
Conexión  gratis  á  vista!  Conecto  o  meu
móbil?

Seguramente te conectaches a unha rede de wifi pública algunha vez, ou mesmo

utilizaches  a  túa  conexión  de  Bluetooth  para  conectarche  a  outro  dispositivo

como,  por  exemplo,  uns  altofalantes  inalámbricos,  verdade?  Este  tipo  de

conexións  poden  ser  máis  perigosas  do  que  crees.  No  seguinte  artigo,

explicarémosche  os  seus  riscos  e  como  protexer  os  nosos  dispositivos  e

información.

Na  maioría  dos  dispositivos  intelixentes  que  utilizamos,  hoxe  día,  como  teléfonos

móbiles, tabletas, televisores, etc., permítesenos o intercambio de información a través

de conexións inalámbricas, como son o wifi e o Bluetooth, pero que diferenza hai? E,

que vantaxes e inconvenientes teñen respectivamente?

Como  usuarios,  debemos  coñecer  como funcionan  e  os  riscos  aos  que  poderiamos

expoñernos.  Desta  forma,  poderemos  estar  previdos  e  saber  como  protexernos

adecuadamente.

Cal é a diferenza entre ambos os tipos de conexión?



•  Wifi:  este  tipo  de  tecnoloxía  permite  a  conexión  inalámbrica  a  Internet  desde

diferentes  dispositivos  como smartphones,  tabletas,  computadores,  televisores,  etc

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2018/06/27/iot-el-universo-conectado).

• Bluetooth: esta tecnoloxía permite a comunicación inalámbrica a curto alcance entre

dispositivos que conten coa súa integración, é dicir, que a soporten. Pode ser utilizado

para  sincronizar  dispositivos  entre  si  e  compartir  arquivos  como  fotos,  vídeos  ou

música, por exemplo. Este tipo de conexión podemos atopala nos nosos smartphones,

computadores, impresoras, teclados, altofalantes, etc.

Aínda que estas tecnoloxías permiten que nos conectemos e comuniquémonos entre

nós, sempre existen riscos que debemos coñecer.

Cales son os riscos de conectarnos a unha rede wifi?

Hoxe en día, existen puntos de acceso a unha rede wifi na maioría dos establecementos,

parques  e  zonas  de  lecer  en  xeral.  Estes  puntos  adoitan  ser  gratuítos,  requirindo

nalgunhas ocasións, un rexistro previo.

O maior dos riscos podémolo atopar, precisamente neste tipo de  redes públicas, xa

que podemos estar a deixar exposta toda a nosa información e actividade a terceiros.

Un ciberdelincuente, o suficientemente hábil, podería ler os nosos correos e mensaxes,

ou mesmo, roubar as nosas credenciais bancarias.

Para iso, os ciberdelincuentes sérvense de varios tipos de ataques e técnicas:

 “Man-in-the-Middle” ou  “home  no  medio”.  O

funcionamento  deste  ataque  é  moi  sinxelo,  o

ciberdelincuente atópase no medio da conexión que

hai entre o noso dispositivo e a conexión wifi. Deste

xeito, pode monitorizar todo o noso tráfico de datos,

permitíndolle ver toda a nosa actividade na Rede.

• “Redes trampa”.  Este é outro tipo de ataque nas

redes públicas, no que o atacante crea unha rede wifi coas  mesmas características

que a orixinal (nome da rede e ata páxina de inicio). Se o noso dispositivo chegase a

conectarse a este sinal, caeriamos na súa trampa e podería monitorizar toda a nosa

actividade, e no peor dos casos, tomar o control do noso dispositivo.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2018/06/27/iot-el-universo-conectado


Adoita  ser  común  que  o  noso  dispositivo  teña  activada  a  opción  de  “conectarse

automaticamente  á  rede  wifi  máis  próxima” de  modo  que,  ao  achegarnos  ao

atacante, o noso dispositivo conéctese automaticamente á súa rede.

No  caso  das  redes  wifi  privadas  ou  protexidas  con  contrasinal,  non  debemos

esquecer que a súa seguridade dependerá do robusta que sexa o contrasinal e do router

ao que nos esteamos conectando.

Por todo iso, a nosa mellor recomendación para mitigar os riscos é non conectarnos a

unha rede wifi pública. Con todo, no caso de que excepcionalmente teñamos que facelo,

tratemos de non ingresar datos de acceso ou credenciais de servizos críticos, nin

facer transaccións bancarias.

Cales son os riscos dunha conexión Bluetooth?

