
Compartir Wifi Se ou Non?

Coas restricións debidas á crise sanitaria polo COVID-19, a maior parte da poboación

española viuse obrigada a quedarse na casa e limitar as súas saídas para facer a

compra e traballar. Debido a este confinamento, a conexión a Internet converteuse

nunha necesidade para comunicarnos e xurdiron diversas iniciativas solidarias para

compartir este servizo con outros que carecen del. Neste artigo veremos cales son

os riscos desta práctica e a forma máis segura de levala a cabo.

Coas restricións debidas ao COVID-19 tamén xurdiron diversas medidas solidarias entre os

cidadáns.  Neste  artigo  queremos  centrarnos  naquelas  que  teñen  que  ver  coa  nosa

ciberseguridade, concretamente en propostas como a de compartir a nosa rede wifi coa

nosa comunidade de veciños. 

A virtualización das escolas e universidades e a

necesidade de poñernos en contacto cos nosos

amigos  e  familiares  fan  que  unha  conexión  a

Internet  sexa  fundamental.  Por  iso,  moitas

persoas uníronse para compartir o seu acceso a

Internet  cos  seus  veciños  menos  dixitalizados.

Aínda que é unha medida moi útil e solidaria, non

está exenta de riscos.

Que riscos conlevan estas prácticas?

Os principais riscos aos que nos expoñemos son:

1. Roubo de información transmitida. Unha conexión aberta permite que terceiros

poidan monitorar a nosa actividade  online e facerse con toda a información que



intercambiamos a través de Internet. Por exemplo, cando falamos cos nosos amigos

a través de mensaxería, mandamos información do noso traballo ou realizamos unha

compra  online. Sen esquecernos das credenciais de acceso aos servizos como o

correo electrónico,  redes  sociais,  ou  contas  bancarias.  Estes  paquetes  de  datos

poden ser  interceptados polos ciberdelincuentes mediante  ferramentas  coñecidas

como  sniffers.

2. Roubo de información almacenada. Ao diminuír as medidas de seguridade, non é

difícil que os ciberdelincuentes accedan aos nosos dispositivos e consigan facerse

con arquivos, imaxes ou vídeos que teñamos almacenados nos nosos dispositivos.

Sen  esquecernos  de  que  se  dispoñemos  de  calquera  dispositivo   IoT

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2018/12/26/sabias-que-las-smart-homes-son-

cada-vez-mas-populares)  mal  securizado, poderían acceder a eles, á información

que conteñen ou mesmo tomar o seu control.

3. Infección por  malware. Os ciberdelincuentes aprovéitanse de redes abertas para

propagar  malware e infectar calquera dispositivo que se conecte a elas.

4. Uso  ilegal  da  nosa  rede.  Unha  rede  aberta  pode  ser  utilizada  polos

ciberdelincuentes para realizar actividades ilícitas no noso nome.

Como se poden minimizar os riscos ao compartir a nosa rede?

Como usuarios  concienciados  que  somos,  sabemos que  compartir  a  nosa  rede  non  é

seguro, pero en caso de decidir facelo, ofrecemos unha serie de pasos e boas prácticas

para que a práctica resulte o máis segura posible:

1. Blindar a nosa rede con contrasinal. Antes

de empezar  a  compartir  a  nosa conexión a

Internet cos nosos veciños e amigos, o máis

importante é asegurarnos de blindar a nosa

rede  (https://www.youtube.com/watch?

v=POeuXk1UXHo&feature=youtu.be).  Para

iso,  é  fundamental  que  contemos  cun

contrasinal  robusta, tanto para a rede wifi como para conectarnos ao  router. 
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2. Crear unha rede de invitados. Non está dispoñible para todos os  routers, pero se o

noso permíteo é unha opción moi  interesante para compartir  a  nosa conexión a

Internet nunha rede distinta á que nós utilizamos. Para facelo, deberemos:

• Acceder  aos  axustes  do  noso   router  e  á  nosa  dirección  IP desde  un

navegador  (adoita  ser  192.168.1.1).  Se  non  o  sabemos,  podemos

consultalo  co  noso  provedor  da  internet  (asegurándonos  de  que  as

credenciais para acceder ao noso perfil de administrador son seguras). 

• Unha vez dentro, deberemos ir á configuración de rede sen fíos e buscar

Rede para convidado. É probable que os pasos varíen dun  router a outro.

• Elixiremos un nome e un contrasinal seguro para a nosa rede de invitados,

así como o método de autenticación ( WPA2) e unha rede accesible para

todos, por exemplo, de 2,4 Ghz.

Con  isto  xa  teremos  unha  rede  para  convidados

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/12/29/medidas-de-proteccion-extra-para-

nuestra-red-wifi) lista. Debemos lembrar desconectala cando terminen de utilizala os

nosos veciños e amigos e cambiar o contrasinal para futuras ocasións.

3. Limitar  o  número  de  conexións.  Os   router  dispoñen  dun  límite  en  canto  ás

direccións IP que poden manexar simultaneamente. Aínda que esta adoita ser moi

alta, dependendo da nosa conexión, a velocidade da internet pode verse minguada

se conectamos demasiados dispositivos.

