
 Smartphones e tabletas
Os  dispositivos  móbiles  son  unha  parte  case  inseparable  de  nós  mesmos.  Non  só

almacenan  os  nosos  contactos,  senón  moita  outra  información  persoal.  Por  iso,

debemos coidalos e protexelos.

Se aplicamos unhas pequenas precaucións reduciremos o risco de ter un incidente:

• Instala  un  antivirus.  Os  programas

maliciosos  non  afectan  só  a

computadores.  Algunhas   apps  están

deseñadas para infectar smartphones e

tabletas.

• Coidado coas estafas. O maior uso de

dispositivos  móbiles  polos  usuarios

aumentou  o  número  de  intentos  de

fraude a través desta canle. Permanece

alerta.

• Protexe o teu móbil para que en caso

de roubo ou perda poidas recuperalo ou polo menos evitar que outros accedan á

túa información.

• Precaución ao conectarche a wifi públicas e a outros dispositivos a través do

Bluetooth.

• Evita anular as restricións do fabricante. Estas están pensadas para facer que

o teu dispositivo funcione correctamente sen riscos de seguridade.

• Se  o  teu  dispositivo  móbil  é  Android,  podes  instalarche  CONAN  mobile

(https://www.osi.es/es/conan-mobile)  que  che  permite  coñecer  o  estado  de

seguridade do teu dispositivo.

Historieta:  "O día que Carlos  esqueceu o seu móbil  no despacho de

billetes"

Cando abriu o envoltorio, Carlos xa sabía o que había dentro. Aínda así, non puido deixar

de sentir unha emoción enorme. Ao fin tiña nas súas mans o móbil que tanto desexara.

https://www.osi.es/es/conan-mobile


Valera  a  pena  estudar  para  os  exames  durante  meses  para  conseguir  unhas  notas

magníficas.

Carlos tíñao todo preparado, lera miles de manuais na internet que explicaban como

sacarlle todo o potencial: configuracións, aplicacións, widgets, etc. e aínda que lle leva

un intre poñerlle a punto, non lle importaba, levaba tempo desexándoo.

Ao día seguinte, cando Carlos regresou a casa, unha suor fría percorreu as súas costas

ao ver que o móbil non estaba no peto da súa chaqueta. Non o podía crer, perdera o

móbil o primeiro día! Non sabía se llo roubaron nun descoido, ou realmente deixábao

esquecido nalgún sitio.

Chamou insistentemente por se alguén o atopaba, pero ninguén contestaba. Por sorte,

entre  as  aplicacións  que  instalara  o  día  anterior,  atopábase  unha  que  indicaba  a

posición exacta do dispositivo.

Entrou no seu computador para activar a aplicación e… Sorpresa!  Dicía que o móbil

estaba no seu instituto.  Pero, onde? Foi  entón cando Carlos lembrou que deixara o

móbil na taquilla para cambiarse despois do partido.

Finalmente,  despois  do  susto,  Carlos  atopou  o  móbil  na  sua  taquilla.  Grazas  ás

aplicacións  de  seguridade  que  instalou,  puido  localizalo  rapidamente  e  durmir

tranquilo.

As aplicacións maliciosas

O malware non é un problema exclusivo dos computadores, senón que tamén afecta

aos smartphones e tabletas. Por tanto, necesitan a mesma protección que aplicariamos

a un equipo de sobremesa.

 A maior parte dos virus cóanse nos nosos dispositivos móbiles a través de descargas

de aplicacións (apps) de sitios web que non son as canles recomendadas. Na medida do

posible,  hai  que  facer  uso  das  tendas  oficiais:  App  Store  (dispositivo  iOS)

(https://www.apple.com/es/store)  e  Play  Store  (dispositivos  Android)

(https://play.google.com/store/games?hl=es).

https://play.google.com/store/games?hl=es
https://www.apple.com/es/store


Se  descargamos  aplicacións  de  calquera  outra  fonte,  corremos  o  risco  de  instalar

aplicacións maliciosas sen ser consciente deles. Para evitar situacións desagradables: 

• Descarga  novas  aplicacións  soamente  a  través  das  canles  oficiais  dos

fabricantes.  Así  te aseguras de que as aplicacións foron revisadas tanto por

Google ou Apple, como polos usuarios.

• Verifica  a  reputación  da  aplicación.  Revisa  a  valoración  que  ten  unha  app

botando unha ollada aos comentarios que os usuarios fixeron sobre ela. Cando a

aplicación  compórtase  mal  ou  de  maneira  sospeitosa,  os  propios  usuarios

encárganse de reflectilo nos comentarios.

• Mantén o  terminal  e  as  aplicacións  actualizadas.  Estas  corrixen  erros  que

axudan a manter os dispositivos protexidos.

