
Plataformas de videoconferencia e aspectos

de seguridade que che interesa coñecer

Es  usuario  dalgunha  aplicación  de  videoconferencia?  Informácheste  sobre  que

medidas  de  seguridade  implementa  dita  aplicación,  tanto  para  protexer  as

comunicacións como noutras cuestións relacionadas coa conta? Nunca é tarde para

informarse,  por  iso  recomendámosche  que  botes  unha  ollada  á  infografía  que

preparamos para que poidas ver dunha maneira rápida, sinxela e visual algunhas

cuestións de seguridade que che pode interesar coñecer.

O número de descargas que se están realizando de aplicacións que permiten realizar

videochamadas  ou  manter  conferencias  grupais  sufriu  un  considerable  aumento  no

noso país desde que comezou a crise sanitaria, debido ao coronavirus. Esta situación

provocou á súa vez que moitos usuarios teñan interese e motivación por coñecer que

mecanismos  de  seguridade  implementan  as  aplicacións  máis  coñecidas  entre  os

usuarios.  Isto  foi  especialmente  por  mor  de  que  moitos  medios  de  comunicación

fixéronse  eco  de  certas  vulnerabilidades  e  outros  problemas  relacionados  coa

seguridade dalgunhas das apps que máis de moda puxéronse durante este tempo, como

é  o  caso  de  Zoom  (https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2020/04/actualiza-la-

ultima-version-de-zoom).

Por este motivo,  queremos facilitarche unha infografía  que,  ademais de mostrar as

principais  funcionalidades  que  ofrece  cada  aplicación,  recolle  algúns  aspectos

relevantes  que consideramos que debes ter  en conta  antes de que procedas  á  súa
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descarga  e  instalación  desde  as  súas  páxinas  lexítimas  ou  desde  os  markets

(https://twitter.com/osiseguridad/status/1250062570305794049)  oficiais  (Google  Play

ou Apple Store). Moi importante isto último que acabamos de indicar, xa que evitará en

gran medida  que sexas vítima dalgún engano que tente,  baixo algunha escusa,  que

instales unha app que suplante á lexítima. 

A información que che proporcionamos pode axudarche a reflexionar sobre se a opción

que  estás  a  utilizar  é  a  que  máis  che  interesa,  tendo  en  conta  os  aspectos  de

seguridade detallados, ou pola contra, crees que pode haber unha alternativa mellor.

*Na versións gratuítas ou de pago das aplicacións presentadas na infografía, podes ser

que a día de hoxe, algunhas das funcionalidades ou aspectos de seguridade sexan distintas
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Aclarámosche  algunhas  dúbidas  que  che  puideran  xurdir  tras  ver  a

infografía

Que quere dicir que o cifrado dunha aplicación sexa extremo a extremo? E cifrado

TLS entre cliente e servidor?

• Cifrado extremo a extremo (cliente - cliente): cando envías unha mensaxe (texto,

imaxe, vídeo, audio, etc.), só ti e o receptor pódeo ver, ninguén máis, nin sequera

a empresa desarrolladora da aplicación. Viaxa cifrado desde o teu dispositivo ata

o dispositivo dos receptores.

• Cifrado TLS (cliente - servidor): cando envías unha mensaxe (texto, imaxe, vídeo,

audio, etc.),  viaxa cifrado desde o teu dispositivo ata o servidor da aplicación.

Neste caso, a empresa dona da aplicación si podería ter acceso ás mensaxes nun

momento dado.

Que é o dobre factor/verificación en dous pasos/etc. ou en definitiva o factor de

autenticación dobre ou múltiple?

A  autenticación  dobre,  ou  verificación  en  dous  pasos,  é  unha  capa  adicional  de

seguridade que complementa o uso dun contrasinal. O seu obxectivo é o de asegurarse

de  que  o  usuario  non  só  coñece  o  contrasinal  para  acceder  ao  servizo,  senón  que

ademais é quen di ser achegando no proceso de acceso determinada información, un

código por exemplo,  sobre  algo que só  el  posúe.  Se  queres  saber  máis,  consulta o

seguinte  recurso:  “O  factor  de  autenticación  dobre  e  múltiple”

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/02/27/el-factor-de-autenticacion-doble-y-

multiple).

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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