
Navegadores

O día que Leonardo descubriu que cookies non eran unhas galletitas

Á parte dos xogos de mus, o maior entretemento de Leonardo co computador consistía

en conectarse a Internet para ler o xornal. A pesar da súa idade, a súa experiencia con

computadores e Internet era bastante recente, pero el non pensaba que o fixese tan

mal.

Ultimamente había  algo que lle  desconcertaba. Como saídos da nada,  empezaran a

aparecer uns mensajitos na pantalla. Dicían algo así

como que ‘esta páxina usa cookies e bla,  bla,  bla’.

Non entendía nada. E o peor é que a mensaxe volvía

unha  e  outra  vez,  esperando  unha  resposta  que

Leonardo non se atrevía a dar.

Leonardo  non  sabía  inglés,  pero  arranxoullas  para

atopar un dicionario en liña e descubriu que ‘cookies’

significaba  ‘galletas’.  Vaia.  Agora  resulta  que

Internet usa galletas. Levado ao límite, admitiu que

necesitaba  axuda.  Sen  dúbida,  o  seu  neto  Carlos

sabería que facer.

– Carlos! Que demos é isto das galletas? Internet non para de ofrecerme galletas, e eu

non se se dicir que si ou que non. Non quixese parecer descortés…

– Avó! Que non son galletas, que son cookies. Que iso é outra cousa.

– Pois se non son galletas non sei por que as chaman así…

– As cookies son pequenos arquivos que se gardan no teu computador cando navegas e

que almacenan información sobre os sitios que visitas, preferencias e outra información

persoal.



Os navegadores

Para a maioría de usuarios, a cara visible da informática é Internet. Desde todo tipo de

dispositivos (computadores, tabletas e smartphones) accedemos á rede en busca de

información, entretemento e outros servizos.

Para iso, a ferramenta fundamental é o navegador. Resultan tan intuitivos e fáciles de

usar que moitas veces nin nos damos conta da súa existencia. Existen varios á nosa

disposición, todos moi coñecidos: Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, etc.

Ademais, moitos deles incorporan un buscador, o que nos facilita a tarefa de localizar

aquilo que necesitamos.

Aos poucos foron gañando funcionalidades que nos fan a vida na internet máis fácil:

gardan un historial dos lugares que visitamos, autocompletan as palabras ou frases que

escribimos e, mesmo, lembran os contrasinais (https://www.osi.es/es/contrasenas) de

acceso aos servizos.

Estas prestacións son moi útiles, pero debemos ter en conta que os navegadores son

empregados  tamén  por  individuos  malintencionados  para  acceder  aos  nosos

dispositivos. Por iso, habemos de coñecer os seus riscos e adoptar precaucións para

poder gozar das vantaxes da tecnoloxía de forma segura.

Privacidade

Os navegadores incorporan moitas funcións para facernos a vida máis fácil. Con todo,

en  ocasións  isto  pode  supoñer  un  verdadeiro  risco  para  a  nosa  privacidade

(https://www.osi.es/es/tu-informacion-personal):

• O historial de navegación é o rexistro completo de toda a nosa actividade na

internet. Calquera persoa que teña acceso ao noso navegador poderá ver que

estivemos facendo e cando.

• Normalmente visitamos as mesmas páxinas web e buscamos cousas parecidas.

Por iso cando tecleamos unha procura o navegador ofrécenos unha selección de
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procuras baseadas noutras anteriores. Isto afórranos o traballo de escribir, por

exemplo, as direccións completas.

• Con todo, calquera persoa que empregue o noso navegador verá esas mesmas

suxerencias  cando  comece  a  escribir,  o  que  lle  dará  pistas  acerca  do  noso

comportamento e preferencias.

• É habitual que cada vez máis servizos da internet requiran que utilicemos un

nome de usuario e contrasinal para acceder. Que o navegador os lembre implica

que  calquera  persoa  con  acceso  ao  noso  navegador  pode  suplantar  a  nosa

personalidade en todos eses sitios.

• Se  cando  entramos  nas  redes  sociais  (Google+,  Facebook,  Twitter,  etc.)

seleccionamos a opción de ‘manter a sesión aberta’, non bastará con pechar a

páxina para pechar a sesión. Calquera que entre a estas redes co noso navegador

terá acceso ao noso perfil.

 Normalmente, as funcións que nos fan a navegación máis fácil teñen

un lado escuro: a perda de privacidade.

Para  limitar  os  riscos  de  privacidade,  podemos  utilizar  as  pestanas  de  navegación

privada que existen nos  principais  navegadores.  Estas reducen a  información que o

navegador almacena de nós, como o historial, cookies, ou arquivos temporais, o que

resulta moi útil cando navegamos desde computadores públicos (aquí podes consultar

como  facer  isto  con  Chrome  (https://support.google.com/chrome/answer/95440?

hl=es&ref_topic=3421641&visit_id=637904551864276764-2427087257&rd=2),  Internet

Explorer  (https://support.microsoft.com/es-es/windows)  e  Firefox

(https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-navega-en-la-web-sin-guardar-

in)).

Os complementos e plugins

Os complementos ou extensións son elementos que se instalan nos nosos navegadores

para facelos máis eficientes, encargándose de funcións específicas: barras de procura,

integración con outros servizos, bloqueo de pop- ups, etc.

