
Configuracións  básicas  de  privacidade  e
seguridade en Smart TV

Unha Smart TV é un dispositivo intelixente que se conecta a Internet. Aínda que é

certo que unha gran parte dos usuarios utilízana unicamente para ver a tele, as

opcións  “Smart”  convértena  no obxectivo  dalgúns ciberdelincuentes.  Por  sorte,

existen  configuracións  para  reforzar  os  aspectos  de  seguridade  e  preservar  a

privacidade dos nosos datos que neste post explicarémosche. E se tes dúbidas,

lembra  que  dispós  do  noso  teléfono  gratuíto  e  confidencial,  017,  para  calquera

consulta sobre ciberseguridad.

As Smart TV levan xa varios anos posicionándose como un dos dispositivos intelixentes

máis habituais nos nosos fogares. Segundo o Estudo Anual de Televisión Conectada

2019 (https://iabspain.es/estudio/estudio-de-television-conectada-2019/),  publicado  por

IAB Spain, o 57,5% dos fogares españois dispoñen dunha Smart TV. 

As funcionalidades que nos ofrecen son moi variadas:

• Podemos  conectalas  a  Internet  a  través  dun

cable de rede ao noso router, ou mediante a rede

wifi, para poder navegar ou descargar aplicacións

multimedia.  Case,  coma  se  dun  computador

tratásese.

• Tamén, podemos conectalas ao noso dispositivo móbil para utilizalo como mando a

distancia e proxectar contido do smartphone ou tablet na televisión.
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• E, como comentaramos, temos á nosa disposición numerosas aplicacións que nos

permiten ver películas ou programas baixo demanda, así como utilizar aplicacións

varias como redes sociais, correo electrónico ou para realizar videoconferencias,

entre moitas outras.

Por  esta  razón,  convertéronse  nunha  das  vítimas  máis  comúns  dentro  do  IoT

(https://www.osi.es/es/campanas/iot-los-riesgos-de-un-mundo-hiperconectado).  Estamos

máis afeitos protexer os nosos smartphones e equipos de sobremesa, e esquecémonos

de que todo dispositivo conectado a Internet é susceptible de ser atacado, esquecendo a

cantidade de información que unha televisión pode almacenar sobre nós.

Cales son as principais ameazas contra as Smart TV?

1. Explotación  de  fallos  de  seguridade  no  software.  Se  non  actualizamos

correctamente  o  noso  dispositivo,  corremos  o  risco  de  que  existan  fallos  ou

brechas  na  súa  seguridade  que  poden  ser  explotados  polos  ciberdelincuentes,

chegando a tomar control do televisor.

2. Infección  da  rede.  Como  os  dispositivos  intelixentes

comunícanse  entre  si,  un  televisor  hackeado  podería

chegar a infectar todos os dispositivos do noso fogar, así

como calquera outro que se conectase á nosa rede. Así

é  como  terminan  formándose  as  botnets

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/03/14/que-

es-una-botnet-o-una-red-zombi-de-ordenadores),  onde

varios dispositivos infectados son controlados polos ciberdelincuentes para levar a

cabo actividades delituosas, como un exército de dispositivos zombis. 

3. Perda de privacidade. Moitas Smart TV incorporan micrófonos e mesmo cámaras.

A través  deles,  poderían  solicitarse  datos  moi  sensibles  sobre  nós  e  a  nosa

contorna:  quen  somos,  que  falamos,  que  movementos  realizamos  fronte  ao

televisor, como é o noso fogar, etc.

4. Roubo de datos. A maioría das aplicacións que utilizamos requiren dunha conta

de acceso que, de ser comprometida a seguridade do dispositivo, poderían caer en

mans dos ciberdelincuentes.

5. Cryptojacking. Algúns ciberdelincuentes utilizan os nosos dispositivos para levar a

cabo  o  minado  de  criptomonedas  utilizando  os  nosos  recursos.  Como

consecuencia, podemos notar problemas no rendemento da Smart TV.
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En gran medida, a responsabilidade de evitar estas ameazas recae no fabricante, sendo

eles  os  que  deben maximizar  as  medidas  de protección.  Con todo,  os  usuarios  non

podemos lavarnos as mans, pois son os nosos datos os que están en xogo. Por iso,

existen  algunhas  pautas  que  podemos  seguir  para  maximizar  a  seguridade  da  nosa

información e blindar as Smart TV.

Como podo configurar de forma segura a miña Smart TV?

As Smart TV pasan moito tempo conectadas, solicitando información e como calquera

outro dispositivo intelixente, podemos acceder á súa configuración para decidir que facer

con  eses  datos,  ademais  de  levar  a  cabo  algunhas  accións  para  mellorar  a  nosa

seguridade:

Con  todo,  non  esquezas  que  as  apps  tamén  poden  chegar  a  ser  maliciosas,

especialmente se as descargamos de sitios non oficiais, é dicir,  fóra do repositorio de

aplicacións que o fabricante da Smart TV pon á nosa disposición: Samsung, LG.

