
Configuracións  seguras  para  altofalantes
intelixentes co asistente Google Home

Algunha vez imaxinaras ter un asistente virtual que che axudase a poñer alarmas ou

reproducir  unha  lista  de  música?  Hoxe  en  día  non  só  é  posible,  senón  que

devandito  asistente  é  capaz  de  facer  iso  e  moito  máis.  Con  todo,  todas  estas

vantaxes poden volverse na nosa contra se non configuramos de forma segura os

dispositivos para que protexan a nosa privacidade. Neste artigo explicaremos como

configurar  o  altofalante  intelixente  Google  Home para  mellorar  a  seguridade  da

nosa información.

Os  altofalantes  intelixentes  de  Google  dispoñen  dunha  enorme  cantidade  de

funcionalidades coas que facer o noso día a día moito máis cómodo. Son capaces de

controlar  os  dispositivos  intelixentes (https://www.osi.es/es/campanas/iot-los-riesgos-

de-un-mundo-hiperconectado) conectados á rede do teu fogar e servir de asistente virtual

para funcións como: 

• Activar ou desactivar música,

• programar alarmas,

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

habitación,

• responder as túas dúbidas que o dispositivo buscará na internet,

• e moitas cousas máis.

Existen varios modelos -Google Home, Google Home Max, Google Home Mini e Google

Home Hub- cada un deles máis avanzado e con máis funcionalidades, aínda que, en
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esencia, todos serven como un medio co que interactuar co noso asistente de Google

(https://assistant.google.com/intl/es_es/) e explotar todas as súas vantaxes.

Para funcionar, o altofalante necesita ter diferentes permisos, desde escoitar e almacenar

un comando de voz, ata gardar un rexistro das nosas procuras e localizacións. En moitas

ocasións, estes datos son persoais e non debemos deixar que acaben en malas mans.

Por  esta razón,  unha correcta configuración do dispositivo é o primeiro que debemos

facer.  Só  levaranos  uns  minutos  e  poderemos  coñecer  a  fondo  todo  o  que  estes

altofalantes intelixentes poden ofrecernos.

Como funciona o altofalante intelixente de Google Home?

Para comezar a utilizar o noso dispositivo, necesitaremos dúas cousas:

1. Conectalo á corrente.  Nese momento darémonos conta de que non existe  un

botón de aceso ou apagado, o que significa que sempre que estea conectado a un

enchufe  e  reciba  corrente,  estará  aceso.  Unha  vez  aceso,  buscará  o  noso

dispositivo móbil para configurar unha conexión Bluetooth.

2. Descargar a aplicación Google Home. Esta aplicación atoparémola tanto na App

Store (https://apps.apple.com/es/app/google-home/id680819774) como en Google

Play(https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.google.android.apps.chrome

cast.app).Como  calquera  aplicación,  pediranos  unha  serie  de  permisos  para

funcionar, como a localización. 

 

Unha  vez  configurado  e  conectado  á  rede  wifi (https://www.youtube.com/watch?

v=POeuXk1UXHo&feature=youtu.be),  o  noso  dispositivo  estará  listo  e  poderemos

empezar a darlle ordes ao dicir o comando de voz de activación “Ok Google”. Cada vez

que pronunciemos esta frase clave, seguido da nosa petición, o dispositivo mandará a

orde  ao  servizo  de  nube  de  Google.  Este  procesará  a  información  e  devolverá  ao

dispositivo a mensaxe en forma de audio. 
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O altofalante non é máis que un intermediario que recolle e analiza as nosas peticións

para  logo  devolvernos  a  resposta  dada  polo  servidor.  Con  todo,  aínda  que  sexa  un

elemento  intermedio,  non  debemos  descoidar  a  súa  seguridade,  e  é  que  se  non

configuramos debidamente a seguridade destes dispositivos, corremos o risco de

que os nosos datos acaben en mans dos ciberdelincuentes.

Como configurar de forma segura o dispositivo Google Home? 

A continuación, imos ver paso a paso como configurar o noso dispositivo Google Home

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

en xeral, a nosa privacidade:

1.  Abrir  a  aplicación  Google  Home.  Para  usar  un  dispositivo  Google  Home,

necesitaremos  unha  conta  de  Google.  Cando  iniciásemos  sesión,  a  aplicación

notificaranos que debemos configurar un novo dispositivo detectado. En caso contrario,

bastará con facer clic no signo + para facelo.