Estafas en dispositivos móbiles

O uso que se fai dos smartphones e tabletas contribuíu á aparición de novas estafas. As

aplicacións de mensaxería instantánea (https://www.osi.es/es/mensajeria-instantanea),

por  exemplo,  son  usadas  en  moitos  casos  por  persoas  que  non  teñen  unha  base

tecnolóxica,  nalgúns casos non utilizaron nunca un  computador,  converténdoas nun

branco fácil de estafas ou fraudes. 

Un  exemplo  real  de  intento  de  fraude  que  adquiriu  certa  relevancia  foi  o  SMS

procedente dun teléfono descoñecido que recollía o seguinte texto “Estou a escribirche

por wasap. Dime se che chegan as miñas mensaxes.” 

https://www.osi.es/es/mensajeria-instantanea


O obxectivo era facer crer ao remitente que se trataba dunha persoa coñecida. Con

todo, se se contesta á mensaxe, o usuario acababa dándose de alta nun servizo de

subscrición a SMS Premium.

Para evitar este tipo de estafas:

• Permanece alerta ante calquera mensaxe sospeitosa, e non respondas nunca por

SMS a un número de teléfono que non coñezas.

• Non devolvas as chamadas perdidas de números descoñecidos. Se alguén quere

localizarche, volverá chamar.

• Se  sospeitas  que  estás  a  ser  vítima  dalgún  tipo  de  estafa,  contacta  co  teu

operador de telefonía.

Protexendo a información

Os smartphones e as tabletas son aparellos caros e de pouco tamaño, polo que non é

difícil que o perdamos ou nolo rouben. De suceder isto, non só nos supón unha perda

económica,  senón tamén a perda  de información moi  valiosa:  datos  de tarxetas de

crédito,  contrasinais,  datos  de  contacto,  fotos,  vídeos,  correos  electrónicos  e  unha

longa  lista  de  información  privada.  Unha  información  moi  atractiva  para  calquera

ciberdelincuente, verdade?

Como previr problemas en caso de perda ou roubo do dispositivo?

• Protexe  o  dispositivo  mediante  un  PIN,  un  patrón  de  desbloqueo  ou  un

contrasinal. Isto dificultará o acceso á información e permitiranos mesmo levar a

cabo algunhas accións antes de que o delincuente acceda á nosa información.

• Apunta o IMEI do dispositivo (obtense pulsando *#06# ou mirando detrás da

batería), para poder solicitar que a túa operadora inutilice o terminal en caso de

roubo.

• Instala algunha aplicación de control remoto nos dispositivos. Os principais

fabricantes de móbiles ou grandes empresas como Google dispoñen das súas

propias aplicacións que podes utilizar.

• Realiza  copias  de  seguridade  (https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-

cifrado) da información que almacenas no dispositivo para que en caso de

problemas, non a perdas

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


Precaucións coas conexións

Habitualmente conectámonos a redes wifi  públicas  -aeroportos,  cafeterías e  outros

espazos públicos- para navegar a máis velocidade ou para non consumir os datos da

nosa tarifa.

O  problema  dalgunhas  destas  redes,  é  que  non  son  seguras,  xa  que  non  cifran  a

información que se transmite a través delas, polo que calquera usuario conectado á

rede  con  certos  coñecementos  podería  facerse  coa  información  que  esteamos  a

intercambiar.

No  caso  do  Bluetooth,  se  o  dispositivo  conserva  os  contrasinais  por  defecto  do

fabricante, un atacante podería conectarse ao dispositivo e por exemplo, escoitar todas

as conversacións cando utilicemos o mans-libres.

Podemos minimizar estes problemas se adoptamos certas precaucións:



• Se  te  conectas  a  unha  rede  pública,  extrema  as  precaucións .  Evita

conectarche a  redes  sen  fíos  abertas  ou  que  teñan un  cifrado  pouco  seguro

(WEP).

• Desde unha rede pública nunca accedas a páxinas web bancarias nin a sitios

onde sexa necesario introducir un usuario e contrasinal.

• Acende o Bluetooth só cando vaias facer uso del e configúrao para que non

sexa visible por outros dispositivos.

Sobre as restricións do fabricante

Os termos rooting ou jailbreaking fan referencia ao proceso que permite eliminar as

limitacións que os fabricantes incorporan aos dispositivos móbiles. O obxectivo é ter

acceso absoluto ao terminal, tanto ao sistema operativo como ao seu funcionamento.

Moitos usuarios adoitan utilizar esta técnica como un método para instalar aplicacións

de maneira gratuíta.

Con todo, debemos ter en conta que:

• Estas modificacións poderían invalidar a garantía do fabricante.

• Se non se realizan correctamente, podemos facer que o noso terminal quede

inservible, sen posibilidade de reparación.

• Estas proteccións axudan a que o dispositivo funcione correctamente e limitan a

infección  por  parte  de  apps  maliciosas,  polo  que  a  súa  eliminación  non  se

considera unha boa práctica para usuarios inexpertos.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


