software, debemos revisar os pasos para que non se

nos instale ningún buscador, programa ou complemento sen que nos deamos

conta.

Spyware
Este tipo de virus encárgase de recompilar de maneira fraudulenta a información

sobre a navegación do usuario, ademais de datos

persoais e bancarios. Un exemplo deste tipo de virus

son os Keyloggers, os cales monitoran toda a nosa

actividade co teclado (teclas que se pulsan), para

logo enviala ao ciberdelincuente. Aquí tes un

exemplo real (https://www.osi.es/es/conan-

mobile/adups).

Como nos protexemos? O primeiro paso e máis

importante será a instalación e actualización dun bo

sistema antivirus. Outra forma de protexernos é evitar conectar dispositivos

descoñecidos, como USB ou discos duros externos.

Gusanos
Este virus está creado coa capacidade de replicarse entre computadores. A miúdo

causa erros na rede, como consecuencia dun consumo anormal do ancho de banda

ocasionado por este malware.



Os ciberdelincuentes adoitan usar nomes rechamantes nas ligazóns para que este

virus sexa descargado como, por exemplo, as palabras: sexo, apostas, agasallo ou

premio. Aquí tes un exemplo real.

(https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2009/01/19/infecci%C3%B3n-masiva-de-

ordenadores-por-el-gusano-downadup-conficker)

Como nos protexemos? Do mesmo xeito que

para os gusanos e resto de virus detallados, é

importante ter actualizado o noso sistema e os

seus defensas para estar protexidos e evitar

infectar, así como desactivar a función de

“autoexecutar” os discos externos (memorias

USB ou discos duros). Se o antivirus está

actualizado, tamén identificará e eliminará este tipo de ameazas que tenten coarse

nos nosos dispositivos.

Troyano
Este tipo de virus preséntase como un software lexítimo, pero que, ao executalo,

permítelle ao atacante tomar o control do dispositivo infectado. Como

consecuencia, a nosa información persoal atoparíase en permanente risco, a mercé

do atacante para roubar todo o que quixese dos nosos

equipos infectados. Aquí tes un exemplo real
(https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2019/12/emotet-

se-propaga-traves-de-correo-electronico-bajo-el-asunto-

incremento).

Como nos protexemos? Ademais de todas as

medidas anteriores, como ter actualizado o sistema

operativo e o antivirus, e analizar o dispositivos USB

que se vaian a conectar ao noso equipo, debemos ter moito coidado cando

navegamos por Internet, xa que poden acabar instalándose algún arquivo infectado

ou ao acceder a páxinas web fraudulentas.



Ransomware
Malware que toma por completo o control do dispositivo bloqueando ou cifrando a

información do usuario para, a continuación, pedir diñeiro a cambio de liberar ou

descifrar os ficheiros do dispositivo. Este software malicioso transmítese no

dispositivo, tal e como o fai un verme ou un troyano. Poden chegar camuflados en

adxuntos de correos electrónicos ou en páxinas

web pouco fiables que nos conviden a

descargar algún arquivo baixo unha inofensiva

aparencia. Tamén se aproveitan

frecuentemente de fallos de seguridade do

sistema operativo ou mesmo de aplicacións.

Aquí tes un exemplo real

https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2017/06/nueva-oleada-de-ransomware-

afectando-multiples-equipos

Como nos protexemos? Moito coidado cos correos electrónicos maliciosos con

algún adxunto. A maioría dos ataques por ransomware prodúcense cando o usuario

executa un arquivo infectado. Tamén é recomendable realizar copias de seguridade

para que, en caso de infección, dispoñamos dunha copia dos nosos datos noutro

lugar de almacenamento.

Botnets
Son redes de dispositivos infectados que os ciberdelincuentes utilizan para lanzar

ataques, como o envío masivo de correos spam, ataques de denegación de servizo

ou DDoS, roubos de credenciais, etc. Unha vez que

un dispositivo está infectado, entrará a formar parte

da rede de botnets
(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/03/14/que-

es-una-botnet-o-una-red-zombi-de-ordenadores) cuxo

obxectivo é seguir expandíndose. Aquí tes un

exemplo real (https://www.osi.es/es/servicio-

antibotnet/info/dorkbot).



Como nos protexemos? O principal é facer un bo uso dos dispositivos cando nos

conectamos á rede, tendo un sistema actualizado con programas antivirus

instalados, utilizando credenciais robustas e cambiando os contrasinais

regularmente e non entrando en páxinas web que poidan ser pouco fiables. Outra

fonte de infección son os correos maliciosos.

Apps maliciosas
Cando instalamos unha app no noso dispositivo móbil, esta pídenos concederlle

unha serie de permisos (https://www.osi.es/es/actualidad/historias-

reales/2019/04/17/por-que-piden-tantos-permisos-las-

apps). Ás veces, estes permisos non teñen relación

coa funcionalidade da app ou descargamos unha

app pouco fiable que acaba por infectar o noso

dispositivo, tomar control e roubar a información que

temos almacenada nel como contactos, credenciais,

imaxes, vídeos, etc. Aquí tes un exemplo real

(https://www.osi.es/es/campanas/dispositivos-

moviles/instale-app-no-fiable).

Como nos protexemos? Cando se trata de descarga de apps, o primeiro que

debemos ter en conta é utilizar tendas oficiais. Ademais, debemos revisar as

valoracións e comentarios doutros usuarios e información do desarrollador. Ao

instalala, pediranos aceptar unha serie de permisos, que non debemos dar a non

ser que estea relacionado coa función da app. Por exemplo, nunca lle dariamos

permiso a unha app “Lanterna” para acceder aos nosos contactos verdade?

Como podo saber se o meu dispositivo está infectado?
Os ciberdelincuentes lograron crear virus con capacidade de coarse e ocultarse nos

nosos dispositivos de diferentes maneiras. Hai algunhas pistas que poden
axudarnos a identificar se o noso dispositivo foi infectado, tanto se é unha

ordenador sobremesa ou portátil, coma se é un dispositivo móbil:

10 Síntomas dun equipo infectado https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/02/23/10-

sintomas-de-un-equipo-infectado



O meu móbil está posuído! (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/02/05/mi-movil-

esta-poseido)

Por sorte, contamos coa axuda do noso antivirus que, a condición de que o
manteñamos debidamente actualizado, detectará e eliminará unha gran
cantidade deste tipo de ameazas. Aínda así, este filtro non é infalible e poida que

non detecte o 100% dos malware que tratan de infectarnos, por tanto, é posible que

nun momento dado necesitemos poñernos ao choio para desinfectarlo

(https://www.osi.es/es/desinfecta-tu-ordenador)

De maneira adicional, temos á nosa disposición ferramentas e servizos gratuítos

como “Conan mobile (https://www.osi.es/es/conan-mobile) (móbiles Android)” e o

“Servizo Antibotnet” (https://www.osi.es/es/servicio-antibotnet). Utilicémoslos para

protexernos das distintas ameazas, son gratuítos!

Finalmente, se os nosos equipos están infectados e non sabemos que facer,

podemos pedir axuda a INCIBE a través do teléfono gratuíto e confidencial: 017

(https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad). Os operadores indicarannos

como proceder.


