
Protéxeche ao usar Wifi públicas

As  wifis  públicas  son  aquelas  que  non  están  protexidas  por  un  contrasinal  e

permítennos conectarnos a Internet dunha forma cómoda e rápida. Estas redes non

cifran a información que se transmite a través delas, polo que non son seguras. Tamén

son aquelas que aínda tendo contrasinal de acceso, conéctanse moitas usuarios a elas.

Comunmente identificámolas como wifis  gratuítas.  Esa marabillosa frase que lemos

nun  bar,  un  hotel,  un  centro  comercial,  unha  estación  de  tren,  un  aeroporto...

acollémola como unha bendición cando o noso contrato de datos chegou ao seu límite

de consumo e a nosa navegación é extremadamente lenta. Ao conectamos estamos a

acceder a unha rede na cal non temos o control

do que se está transmitindo a través dela,  nin

quen está conectado.

QUE  DEBES  TER  EN  CONTA  ANTES  DE

CONECTARCHE:

• Se  o  podes  evitar,  non  te  conectes  a

redes sen fíos abertas. As redes públicas

poden  poñernos  en  perigo.  Tanto  o

administrador como algún dos usuarios conectados poden utilizar técnicas para

roubarnos información.

• Se imos conectarnos, é preferible acceder a unha rede con seguridade WPA ou

WPA2. As redes abertas e con seguridade WEP son totalmente inseguras.

• Deshabilitar calquera proceso de sincronización do noso equipo se vas usar unha

rede pública.

• Manter sempre o equipo actualizado, co antivirus instalado correctamente e

se é posible, facer uso dunha devasa.

• Ten precaución á hora de navegar por páxinas cuxos datos non viaxan cifrados (a

URL non empeza por HTTPS).

• Non  inicies  sesión  (usuario/contrasinal)  en  ningún  servizo mentres  esteas

conectado a unha rede pública. Evita realizar transaccións bancarias, compras en



liña ou calquera outra tarefa que supoña o intercambio de datos privados desde

redes wifi públicas.

• Tras a conexión, eliminar os datos da rede memorizados polo noso equipo.

Historieta: O día que Alicia compartiu as súas fotos cun descoñecido

Alicia  é  usuaria  habitual  das  redes

sociais e servizos de chat, a través dos

que  mantén  contacto  con  amigos  e

familiares. Gústalle revisar todo aquilo

que  comparten  as  súas  amizades,

decátase de moitas cousas interesantes

e pasa bos intres.

O  outro  día,  mentres  xantaba  nunha

cafetería  do  centro,  recibiu  unha

invitación  para  ver  uns  vídeos  en

Youtube.  Como  sabía  que  iso

consumiría  unha  gran  cantidade  de

datos, pensou en buscar algunha rede

wifi aberta na zona e así non consumir

os datos da súa tarifa.

Que  sorte!  O  primeiro  sinal  atopado

tiña o nome da cafetería. Era potente e ademais non era necesaria ningún contrasinal.

Así que non o pensou dúas veces: conectouse inmediatamente, viu os vídeos e, xa que

estaba, accedeu a Facebook e outros servizos ata que se marchou e perdeuse o sinal.

Alicia sabía que conectarse a redes descoñecidas supoñía algún risco, pero despois de

todo, “tampouco hai que ser tan desconfiado, á fin e ao cabo o nome coincide co da

cafetería... e quen vai estar interesado en espiar o que eu fago?“.

Ao día seguinte descubriu algo que a deixou perplexa. Alguén entrara na súa conta de

Facebook e publicara unha ducia de fotos, pero o curioso é que eran fotografías que só

estaban no seu móbil.  Non tardou moito en lembrar a súa “arriscada acción” do día

anterior.



Viuno claro: “a conexión de onte foi unha fraude e algún ‘listillo’ aproveitouse. Copiou

os meus arquivos e conseguiu o meu contrasinal de Facebook. Que inxenua fun! Nin

sequera preguntei ao dono se dispoñían de rede wifi para os clientes!”

Conectarse a redes wifi descoñecidas sempre entraña riscos.

Riscos das wifi públicas

Cando nos conectamos a unha rede wifi pública descoñecemos quen é o administrador

ou que medidas de seguridade utiliza para impedir accións malintencionadas doutros

usuarios conectados e por tanto, podemos expoñernos sen necesidade a unha serie de

riscos que describiremos a continuación.