Por iso, pode ser interesante entrar na configuración do  router e limitar o número de

conexións para asegurarnos que imos poder gozar dunha conexión fluída, aínda que

se  conecten  dispositivos  extras.  Ademais,  poderemos  controlar  o  número  de

dispositivos que se conecten á nosa rede e evitar visitantes non desexados.

4. Limitar o ancho de banda. É posible xestionar o ancho de banda da nosa rede wifi

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/03/tu-router-tu-castillo-medidas-

basicas-para-su-proteccion)  para  distribuíla,  limitala  ou,  mesmo,  decidir  que

dispositivos teñen prioridade. Para facelo, deberemos volver aos axustes do noso

router e buscar a opción de activar ou desactivar o  QoS de maneira global. Dentro

da configuración, poderemos elixir  a rede que queremos limitar e a prioridade de

diferentes servizos entre outras moitas opcións.

5. Limitar o tempo de conexión. Se imos compartir a nosa rede, lembraremos limitar

o  tempo  que  os  dispositivos  dos  nosos  veciños  e  amigos  poden  permanecer
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conectados. Fixaremos un horario para abrir e pechar o acceso á nosa conexión a

Internet e así evitaremos non ter control sobre as actividades que se realizan desde

a nosa conexión.

6. Realizar  un  filtrado  MAC.  Podemos  engadir  unha  capa  extra  de  seguridade

mediante  un  filtrado  de  direccións  MAC

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/10/16/te-refrescamos-como-proteger-la-

red-wifi-de-casa), para que só conéctense os dispositivos concretos que queremos.

Isto pode ser moi útil  se, por exemplo,  queremos compartir  a nosa conexión co

veciño, pero queremos asegurarnos de que só se conectan co equipo co que o seu

fillo vai realizar as clases  online. 

Para facelo, deberemos acceder de novo á nosa configuración do  router, aínda que

os pasos poden variar moito dun  router a outro:

A dirección  MAC  actúa  como  un  DNI  do  equipo  e,  aínda  que  pode  clonarse,

outorgaranos unha capa de seguridade extra.

• O primeiro será crear unha lista branca de dispositivos que imos permitir

conectarse á rede.

• Para incluílas no filtro, deberemos recompilar as  direccione MAC destes

dispositivos. O mellor é pedirlla aos usuarios que se queiran conectar ou

pedirlles que se conecten para rexistralo.

A dirección MAC actúa como un DNI do equipo e, aínda que pode clonarse, outorgaranos

unha capa de seguridade extra.

Como se poden minimizar os riscos ao conectarnos a unha rede allea?

Se o noso caso é o oposto e non dispoñemos de conexión a Internet nos nosos fogares,

poida que a rede do noso veciño solidario sexa a nosa salvación, pero non esquezamos

que  tamén  ten  os  seus  riscos  (https://www.osi.es/es/wifi-publica)  e  debemos  seguir  as

seguintes recomendacións para usar a súa conexión de forma segura:

1. Manter o dispositivo actualizado. Un dispositivo actualizado será menos propenso

a sufrir ataques, ademais de corrixir posibles vulnerabilidades.

2. Activar o firewall e o antivirus. O antivirus protexeranos de  malware que poida

tratar  de infectarnos e o firewall  evitará conexións entrantes doutros usuarios na

mesma rede que nós.
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3. Desactivar  a  conexión  automática  a  redes  sen  fíos.  Os  nosos  dispositivos

móbiles teñen unha opción para conectarse de forma automática a calquera rede

que estea dispoñible e aberta. Se a desactivamos, evitaremos conectarnos a redes

pouco fiables ou públicas polas que poderiamos acabar infectados.

4. Desactivar  a  sincronización.  A  sincronización  das  nosas  axendas,  correo

electrónico,  calendario  ou  das  copias  de  seguridade  debe  deixarse  para  cando

esteamos conectados a unha rede de confianza. Podemos desactivar esta opción

desde os axustes do noso dispositivo móbil.

5. Non intercambiar información sensible.  Na medida do posible, non deberemos

usar  conexións alleas  para acceder  a servizos onde intercambiemos información

sensible ou privada como credenciais de acceso a redes sociais, correo electrónico

ou información bancaria.

6. Utilizar unha VPN. Se é posible, é unha das mellores opcións para evitar riscos. A

través dunha VPN poderemos levar  a  cabo a nosa actividade online a salvo de

terceiros  que  busquen  monitorar  a  nosa  actividade  ou  roubar  os  nosos  datos

mentres navegamos nunha rede aberta. 

Na nosa web atoparás moitas máis recomendacións e ferramentas que poden axudarnos a

protexer os nosos equipos e información dos ciberdelincuentes.

Estas iniciativas para compartir  Internet están a crecer moito ultimamente e, aínda que

demostran a capacidade solidaria dos usuarios, non debemos ignorar os riscos e as boas

prácticas para defendernos.  Unha rede wifi  aberta  pode converterse nunha trampa dos

ciberdelincuentes máis agudos. 

Segue as medidas de seguridade que che compartimos neste artigo e as recomendacións

da  OSI  (https://www.osi.es/es/quedate-en-casa-pero-ciberseguro)  para  evitar  acabar

converténdoche en vítima dun incidente de seguridade. Se tes dúbidas, chámanos ao 017,

a liña de Axuda en Ciberseguridad de INCIBE.

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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