
Unha petición de axuda moi pouco fiable

A pesar de que o usuario cada vez inviste máis en dispositivos de última xeración, adoita

esquecer  informarse  e  concienciarse  sobre  os  riscos  asociados  ao  seu  uso.  Por  iso,  pode

converterse nun obxectivo prioritario para os ciberdelincuentes,  que mediante técnicas  de

enxeñería social, tentan obter información privada e confidencial.

É difícil saber como prever ou controlar as reaccións dos usuarios fronte a diferentes enganos que

circulan pola Rede, como son as ligazóns maliciosos en correos electrónicos, os arquivos adxuntos

en mensaxes, a solicitude de información confidencial en formularios web, a publicidade en liña, as

chamadas que se fan pasar por técnicos de servizos de grandes empresas ou ofertas de traballo

fraudulentas, entre outros. Polo que, na actualidade, os ciberdelincuentes úsannos como porta de

acceso  para  poñer  en  práctica  os  seus  enganos,  ademais  o  aumento  da  sofisticación  dos

ciberataques, complica a facilidade para recoñecelos.

Manterche en constante aprendizaxe axudarache evitar situacións similares á que che relatamos a 

continuación, co pai da familia Cibernauta como protagonista.



Que lle ocorreu?

O  noso  protagonista  atopábase  mirando  fotografías  dentro  dunha

plataforma social  moi  popular,  chamada  “Fotogram” que  permite

subir as túas fotografías favoritas, compartilas con outros usuarios,

valoralas, etc.

Esa  mesma  tarde,  recibiu  unha  mensaxe  privada  dun  dos  seus

mellores  amigos. Este  informáballe  de que a  súa  nai  púxose moi

enferma e debían recorrer a un tratamento moi caro, solicitando ao

noso protagonista a súa axuda económica.

O pai, moi preocupado, non dubidou en realizar numerosas preguntas sobre o estado de saúde

da  nai.  Con  todo,  o  seu  amigo  non  facía  máis  que  ignoralas  e  insistir  en  solicitarlle  unha

transferencia bancaria.

Sen conseguir respostas, o pai da familia Cibernauta decidiu chamar ao seu amigo directamente e

falar con el.

Para sorpresa de ambos, o amigo explicoulle que a súa nai atopábase de marabilla, xa que xusto

acababa de volver dunha viaxe a Marbella.

Ademais, coméntalle que en ningún momento conectouse á

plataforma “Fotogram”, nin enviara ningunha mensaxe.

Acto seguido, o amigo, coa mosca detrás da orella, tentou

acceder á súa conta no devandito servizo. Para a súa sorpresa

apareceulle unha mensaxe de erro que lle indicaba que o seu

contrasinal era incorrecta.

Ao  parecer, a  súa  conta  fora  hackeada.  Un

ciberdelincuente  conseguira  as  súas  claves  de  acceso  e

fíxose  pasar  por  el  para  tratar  de  enganar  aos  seus

contactos.

Grazas á intervención do pai da familia Cibernauta e o seu bo xuízo, o seu amigo soubo que a súa

conta fora hackeada, evitando ser vítimas dunha estafa.



Pero, como soubo o ciberdelincuente a quen atacar?

Unha forma de obter vítimas mediante técnicas de enxeñería social, é facerse pasar por alguén de

confianza para despois, articular a fraude ou engano con maior facilidade.

Neste caso en concreto, o procedemento que seguiu o ciberdelincuente foi o seguinte:

1. O amigo do pai tiña a conta dunha rede social pública na que todas as súas publicacións eran

visibles a calquera persoa.

2. Soubo que eran amigos da infancia grazas aos comentarios, as publicacións e fotos que

aparecían na conta.

3. O ciberdelincuente,  ao hackear a conta do amigo por un ciberataque de forza bruta

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/ano_2021/Que

n_%C3%A9_os_ciberdelincuentes_e_que_buscan.pdf),  descubriu que  o pai  da familia

Cibernauta estivera facendo numerosas viaxes, polo que intuíu que non carece de problemas

económicos.

4. Finalmente, tendo toda a información que necesitaba para facerse pasar polo seu amigo, pon

en marcha a trampa para tentar que o pai da familia realice un pago, baixo a escusa da

enfermidade da nai dun amigo, un tema claramente delicado e sensible.

A este tipo de estafas dirixidas a unha persoa específica, co obxectivo de roubarlle información ou

diñeiro, tamén se coñece como spear phishing.

Como os ciberdelincuentes atopan a túa información?

Quizais  te  esteas  preguntando  como  un  ciberdelincuente  pode  conseguir  a  vítima  adecuada  e

contextualizar  ou  adaptar  unha  trampa.  A resposta  é  o  “OSINT”,  que  consiste  en  recompilar

información a partir de fontes de acceso público, e grazas ás redes sociais, blogues, foros e outros

medios de comunicación, hoxe en día é moito máis sinxelo.

Isto depende, en gran medida, da configuración de privacidade que teña o usuario. Se dedicamos un

tempo á configuración, resultará moito máis complexo poder realizar ciberataques personalizados,

dispoñendo,  unicamente,  do  correo  do  usuario.  Con  todo,  se  descoidamos  a  información  que

publicamos e non prestamos atención á configuración de privacidade e seguridade que facilitan os

distintos servizos, cunha só foto, poderase realizar, por exemplo, unha procura en Google Images

(https://support.google.com/websearch/answer/1325808),  e  deste  xeito,  recompilar  máis

información.
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Que debes facer para protexerche?

Para evitar que os ciberdelincuentes poidan obter información persoal e impedir un  ciberataque de

“ spear  phishing”, atende aos seguintes consellos:

• Non  te  rexistres  en  redes  sociais  públicas  onde  sexa  necesario  achegar  demasiada

información persoal. De facelo, lembra revisar e configurar correctamente todos os aspectos

de  privacidade  e  seguridade  que  ofreza  para  ter  baixo  control,  en  todo momento,  quen

accede á devandita información.

• Activa o segundo factor nas túas contas, para que non poidan acceder aos teus perfís, se por

algún motivo, conseguen obter as túas credenciais de acceso.

• Non utilices a mesma foto en perfís persoais e en contas de traballo.

• Utiliza pseudónimos diferentes  para que,  se o ciberdelincuente coñece algún,  non poida

rastrexarche en todas as redes.

• Non facilites información aos ciberdelincuentes publicando datos persoais nas redes sociais

(domicilio, número de teléfono, fotografías onde se vexan os teus documentos de identidade,

etc.).

A miúdo, as medidas de seguridade tradicionais como software especiais non bastan para detectar

estes ciberataques, debido ao grao de personalización que conteñen. En consecuencia, cada vez é

máis difícil detectalos, polo que a primeira defensa contra os ciberdelincuentes sempre serás ti.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


