
Tecnoloxía  Motion  Sense:  desbloquea  o  teu

smartphone cun xesto

A capacidade  de  interactuar  cos  nosos  dispositivos  desenvolveuse  moito  nos

últimos anos, ata podemos chegar a desbloquealos soamente con achegar o rostro

á pantalla. A tecnoloxía Motion Sense é un paso máis cara á comodidade á hora de

utilizar os dispositivos móbiles. Con todo, todos estes avances tecnolóxicos deben

ser mirados con lupa, á vez que nos preguntamos: son tan bos como aparentan?

Poden supoñer un problema para a seguridade da nosa información? Neste artigo

analizaremos con máis detalle esta nova tecnoloxía que pronto chegará a moitos

dos nosos dispositivos móbiles.

É probable que teñas ou vises algún teléfono móbil coa capacidade para desbloquearse

cando  o  usuario  ponse  fronte  a  el.  Este  tipo  de  tecnoloxías  biométricas

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2018/11/16/seguridad-y-biometria) utilizan a cámara para

identificar  o  rostro  do  usuario  e  realizar  determinadas  accións,  por  exemplo

desbloquearse.

A  tecnoloxía  Motion  Sense  funciona  cun  radar,  coñecido  como  “Soli”  (

https://atap.google.com/soli/), que está incluído nun pequeno chip integrado no dispositivo

móbil, o cal logra captar os sinais de movemento e rexistrar os nosos xestos cando se

está preto del.

Esta mellora, con todo, non estará dispoñible para todos os dispositivos desde o primeiro

momento,  só  para  o  smartphone  “Pixel4” (https://www.youtube.com/watch?

v=_fDGvDWdEzA) da marca Google.
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E para que serve Motion Sense?

O obxectivo principal desta nova tecnoloxía é que  se poidan levar a cabo diferentes

accións e activar  varias funcións do  smartphone sen sequera chegar a tocalo,

como parar música con só facer un xesto coa man.

Cando  a  túa  man  realice  algún  movemento  preto  do  campo  de  acción  do  chip,  o

dispositivo recibirá información da mesma e, en base ao movemento que leve a

cabo,  activarase  unha  función  ou  outra.  Claramente  trátase  dunha  mellora  da

funcionalidade de recoñecemento facial do smartphone.

Con todo, as funcionalidades que ofrece a día de hoxe son algo limitadas, principalmente

debido  a  que  Google  non  permite  abrir  o  acceso  a  Motion  Sense a  aplicacións  de

terceiros, pero isto non impide que se poida gozar desta nova tecnoloxía, entre outras

cousas, para:

• Acender ou apagar a música ao mover a man fronte ao dispositivo.

• Apagar a alarma que se ten programada con só pasar a nosa man por encima.

• Contestar unha chamada entrante con só facer un xesto preto do dispositivo.

• Bloquear a pantalla con tan só afastarche da túa smartphone.

Como afecta á nosa privacidade e seguridade?

Seguro que che estarás preguntando que, se por medio deste novo dispositivo integrado

no móbil, poderían roubarche información persoal ou invadir a túa privacidade. A realidade

é que, ao tratarse dunha tecnoloxía emerxente, converteuse nun obxectivo de gran valor

para  os  ciberdelincuentes,  que  buscarán  descubrir  as  súas  vulnerabilidades  para

aproveitarse delas.



Polo momento, pódese asegurar que esta tecnoloxía non supón un risco maior para os

datos persoais se se compara con outras funcionalidades, como o desbloqueo facial ou a

utilización dun PIN ou contrasinal de acceso.

Pero, dado que o radar detecta todos os obxectos que hai ao redor identificando tamaño,

localización  e  proximidade,  mentres  estea  activado  estará  sempre  detectándoche.

Aínda que, debido a que non é tan preciso como a tecnoloxía de recoñecemento facial, en

teoría a información que recolle non é suficiente para identificarche.

Os  desarrolladores  da  tecnoloxía  afirman  que  tiveron  en  conta  ata  os  aspectos  de

seguridade  máis  básicos,  como  que  non  funcionará  nin  se  desbloqueará  mentres

esteamos en movemento ou dentro do noso bolso ou pantalón. Deste xeito, evitarán os

falsos triggers ou xestos que poden provocar que o teu dispositivo leve a cabo acciones

sen  o  teu  consentimento.  Tamén  aseguran  que  todos  os  datos  recolleitos  polo  chip

gardaranse internamente no dispositivo e non se compartirán cos servizos de Google

(https://support.google.com/pixelphone/thread/21855867?hl=en).  Ademais,  poderase  activar  e

desactivar esta función cando queiras.

En conclusión,  esta nova tecnoloxía ofrece unha infinidade de posibilidades coas que

poder interactuar co dispositivo a certa distancia. Aínda que pode parecer un avance moi

atractivo,  non  se  pode  obviar  que  os  ciberdelincuentes  estarán  á  espreita  para

buscar e aproveitarse de calquera posible vulnerabilidade que atopen.  Por iso,  e

@teniendo en cuenta que acabará por abrirse a outros modelos e marcas de smartphone,

así como a aplicacións de terceiros, non esquezas as pautas de seguridade máis básicas

(https://www.osi.es/es/campanas/dispositivos-moviles)  cando  configures  e  utilices  o  teu

dispositivo móbil:

• Utiliza  outras  medidas  de  seguridade  para  bloquear  e  desbloquear  o  teu

dispositivo, como o sensor de pegada, o PIN ou un contrasinal.
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• Lembra ter o teu dispositivo e as túas aplicacións actualizadas á última versión

dispoñible.

• Ten  instalado  un  antivirus  (https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?

herramienta_selec%5B0%5D=115) ou outras aplicacións de seguridade antimalware,

fraudes, spam, etc.

• Revisa sempre que as túas descargas e as aplicacións que instales sexan fiables.

Fuente: Oficina de Seguridade do Internauta (OSI)
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