
Como compartir a túa conexión móbil e evitar

as redes públicas

Grazas aos nosos smartphones, sempre teremos unha conexión a Internet a través dos nosos

datos móbiles en calquera momento e lugar evitando os riscos de conectarnos a redes wifi

públicas. Neste artigo repasaremos o paso a paso para compartir a nosa conexión móbil con

outros dispositivos de maneira segura.

Pasamos moitas horas do noso día a día conectados a Internet, xa sexa dentro ou fóra de casa os

nosos dispositivos teñen unha gran variedade de opcións coas que manternos en liña, desde os datos

móbiles ás redes wifi  gratuítas que hai en lugares públicos como centros comerciais,  hoteis  ou

algúns bares ou restaurantes. En ocasións, quedamos sen datos e non nos queda máis remedio que

recorrer  a  estas  últimas  para  seguir  conectados  a  pesar  da  ameaza  que  supoñen  para  a  nosa

seguridade.

Este  tipo  de  conexionen  supoñen  unha  gran  ameaza  contra  a  nosa  privacidade

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/05/02/conexion-gratis-la-vista-conecto-mi-movil)

debido ás vulnerabilidades que presentan e á facilidade que teñen os ciberdelincuentes de utilizalas

para conseguir monitorar e tomar control da nosa actividade en liña.

Por esta razón, é moito máis efectivo e seguro que, se necesitamos conectarnos a Internet e non

temos unha conexión fiable, utilicemos a conexión móbil do noso  smartphone para crear puntos de

acceso seguros aos que conectar outros dispositivos, como o noso computador portátil.

Como podemos compartir wifi co noso  smartphone?

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/05/02/conexion-gratis-la-vista-conecto-mi-movil


Hoxe en día calquera teléfono intelixente dispón dunha conexión a Internet contratada co noso

provedor de datos. Esta conexión é posible grazas ás redes móbiles (4 G, 5 G), que ofrecen unha

velocidade suficiente como para navegar desde outros dispositivos como tablets ou computadores.

A función de compartir wifi está dispoñible en calquera dispositivo móbil, xa sexan Android ou

iOS e tanto crear un punto de acceso como conectarnos a eles é moi sinxelo. A continuación, imos

ver paso a paso como facelo desde calquera sistema:

Compartir wifi con Android

Existen diferentes versións de Android e diferentes personalizacións dependendo do distribuidor ou

fabricante, con todo o proceso adoita ser similar:

O  primeiro  será  acceder  aos  Axustes do  teléfono  e  dirixirnos  ao  apartado  correspondente.

Dependendo da versión pode variar:

1. Redes e Internet > Zona Wifi / Compartir conexión > Punto de acceso Wifi.

2. Punto de acceso portátil> Configurar punto de acceso portátil.

3. Redes móbiles > Ancoraxe e zona Wi-fi > Zona Wi-fi portátil.



O seguinte que haberá que facer será configurar o noso punto de acceso. Por norma xeral, o noso

dispositivo  móbil  xa  dispoñerá  dunha  configuración  por  defecto  que  deberemos  modificar  por

seguridade.



1. Nome do punto de acceso / SSID: onde poderemos cambiar o nome desta rede e será o que

vexan outros dispositivos cando a busquen.

2. Contrasinal  do  punto de  acceso:  clave  de  seguridade  para  conectarse  á  rede.  Lembra

utilizar un contrasinal o suficientemente  robusta para que non se conecten terceiros non

desexados. Facilitámosche unha infografía que che axudará a crear un contrasinal seguro

paso a paso (https://www.osi.es/es/campanas/crea-tu-contrasena-segura).

3. Seguridade e cifrado: algunhas versións permitirannos modificar o ancho de banda ou o

tipo de cifrado que terá a nosa conexión. Lembra utilizar sempre a máis segura (WPA2 ou

superior).

Nalgunhas versións de Android poderemos  administrar os dispositivos para limitar o ancho de

banda  ou a  cantidade  de  datos  a  compartir,  así  como crear  un  límite  máximo de  dispositivos

conectados ou mesmo crear unha lista negra de dispositivos.

https://www.osi.es/es/campanas/crea-tu-contrasena-segura


Tras isto, só deberemos Activar o punto de acceso para que outros dispositivos poidan conectarse a

Internet grazas á nosa conexión móbil.

