
Protexe a túa wifi

O  día  que  Berto  descubriu  que  o  seu  Wifi  usábaa  todo  o

edificio

Berto ten como costume dar unha última ollada ás noticias nas páxinas informativas da

internet  cada  noite.  senta  na  cadeira  de

brazos  coa  tablet,  repasa  as  últimas

novidades e le tranquilamente as noticias

que  non  puido  ver  en  profundidade  ao

longo do día.

Pero desde hai xa algún tempo as páxinas

tardan moito en cargar, tanto que a miúdo

desiste  de  ler  algúns  artigos  porque  a

espera fáiselle insufrible. Por un momento

pensou: “vaia estafa da internet que estou

a pagar, non podo nin ler os xornais”. Pero

entón ocorréuselle preguntar ao resto da

familia  se  estaban a  descargar  algo  que

ocupase todo o ancho de banda.

Carlos,  que era o principal  sospeitoso pola súa afección aos videoxogos en liña, nin

sequera estaba conectado. Aparentemente ningún outro dispositivo estaba conectado a

Internet.

Foi a Carlos a quen se lle ocorreu realizar unha sinxela comprobación co fin de pescudar

se  algunha  outra  persoa  da  veciñanza  estaba  a  utilizar  a  súa  conexión  a  Internet.

Apagaron completamente todos os dispositivos da casa que se conectan á rede Wifi,

que  no  seu  caso  son  os  móbiles,  as  tablets,  a  videoconsola  e  os  computadores  e

miraron con atención as luces do  router.



Aínda cando todos os seus dispositivos estaban apagados, comprobaron que as luces

parpadeaban insistentemente,  síntoma claro de  que alguén máis  estaba conectado,

pois este  parpadeo indica que se está transmitindo información pola rede sen fíos.

Neste caso, Berto demostrou un exceso de confianza xa que nunca se preocupou de

mellorar a seguridade da súa Wifi. O seu router mantiña a mesma configuración que o

día que o recibiron hai xa algúns anos e nunca pensara que fose necesario modificar

nada. Pronto aprendeu que se quería manter a súa rede Wifi familiar libre de intrusos

debía mellorar algunhas características na configuración de devandito router.

Que riscos hai en que alguén utilice a nosa Wifi?

Ter a Wifi aberta implica ter a nosa conexión a Internet compartida, ademais doutros

riscos:

• Redución do ancho de banda. Dependendo do número de dispositivos intrusos e

do uso que fagan da rede, poden chegar a impedir a conexión dos nosos equipos.

• Roubo  da  información  transmitida.  Unha  configuración  inadecuada  da  nosa

rede  sen  fíos  pode  permitir  a  un  atacante  roubar  a  información  que

transmitimos.

• Conexión  directa  cos  nosos  dispositivos.  Un  intruso  cos  coñecementos

suficientes, axudado por un problema de seguridade ou unha instalación sen a

seguridade  apropiada,  podería  acceder  aos  equipos  conectados  á  rede.  Isto

implicaría darlle acceso a toda a nosa información.

• Responsabilidade ante accións ilícitas.  Cando contratamos unha conexión a

Internet cun provedor de servizos, esta queda asociada a nós, asignándolle unha

dirección  IP  que  nos  identifica  dentro  de  Internet.  Calquera  acción  realizada

desde esa dirección IP leva á persoa que contrata o servizo: nós.

Somos os primeiros responsables das accións cometidas baixo nosa rede Wifi.

Por  tanto,  se  un  usuario  non  autorizado  comete  accións  ilegais  mediante  a  nosa

conexión Wifi, pode carrexarnos problemas moi serios.



Como o fan?

Para utilizar a nosa conexión Wifi, os intrusos aproveitan unha incorrecta configuración

de seguridade no router. Segundo o método de seguridade que utilicemos, ofreceremos

máis  ou  menos  resistencia,  pero  conseguirán  conectarse  sen  problemas  se

presentamos algunha das seguintes debilidades:

• Wifi aberta. Agora xa non é tan frecuente, pero aínda é posible atopar algunha

rede sen fíos que non solicita clave de acceso e está dispoñible para calquera

usuario.  Nestes casos, calquera pode conectarse.  Isto é un risco tanto para o

propietario da rede como para quen decida conectarse a ela.

• Seguridade obsoleta.  Algúns router viñan configurados cun sistema coñecido

como   WEP,  que  co  tempo  resultou  débil  e  inseguro.  Cuns  coñecementos

informáticos elevados pódense descubrir as claves utilizadas en pouco tempo.

Estas redes son case tan inseguras como as abertas.

• Crave Wifi débil. É posible que a rede conte cun sistema de protección robusto e

correcto pero tamén resultará vulnerable se a clave de acceso a Wifi non é o

suficientemente “complexa”.

• Crave Wifi por defecto.  En ocasións o sistema de seguridade é o adecuado e

mesmo o contrasinal é aparentemente robusta, pero se é a que vén por defecto

posta polo provedor antes ou despois será coñecida na internet.  É altamente

recomendable cambiar o contrasinal que vén por defecto.

Como protexernos?