Así, poderemos sincronizar o noso  smartphone co dispositivo a través da app. É posible

que a app solicítenos situar o dispositivo intelixente.



No caso de que teñamos máis dun altofalante para sincronizar, poderemos elixir a súa

localización dentro da nosa casa. É bastante útil se temos varios altofalantes repartidos

polo fogar e queremos telos situados e identificados na app.

2. Configurar a conexión wifi. Deberemos elixir a rede á que queremos que se conecte

o noso altofalante. Deste xeito poderemos sincronizar outros dispositivos conectados á

mesma rede,  como enchufes,  lámpadas,  electrodomésticos  ou calquera  outro  tipo  de

dispositivo intelixente.

3.  Acceder  á  configuración  da  aplicación.  Unha  vez  esteamos  sincronizados  e

podamos  xestionar  distintos  dispositivos  desde  a  app,  é  o  momento  de  acceder  á

configuración. Se facemos clic sobre o noso perfil (icona con foto situado arriba á dereita)

> Axustes da aplicación Home, veremos varias opcións para:

• Eliminar as redes wifi gardadas.

• Borrar as localizacións almacenadas na aplicación.

• Elixir os datos que compartimos con outras empresas a través de Google.

• Comprobar  o  noso  historial  de  procuras

(https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2019/11/13/sorpresa-el-historial-

te-ha-delatado) e reproducións, que poderemos desactivar ou mesmo borrar de
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maneira manual ou automática (que se borre cada certo tempo). A estas opcións

tamén se pode chegar directamente desde o menú que aparece ao facer clic sobre

o noso perfil e a continuación seleccionando a opción A miña actividade.

A continuación, volveremos á pantalla inicial, seleccionaremos o dispositivo Google Home

que  teñamos  sincronizado  e  faremos  clic  sobre  a  icona  con  forma  de  roda  de

configuración > Recoñecemento e  personalización.  Desde esta  opción  poderemos

configurar se queremos obter resultados personalizados aos nosos gustos e hábitos de

consumo.



4. Acceder á configuración do asistente. Desde o noso perfil poderemos acceder a esta

configuración para ver toda a información que temos vinculada ao asistente, como nome,

localizacións, medios de pago, compras, etc. 

É  recomendable  acceder  de  cando en vez para  eliminar  aquela información que non

queremos que estea almacenada e ter claro que información almacena cada dispositivo

vinculado ao asistente.

De que outra forma podo mellorar a miña seguridade?

Ademais dunha correcta configuración, hai unha serie de pautas a seguir para engadir

capas extra de seguridade coas que protexer os nosos datos: 



• Apagar o dispositivo desconectándoo da corrente cando non o esteamos utilizando

ou,  polo  menos,  desconectar  o  micrófono (https://www.youtube.com/watch?

v=ZijDPovMVZk) co botón ou pestana na parte posterior do dispositivo. 

• Utilizar  contrasinais  seguros (https://www.osi.es/es/campanas/contrasenas-

seguras) para todas as nosas contas.

• Conectar  o  dispositivo  soamente  a  redes  wifi  seguras

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/05/02/conexion-gratis-la-vista-conecto-

mi-movil) e mellorar a seguridade da nosa rede.

• Desactivar  a  opción de compra,  e  se a temos activada,  engadir  un contrasinal

adicional.

• Non  compartir  datos  persoais (https://www.osi.es/es/actualidad/historias-

reales/2020/01/28/quien-le-van-interesar-mis-datos-dia-europeo-de-proteccion-de)

co dispositivo na medida do posible. Este almacenaraos e calquera con acceso

podería acceder a eles con só preguntarlle.

• Eliminar os rexistros e o historial do dispositivo para non deixar pegada das nosas

peticións e procuras.

• Administrar  as  conexións  a  outros  dispositivos  intelixentes.  Estes  dispositivos

poden ter vulnerabilidades ou medidas de seguridade moi pobres que supoñan

unha brecha da nosa seguridade.

• Gozar de todas as vantaxes que ofrecen este tipo de dispositivos é fácil, só segue

os  consellos  que  che  compartimos  neste  artigo  e  mantente  ao  día  coas

publicacións da OSI. Tamén che aconsellamos que botes unha ollada á páxina de

soporte  que  Google (https://support.google.com/googlenest/topic/7029677?

hl=es&ref_topic=7029097) facilítache con moita máis información detallada sobre

os  altofalantes  intelixentes  e  doutros  dispositivos  conectados  que  ofrece:

termostatos, detectores de fume, etc.

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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