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COSES de la VIDA Els programes antivirus són molt útils sempre 
que estiguin actualitzats i comptin amb protecció 
‘antiespia’. També cal activar el tallafoc (‘firewall’) 
per dificultar l’entrada de troians.

Antivirus i tallafocGUIA DE 
CONSELLS 
‘ON LINE’

Quatre milions 
d’ordinadors ‘zombis’ 
operen a Espanya

Els propietaris desconeixen 
que les màquines han estat 
infectades per delinqüents

ANTONIO BAQUERO / CARMEN JANÉ
BARCELONA

«E
ts fan de la sèrie Física 
o química?» Així es titu·
lava un vídeo penjat a 
Youtube que mostra·

va unes imatges aparentment inno·
cents de la popular sèrie d’Antena 
3. A la part inferior de la pantalla hi 
apareixia la frase: «Si en vols més, 
punxa aquí», en referència a l’enllaç 
a una pàgina web. En aquest lloc, 
on en teoria hi hauria d’haver més 
imatges, el que hi havia era un tro·
ià, un tipus de virus informàtic. L’or·
dinador que entrava en aquesta web 
quedava automàticament infectat i 
es convertia en un zombi, un compu·
tador que passa a ser controlat per 
una altra persona sense que el seu 
propietari ho sàpiga.
 Agents de la Guàrdia Civil de 
l’Equip d’Investigació Tecnològica 
de Catalunya van aconseguir iden·
tificar l’arquitecte d’aquesta tram·
pa informàtica. «La sorpresa va ser 
que l’autor era un noi de 16 anys 
que n’havia après tot sol», van ex·
plicar fonts de la investigació. Amb 
aquest mètode, el jove havia aconse·
guit infectar i tenir sota el seu con·
trol 75.000 ordinadors amb els quals 
havia ordenat almenys un atac mas·
siu que havia col·lapsat la pàgina 
www.elhacker.net, en una acció co·
neguda en el llenguatge informàtic 
com a DDoS o atac de denegació de 
servei.
 «El virus permetia al jove, quan 
ell ho ordenava, que cada un dels 
75.000 ordinadors que controlava 
visités 10 vegades cada 20 segons la 
web que ell triava», explica un dels 
responsables de la investigació. De 
fet, www.elhacker.net va quedar col·
lapsada després de rebre 12 milions 
de visites en un dia, quan la mitjana 
no passava de 100.000.

EINA DELICTIVA / El cas d’aquest menor 
posa de manifest com Espanya s’ha 
convertit en un dels països més afec·
tats pel fenomen dels ordinadors 
zombis. «A Espanya hi ha 4,3 milions 
de zombis. És una xifra molt alta. És 
el setè país del món i el tercer d’Eu·
ropa amb més ordinadors que actu·
en a les ordres de cibercriminals», 
explica Rik Fergusson, arquitecte de 
solucions informàtiques de Trend 

EVOLUCIÓ dEL dELICtE A IntErnEt

Micro, una de les companyies pun·
teres en seguretat a internet. A tot el 
planeta, es calcula que hi ha 100 mi·
lions de zombis.
  Els computadors zombis són una 
de les principals eines dels ciberde·
linqüents que, a l’unir milers d’apa·
rells, creen xarxes conegudes en 
l’argot informàtic com a botnets. «Els 
que controlen aquests ordinadors 
els poden utilitzar per emmagatze·
mar·hi pornografia infantil o per 
enviar de manera simultània mi·
lions de correus brossa (spam) amb 
fins com el phishing (correus enga·
nyosos amb què es busca obtenir les 
claus de comptes bancaris dels usua·
ris)», assenyala Jordi Domenech, cap 
de l’Àrea d’Investigació de Persones 
dels Mossos d’Esquadra.
 De fet, segons Antispameurope, 
una companyia especialitzada en la 
seguretat del correu electrònic, «en·
tre el 75 i el 85% de tot l’spam que 
circula està connectat amb botnets, 
els  gestors dels quals intenten crear 
xarxes cada vegada més grans».