Se queremos minimizar a probabilidade de ser vítimas dun ataque que poida poñer en

risco a nosa rede Wifi debemos comprobar a súa configuración de seguridade.

A configuración por defecto do  router non sempre é a máis apropiada.

O  router  debe  incorporar  polo  menos  o  protocolo  WPA entre  as  súas  medidas  de

seguridade.  Se  é  anterior  a  esta  opción  de  seguridade  debemos  substituílo.  Para

coñecer que protocolo utiliza, o primeiro é acceder á configuración do noso router. Se

non sabemos como facelo, podemos consultar o manual ou buscar información sobre o

noso modelo na internet.



Na maioría deles poderemos acceder utilizando noso propio navegador da internet e

escribindo  os  números  192.168.1.1  na  barra  de  direccións.  Os  números  finais  poden

variar segundo o modelo concreto. Tamén necesitamos a clave de administración para

entrar á configuración do router.  Esta vén co kit de instalación nun adhesivo ou na

documentación adxunta. Teñamos en conta que para entrar na configuración do router

debemos estar conectados á rede.

As medidas de seguridade recomendables son:

• Asignar  o  sistema  de  seguridade  máis  avanzado:  WPA2.  Buscaremos  as

opcións de  seguridade para configurar  un sistema de cifrado ou encriptación

WPA2 cun cifrado AES.

• Cambiar o contrasinal por defecto. Un sistema de seguridade  robusto deixa de

selo se o contrasinal é trivial ou facilmente identificable. Debemos establecer

unha clave de acceso á rede Wifi de polo menos 12 caracteres con maiúsculas,

minúsculas, números e símbolos.

• Cambiar o nome da Wifi ou  SSID. Normalmente o  SSID ou nome da rede vén

definido por defecto. Este debe ser substituído por un que non suxira cal é o noso

operador e que non garde relación co contrasinal de acceso á rede.



• Modificar o contrasinal para cambiar a configuración. Para acceder ao panel de

configuración  necesitamos  coñecer  o  contrasinal  de  acceso,  que  vén  na

documentación do noso dispositivo.  Adoitan ser moi sinxelas,  como “1234” ou

“admin”. Convén substituíla para evitar que se alguén logra conectarse, poida

configurar o router ao seu antollo.

• Apagalo  se  nos  ausentamos  varios  días.  Se  non  imos  estar  na  casa  e  non

necesitamos a conexión Wifi, o mellor é apagar o router. Ademais do pequeno

aforro  enerxético  que  supón,  evitaremos  que  se  tenten  aproveitar  da  nosa

conexión.

Hai  outras  configuracións do  router  que,  aínda que son recomendables,  a  nivel  de

seguridade non son efectivas:

• Habilitar  restrición  MAC  (ou  dirección  física).  Unha  das  características  de

seguridade que nos permiten os  routers é a restrición do acceso á rede tan só a

aqueles equipos ou dispositivos cunha dirección MAC concreta.

A MAC é o identificador único de cada dispositivo de rede. Podemos pescudar en

cada  un  deles  o  seu  MAC  e  engadilo  no   router  como  dispositivo  seguro,

impedindo así o acceso de calquera outro dispositivo non memorizado.

É dicir, é posible configurar o  router para que filtre por direccións MAC, para que

só os dispositivos que desexemos conéctense á nosa rede Wifi. Con todo, a día de

hoxe, cos coñecementos necesarios, é posible falsear esa dirección para poñerse

unha  permitida.  Como? Mirando por  exemplo,  a  dirección  MAC que  teñen os

dispositivos conectados nun momento dado. Por tanto, aínda que aplicar esta

medida é bo, non é unha garantía de seguridade.

Como detectar a un intruso?

Unha das formas de saber se alguén está a utilizar a nosa Wifi é apagar completamente

todos os nosos equipos e comprobar o parpadeo das luces do router.  Se continúan

parpadeando é posible que outras persoas estean a utilizar a nosa conexión sen o noso

consentimento.



Ademais, podemos revisar o estado da nosa rede facilmente: desde un PC con Windows

podemos descargar e utilizar Wireless Network Watcher e desde un dispositivo con

Android, a aplicación ezNetScan.

Se queres saber se a túa rede Wifi está a ser utilizada como parte dunha botnet, podes

utilizar o noso Servizo AntiBotnet.



Consellos finais

Aínda que nos pareza que estas cousas só pásanlles aos demais e que a nosa rede Wifi

nunca  vai  ser  obxectivo  dun  atacante,  debemos  ser  prudentes  e  mellorar  o  noso

sistema de seguridade. Que un intruso utilice a nosa Wifi pode causarnos, ademais de

incómodos fallos de funcionamento, importantes problemas coa xustiza.

Só necesitamos poñernos ao día e aplicar unhas recomendacións básicas:

• Mellorar o cifrado da rede a WPA2.

• Cambiar as claves por defecto, tanto da rede como a do acceso ao panel de

control, e utilizar sempre claves robustas.

• Verificar periodicamente quen se conecta á nosa rede. Coa aplicación adecuada

podemos  comprobar  que  se  están  conectando  á  nosa  rede  só  os  nosos

dispositivos.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


