
Escanea códigos QR de maneira fiable e segura

A evolución  das  novas  tecnoloxías  permitiu  desenvolver  novos  mecanismos,  como  son  os

códigos QR, que permiten simplificar a forma na que consumimos información da internet.

Con todo, estes poden comprometer a nosa seguridade. Queres saber por que? Segue lendo.

Na actualidade o uso dos códigos QR estendeuse masivamente, como pon de manifesto a enquisa

realizada  por  Bluebite  (https://scanova.io/blog/qr-code-statistics/#:~:text=It%20reported%20that

%2086.66%25%20of,easier%20in%20a%20touchless%20world). Esta recolle que se produciu un

aumento do 96% do alcance dos códigos QR e un 94% do número de interaccións que se realizan

sobre  eles  como  é  escanealo.  Ademais,  unha  enquisa   realizada  pola  empresa  Mobileiron  (

https://scanova.io/blog/qr-code-statistics/#:~:text=It%20reported%20that

%2086.66%25%20of,easier%20in%20a%20touchless%20world) en Europa e o Reino Unido afirma

que o 86,66% de persoas que utilizan móbiles intelixentes escanearon algún código QR polo menos

unha vez na súa vida. Un 36,40% escanea un ou máis códigos á semana.

Máis aló das enquisas,  está claro que nos afixemos a ver códigos QR en moitos sitios:  carteis

informativos,  billetes  de  avión,  entradas  para  un  evento,  revistas,  cartas  de  restaurantes,  etc.

Ademais,  estes  podémolos  atopar  proxectados  en  edificios,  no  ceo  por  drons  como  entrada  á

realidade aumentada, como método de pago ou mesmo en carreiros do monte para consultar roteiros

de trekking. 

Pero  sabemos  que  é  un  código  QR? As  iniciais  de  QR tradúcense  do  inglés  Quick  Response

literalmente como ‘resposta rápida’. Estes recadros con manchas negras ou tecnicamente coñecidos

como códigos  de barra  bidimensionais,  formados por unha matriz  de puntos brancos e  negros,

serven para almacenar información e facela máis accesible aos usuarios. É importante destacar que

existen dous tipos de códigos QR: os estáticos e os dinámicos. Os estáticos son chamados códigos
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de resposta rápida e non permiten ser editados, é dicir, non se pode cambiar a súa información unha

vez  foron xerados.  Os  dinámicos  son  chamados  códigos  de  resposta  inmediata  e  permiten  ser

editados, é dicir, permiten modificar e cambiar a información á que redirixen sen necesidade de

volver imprimir ou crear o código QR. 

Hoxe en día, a través de calquera cámara dun smartphone ou tablet pódense escanear estes códigos

para acceder directamente,  por exemplo,  a unha páxina web ou descargar unha aplicación.  Isto

permitiu que todo sexa moito máis fácil, é dicir, xa non é necesario teclear una URL no navegador

do teléfono para acceder a ela! 

Os códigos QR utilízanse con moitos fins, algúns xa os mencionamos anteriormente, pero imos

detallar algún máis a continuación:

• Como método de acceso a unha páxina web, descarga de aplicacións ou acceso a distinta

tipoloxía de recursos, como, por exemplo, cartas de restaurantes, información turística, tenda

de videoxogos, etc.

• Para coñecer a información minuto a minuto das compras realizadas por Internet. 

• Como forma de conectarse a unha rede wifi ou para coñecer a información desta, como o

seu nome SSID, contrasinal de acceso e o tipo de cifrado que usa a rede. 

• Para utilizar servizos como WhatsApp Web, grazas ao código QR proporcionado. Soamente

con escanear o código podemos acceder a través do computador  ás nosas conversacións e

utilizalo coma se estivésemos a utilizar a aplicación desde o móbil.

• Para obter a información dos produtos alimenticios que consumimos nos supermercados.

• Para  configurar  métodos  de  protección  adicionais  nas  nosas  contas.  Por  exemplo,  para

configurar aplicacións móbiles de dobre autenticación, como son Google Authenticator ou

Microsoft Authenticator.

• Como forma de pago a través do móbil.

• Para xerar tarxetas de fidelización de supermercados e tendas. En lugar de levar todas as

tarxetas  no billetero,  é  posible  mostrar  desde as  aplicacións  dos  devanditos  servizos  un

código QR que esconde información dos datos de cliente.

• Para o acceso a zonas de lecer, como concertos, museos, películas.

• Tamén para acceder a sistemas de transporte como avións, metros ou trens.



Agora ben, non todo é de cor de rosa cando falamos de códigos QR, e preguntarémonos, por que?

Que riscos pode supoñer escanear un simple código coa cámara do móbil? Algunhas das preguntas

que expomos a continuación, pódenvos abrir os ollos:

• Sabemos de antemán a que páxina web rediríxenos un código QR?

• Se a resposta anterior é non, expuxémonos se existe algunha posibilidade de que esa web

non sexa o que esperamos atopar? (Contido violento, pedófilo, drogas, armas, etc.).