VENDA I LLOGUER ‘ON LINE’ / Un dels usos 
més habituals de les botnets consis·
teix a fer servir –com va fer el jove 
tenerifenc– aquestes desenes de mi·
lers d’ordinadors per col·lapsar una 
web per una allau de visites. En oca·
sions, a canvi de no col·lapsar més 
aquesta pàgina, els atacants exi·
geixen un pagament econòmic. 
Domenech subratlla que la creació 
d’aquestes xarxes «s’ha professiona·
litzat». «Hi ha individus que es dedi·
quen a crear xarxes de zombis i des·
prés les venen o les lloguen», diu.
 Les maneres d’infectar un ordina·
dor i convertir·lo en zombi són múl·
tiples. En ocasions, el virus està en 
una web trampa a la qual s’accedeix 
amb un engany. Només cal entrar·
hi per infectar·se i que l’ordinador 
quedi sota el control d’un tercer. Al·
tres vegades, el virus està col·locat 
en una web bona en què els delin·
qüents han injectat el virus. També 
pot passar que el programa maligne 
entri a l’ordinador per un correu o a 
través de la descàrrega d’una aplica·
ció trampa. El pitjor és que la majo·
ria de les vegades l’usuari no s’ado·
na que el seu ordinador és un zombi. 
Com a màxim, pot percebre que la 
connexió va més lenta. H

El 85% del correu brossa 
procedeix d’aquestes xarxes 
de computadors envaïts
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nEGOCI IL·LÍCIt ‘On LInE’

Alarma per l’arribada 
de l’‘spam’ nadalenc

Els experts alerten 
sobre la felicitació 
dels elfs ballarins

A. B. / C. J.
BARCELONA

Arriben les festes de Nadal, el tor·
ró, els polvorons, els pessebres, 
i també una cosa molt més peri·
llosa: l’spam nadalenc. Les princi·
pals companyies de seguretat in·
formàtica alerten que les xarxes 
cibercriminals que mitjançant 
troians envien milions de correus 
trampa adeqüen la seva activitat 
criminal segons l’època de l’any, 
i que han creat desenes de tipus 
diferents de spam nadalenc. Se·

gons Antispameurope, una d’aques·
tes companyies, un dels «més peri·
llosos és la targeta de felicitació dels 
elfs ballarins».
 En realitat es tracta d’una còpia 
realitzada pels cibercriminals d’una 
felicitació real molt innocent. Però 
inclou un programa d’animació (un 
arxiu executable.exe) en què uns 
elfs, als quals es pot posar la cara de 
l’usuari, ballen al ritme d’una músi·
ca. En la versió delictiva, el progra·
ma, instal·lat conscientment, és un 
virus que va a parar al disc dur. Una 
victòria de l’«enginyeria social», o 
com beneficiar·se de la ingenuïtat 
aliena. 
 L’spam estacional cada vegada és 
més habitual. Segons estadístiques 

MODEL PERFECCIONAT
J Les forces de seguretat alerten 
d’un nou model de virus troià 
per al phishing. «No només 
et roba les claus bancàries. 
Infecta l’ordinador de manera 
que camufla al teu compte els 
diners robats», afirmen experts 
policials. «Usen les teves claus 
per robar-te 1.000 euros. Però la 
retirada no apareix al teu compte 
si la consultes des del teu 
ordinador, ja que l’aparell està 
infectat», diuen aquestes fonts.

VENDA DE CLAUS ‘ON LINE’
J Les xarxes venen a internet 
les claus bancàries obtingudes 
mitjançant el phishing. Per 11 
euros es poden adquirir les claus 
d’un compte als EUA amb totes 
les dades: nom del propietari, 
adreça, número de la seguretat 
social, data de naixement... En el 
cas de les targetes, el seu preu 
és un tant per cent del seu crèdit, 
entre el 5 i el 12% en funció del 
banc.