1. Crear unha conta segura. O primeiro será crear unha conta coa que poderemos

xestionar e interactuar co dispositivo. Neste punto, o máis importante é utilizar un

contrasinal   robusta  e,  se  o  dispositivo  permíteo,  crear  unha  conta  para  cada

usuario.  O  proceso  pode  ser  distinto  segundo  o  fabricante:  Samsung

(https://www.samsung.com/ar/support/tv-audio-video/how-to-create-the-samsung-

account-in-a-tv/),  LG (https://www.samsung.com/ar/support/tv-audio-video/how-to-

create-the-samsung-account-in-a-tv/).

2. Acceder á configuración de seguridade e privacidade. O seguinte paso será

acceder á configuración de privacidade e seguridade do dispositivo. Desde aquí,

poderemos modificar diferentes parámetros, entre eles, aqueles que nos permiten

xestionar o uso que se fai dos nosos datos persoais por parte do fabricante.

Por  exemplo,  podemos desactivar  a  función  de  escoita  do  noso  dispositivo  ou

xestionar os permisos que damos a diferentes aplicacións.

As Smart  TV son compatibles  co  asistente  de Google,  Alexa ou Siri,  polo  que

intercambiarán  información  persoal  moi  sensible  (nome,  dirección  de  correo,

localización,  os nosos perfís  e axustes en determinadas aplicacións e servizos,

etc.). Desde a configuración, poderemos xestionar o uso que se fai destes datos,

limitar  o  intercambio  entre  dispositivos  e  decidir  que  información  queremos
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compartir co fabricante. Aínda que isto pode variar entre un dispositivo e outro, e o

máis  seguro  é  consultalo  co  fabricante:   Samsung

(https://www.samsung.com/latin/support/tv-audio-video/how-to-update-my-smart-tv-

software/),  LG (https://www.lg.com/es/posventa/microsites/television/webos-2-

opciones-seguridad-bloqueo-programas-canales).

Finalmente,  outra  función  útil  dentro  destes  parámetros  é  a  de  xestionar  os

permisos (https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2019/04/17/por-que-

piden-tantos-permisos-las-apps)  que  concedemos  ás  diferentes  aplicacións

instaladas. Desta forma, poderemos revogar aqueles que nos interesen ou mesmo

eliminar aquelas apps que xa non utilicemos ou non nos inspiren confianza.

3. Actualizacións automáticas. As actualizacións son algo moi importante, xa que

corrixen fallos e brechas de seguridade. Por iso, sempre recomendamos configurar

as actualizacións para que leven a cabo automaticamente, minimizando o tempo

que o noso dispositivo poida ser vulnerado. Ver como se realizaría en televisores

Samsung e LG.

4. Descargar aplicacións fiables. É moi común que queiramos instalarnos todas as

aplicacións que podamos para sacarlle o máximo proveito a nosa Smart TV. Neste

sentido, é recomendable instalar algunhas aplicacións que nos proporcionen unha

capa  extra  de  seguridade

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/04/15/blinda-tu-smartphone-apps-de-

seguridad-para-tu-dispositivo-movil), como é o caso dun antivirus.

Con  todo,  non  esquezas  que  as  apps  tamén  poden  chegar  a  ser  maliciosas

(https://www.osi.es/es/campanas/dispositivos-moviles/instale-app-no-fiable),

especialmente se as descargamos de sitios non oficiais, é dicir, fóra do repositorio

de aplicacións que o fabricante da Smart TV pon á nosa disposición: Samsung, LG.
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5. Blindar o router. A  seguridade da nosa rede (https://www.youtube.com/watch?

v=POeuXk1UXHo&feature=youtu.be)  comeza  no  propio  router.  Son  moitas  as

configuracións  que  podemos  implementar  para  mellorar  as  defensas  da  nosa

conexión  a  Internet,  como  o uso  de  contrasinais  robustas  e  o  filtrado  de

direccións MAC (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/10/16/te-refrescamos-

como-proteger-la-red-wifi-de-casa).

6. Navega de forma segura. Unha Smart TV permítenos navegar por Internet coma

se do noso computador, smartphone ou tablet tratásese. Por iso, debemos ter en

conta  as  mesmas  medidas  de  seguridade.  Evita  webs  que  non  dispoñan  dun

sistema de cifrado seguro ( HTTP) e aquelas sen certificado dixital.  Do mesmo

xeito,  lembra  non  gardar  as  túas  credenciais  no  navegador

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/11/08/sabias-que-los-navegadores-

web-almacenan-mas-informacion-de-la-que)  para  evitar  poñer  en  perigo  as  túas

contas, se o dispositivo fose atacado. Finalmente, ante a dúbida, non fagas  clic en

calquera  xanela  ou  mensaxe  que  che  poida  aparecer,  contrasta  a  información

antes de realizar unha acción da que non esteas seguro.

En resumo, as Smart TV, como calquera outro dispositivo intelixente, son dispositivos nos

que depositamos moitísima información  persoal  e  que terminan  formando  unha  parte

importante  do  noso  día  a  día.  Por  esta  razón,  é  conveniente  que  os  usuarios  nos

concienciemos sobre como protexer esta información, mellorar as medidas de seguridade

do dispositivo e, sobre todo, informarnos debidamente antes de comprar calquera destes

dispositivos. 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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