
Roubo nunha smart-home

Aos veciños da familia cibernauta roubáronlles en casa.  Ao parecer,  os ladróns

hackearan  algúns  dispositivos  conectados  á  rede  cos  que  monitorizar  a  súa

actividade. Ao ver que levaban varios días sen conectar a calefacción, asumiron que

estaban fóra de casa e entraron para levar as súas cousas de valor.

Os veciños da familia cibernauta son uns fanáticos da tecnoloxía. Sempre están á última

e  acabaron  convertendo  a  súa  casa  no  que  se  coñece  como  unha  smart-home

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/01/15/tu-casa-inteligente-es-cibersegura),

é dicir, un fogar intelixente. A este conxunto de dispositivos e tecnoloxías aplicadas ao

control e á automatización da vivenda, coñéceselle como domótica.

En  maior  ou  menor  medida,  case  todas  as  tarefas  do  fogar  están  automatizadas

dalgunha ou outra forma: o robot de limpeza conéctase pola mañá para varrer e limpar

os chans, o frigorífico encárgase de facer a compra, o termostato regula a temperatura

e  as  luces  apáganse  cando  non  detectan  a  ningunha  persoa  na  casa,  entre  outras

moitas cousas.

En definitiva, dispoñen dun fogar intelixente conectado onde

todos os dispositivos intercambian información entre si para

facilitar a vida aos membros da familia. Con todo, como xa

puidemos comprobar, todo o que está conectado á rede, non

está libre de posibles ataques a man dos ciberdelincuentes.

Neste caso, a familia veciña saíu unha fin de semana de vacacións. Ao volver dos seus

días de descanso non podían crer o que viron. A porta da súa casa estaba aberta de pao
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a pao e os seus bens máis prezados desapareceran. Non tiñan nin idea de como podía

ocorrer aquilo cun fogar tan preparado.

Como puido ocorrer?

A pesar das melloras tecnolóxicas no fogar veciño, os ladróns entraran durante a fin de

semana e leváronse todas as súas cousas de valor. Non fora un roubo común, xa que

fora  perpetrado  por  un  grupo  de  ciberdelincuentes  que  se  facían  co  control  dos

aparellos conectados á rede deste tipo de fogares intelixentes e esperaban o momento

oportuno para atacar.

Parece ser, que os atacantes conseguiran hackear a rede wifi do fogar familiar e con iso,

foi moi sinxelo controlar o resto dos dispositivos conectados á mesma. Este tipo de

dispositivos intelixentes adoitan conectarse á rede wifi  a  través dun protocolo WPS

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/11/07/que-es-wps-pin-y-por-que-debes-

desactivarlo) con autenticación de tipo “External Register”.

Calquera ciberdelincuente sen demasiados coñecementos na materia,  sería capaz de

conseguir o PIN deste por medio de ataques de forza bruta. Unha vez dentro, foi moi

sinxelo monitorizar o tráfico de información e descifrar os datos que se intercambian

entre o router e os dispositivos intelixentes ou “dispositivos IoT”.

Con toda esta información e monitorizando o fluxo de información durante algunhas

semanas, os ciberdelincuentes só tiveron que esperar e ao ver a falta de actividade do

termostato, intuír que a familia saíra por vacacións.

O máis probable é que os ciberdelincuentes estivesen a monitorizar a varias vivendas

ao mesmo tempo. Tras detectar unha irregularidade nas rutinas dos dispositivos dunha
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delas, os atacantes acudíronse no lugar, comprobaron as súas sospeitas e finalmente

cometeron o roubo.

Cal é a ensinanza moral da historia?

Aínda que é certo que a tecnoloxía avanza moi rápido e que as súas funcionalidades e

vantaxes  son  moi  atractivas  para  nós,  os  consumidores,  xa  que  vivimos  na  era  da

información  e  isto  conleva  uns  riscos.  Debemos  ser  conscientes  de  que  a  nosa

privacidade pode verse comprometida se non temos coidado.

Á hora de facernos con este tipo de dispositivos, unha das nosas prioridades á hora de

elixir entre uns e outros é valorar a seguridade deste, así como as súas características

técnicas.

Do  mesmo  xeito  que  ocorre  coas  boas  prácticas  en  ciberseguridade,  debemos

manternos  informados  e  manter  o  software  deste  tipo  de  dispositivos  sempre

actualizado.  Adoitan  incluír  melloras  na  seguridade  que  nos  protexerán  ante

determinados tipos de ataques.

As opcións de privacidade e seguridade deben ser revisadas con especial atención, xa

que nalgúns casos podemos estar a dar permisos a certas accións que non desexamos

en  realidade.  Por  tanto,  é  moi  importante  que  lles  botemos  unha  ollada  e

configurémolas se fose necesario.

A seguridade das nosas redes é moi importante. Lembra cambiar os contrasinais que

veñen  por  defecto  tanto  para  o  wifi,  como  a  clave  do  router.  A  robustez  dos

contrasinais, así como o cambialas eventualmente supón unha diferenza enorme á hora

de converternos en vítimas potenciais  para os ciberdelincuentes.  Non esquezas que

moitos dos dispositivos intelixentes tamén teñen contrasinais que deben seguir estas

mesmas pautas.



Por  último,  mantente  informado en  materia  de  ciberseguridade.  Dispós  de  moita

información na internet sobre como protexer o teu fogar dos intentos de ciberataques.

Na OSI podes atopar multitude de artigos e información moi útil para gozar de todas as

vantaxes dun fogar intelixente.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


