
Equipado  e  vulnerable.  Os  riscos  dos

dispositivos wearables

Cando oímos falar dun dispositivo wearable, o primeiro que pode vir á nosa mente é a

dun dispositivo futurista, propio das películas de ciencia ficción. Pero son algo moi real

e implantado no noso día a día. Desde pulseiras ou reloxos intelixentes, ata lentes e

auriculares,  os  usuarios  dispoñemos  dunha  gran  variedade  deles.  Pero,  somos

conscientes dos seus riscos e vulnerabilidades?

Estes  dispositivos  interactúan  co  corpo  humano  de  forma  directa  ou  indirecta,

recollendo datos e achegando información útil de todo tipo ao usuario. A día de hoxe,

hai unha gran variedade deles, como lentes, roupa, e mesmo xoias ou complementos de

moda, aínda que os máis comúns seguen sendo os reloxos ou pulseiras intelixentes.

Os  favoritos  dos  usuarios  son  aqueles  adaptados  para  o  adestramento  físico  e  o

deporte,  que  permiten  compartir  en  redes  sociais  nosas  rutinas  e  logros  de

adestramento. Outros están adaptados para recoller e medir datos sobre o noso estado

de saúde, por exemplo os niveis de azucre en sangue ou o ritmo cardíaco.

As súas vantaxes e funcionalidades son moitas, pero, como calquera outro dispositivo

intelixente, non están exentos de riscos, sobre todo se temos en conta a cantidade de

información persoal que rexistran.

Entón, como de seguros son os dispositivos wearables?



A información que poden manexar certas aplicacións de wearables, como a localización

ou  datos  de  saúde  dos  usuarios,  representan  un  botín  moi  zumarento  para  os

ciberdelincuentes. E, do mesmo xeito que ocorre cos dispositivos IoT dos nosos fogares,

as vulnerabilidades  son tanto de nivel  técnico  (brechas  e incidentes  de seguridade)

como a nivel de usuario (non actualizar software, uso de contrasinais débiles, caer en

ataques de enxeñería social).

Se nos aseguramos de levar a cabo unha configuración segura dos nosos dispositivos e

estamos concienciados coa nosa seguridade e privacidade levando aos práctica hábitos

ciberseguros, os nosos datos estarán a salvo.

Pero se non, os riscos aos que se expoñen os nosos datos persoais son moitos. Ademais,

lamentablemente, non sempre depende de nós e as medidas de seguridade do propio

dispositivo poden non ser suficiente para protexer a información que conteñen pola

falta de medidas de seguridade que traen implementadas por defecto.

A que riscos expoñémonos?

Normalmente, os wearables conéctanse aos servidores ou a plataforma do fabricante

mediante  unha  aplicación  móbil,  mentres  que  a  conexión  entre  móbil  e  dispositivo

adoita ser inalámbrica e, na maioría das veces, por Bluetooth.

Isto, sumado aos datos que manexan, supón que nos expoñamos a unha serie de riscos,

como son:



1. Seguridad dos servidores do fabricante. Se a compañía

non dispón duns servidores seguros, corremos o risco de

que os datos que os nosos dispositivos almacenan fíltrense

e acábese vulnerando a nosa privacidade antes ou despois.

Aínda  que  non  depende  de  nós,  convén  que  nos

aseguremos do tipo de tratamento e almacenamento que

se vai a facer da nosa información.

2. Políticas de privacidade pobres ou nulas. Somos conscientes do uso que van

facer dos nosos datos? Unhas políticas de privacidade pouco seguras poden non

garantir a protección dos nosos datos ou omitir o uso que se vai a facer deles,

como compartilos con terceiros. Debemos asegurarnos de que información vai

almacenar, onde e como, así como con quen se vai a compartir e con que fin.

3. Permisos sospeitosos. Debemos ter especial coidado cos permisos solicitados

por estes dispositivos e limitalos a aqueles que sexan imprescindibles para o seu

funcionamento. Se só queremos que a nosa pulseira intelixente rexistre os nosos

pasos e o consumo de calorías, por que iamos darlle acceso aos nosos contactos,

micrófono ou ás mensaxes?

4. Espionaxe. Estes dispositivos contan con numerosos sensores que recollen datos

como a nosa localización  GPS ou estado de saúde. Un dispositivo que non fose

configurado correctamente, ou cuxa seguridade se viu comprometida, pode ser

utilizado polos ciberdelincuentes para espiarnos e monitorar a nosa actividade.

5. Desde  escoitarnos  a  través  dun  micrófono  ou  vernos  a  través  da  cámara,

localizarnos a través do  GPS ou coñecer o noso estado de saúde son algúns

exemplos da información que os atacantes poden pescudar sobre nós.

6. Información  pública.  En  determinadas  aplicacións  destes

dispositivos  (especialmente  naquelas  relacionadas  co

deporte),  pódese  acceder  por  defecto  aos  datos  doutro

membro e  coñecer  a  súa  actividade,  por  exemplo,  se  dúas

persoas da mesma familia utilizan o mesmo dispositivo. Ignorando que isto xa

expón datos sensibles a outra persoa, os ciberdelincuentes non terían moitas



dificultades  para  preparar  un  ataque  dirixido,  solicitando  esta  información  e

preparando un ataque por  enxeñería  social  adaptado a  nós co que conseguir

enganarnos, e facerse con máis información.

7. Conexións  pouco  seguras.  Estes  dispositivos  requiren  dunha  conexión

inalámbrica para sincronizar  os  datos  recolleitos  coa nosa  conta.  Xeralmente

sérvense da conexión  Bluetooth dos nosos smartphones para sincronizarse e

envorcar todos os datos na app. É neste momento cando máis vulnerable é a

nosa privacidade e os ciberdelincuentes poderían aproveitar esta porta de acceso

para entrar ao dispositivo e roubar os nosos datos.

8. Falta de medidas de seguridade. Moitos fabricantes buscan abaratar custos e

ofrecer usabilidade por encima da seguridade. Por iso, non é estraño atoparnos

con  dispositivos   wearables  con  escasas  medidas  de  seguridade,  como

contrasinais  débiles  por  defecto  con  poucos  caracteres,  pobres  opcións  para

configurar  a  privacidade  dos  nosos  datos  ou  nula  información  sobre  o

tratamento que se vai a facer dos nosos datos.

En  ocasións,  incluso  algunhas  funcionalidades  como  a  xeolocalización  poden

estar sempre conectadas.

En conclusión, antes de adquirir calquera dispositivo wearable, asegúrache de analizalo

detidamente  e  contrastar  as  vantaxes  que  nos  achegan  e  os  riscos  aos  que  nos

expoñemos ao utilizalos. Infórmache para poder gozar de todas as vantaxes que esta

tecnoloxía ofrécenos.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