Roubo de datos transmitidos. 

Se a conexión realizámola sen contrasinal, o que coñecemos como rede “aberta”, os

datos  que transmitimos  poden ser  lidos  por  calquera,  tanto o  administrador  como

outros usuarios conectados á rede. A información está exposta a calquera que saiba

como lela, e para iso non é necesario ter uns coñecementos técnicos moi elevados.

Se o sistema pídenos un contrasinal e aparece un cadeado, como “rede protexida”, a

información  transmítese  de  forma  cifrada.  Con  todo,  isto  está  condicionado  polo

sistema  de  seguridade  utilizado  e  o  contrasinal  (https://www.osi.es/es/contrasenas)

escollido. De menor a maior seguridade, os sistemas son WEP, WPA e WPA2.

Nunca debemos conectarnos a unha rede WEP xa que se demostrou que é vulnerable e

que a súa seguridade equivale a unha rede aberta (sen contrasinal).

Roubo de datos almacenados no noso equipo

Ao formar parte dunha rede pública na que existen outros usuarios conectados, o noso

dispositivo está exposto e visible aos demais usuarios presentes na mesma.

Por  tanto  somos  susceptibles  de  recibir  calquera  tipo  de  ataque  desde  un  destes

equipos conectados.

Infección dos dispositivos.

Ao conectarnos a unha wifi allea, un usuario malintencionado conectado á mesma rede

podería tratar de infectar o noso equipo con algún tipo de virus.

https://www.osi.es/es/contrasenas


É importante manter sempre o noso equipo actualizado coas últimas actualizacións de

seguridade para o sistema operativo e para as aplicacións que teñamos instaladas.

Equipos intermediarios malintencionados

Un usuario malintencionado conectado á rede podería configurar o seu equipo para

facer de intermediario da comunicación entre nós e o servizo (por exemplo, Facebook)

modificando  ou  eliminando  a  información  intercambiada,  que  pasaría  a  través  do

ciberdelincuente.

O hacker “inocente”

Nun  momento  dado,podemos  sentir  a  tentación  de  conectarnos  a  unha  rede  allea

aberta ou protexida utilizando ferramentas de hacking wifi.  Con todo, esta práctica

constitúe  un uso ilícito  de servizos  de terceiros  que pode ter  consecuencias legais.

Ademais,  pode darse o caso de que esa rede wifi  non presente contrasinal  ou sexa

especialmente fácil de hackear precisamente para atraer vítimas a ela e así roubar os

datos ao  pícaro usuario.

Recomendacións de seguridade

Nunca  debemos  utilizar  redes  wifi  non  confiables  para  acceder  a  servizos  onde  se

intercambie información sensible: información bancaria, recursos corporativos, correo

electrónico ou acceso ás redes sociais.

Debemos evitar o uso de calquera servizo no que a información transferida teña un

compoñente importante de privacidade.

Nunca intercambiar información privada en redes non confiables.

Aínda que podemos utilizar as redes públicas para outras accións, como ler noticias en

xornais en liña ou mirar a previsión do tempo, non esquezamos que a maior parte dos

dispositivos manteñen un proceso de sincronización continua, polo que o risco continúa

existindo.

ara  protexernos destes  riscos  en  redes  onde os  demais  usuarios  son descoñecidos,

contamos cunha serie de medidas de seguridade que debemos aplicar:



Corta Lumes

É  moi  importante  ter  instalado  e  habilitado  un  corta  lumes

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/04/04/comprueba-si-el-cortafuegos-esta-

activado-en-tu-equipo) que non permita as conexións entrantes ao noso equipo por

parte doutros usuarios da rede. Moitos sistemas operativos actuais permiten escoller o

modo de funcionamento do corta lumes cada vez que nos conectamos a unha nova rede

wifi.

Configuracións

En  Windows,  en  “Centro  de  redes  e  recursos  compartidos”

(https://support.microsoft.com/es-es/windows) atopamos dúas configuracións. ‘Pública’

é a que debemos seleccionar nas redes alleas, e ‘Privada’ aquela a utilizar en redes de

total confianza, como a da nosa casa ou a do traballo.

