
El passat divendres 12 de maig  milers d’ordinadors a tot el món, tant d’empreses com de 

particulars van ser “ciberatacats”. 

 

 

Això és pot prendre com a un avís del que pot arribar a passar i les ciberamenaces a les quals 

ens enfrontem diàriament, sense saber-ho.  

 (Font Interpol)  

 

 

Quina ha estat la causa ? 

Els sistemes operatius que fem servir (Microsoft Windows, iOS, Android, Linux...) requereixen 

actualitzacions periòdiques. Especialment per a solucionar forats de seguretat detectats que 

poden ser aprofitades per atacar. 

En aquest cas, existien ordinadors amb Windows que no tenien 

aplicades les esmentades actualitzacions i per aquest motiu s’ha 

produït el ciberatac. 

 

 

 

 

 

 



A qui ha afectat ? 

La repercussió ha estat mundial i les xifres son preocupants, tot i que podrien haver estat molt 

més elevades. 

 

Han estat afectats més de 150 països, més de 200.000 ordinadors ja siguin de empreses 

multinacionals, com pimes, autònoms i particulars. 

 

Fonts: CERTSI (CERT de Seguridad e Industria, de España), INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España), y 

diversos medios de comunicación nacional e internacional. 

 

 



Per què a passat i com ? 

Els ciberdelinqüents han fet servir les vulnerabilitats, que comentàvem anteriorment, i les han 

utilitzat per “colar” un tipus de virus  extremadament perillós (ransomware), anomenat 

“WannaCrypt”. 

Així han “segrestat” els ordinadors i els han xifrat, codificat o encriptat, aconseguint que els 

usuaris d’aquests ordinadors no poguessin accedir a ells, ni als seus continguts. 

L’objectiu final era demanar un rescat econòmic per poder recuperar aquests ordinadors, de 

forma que si no ho paguen, no poden recuperar els seus ordinadors , ni per descomptat, 

accedir als seus contingut (documents, fotos, fitxers, etc.) 

      

 

 

 

Quines versions de Windows son objectiu de l’atac ? 

Aquest atac s’ha focalitzat en les següents versions de Microsoft Windows (probablement per 

ser un dels més estesos, per què es podria haver focalitzat en qualsevol altre sistema operatiu 

o qualsevol altre programari o Apps, també massivament esteses com serien MS Office, 

Whatsapp, ...) 

- Ordinadors de particulars, famílies, autònoms, pimes i empreses 

 

o Windows XP. 

o Windows Vista. 

o Windows 7. 

o Windows 8 (qualsevol de les seves versions, 8, 8.1 y RT 8.1) 

o Windows 10. 

 

- Servidors d’autònoms, pimes i empreses 

 

o Windows Server 2003. 

o Windows Server 2008 (qualsevol de les seves versions, SP2 i R2 SP1). 

o Windows Server 2012 (qualsevol de les seves versions i R2). 

o Windows Server 2016. 



 

Font: CERTSI (CERT Nacional de Ciberseguridad e Industria) e INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España). 

 

 

Com sé si estic infectat ? 

Tot i estar en perill en no tenir el sistema Operatiu Windows actualitzat, pots no haver estat 

atacat, però és recomanable prendre mesures. 

Si has estat afectat, evidentment n’ets conscient de la gravetat del ciberatac. 

 

El teu ordinador haurà estat ciber-segrestat. 



Això vol dir que, a l’engegar-lo s’haurà mostrat una pantalla amb un avís alarmant, que 

t’indica, d’una forma o una altre, que el teu ordinador ha estat segrestat i has de pagar un 

rescat per a recuperar-lo.  

 

 

Recomanacions generals 

Per evitar aquesta mena de situacions i de ser víctima de possibles propers incidents de l’estil 

o d’un abastament i perill superiors, compartim amb tu algunes recomanacions útils.  

 

   Aplica sempre les actualitzacions de Microsoft Windows. 

   Tracta d’aplicar sempre les actualitzacions de qualsevol altre software o App.  

   Configura les actualitzacions automàtiques de Microsoft, i d’altre programari.  

  Fes i guarda sempre una còpia de seguretat (backup) de tot el que tinguis a 

l’ordinador, per a que puguis recuperar les teves dades i documents si et ciberataquen.  

   Tingues un antivirus instal·lat, amb les seves proteccions preventives i 

permanents, sempre actives i funcionant, com PIMEC CiberSegur, a ordinadors, mòbils, 

tablets...), o qualsevol altre. 

  Estableix una política de seguretat integral, global i per capes, per protegir tots i 

cadascun dels punts de risc a la teva empresa o llar. 

 



 

 Compta amb altra mena de mesures, serveis i eines de ciberseguretat addicionals, 

que et protegeixin  de forma global, integral i per capes, com les que t’oferirem en breu des de 

Pimec conjuntament amb VirtualCare (navegació, filtrat Web, control parental, protecció  

WiFi...). 

 

 

 

 



Com t’hauria protegit PIMEC  CiberSegur? 

A PIMEC fa temps que estem preocupats per la seguretat dels nostres autònoms i pimes i 

conjuntament amb VirtualCare en breu oferirem una solució per evitar estar exposat o 

minimitzar aquesta mena de riscos. 

La nostra solució en aquest cas concret t’hauria protegit convenientment ja que es tracta d’un 

servei integral de ciberseguretat, global i gestionada per experts les 24 hores del dia, els 7 

dies de la setmana i els 365 dies de l’any, que consta de: 

 

Serveis preventius, per evitar incidents de qualsevol tipus 

 

 

 

 

Protecció permanent d’ordinadors. 
 

 

 

Protecció permanent de mòbils i tabletes. 

 

 

 

Monitorització i alerta de ciberatacs bancaris. 

 

 

 

Protecció de la navegació i Protecció de tot dispositiu connectat a la WiFi 
(SmartTV, impressores, consoles…). 

 

 

Serveis suport i assistència continua, 24x7, per ajudar-te al que necessitis quan ho 

necessitis 

 

 

Servei de anàlisis de vulnerabilitats del sistema operatiu i el programari 
instal·lat. 

 

 

 

Servei de neteja de virus en remot. 
 
 

 

 
 

Botó de pànic, en manera de servei d’ajut urgent 24x7. 
 

 

 

Ajuda experta multicanal (per xat, telèfon, on-line a la Web, call back, 
email...). 

 

 

 

 

 



Serveis reactius i de rescat, per resoldre el problema en caso de veure’t afectat 

 

 

 
Servei de recuperació de dades en unitats d’emmagatzemament (discos 
durs, discos externs, memòries USB…). 

 

 

 

Servei de rescat d’ordinadors ciber-segrestats. 

 
 

 

 

Servei d’anàlisis i informe forense de ciber-incidents successos. 

 

Per què, PIMEC CiberSegur està per prevenir i protegir-te per diversos front, sempre, en tot 

moment i inclòs  per  actuar en cas de problemes o ciberincidentes. 

 

 

Si vols més informació, pots consultar amb nosaltres a inavarra@pimec.org 

 

 

 

 

mailto:inavarra@pimec.org