Finalmente, para conectarnos desde outro dispositivo, será tan sinxelo como acceder a  Axustes >

Wifi e buscar a rede que acabamos de crear, introducir as nosas credenciais e conectarnos a Internet.

Compartir wifi con iOS

En dispositivos  de  Apple  (https://support.apple.com/es-es/HT204023)  o  proceso  é  máis  sinxelo

aínda que dispón de menos opcións de configuración:

1. Para crear o noso punto de acceso deberemos acceder a Axustes > Punto de acceso persoal

> Permitir a outros conectarse.

https://support.apple.com/es-es/HT204023


2. Agora só deberemos modificar o contrasinal e utilizar unha o suficientemente  robusta. O

nome da rede será o que lle deramos ao dispositivo e poderemos modificalo desde Axustes

> Xeral > Información > Nome.

3. O resto dos dispositivos poderán ver a rede na lista de conexións wifi dispoñibles. Para

conectarse, só deberán seleccionar dita rede e ingresar o contrasinal.

En dispositivos iOS é posible habilitar unha función para que a nosa familia poida conectarse ao

noso punto de acceso de forma automática, sen necesidade de introducir un contrasinal. Para iso,

primeiro  deberemos  ter  habilitado  un  grupo  familiar  (https://support.apple.com/es-

es/HT201088#:~:text=En%20el%20iPhone%2C%20iPad%20o,e%20invitar%20a%20tus

%20familiares). desde Axustes > IDE de Apple > En Familia > Configura a túa familia, onde

terás que seguir as instrucións para convidar os teus familiares. Logo, para convidalos ao momento

de acceso:

1. Iremos a Axustes > Punto de acceso persoal > En familia.

2. Logo, activaremos  En Familia e seleccionaremos o nome de cada un dos membros que

queremos habilitar establecendo se necesitan solicitar aprobación ou poden conectarse de

forma automática.

https://support.apple.com/es-es/HT201088#:~:text=En%20el%20iPhone%2C%20iPad%20o,e%20invitar%20a%20tus%20familiares
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https://support.apple.com/es-es/HT201088#:~:text=En%20el%20iPhone%2C%20iPad%20o,e%20invitar%20a%20tus%20familiares


Que precaucións debemos tomar?

Aínda que é unha medida moi útil para conectar outros dispositivos ou prestar a nosa conexión aos

nosos amigos/familiares, non debemos ignorar unha serie de precaucións/consellos:

• Vixiar o consumo de batería e dos nosos datos, pois ao compartir a rede este consumo

aumenta considerablemente.

• Utilizar  un  contrasinal  robusta (https://www.osi.es/es/campanas/crea-tu-contrasena-

segura) para protexer o acceso á nosa conexión.

• Compartir a rede só con coñecidos, asegurándonos de que non se vai a realizar un uso

fraudulento que poida poñer en perigo a nosa seguridade e privacidade.

• Limitar a conexión a un período de tempo concreto.

• Comprobar eventualmente os dispositivos conectados á nosa rede para asegurarnos de

que non temos convidados non desexados utilizando a nosa conexión, e que poidan tratar de

tomar o control ou roubar información.

• En caso de non dispoñer desta función e necesitar conectarnos a Internet,  aínda podemos

recorrer  ao  uso  dunha  VPN  ( https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/08/te-

explicamos-que-es-una-vpn-y-para-que-se-usa)  para  conectarnos  de  forma  segura  a

Internet mediante redes wifi públicas. E non esquezamos desactivar a opción cando non

vaiamos facer máis uso dela.

Desde a OSI recomendamos utilizar esta función a condición de que teñamos en conta devanditos

consellos e teñamos claro que só debemos facelo de forma puntual e con dispositivos e persoas de

confianza. Os riscos vinculados a un mal uso desta función son moi graves e poden ir desde a

infección do noso dispositivo ata a monitoraxe de toda a nosa actividade en liña,  vulnerando a

seguridade  das  nosas  contas,  datos  bancarios  e  outros  datos  persoais.  Ante  calquera  dúbida,

debemos  lembrar  que  temos  ao  dispor  dos  usuarios  a  Liña de  Axuda en Ciberseguridad de

INCIBE, 017, de forma totalmente gratuíta e confidencial.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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