
Por que piden tantos permisos as apps?

Á  hora  de  instalar  unha  aplicación  no  noso  dispositivo  móbil,  estas  adoitan

pedirnos acceso a determinadas funcionalidades en forma de permisos. No caso do

noso protagonista, tras instalar unha app para escoitar música gratuíta, acabou

pagando máis da conta por aceptar permisos que non debía.

Aquel día, o fillo menor da familia Cibernauta, atopábase en clase falando con varios

compañeiros/as. O tema central era unha nova app que estaba a circular por Internet e

que che permitía escoitar toda a música que quixeses de forma totalmente gratuíta, e

sen anuncios. Era xusto o que estaba a buscar!

Unha  vez  chegou  a  casa,  colleu  o  seu  móbil  e  descargouse  a  aplicación.  Tras  uns

segundos, comezou a instalación e, como calquera app, solicitáronlle a aprobación de

varios permisos:

• Almacenamento / Memoria do teléfono.

• Mensaxes de texto / SMS.

• Contactos.

Ansioso  por  empezar  a  escoitar  o  último  tema  do  seu  artista  favorito,  o  noso

protagonista non llo pensou dúas veces e aceptounos. Total, que podía pasar?

Ao  cabo dunhas  semanas,  recibiu  por  correo  electrónico  a  factura  do seu  teléfono

móbil. Esta ascendera a 100€! Moito máis, do que normalmente pagaba ao mes.

Ao prestar atención aos gastos, deuse conta de que aparecían varias  subscricións a

servizos “premium” cuns custos altísimos que el non lembraba adquirir.



Tras  investigar  un  pouco  por  Internet,  e  poñerse  en  contacto  coa  súa  operadora,

descubriu que tras aceptar os permisos da aplicación de música, estaba a lle dar aos

desarrolladores plenos poderes para acceder á memoria do seu dispositivo, á lista de

contactos e os seus números de teléfono, así como ás funcións de envío de mensaxes

de texto / SMS do seu dispositivo. Con isto último, puideran subscribilo aos devanditos

servizos,  sen  o  consentimento  expreso  do  noso  protagonista.  Ao  final,  aprendeu  a

lección polas malas ao ter que facerse cargo do pago, non sen antes, asegurarse de

bloquear este servizo e desinstalar a app.

Que tipo de permisos piden as apps e que consecuencias pode

ter dalos?

Xeralmente,  os  permisos  das  aplicacións

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/03/13/que-son-y-para-que-sirven-los-

permisos-en-las-aplicaciones-moviles)  son  para  asegurar  o  correcto  funcionamento

desta. Con todo, ás veces estes permisos non son obrigatorios e os desarrolladores

buscan  extraer  información  sobre  o  usuario  para  poder  enviar  publicidade

personalizada.  No caso dunha aplicación maliciosa,  ademais,  pode aproveitalos para

acceder e roubar a túa información persoal almacenada no dispositivo.

Os permisos que adoitan pedir as apps antes de instalarse son os seguintes:

Teléfono:  con  iso  autorízase  ler  o  estado  do  teléfono,  saber  o

número, coñecer o estado da rede móbil, facer chamadas, coñecer o

histórico das mesmas, engadir mensaxes de voz, xestionar chamadas

colgando ou descolgando e mesmo redireccionar a outro número.

Almacenamento / Memoria: xa sexa a un sistema de

almacenamento externo como a tarxeta SD ou almacenamento interno,

onde se autoriza a que o lea ou mesmo a que almacene alí arquivos.

Mensaxes de texto/ SMS: permite que a aplicación envíe mensaxes de texto

(SMS, MMS ou mesmo mensaxes tipo Push WAP), lea as mensaxes gardadas

e/o reciba novos.

Calendario:  permite  tanto  ler,  como  editar  e  crear  novos  eventos  no

calendario.
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Cámara: permítese a unha app tomar fotos e gravar vídeos por si mesma

co asalto á intimidade que pode supoñer isto, sobre todo se cae en malas

mans.

Contactos:  con este permiso,  a  aplicación solicita  poder consultar  a

lista de contactos, editala, engadir novos e tamén acceder á lista de

contas de servizos cuxo acceso teñamos activado a través do móbil.

Localización:  permítese  que  a  app  saiba  en  todo  momento  onde  nos

atopamos, ben a través de GPS, ben a través das antenas móbiles ou o wifi.

Micrófono:  ao  permitir  o  acceso  da  app  ao  micrófono

expoñémonos  a  que  se  graven  conversacións  telefónicas  ou  mesmo

actuar de micrófonos espía en calquera outro momento.

Sensores corporais: estes permisos están ligados ao uso de dispositivos

como as pulseiras de actividade. Con iso facilítanse datos sobre a nosa

saúde que normalmente pertencen á nosa vida privada.

Os riscos van moito  máis alá  da privacidade.  Por  exemplo,  a  través  do acceso ao

almacenamento ou memoria do noso dispositivo, poderían cifrar arquivos importantes

para  ti  e  pedir  un  rescate  para  recuperar  o  acceso  a  eles

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/05/31/el-ransomware-cada-vez-mas-

peligroso-protegete).

Que debería facer o noso protagonista?

As aplicacións móbiles, cos permisos adecuados, poden acceder a moita información

almacenada nos nosos dispositivos. Ademais, fano co coñecemento do usuario, xa que

somos nós quen o permita.

Por iso, debemos ter en conta unha serie de pautas á hora de descargarnos unha app

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/10/18/apps-para-dispositivos-moviles-nos-

podemos-fiar-de-todas) e asegurarnos que non van facer un mal uso dos privilexios que

lles deamos:
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1. Fontes fiables.  Descarga  só aplicacións de

fontes fiables, e se é posible, só de tendas

oficiais como “Google Play” ou “Apple Store”.

2. Comprobar quen é o desarrollador. Existen

multitude  de  aplicacións  maliciosas

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2018/

03/01/cuales-son-las-principales-amenazas-

de-apps-maliciosas-en-moviles-0) que tratan

de facerse pasar polas orixinais. Se “Fornite”

é  de  Epic  Games,  Inc  e  “Netflix”  de  Netflix,  Inc,  non  debemos  descargar  a

aplicación dun desarrollador distinto, xa que podemos ter problemas.

3. Número de descargas. Un bo indicador é o número de descargas da aplicación.

Se é unha app coñecida e ten poucas descargas, é posible que non se trate da

orixinal.

4. Permisos. Como xa mencionamos, revisar os permisos que nos pide a aplicación

é  fundamental.  Non  ten  sentido  que  unha  app  de  actividade  física  pídanos

permisos para acceder aos nosos SMS ou chamadas.

5. Apps imprescindibles. Asegúrache de instalar soamente aquelas aplicacións que

de  verdade  vaias  utilizar.  Tamén,  fai  unha  limpeza  periódica  para  eliminar

aquelas  que  xa  non  utilices

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/02/18/tienes-muchas-aplicaciones-

en-tu-smartphone-igual-padeces-diappgenes).

6. Un  último  consello  moi  útil  é  bloquear  os  servizos  “Premium”  ou  de

“tarifación  especial”.  Para  iso,  deberemos  poñernos  en  contacto  co  noso

operador de telefonía.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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