• Que  pasa  se  o  código  QR  lévanos  á  descarga  dunha  app  que  promete  ter  unha

funcionalidade, pero que en realidade subscríbenos a servizos SMS prémium?

• E se dita app é capaz de explotar fallos de seguridade do sistema operativo para roubarnos

información privada?

• E se  infecta  o  noso  dispositivo  e  fainos  perder  toda  a  información  que  gardamos  nel?

Contrasinais, fotos, vídeos, documentos, etc.

VÍDEO

https://youtu.be/uejvNhGVfBI?t=9

Como vemos, o problema non está no feito de escanear o código QR, senón no que se esconde

detrás  del.  Estas  cuestións  non  deben  impedir  que  fagamos  uso  dos  mesmos,  pero  si  que

extrememos as precaucións para evitar problemas. Agora ben, se nos topamos cun cartel, panfleto

ou  calquera  outro  material  que,  baixo  algún  reclamo  convídenos  a  escanear  un  código  QR,

precaución. Neste caso, descoñecemos quen son as persoas ou entidades que o xeraron; se son quen

realmente din ser; se están a suplantar algunha persoa, entidade ou servizo; se a web de destino á

que  o  QR  redirixe  é  inofensiva  ou,  pola  contra,  pretende  enganarnos  para  infectar  os  nosos

dispositivos ou que facilitemos algún tipo de dato persoal ou bancario baixo calquera escusa.

Cun exemplo visual entenderalo mellor. Imaxínache  que estás a pasear e danche o seguinte ticket:

https://youtu.be/uejvNhGVfBI?t=9


A primeira ollada, resulta moi atractivo, non? Só por escanear o código podemos conseguir unha

hamburguesa gratis e mesmo algún premio ou desconto. Que fácil parece! Tras escanear o código,

aparécenos  unha mensaxe na  pantalla  para  solicitar  confirmación sobre se  realmente  queremos

acceder a URL que esconde o código QR. É neste momento cando seriamente debemos expornos se

realmente queremos instalar unha app ou visitar unha determinada páxina.

Como acceder a un código QR?

Acceder á información que contén un código QR é unha tarefa moi sinxela, soamente debemos

facer  uso  da  nosa  cámara  de  teléfono  e  enfocar  ao  código.  Case  todos  os  móbiles  actuais  do

mercado,  tanto  de  Android  como  iOS,  teñen  instalada  de  forma  automática  na  cámara  unha

ferramenta que permite escanear os códigos. Con todo, hai aplicacións que comentaremos máis

adiante que nos permiten mellorar a seguridade cando queremos acceder ou descargar a información

dun código QR.

Como  podemos  observar  na  imaxe,  mediante  unha  aplicación  específica,  tras  escanear  o  QR

ábrenos unha pestana onde, antes de entrar no URL, permítesenos observar o link completo. Grazas

a  isto  podemos  evitar  os  problemas  dos  links  acurtados

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2022/06/22/url-acortadas-consideraciones-tener-en-cuenta),

que tamén explicamos noutro artigo da OSI. 
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Obviamente, se alguén pretende que instales unha app maliciosa, non lle vai a poñer o nome de

"APKMaliciosa.apk"  ou  "EstoEsUnaAplicacionFraudulenta";  ao  contrario,  tentará  por  todos  os

medios poñer un nome á ligazón ou roteiro que pase desapercibido e non che faga sospeitar, por

exemplo, "AppHamburguesaGratis.apk".

Entón,  como  podes  saber  se  o  que  vas  visitar  ou  instalar  non  che  expón  a  ningún  risco?  A

continuación, proporcionámosche algunhas recomendacións que podes aplicar:

• Se a primeira vista, a URL parécenos sospeitosa, directamente non debemos acceder a ela.

• Asegurarnos  de  que  a  web á  que  imos  acceder  sempre  cumpre  con  estándares  de

protección  e  navegación  segura,  como,  por  exemplo,  que  teña  HTTPS

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/07/27/https-y-certificados-digitales-me-debo-

fiar-de-todos). 

• Facer uso de analizadores de ligazóns, como VirusTotal e URLVoid. Desta maneira, antes

de abrir a web poderemos comprobar que non se trata de ningún ataque de enxeñería social

como  Qrishing,  coñecido  como  o  phishing

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/11/17/que-es-el-phishing)  ou  smishing

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/01/15/smishing-el-fraude-de-los-sms)  dos

códigos QR. 

• Tamén  podemos  recorrer  a  aplicacións,  como  Kaspersky QR Scanner,  dispoñible  en

Android e iOS, que realizan unha serie de recoñecementos de seguridade antes de activar o

código QR no smartphone.

• Non  proporcionar ningún  dato  privado  nin  ningún  contrasinal  a  páxinas  web  que

accedésemos a través dun código QR. É conveniente que se accedemos a páxinas de bancos

ou tendas en liña onde introducimos datos da nosa tarxeta bancaria, fagámolo desde a URL

completa ou a través da súa aplicación propia. 

Como sempre dicimos, as novas tecnoloxías ofrecen moitas posibilidades, e estando informados

podemos facer un uso seguro delas. Escanea códigos QR! Iso si, aplicando o sentido común.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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