
Configuracións seguras para altofalantes
intelixentes co asistente Alexa

Os  altofalantes  intelixentes  ou  asistentes  virtuais  están  a  irromper  de  forma

clarísima  en  moitos  dos  nosos  fogares.  Os  servizos  que  nos  ofrecen  fanos

irresistibles para os usuarios que pode gozar dun asistente virtual no seu salón,

que  oirá  todo o  que  lle  dicimos e  responderá  as  nosas  peticións.  Neste  artigo

explicaremos como configurar o altofalante intelixente Alexa para protexer a nosa

privacidade e aprender a usalo de forma segura.

Xa sexa polas vantaxes que nos ofrecen estes dispositivos IoT ou porque nos guste estar

á última, os altofalantes intelixentes son moi populares hoxe en día. Gran parte do seu

éxito débese ás numerosas vantaxes e funcións que nos ofrecen:

• Activar ou desactivar a nosa música.

• Programar alarmas.

• Activar outros dispositivos intelixentes, como o  termostato ou as luces da nosa

habitación.

• Responder as nosas dúbidas, que o dispositivo buscará na internet.

• Etc.

Con todo, cada vez son máis as noticias que alertan sobre os seus riscos, como que as

grandes empresas utilícenos para rexistrar e revisar todas as peticións que facemos ao

altofalante para usar esa información con distintos fins.

Aínda  que  é  certo  que  para  funcionar  correctamente  e  responder  a  todas  as  nosas

peticións necesitan estar a escoitar e conectados todo o tempo, o maior risco reside nos



ciberdelincuentes, que ven nestes dispositivos un obxectivo moi atractivo para os seus

ataques debido á cantidade de información persoal que almacenan.

Por sorte, podemos configurar o dispositivo de modo que melloremos a súa seguridade e,

por tanto, protexer a nosa privacidade.

Como funciona o altofalante intelixente de Alexa?

Para empezar a usar o dispositivo, temos que descargar a aplicación “Amazon Alexa” que

nos permite configurar o altofalante e crear o noso perfil de usuario.

Unha vez configurado e conectado á rede wifi, o noso dispositivo estará listo para usarse.

Tan só deberemos dicir o comando de voz co que se activará: “Alexa”. Cada vez que

pronunciemos esta palabra chave, seguido da nosa petición, o dispositivo mandará un

paquete transcrito (de voz a texto) ao servizo de nube da empresa Amazon. O servidor

procesará a información,  resolverá a petición e devolverá ao dispositivo,  en forma de

texto, a mensaxe para que este transmítanolo en forma de audio. 

Se aplicamos a lóxica, veremos como o dispositivo en si é só un elemento pasivo entre

nós e o servidor  de Amazon.  Sendo este último o elemento intelixente que analiza e

procesa todas as nosas peticións e conversacións. 

Como configurar de forma segura o dispositivo  Alexa?

A continuación,  imos ver  paso a paso como configurar  o  noso dispositivo Alexa para

engadir unha capa extra de seguridade e protexer os nosos datos, conversacións e, en

xeral, a nosa privacidade:

1. Abrir  a  aplicación  Alexa:  abrimos  a  app  e  seleccionamos Configuración  >

Privacidade de  Alexa. Desde este menú accederemos a todas as opcións que

necesitaremos máis adiante.



2. Consultar o historial de voz: dentro da área de  Privacidade, poderemos facer

clic na opción Consultar historial de voz. Aquí poderemos ver un rexistro das túas

gravacións en distintos intervalos de datas.

Dispoñemos de dúas opcións adicionais que poden resultarnos moi útiles:

• Borrar o historial con comando de voz:



• Programar un borrado automático (mínimo 3 meses):

3. Administrar o historial de dispositivos domésticos intelixentes: nesta opción

atoparemos a información recompilada polos dispositivos intelixentes de terceiros

que se conectaron ao noso altofalante intelixente.

Poderemos borrar o historial,  aínda que nesta opción non dispoñemos de opcións de

borrado automático, nin filtro temporal ou por dispositivo.

4. Xestionar  permisos de habilidades ou skills:  neste  menú poderemos ver  os

tipos  de  datos  que  compartimos  coas  distintas  habilidades  ou   skills  do  noso

altofalante,  como  dirección,  número  de  teléfono  ou  correo  electrónico.  Se

queremos deixar de compartir  algún dato que consideremos sensible,  podemos

desactivar o permiso.



Poderemos borrar o historial,  aínda que nesta opción non dispoñemos de opcións de

borrado automático, nin filtro temporal ou por dispositivo.

5. Xestionar os datos de Alexa.  Por último, na sección de Privacidade, podemos

decidir se queremos que  Amazon analice todas as nosas gravacións. Por defecto,

o servidor utilizará ditas gravacións para mellorar o sistema de recoñecemento da

nosa voz, pero se nos preocupa a privacidade, podemos desactivalo.

De que outra forma podo mellorar a seguridade?

Aínda que a configuración anterior permítenos tomar o control  do uso que se fai  dos

nosos datos Alexa, existen unha serie de boas prácticas que nos axudarán a mellorar a

seguridade do noso dispositivo:

• Apagar o dispositivo cando non o esteamos utilizando ou, polo menos, desactivar o

micrófono.

• Mellorar  a  seguridade  da  conta  accedendo  á  configuración  da  privacidade

(https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/ref=hp_bc_nav?

ie=UTF8&nodeId=GEFGN4WJJEBUPFPM)  na app do dispositivo.  Tamén podemos

cambiar  a  nosa  localización (https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?

nodeId=GVBCTNK6EC45CKBE) desde a app.

• Utilizar contrasinais seguros para todas as nosas contas.
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• Conectar o dispositivo soamente a redes wifi seguras e mellorar a seguridade da

nosa  rede  desde  a  configuración  do  router (https://www.youtube.com/watch?

v=POeuXk1UXHo&feature=youtu.be).

• Desactivar  a  opción  de  compra

(https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=GPUCQ6PMPMENG8FA),

e se a temos activada, engadir un contrasinal adicional.

• Non compartir datos persoais co dispositivo. Este almacenaraos e calquera que

teña acceso a el podería acceder a eles con só preguntarlle.

• Eliminar  os  rexistros  e  o  historial  do  dispositivo

(https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=GVLEU55A9NDZRWBU)

para non deixar pegada das nosas peticións e procuras anteriores.

• Cambiar a palabra de activación do altofalante Alexa a unha que de cando en

cando  utilicemos  nunha  conversación.  Para  iso,  iremos  á  app  de  Alexa  >

Configuración > Configuración da dispositivo > Palabra de activación.

• Administrar  as  conexións  a  outros  dispositivos  intelixentes

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

dispositivos poden ter vulnerabilidades ou medidas de seguridade moi pobres e

poden supoñer unha brecha da nosa seguridade.

 

Se seguimos todos os pasos detallados e asegurámonos de aplicar as boas prácticas que

aparecen neste artigo, poderemos gozar de todas as vantaxes que nos ofrece o noso

altofalante intelixente coa comodidade de saber que non estamos a revelar datos persoais

a terceiros.

Se tes algunha dúbida relacionada coa túa seguridade e privacidade, lembra que INCIBE

pon á túa disposición a Liña de Axuda en Ciberseguridad mediante o teléfono gratuíto

017.

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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