QUEIXES D’USUARIS
J El secretari general de 
l’Associació d’Usuaris de 
Bancs i Caixes de Catalunya, 
Jofre Farrés, denuncia que a 
Espanya les entitats financeres 
no es fan càrrec de les pèrdues 
que els seus clients pateixen 
pel phishing. «Diuen que és 
culpa de l’usuari, que no ha 
tingut prou compte. Nosaltres 
diem que els bancs haurien 
d’augmentar la seva seguretat 
perquè els cibercriminals no 
copiïn tan fàcilment les seves 
pàgines web», assenyala Farrés, 
que recorda que a Espanya 
s’incompleix la directiva de la UE 
que estableix que, si la culpa no 
és de l’usuari, aquest només ha 
de cobrir 150 euros del que ha 
perdut, i que de la resta se n’ha 
de fer càrrec el banc.

NOU MODEL  
DE ‘PHISHING’

el troià
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Com a la vida, no és bo acceptar coses dels 
desconeguts (que solen temptar amb enllaços 
a webs de porno gratuït); es desaconsellen les 
pàgines recomanades en cadenes de correus. 

Navegació responsable
Cada vegada és més habitual rebre ‘mails’, en teoria 
enviats pel banc, en què es demana que es validin 
les claus. Això no s’ha de fer mai. Aquests correus 
són una forma de ‘phishing’.

No poseu dades bancàries
A les xarxes socials com ara Facebook o Tuenti 
s’ha d’evitar donar pistes que identifiquin adreces, 
telèfons o patrimonis. A més, s’ha de configurar el 
perfil amb el nivell màxim de seguretat.

No doneu informació íntima
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NOVES EINES PER DELINQUIR

Facebook, usat 
per a xantatges i 
‘bullying’ escolar

A. B.
BARCELONA

E 
ls cibercriminals han 
trobat una nova plata-
forma per als seus delic-
tes: les xarxes socials del 

tipus Facebook, Tuenti, Twitter 
o Myspace. Els delinqüents bus-
quen entorns massius i, actual-
ment, pocs entorns a internet te-
nen tant d’atractiu com les xar-
xes socials, ja que estan creixent 
a tota velocitat.
 «Abans robaven els comptes 
de correu. Ara es roben les claus 
de Facebook o Tuenti», comenten 
fonts de la Guàrdia Civil. «L’aug-
ment dels delictes comesos mit-
jançant l’ús d’aquestes platafor-
mes és un reflex de com la nostra 
societat canvia l’ús d’internet», 
diuen fonts del Cos Nacional de 
Policia.

REUNIÓ A MADRID / La clau d’aques-
ta dinàmica consisteix en la gran 
quantitat d’informació íntima 
que els milers d’usuaris pengen 
en aquestes plataformes, sense 
tenir en compte que aquestes da-
des queden exposades al públic i 
poden caure en males mans. «La 
gent no sembla que sigui consci-
ent de les dades, les fotos i els víde-
os que penja a internet», comen-
ta Jordi Domènech, cap de l’Àrea 
Central d’Investigació de Perso-
nes dels Mossos. La gravetat del 
fenomen ha obligat a celebrar a 
Madrid una reunió d’experts en 
unitats tecnològiques del Cos Na-
cional de Policia, la Guàrdia Civil 
i els Mossos d’Esquadra.
 A Mèxic i Colòmbia, les auto-
ritats ja estan portant a terme  
campanyes de prevenció, per-
què consideren que aquestes xar-
xes socials s’han convertit «en un 
autèntic catàleg per als segresta-
dors». L’explicació és que els usu-
aris no només mostren en aques-
ta plataforma les seves cares, si-
nó que, mitjançant el contingut 
de les fotos que hi pengen, els se-
grestadors també poden arribar 
a saber el seu estatus social, el seu 
patrimoni, on passa les seves esto-
nes d’oci, si té segona residència, 
quin és el seu cotxe...
 «En males mans, aquesta in-
formació tan personal et pot fer 
molt de mal», comenta aquest 

cap policial, que detalla el ventall 
de delictes que es cometen mitjan-
çant aquesta informació. «Es fan ser-
vir aquestes dades per portar a ter-
me extorsions», assegura, i explica el 
cas del director d’una sucursal ban-
cària a qui un individu va fer xantat-
ge. «Aquest li detallava les activitats 
que havia portat a terme, els llocs on 
havia anat de vacances, el nom dels 
seus amics. Va aconseguir fer creure 
a la víctima que l’estava seguint. En 
realitat, tota la informació l’havia 
tret de Facebook», explica.

