
A ruleta dos videochats con descoñecidos

Púxose  de  moda  entre  os  influencers  de  distintas  redes  sociais  o  utilizar

aplicacións que permiten realizar videochats con persoas seleccionadas ao azar

para tratar de  contactar  cos  seus followers.  Con todo,  aínda que a  priori  esta

iniciativa parece moi divertida, hai que ser moi cautos, xa que o uso deste tipo de

servizos  pode  expoñernos  a  moitos  riscos  tanto  de  privacidade  como  de

seguridade. Infórmache sobre eles antes de usalos.

Concretamente, unha destas modas ou trends fíxose moi popular recentemente entre

os  usuarios,  incluídos  os  máis  novos.  Referímonos  á  moda  de  organizar  videochats

aleatorios  con  descoñecidos  a  través  de  aplicacións  tipo  Chatroulette

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2012/10/31/los-peligros-que-esconde-el-

chatroulette)  como  son  Azar  (https://azarlive.com/),  Omegle

(https://www.omegle.com/) ou Holla (https://holla.world/#/). 

A orixe destas quedadas anónimas xurdiu da man de varios influencers de redes sociais

que, aproveitando a corentena e co obxectivo de achegarse un pouco máis aos seus

numerosos fans, organizaron quedadas a través destas apps para tratar de atoparse.

Xogando coa aleatoriedad destas plataformas, chaman a atención de miles de usuarios

que acoden en masa a probar sorte. 
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Vexámolo a través dun exemplo:

Nosa protagonista é a filla da familia Cibernauta, que é unha gran amante das redes

sociais e unha seguidora acérrima de varias influencers con millóns de fans en todo o

mundo.

Como cada sábado, unha destas influencers organizaba un pequeno evento en redes

para tratar de soportar mellor os días de corentena cos seus queridos fans. Pero esta

vez ía ser diferente e propuxo a todos eles utilizar unha aplicación para maiores de

idade moi famosa onde realizar videochats de forma aleatoria con descoñecidos.

Desta forma, os 5 primeiros que conseguisen cruzar un videochat con ela terían a sorte

de ser seguidos polo seu ídolo en redes sociais, ademais de poder charlar con ela en

privado durante uns minutos.

Nosa protagonista e outros miles de usuarios lanzáronse rapidamente á aventura. Con

todo,  ningún  deles  era  consciente  da  cantidade  de  riscos  e  ameazas  aos  que  se

expoñían ao ingresar na app e conectar os seus cámaras e micrófonos.

De que riscos estamos a falar?

Exposición  a  contido  inapropiado,  linguaxe

ofensiva  ou  comportamento  obsceno  son  só

algúns  riscos  aos  que  calquera  usuario  pode

enfrontarse neste tipo de aplicacións. Ademais,

os ciberdelincuentes sempre están á espreita e

atopan  nestas  plataformas  unha  forma  de

aplicar  as  técnicas  de  enxeñería  social

(https://www.osi.es/es/campanas/ingenieria-

social/prueba-deteccion-ingenieria-social)  e

facernos  caer  nas  súas  fraudes  e  estafas

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/03/23/ponle-freno-los-fraudes-y-bulos-

con-buenas-practicas). 

Vexamos máis en detalle algún dos riscos:

• Contacto con persoas con malas intencións: nunca imos saber de certo quen

está alén da pantalla nin que intencións ten. Poida que simplemente sexa alguén

que só quere pasar unha intre agradable, como nós. Pero, parámonos a pensar

que existe a posibilidade de que as imaxes que estamos a ver estean gravadas e
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non  se  correspondan  coa  persoa  que  realmente  está  detrás,  senón  que  son

doutra? Ou que o seu único obxectivo é acceder a estes chats para insultar a

outros usuarios e ofenderlles?

• Sextorsión: practicar sexting sempre é un risco, pero máis aínda se compartimos

as imaxes ou vídeos cun descoñecido. Ademais, no caso destas aplicacións, non

sabemos se a persoa que está alén da pantalla podería estar a nos gravar, polo

que, se producimos contido comprometido, poderían logo extorsionarnos para

que accedamos ás súas peticións.

• Roubo de información persoal: lembra que, se non temos coidado, unha simple

conversación cun descoñecido pode ser suficiente para obter información moi

valiosa sobre nós. É máis probable que caiamos nas técnicas de enxeñería social,

facilitando  información  sobre  nós:  quen  somos,  onde  vivimos,  a  que  nos

dedicamos,  que  sitios  frecuentamos,  cales  son  os  nosos  gustos,  hábitos  e

intereses,  etc.  Información  máis  que  suficiente  para  que  alguén  con  malas

intencións  poida  elaborar  un  ataque  personalizado  e  dirixido cara  a  nós,

suplante nosa identidade posteriormente, cometa fraudes no noso nome, etc.

Lembra  ademais  que  unha  imaxe  vale  máis  que  mil  palabras

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2018/05/23/que-informacion-se-oculta-

detras-de-una-foto)  e  uns  segundos  de  vídeos  poden  revelar  moita  máis

información acerca de nós do que cremos.

• Ligazóns maliciosos: debido a que se trata de chats abertos con descoñecidos,

un  deles  podería  compartir  connosco  unha  ligazón  malicioso  que,  tras

descargalo,  infectase  os  nosos  equipos  con  algún  tipo  de  malware

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/05/06/principales-tipos-de-virus-y-

como-protegernos-frente-ellos). 

• Acceso  a  contido  pornográfico: a  exposición  a  contido  inapropiado  para

usuarios menores de idade é outro risco para ter en conta. Moitos son os nenos e

nenas que, seguindo a estes influencers, acaban accedendo a estas aplicacións

onde se expoñen a este tipo de contido. 

• Exposición a publicidade non desexada: ao ser un servizo ao que acoden tantos

usuarios, non é de estrañar que se utilice para “bombardealos” con multitude de

promocións, ofertas e publicidade que non queremos. Esta publicidade pode vir

por parte do propio servizo de videochat, ou a través doutros usuarios ou bots.
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Desde INCIBE non pretenden criminalizar este tipo de servizos, senón concienciar sobre

os posibles riscos e ameazas que pode haber neles para actuar en consecuencia e poder

así evitalos.

Como se poden mitigar estes riscos?

• Infórmache sobre as condicións e os termos do servizo que vas usar para saber

como funciona e o tratamento que se fará dos nosos datos, se é que se recollen.

• Antes de descargar a aplicación ou utilizar o servizo de videochat, infórmache

sobre as súas características: cifrado da comunicación, medidas de protección da

conta, permisos que solicita, idade recomendada, etc.

• Busca un escenario que non revele información sobre ti. Mellor que non se vexan

fotografías persoais, onde che atopas (localización), gustos e intereses, obxectos

de valor, etc. 

• Se estableces conversación con descoñecidos, non facilites información persoal,

non  compartas  contido  de  índole  sexual  e,  se  algo  non  che  gusta,  pecha  a

conversación.

• Non fagas clic en ligazóns nin promocións que che poidan chegar, non accedas a

chantaxes ou provocacións de descoñecidos.

• Cando  terminases,  asegúrache  de  pechar  debidamente  a  aplicación  e,  se  é

posible, desconecta ou cobre con algo a cámara e o micrófono.

E, se tes dúbidas respecto diso, lembra que está á túa disposición a Liña de Axuda en

Ciberseguridade mediante o teléfono gratuíto 017.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


