
Proxy: navega e utiliza o teu equipo de forma

máis segura

Ao navegar por Internet a nosa prioridade adoita ser poder gozar de todos os servizos en liña

coa  seguridade  de  que  a  información  intercambiada  non  vai  acabar  en  mans  de

ciberdelincuentes. Existen moitas solucións, pero neste artigo falaremos dos servidores proxy

e en como protexen a nosa privacidade.

Un proxy é unha tecnoloxía que fai  de intermediario entre  o noso equipo e  o servidor  ao que

tentamos conectarnos, filtrando toda a información intercambiada entre ambos. Os servidores proxy

son moi utilizados, por exemplo, para protexer as nosas conexións, grazas á súa principal vantaxe,

que é a de anonimizar nosa dirección IP, ademais de bloquear cookies, scripts e outros elementos

que poidan resultan perigosos ou que impidan que gocemos dunha navegación privada. Aínda que

podemos adquirir este servizo na internet, podemos configuralo directamente desde o noso sistema

operativo, algo que vos ensinaremos máis adiante.

En poucas  palabras,  esta  tecnoloxía  engade unha capa máis  de  seguridade para evitar que

determinados datos de conexión, xeralmente información persoal, compártanse e acaben nas mans

equivocadas. O proxy é o encargado de recibir as peticións, interpretalas, compartilas coa páxina

web e devolver a petición de maneira instantánea ao usuario. Tamén son utilizados para:

• Controlar  o  acceso  a  Internet,  limitando  os  dereitos  dos  usuarios  ou  proporcionando

permisos determinados.

• Rexistrar e monitorar o tráfico en liña.



• Filtrar  a  información  para  non  responder  a  solicitudes  perigosas  ou  evitar  compartir

información persoal.

• Anonimizar aos usuarios.

Como o  conseguen?  O que  fai  o  servidor  proxy é  ocultar  a  dirección  IP,  anonimizando  a  túa

conexión  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/04/05/navegacion-anonima-es-posible).  Con

todo,  é  recomendable  complementalo  co  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 cifrar todo o tráfico de información que fagamos, e asegurar que, no caso de compartir

datos persoais nunha contorna non segura, estes estean debidamente protexidos.

Como configurar o noso servidor proxy

Neste artigo centrarémonos nos proxies de navegador e naqueles que podemos configurar desde os

nosos equipos, tanto se dispoñemos de sistema operativo Windows como macOS.

Como configurar un servidor proxy en Windows 10:

1. O primeiro que faremos será facer clic no botón de inicio (tecla Windows) e entraremos no

menú de ‘Configuración’.

2. Unha vez aí, iremos a Rede e Internet > Proxy para acceder ao menú de configuración do

proxy.

3. Agora, seleccionaremos a opción de ‘Usar servidor proxy’ e activarémolo. A continuación,

deberemos  introducir  a  dirección  IP e  porto  do  servidor  proxy que  queiramos  utilizar.

Podemos  utilizar  algunha  web  que  proporcione  proxies  gratuítos  segundo  o  país,  a

velocidade, o tipo e o nivel de privacidade que desexemos, aínda que a nosa recomendación
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é acudir a empresas de seguridade con boa reputación que proporcionen proxies e indiquen

claramente nos seus termos que van facer cos teus datos.

4. Na caixa  de  texto  inferior  poderemos  incluír  as  páxinas  e  servizos  web que  queiramos

excluír da nosa navegación.

5. Ao finalizar, faremos clic en ‘Gardar’ e xa teremos activado o noso servidor proxy.

Como configurar un servidor proxy en macOS (versión Big Sur):

1. En nosa Mac, seleccionaremos o menú de Apple > Preferencias do Sistema e faremos clic

en ‘Rede’.



2. Unha vez seleccionado o servizo de rede que utilicemos (Ethernet ou Wi-fi), faremos clic en

Avanzado > Proxies. A continuación, podemos levar a cabo o proceso de forma automática

ou manual:

▪ Automática: podemos detectar servidores proxy automaticamente en ‘Detección de

proxy  automática’.  No  caso  de  que  o  administrador  da  rede  á  que  estamos

conectados facilitounos un arquivo de configuración de proxy (PAL), poderemos

utilizar a dirección deste arquivo no campo ‘URL’.

▪ Manual: seleccionaremos o servidor proxy desexado e escribiremos a nosa dirección

e o número de portos nos campos correspondentes. Esta dirección podemos obtela,

por exemplo, como mencionamos no apartado de Windows, desde algún servizo web

que ofreza  proxies tanto gratuítos (xeralmente con máis limitacións) como de pago.

Logo, faremos clic en  ‘O servidor proxy require contrasinal’ se está protexido.

Finalmente, encheremos o nome de conta e contrasinal nos seus respectivos campos.



Como configurar un servidor proxy no navegador:

A maioría dos navegadores utiliza a configuración proxy  predeterminada do noso sistema, polo que

ao final do proceso levaranos ás opcións de configuración do noso sistema.

En Google Chrome:

1. Iremos  á  barra  de  ferramentas  e  seleccionaremos  Configuración  >  Configuración

avanzada.

2. Logo, accederemos a ‘Sistema’, faremos clic en ‘Abrir a configuración de proxy do teu

computador’ e seguiremos os pasos indicados segundo o noso equipo.



En Safari:

1. Faremos  clic  na  barra  de  tarefas  do  noso  navegador  e  seleccionaremos  Preferencias  >

Avanzado, e despois en ‘ Proxies’ faremos  clic en ‘Cambiar axustes’.

2. Logo, seguiremos as instrucións do sistema para configurar os axustes.

En Edge:

1. Faremos  clic  no  Menú  >  Configuración  >  Ver  configuración  avanzada  >  Abrir  a

configuración de proxy.

2. Desde aquí, seguiremos os pasos correspondentes ao noso sistema operativo Windows.



En  Mozilla  Firefox,  a  diferenza  dos  anteriores,  permitiranos  modificar  o  proxy  dentro  do

navegador e non depender do sistema:

1. No menú, seleccionaremos Opcións > Avanzado > Configuración de Rede.

2. Logo, en ‘Configuración de conexión’ seleccionaremos  ‘Autodetectar configuración do

proxy  para  esta  rede’,  onde  introduciremos  a  dirección  do  proxy  elixido.  Tamén

poderemos elixir ‘Usar a configuración do proxy do sistema’ se xa dispoñemos dun.

Como vimos, son numerosas as vantaxes que nos ofrece un servidor proxy para manter e mellorar a

privacidade  das  nosas  conexións  e  da  nosa  actividade  en  liña.  Con  todo,  como  moitas  outras

ferramentas,  pode  usarse  para  moitos  propósitos,  incluído  un  mal  uso  por  parte  dos

ciberdelincuentes. Por iso, é conveniente que sempre nos aseguremos de utilizar servidores seguros

e coñecer os pasos para seguir e configuralos do modo correcto.

Desde a OSI, canle especializada en cidadáns de INCIBE, animámosche a consultar todos os nosos

recursos, ferramentas e consellos para conseguir unha navegación máis segura e privada. E ante

calquera dúbida ou problema relacionado coa ciberseguridade, lembra que dispós da Liña de Axuda

en Ciberseguridad de INCIBE, 017, totalmente gratuíta e confidencial.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta


