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05/12/11 - Carrier IQ - rememorem la por a la policia política

Fa uns dies un estudiant de vint-i-cinc anys va descobrir que el seu mòbil estava
enviant informació privada sense permís, a la operadora.Va fer un vídeo
denunciant-ho on va catalogar aquest programari com un "rootkit" (programari espia
que guanya el control del teu equip) i a canvi va rebre amenaces de demandes
milionàries per part del fabricant del programari.
La companyia va emetre un comunicat on va negar la major part de les acusacions.
Aquest jove enginyer no es va arronsar i va publicar un altre vídeo, més complet, on
demostrava tots els punts i com la companyia estava fent aquelles coses que
negava.
Aquest programari maliciós, carrier iq, guarda totes les tecles que premem i les
envia a la operadora telefònica, també ho fa amb les adreces Internet que cerquem
amb el móbil, fins i tot si cerquem a google amb protocol segur (https), així com
amb els missatges sms que enviem i que rebem.
És a dir, una total violació de la intimitat.
Tampoc està clar que carrier iq no hagi revenut la nostra informació privada a
d'altres empreses.
L'escandol no només ha esquitxat a les operadores, que proporcionen els mòbils
amb el programari maligne instal·lat, si no també als fabricants, ja que s'està
investigant si que actuaven en connivència. Telèfon com Google Nexus One, Nexus
S, Galaxy Nexus i la tableta Xoom de Motorola no contaven amb aquest software
espia, pel que és possible que hagi estat una iniciativa de les operadores
telefòniques i d'alguns fabricants.
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Fabricants com Samsung ja han rebut denúncies.
Segons diferents notícies molts dels models de telèfons Android, BlackBerry, i
Apple (iPhone) estaven afectats.
Sembla ser que ni els Nokia ni els windows phone duien aquest programari
maligne.
He llegit sobre companyies americanes i angleses esquitxades per l'afer, però no
sobre telefònica. Tampoc espero sentir-ho ja que a l'estat espanyol la transparència
de la premsa brilla per la seva absència i la premsa treballa per a interessos
econòmics sinistres.
Els reguladors europeus sí estan investigant carrier iq.
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