Con  todo,  algúns  destes  complementos  poden  estar  destinados  a  fins

malintencionados: recompilar información acerca dos nosos hábitos ou inserir anuncios.
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Xeralmente, isto faise de forma encuberta ao instalar aplicacións gratuítas, polo que é

importante revisar as opcións de instalación.

Tamén hai que ter coidado con algunhas aplicacións asociadas aos navegadores (ou

plugins) que temos instaladas sen ser conscientes diso: Xava, Flash, reprodutores de

vídeo,  etc.  Moitas  destas  son  utilizadas  como  vía  de  acceso  para  infectar  o  noso

computador debido aos seus fallos de seguridade. 

As cookies

As cookies son pequenos ficheiros que os navegadores almacenan no computador con

datos do usuario sobre as páxinas web visitadas.

Esta información pode conter as opcións de idioma ou visualización elixidas, o contido

que foi consultado, o identificador de sesión dun usuario ou as credenciais de acceso. A

súa utilidade é facilitar a navegación aínda que, unha vez gardada, a información pode

servir para outros propósitos.

Hoxe en día non temos, para o usuario medio, moitas alternativas á parte de aceptar o

uso  de  cookies.  Se  as  desactivamos,  é  posible  que  algúns  servizos  non  funcionen

correctamente. Con todo, podes borrar periodicamente as cookies instaladas no teu

equipo  (consulta  como  facer  isto  con  Chrome

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&ref_topic=3421433), Internet

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&ref_topic=3421433


Explorer  (https://support.microsoft.com/es-es/windows)  e  Firefox

(https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies)).

Actualizacións

Os navegadores tamén están expostos a fallos de seguridade que poden supoñer unha

porta de acceso para que individuos maliciosos accedan á nosa información ou tomen o

control dos nosos dispositivos.

Por  tanto,  habemos  de  mantelos  ao  día,  preferiblemente  a  través  da  opción  de

actualizacións  automáticas.  Esta  funcionalidade  vén  incorporada  polos  principais

navegadores.

Navegador Como actualizar

En Windows, o navegador actualízase a través do mesmo 

Internet Explorer mecanismo do sistema operativo:activando as actualizacións 

automáticas (https://support.microsoft.com/es-es/windows).

https://support.microsoft.com/es-es/windows
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Ante grandes actualizacións, como o paso da internet Explorer 6 a 

Internet Explorer 7, é necesario confirmar o proceso (recomendado).

Actualízase de forma automática por defecto. Ao executalo, busca 

actualizacións, non só do navegador, senón de todos os accesorios

Firefox (complementos ou  plugins) instalados. Descárgao e pide permiso  

para reinicialo.

Para  forzar  actualización:  Actualizar  Mozilla  Firefox

(https://support.mozilla.org/es/kb/actualizar-firefox-la-ultima-version?

redirectslug=Actualizar+Firefox&redirectlocale=es)

Actualízase de forma automática por defecto. Ao executalo, busca

Chrome actualizacións, non só do navegador, senón de todos os 

accesorios (complementos ou plugins) instalados.

Para forzar actualización: Actualizar Google Chrome 

(https://support.google.com/chrome/answer/95414?hl=es)

Actualízase de forma automática por defecto. Ao executalo, busca 

as actualizacións; se as atopa mostra unha xanela con información

Safari acerca da actualización e de como instalala.

Para forzar a actualización faríase do mesmo xeito que ao actualizar

o software do sistema operativo. Máis información na páxina de 

Apple (https://support.apple.com/es-es/HT201541).

As actualizacións de software son esenciais para manter a seguridade

dos nosos dispositivos e a nosa información.

Consellos finais

Navegar por Internet non é como ver unha revista. Se non somos coidadosos estamos

expostos a toda unha serie de riscos: roubo de información, perda de privacidade, ou

prexuízo económico entre outros.
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Por  tanto,  se  queremos  gozar  das  vantaxes  da  tecnoloxía  sen  incorrer  en  riscos

debemos tomar certas precaucións ao navegar:

• Evitar utilizar a opción de lembrar contrasinais.

• Pechar as sesións a través da opción ‘  logout’ ou ‘pechar sesión’,  en lugar de

simplemente pechar a xanela.

• Desmarcar a opción de ‘manter a sesión aberta’ ao iniciar unha sesión en redes

sociais (https://www.osi.es/es/redes-sociales) ou servizos de correo electrónico,

especialmente se estamos nun equipo compartido.

• Revisar de cando en vez os complementos e extensións instaladas. Instalar só

aqueles con boa reputación e ofrecidos nas páxinas oficiais dos navegadores.

• Empregar  a  opción  de  navegación  ‘en  privado’  en  equipos  compartidos  ou

públicos.

• Instalar  un  verificador  de  páxinas  web,  normalmente  proporcionado  polos

principais antivirus.

• Protexer  a  nosa  privacidade evitando as  opcións  que  permiten  ao  navegador

gardar información sensible.

• Familiarizarnos coas opcións de axuste que ofrece o noso navegador.

• Manter o navegador actualizado.

• Estar alerta e non visitar páxinas sospeitosas.

A  mellor  ferramenta  de  seguridade  é  o  sentido  común.  Tamén  ao

navegar por Internet.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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