Do mesmo xeito que ocorre coa conexión wifi, un dos principais riscos do Bluetooth é o

feito  de  mantelo  activo  na  nosa  configuración,  aínda  que  non  o  esteamos

utilizando. Pode parecer inofensivo, pero unha vez máis, estarémonos a expoñer aos

ciberdelincuentes e vulnerando a nosa seguridade.

•  Sempre que manteñamos a  conexión Bluetooth activada

producirase  un  envío  continuo  de  datos,  aínda  que  non

estea sincronizado a outro dispositivo. Faio para enviar de

forma periódica  un  sinal  para  tentar  conectarse.  A  partir

deste  sinal,  os  ciberdelincuentes  poderían  localizar  a

localización do noso dispositivo.



Isto ocorre mesmo cando temos activado o  modo oculto na nosa configuración do

Bluetooth.

• Ataques como o de “Man-in-the-Middle” tamén suceden nas conexións de Bluetooth.

O ciberdelincuente é capaz de interceptar toda a información e actividade que se estea

enviando entre os dispositivos.

Como  podemos  protexernos  e  mellorar  a  seguridade  nas

nosas conexións?

A  continuación,  dámosche  algúns  consellos  e  pautas  a  seguir  para  mellorar  a

seguridade das túas conexións:

1. Mantén as túas conexións cifradas:

• Bluetooth: asegúrache de ter a última versión. A partir da versión 4.0 todas as

conexións entre dispositivos virán cifradas por defecto e con iso, a información

que envíes.

• Wifi: utiliza páxinas seguras e cifradas (HTTPS) ao usar redes sen fíos.

2. Utiliza antivirus que che protexan ao conectarche a redes sen fíos.

3. Borra as redes wifi e dispositivos Bluetooth aos que che conectaras previamente.

Poden revelar onde estiveches.

4. Desactiva as conexións Bluetooth e wifi se non as estas usando.

5. Fai uso das redes VPN: a VPN ou rede privada virtual permíteche cifrar toda a

información  que  se  transmite  desde  os  teus  dispositivos  no  momento  de

conectarche a unha rede wifi. Se queres saber máis sobre este tema, non deixes

de consultar o artigo do noso blogue “Explicámosche que é unha VPN e para que

se usa” (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/08/te-explicamos-que-es-

una-vpn-y-para-que-se-usa).

Como utilizar unha VPN no noso dispositivo móbil?

Existen unha gran cantidade de aplicacións que nos permiten utilizar unha VPN desde

os nosos dispositivos móbiles. Podemos atopalas nas plataformas máis coñecidas de

apps,  como  Google  Play  e  App  Store,  tamén  na  sección  de  ferramentas  gratuítas

(https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=121).

Mostrámosche como utilizar unha delas: TunnelBear App, dispoñible @gratuitamente,

https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=121
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/08/te-explicamos-que-es-una-vpn-y-para-que-se-usa
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/08/te-explicamos-que-es-una-vpn-y-para-que-se-usa


tanto  para  Android  (https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.tunnelbear.android) como para iOS (https://apps.apple.com/us/app/tunnelbear-

vpn-wifi-proxy/id564842283):

Unha vez  descargouse a  aplicación no noso dispositivo (Android  ou iOS)  deberemos

seguir os seguintes pasos:

1. O primeiro será crearnos unha conta gratuíta:

2.  Despois  de  crearnos  a  conta,  enviásese  un  correo  de  verificación.  Deberemos

confirmalo para poder continuar:

3.  A continuación,  haberá que confirmar a  nosa conta,  para iso,  pediranos acceso á

configuración da VPN do noso dispositivo.  Deberemos aceptar e permitir  que a app

configure a conexión VPN:

https://apps.apple.com/us/app/tunnelbear-vpn-wifi-proxy/id564842283
https://apps.apple.com/us/app/tunnelbear-vpn-wifi-proxy/id564842283
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tunnelbear.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tunnelbear.android


Ao aceptar, estamos a permitir a “TunnelBear” permiso para configurar unha conexión

VPN que lle permitirá monitorizar o tráfico da rede. Este tipo de permisos só deben

aceptarse se confiamos na fonte, neste caso, “TunnelBear”.

4.  Unha  vez  creásemos  unha  conta  nova,  confirmado  e  dado  o  permiso  necesario,

crearase unha VPN para nós:

Listo!  Xa  temos  unha  VPN  segura  que  poderemos  utilizar,  no  caso  de  que  fose

necesario,  para conectarnos  a  redes públicas  ou descoñecidas.  Aínda que lembra,  a

mellor recomendación  sempre será evitar as conexións a redes descoñecidas, coas

que non esteamos familiarizados ou nas que descoñezamos que tipo de medidas de

seguridade implementáronse, como as dos aeroportos, cafeterías ou outros espazos

abertos e públicos.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