SUPLANTACIÓ D’IDENTITAT / Un altre pro-
blema greu és, segons Domenèch, 
«la usurpació de la identitat»: algú 
aconsegueix una fotografia d’una 
persona i crea, suplantant-lo, una 
pàgina a Facebook. «L’objectiu és ob-
tenir informació d’aquest individu. 
Fent-se passar per ell, aconsegueix 
que els seus amics l’agreguin i que 
comencin a conversar amb ell, i ai-
xí faciliten al suplantador una valu-
osa informació», diu. Després expli-
ca el cas d’un polític català, de qui 
no subministra la identitat, que ha 
patit un cas d’usurpació d’identitat 
a internet.
 Un altre fenomen que preocu-
pa molt és la utilització d’aquestes 
plataformes per a l’assetjament es-
colar. «Creen un perfil fals de la víc-
tima des d’on comencen a insultar 
altres companys de l’escola o l’insti-
tut. L’endemà, quan la víctima tor-
na a classe, és agredida per aquells a 
qui el seu fals jo ha insultat», explica 
aquest mosso. H

A Mèxic les xarxes 
socials es consideren  
«un catàleg per a 
segrestadors»

El virus ‘Koobface’ 
s’aprofita de les 
plataformes 
de coneguts

33 Les xarxes de ciberdelin-
qüents han creat un virus espe-
cífic per a Facebook. De fet, l’han 
anomenat ‘Koobface’, reorde-
nant les síl·labes del nom de la fa-
mosa xarxa social. El virus actua 
de manera que els usuaris reben 
un correu que  els convida a veure 
un vídeo. Amb tot, per visualitzar-
lo, han de descarregar una actu-
alització del reproductor de vídeo 
Flash. Aquesta falsa actualitza-
ció, no obstant, el que fa en reali-
tat és introduir un troià que regis-
tra les dades bancàries i les con-
trasenyes i que, a més, reenvia 
des del perfil de l’afectat aquest 
missatge trampa als contactes 
de l’agenda.

de la companyia de seguretat infor-
màtica Symantec, la setmana prèvia 
a Halloween es van enviar  cada dia 
500 milions de correus amb aquest 
tema.
 Els Mossos d’Esquadra asseguren 
que han detectat «un important aug-

informàtic. «A la xarxa hi ha un mer-
cat negre on es pot adquirir des d’un 
kit per enviar virus fins a una xarxa 
d’ordinadors zombis, o diversos mili-
ons d’adreces de correu per enviar-
los spam», diu Ferguson, que detalla 
algunes de les tarifes d’aquests pro-
ductes: «Llogar una botnet per fer un 
enviament massiu que col·lapsi una 
web costa uns 70 euros al dia; com-
prar un xarxa de 10.000 zombis costa 
uns 700 euros».

«‘ZOMBIS’ PROVATS» / Els ciberdelin-
qüents ofereixen els seus productes 
en fòrums d’internet i elaboren au-
tèntics anuncis. Un d’aquests asse-
gura que tots els seus zombis «han es-
tat provats». «Els pots fer servir per 
tot el que vulguis». Aquí es pot ad-
quirir un troià per infectar ordina-
dors per 53 euros; un milió d’adre-
ces «fresques» de correu electrònic 
per 5 euros o un «pack de malware bà-
sic», és a dir, els virus i els programes 
per a la seva distribució, per entre 
700 i 1.400 euros. H

ment» en els enviaments de malware, 
concepte que designa els programes 
pensats per fer mal. Com explica Rik 
Fergusson, guru de Trend Micro, per 
a aquesta expansió ha resultat clau 
un canvi en el fenomen: cada vega-
da és menys necessari ser un expert 

33 Còpies delictives d’aquest elf poden infectar ordinadors.


