
Como funciona un robot de limpeza?

Algunha vez te preguntáches como sería se todo o teu fogar comunicásese entre si
para que ti  non tiveses que facer as tarefas do fogar? Pode parecer unha idea
demasiado  futurista,  pero  a  día  de  hoxe  moitas  das  tarefas  do  fogar  poden
automatizarse.

Que é a domótica?

A  domótica  é  un  sistema  onde  os  distintos  aparellos  dunha  vivenda  atópanse

conectados  á  rede  para  comunicarse  entre  si  e  co  usuario.  Este  tipo  de  sistema

recompila información, procésaa e emite

ordes que automatizan distintas accións

que  o  usuario  pode  programar  ou

comandar.

Incorpóranse  as  novas  tecnoloxías  e

dispositivos  ao  equipamento  dunha

vivenda de modo que podamos controlar

de forma centralizada todas as tarefas e

aparellos  que  conforman  devandito

sistema.

Unha vez que a rede está conectada, os propios aparellos dispoñen de sensores para

solicitar  información  e  comunicarse  entre  si  a  través  do  propio  sistema,  é  dicir,

confórmase  unha  rede  de  comunicación.  O  usuario  pode  controlalo  todo  de  forma



centralizada e supervisar as actividades que levan a cabo no seu fogar, aínda que tamén

pode controlalos de forma remota ao seu gusto e segundo as súas necesidades.

Como funciona un sistema domótico?

O funcionamento é máis sinxelo do que parece. Necesitamos un fogar cunha conexión a

Internet e unha rede wifi. Os dispositivos que conforman a rede domótica sérvense da

rede wifi  para enviar  e  recibir  a  información que recompilan e compartila  tanto co

usuario como co resto do sistema.

A interacción habitual entre o usuario e devandito sistema é a través dunha aplicación

móbil.  Os  datos  almacénanse,  e  por  medio  dunha  dirección  IP  específica,  son

transmitidos á nube ou servidor da compañía á que pertence o dispositivo. Un back-end

garante o tempo de actividade, a seguridade e a integración. Os dispositivos poden

funcionar sen conexión, e unha vez establecida, estes datos son enviados e actualizados

na nube.

Á súa vez, o dispositivo poderá filtrar e enviar diferentes tipos de datos dependendo da

súa  función  e  da  orde  comandada.  Así,  por  exemplo,  o  noso  GPS  do  coche  pode

comunicarse co termostato do noso fogar ao detectar que nos achegamos a casa para

aumentar a temperatura e atoparnos o noso fogar xa quentado nada máis cruzar a

porta.

Aplicacións  e  exemplos  hai  moitísimos  e  cada  día  aparecen  novos  aparellos  e

funcionalidades.  Un exemplo moi  coñecido son  os robots  de  limpeza intelixentes,

cuxos últimos modelos non só encárganse das tarefas de limpeza de forma autónoma,

senón que:

1. Son capaces de recoller planos da casa para optimizar os seus

desprazamentos. Deste xeito poden levar a cabo as súas tarefas

dunha  forma  sinxela,  sen  obstáculos  e  reportando  ao

consumidor un aforro económico.

2. Poden realizar  tarefas de videovixilancia.  Inclúen sensores de

localización visual ou cámaras capaces de capturar fotos, emitir

imaxes  en  vivo,  así  como detectar  movementos.  Esta  función

permite ter unha visión remota en tempo real da nosa casa a

partir dunha emisión en vivo.



3. Son  capaces  de  responder  a  comandos  de  voz. Podemos  interactuar  co

dispositivo utilizando unicamente a nosa voz.

Todas  estas  vantaxes  teñen  á  súa  vez  unha  serie  de  inconvenientes.  Ao  ser  un

dispositivo que recolle e comparte tal cantidade de datos, é normal preguntarse que

fan con toda esta información? É posible que o robot de limpeza detecte determinados

mobles, como un berce, e de súpeto comeces a recibir anuncios e promocións de roupa

para bebés.

Que debemos ter en conta á hora de adquirir un destes dispositivos?

O primeiro que hai que considerar á hora de comprar un destes dispositivos son as

condicións de privacidade e seguridade.

1. Servidor: É moi importante que comprobemos co fabricante se, efectivamente,

estásenos dando un servizo a través da nube ou a través dun servidor particular

ao que se envían todos os datos recompilados polo dispositivo.

2. Uso dos datos: Outro aspecto fundamental é informarnos sobre que datos son

os que se van a compartir co servidor, ademais do uso que se lles dará.

3. Tipo de servizo: Tamén convén que preguntemos que servizos, dos que ofrece o

dispositivo, necesitan conexión co exterior.

4. Seguridade: Outro punto para ter en conta, é que a conexión desde a nube pode

ser un punto de entrada ao noso fogar e por tanto un risco. Así, é interesante

preguntar se os datos que van compartirse estarán cifrados e informarnos sobre

as medidas empregadas para garantir a súa protección.

En  xeral,  unha  boa  práctica  é  conectar  estes  dispositivos  soamente  cando  o

necesitemos  e, se o consideramos oportuno, restauralos ao estado de fábrica cada

certo tempo e solicitar o borrado de información á compañía.

No caso de que queiramos asegurar aínda máis os nosos dispositivos IoT e o resto da

rede de posibles ataques hai varias opcións interesantes:

1. Crear unha rede separada para estes dispositivos: Actualmente existen routers

intelixentes a un prezo alcanzable (40-60€) que permiten a creación de redes

virtuais dunha forma sinxela. Illando estes dispositivos noutra rede evitaremos a



infección ou o acceso non autorizado desde ambos os lados (se os nosos equipos

inféctanse non poderán acceder aos dispositivos IoT e á inversa).

2. Configurar todos os dispositivos cun contrasinal diferente e o suficientemente

robusta.

3. Deshabilitar  o  protocolo  UPnP  (Universal  Plug  and  Play)  para  evitar  que  os

dispositivos se atopen entre si de forma sinxela. Así se comprometen un deles

serán máis difícil atopar o resto para o atacante.

4. Asegúrache de instalar as últimas actualizacións cando estean dispoñibles para

todos os teus dispositivos, especialmente se conteñen parches de seguridade.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


