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Aquesta és la nova manera que fan
servir per espiar-te a través del
mòbil (i així és com ho pots evitar)

Potser un ha passat algun cop: parlar d'un producte en una conversa privada amb un amic
i després veure aquell producte anunciat en una de les apps que teniu al mòbil. Doncs bé,
aquesta situació, més habitual del que us pugui semblar, ha fet saltar totes les alarmes sobre el
fet que algunes aplicacions mòbils ens escolten pel micròfon del telèfon amb l'objectiu de mostrarnos publicitat segmentada.
Tot i que no hi ha estudis que confirmin aquesta pràctica, alguns usuaris ja han començat a fer
experiments que ho demostren.
El professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC Carles Garrigues
assegura que "els mòbils poden escoltar-nos pel micròfon, poden enregistrar vídeos, fer captures de
pantalla o utilitzar el GPS per a saber coses de nosaltres". Si una aplicació mòbil volgués escoltar
les converses privades dels seus usuaris per tal d'oferir-los publicitat personalitzada, seria
necessari executar un algorisme de reconeixement de veu. "Pel micròfon s'enregistraria tota la
conversa, que posteriorment podria ser enviada als servidors de l'empresa, i després,
gràcies a un reconeixement de veu, podrien identificar-se paraules clau i aquestes ser
associades a productes o anunciants concrets".
L'expert assegura que aquest fenomen només pot tenir lloc si "l'usuari prèviament ha concedit
permisos a l'aplicació per a utilitzar el micròfon", cosa que molts fem sense ni tan sols adonar-noshttps://www.adolescents.cat/noticia/40340/aquesta/es/nova/manera/fan/servir/espiar-te/traves/mobil/aixi/es/pots/evitar
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en.

Quines mesures poden prendre els usuaris?
Garrigues assegura que "les aplicacions no poden accedir al micròfon dels usuaris ni
utilitzar-lo si aquests no ho han acceptat prèviament". Una vegada l'aplicació té el permís per
a utilitzar el micròfon, "és molt difícil saber si aquest és utilitzat en un moment determinat",
assegura el professor.
Davant d'això, els experts recomanen a l'usuari informar-se de si ha donat permís a l'aplicació
perquè aquesta tingui accés al micròfon. "El més important és que els usuaris estiguin atents
als permisos que concedeixen a les aplicacions que tenen instal·lades als seus mòbils",
conclou Garrigues.

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=2XSig83pB5A
Des d'@AdolescentsiCat (http://instagram.com/adolescentsicat) parlem amb la Miri PérezCabrero de Masterchef ?@mirimchef5 (http://instagram.com/mirimchef5) ?. Comentarem la seva
evolució al llarg dels últims mesos i el seu pas pel programa que l'han portat a ser una de les
cares més populars del moment. També li preguntarem sobre l'amor o què mira a Netflix i què
escolta a Spotify.
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