Sistema antivirus

Algunhas  aplicacións  antivirus  poden  non  só  identificar  e  deter  software

malintencionado destinado ao noso equipo, senón tamén detectar e bloquear intentos

de ataque ao noso terminal.

https://support.microsoft.com/es-es/windows
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/04/04/comprueba-si-el-cortafuegos-esta-activado-en-tu-equipo
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/04/04/comprueba-si-el-cortafuegos-esta-activado-en-tu-equipo


Como  sempre,  é  fundamental  que  o  manteñamos  permanentemente  actualizado

(https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad).

Parches de seguridade

As aplicacións e os servizos dos nosos dispositivos poden conter fallos de seguridade

que un atacante utilizará para gañar acceso ao noso equipo.

As actualizacións facilitadas periodicamente polos fabricantes de software deben ser

instaladas en canto estean dispoñibles, preferiblemente de maneira automática.

Desactivar a sincronización

Moitos dos nosos dispositivos realizan tarefas en segundo plano sen a participación

directa  do  usuario:  sincronizaciones  de  axendas,  calendario,  descarga  de  correo

electrónico, realización automática de copias de seguridade .

Recoméndase deshabilitar estes servizos cando nos atopemos conectados a unha rede

non segura. Esta opción de habilitar ou  deshabilitar a  sincronización en segundo plano

atoparémola xeralmente nos axustes xerais das nosas dispositivo copias de seguridade

(https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado).

Desactivar o sistema wifi nos dispositivos

Cando  nos  atopemos  fora  do  alcance  das  nosas  redes  wifi  de  confianza  debemos

deshabilitar  a  opción  de  conectarse  a  este  tipo  de  redes.  Aconséllase  porque  un

atacante pode suplantar unha rede wifi da nosa lista de favoritos, forzándonos a que

nos conectemos a ela de forma automática e transparente para nós.

Limpar a lista de puntos de acceso memorizados

Convén  revisar  a  lista  de  puntos  de  acceso  memorizados  para  eliminar  aqueles

esporádicos e deixar unicamente os realmente confiables.

A  maioría  dos  nosos  dispositivos  almacenan  unha  listaxe  das  redes  ás  cales  nos

conectamos previamente, almacenando incluso as credenciais de acceso. Cada certo

intervalo de tempo a nosa wifi tenta conectarse de forma automática a cada unha das

redes almacenadas, e é posible que nos atopemos formando parte dunha rede sen fíos

involuntariamente.

https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado
https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad


Isto  é  debido  a  que  para  realizar  a  súa  asociación  co  punto  de  acceso  tan  só

compróbase o nome da rede (SSID)  e  o sistema de seguridade.  Por exemplo,  se no

aeroporto de Bilbao conectámonos a unha rede wifi aberta chamada “Aeroporto” e no

terminal  de  pasaxeiros  de  Valencia  existe  unha  rede  aberta  co  mesmo  nome,

verémonos formando parte desa rede de forma automática sen desexalo.

Para eliminar ou esquecer a lista de accesos memorizados, en función do noso sistema

operativo temos varias opcións:

• Se dispoñemos dun dispositivo con Android:

◦ Para Versión 6.0  Marshmallow:  Axustes > Wi-fi  > Posición en ACTIVO >

Mantemos presionada a Wi-fi que desexamos eliminar > esquecer rede.

◦ Para Versión 7.0 Nougat: Axustes > Conexións > Wi-fi > Posición en ACTIVO

> Mantemos presionada a Wi-fi que desexamos eliminar > esquecer rede.

• Se dispoñemos dun dispositivo con  iOS:

◦ Para  MAC:  Preferencias  de  sistema  >  Rede  >  Wi-fi  >  Avanzado  >

Seleccionamos a Rede > pulsamos a tecla "Menos".

◦ Para iPhone e iPad: Axustes > Wi-fi > Darlle ao botón coa "i" para acceder á

súa configuración > Omitir esta rede.

• Se dispoñemos dun dispositivo con Windows:

◦ Para Windows 7: Inicio > Panel de control > Rede e Internet > Centro de redes

e recursos compartidos > Administrar redes sen fíos > Seleccionar a rede >

Eliminar.

◦ Para  Windows 10:  Configuración  >  Rede e  Internet  >  Wi-fi  >  Administrar

configuración de Wi-fi > Seleccionamos o nome da rede > Deixar de lembrar.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


