
Deepfakes e a fraude solidaria

Cada  vez  son  máis  os  contidos  que  xeramos  na  internet  como  vídeos,  imaxes,

comentarios ou opinións. Aos poucos imos creando a nosa pegada dixital e sendo

máis coñecidos na sociedade. En ocasións esta popularidade é usada de forma mal

intencionada polos ciberdelincuentes, que se apoian nas novas tecnoloxías para

cometer fraudes moito máis elaboradas e cribles. Neste artigo veremos como o

fillo da familia Cibernauta foi vítima dunha fraude baseada en deepfakes e como o

solucionou.

Deepfakes  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/04/01/deepfakes-como-se-

aprovechan-de-esta-tecnologia-para-enganarnos) é un termo relativamente novo, que

fai alusión á manipulación de vídeos ou audios co obxectivo de facer crer ao usuario que

o que está a ver ou escoitando é real, cando realmente é ficticio. Para a creación destes

vídeos  ou  audios  manipulados,  utilízanse  ferramentas  ou  programas  dotados  de

tecnoloxía de intelixencia artificial que permiten o intercambio de rostros en imaxes e a

modificación da voz. 

Esta tecnoloxía significa un adianto coa que conseguimos cousas que sen ela non sería

posible. Por exemplo, utilizouse para revivir a personaxes xa falecidos en anuncios ou

concertos.  Desgraciadamente  os  ciberdelincuentes  tamén  viron  estas  ferramentas

como unha oportunidade para xerar novos tipos de fraude cos que estafar aos usuarios.

Nesta historia real contarémosche como os ciberdelincuentes conseguiron enganar a

varios usuarios baseándose en deepfakes.
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O fillo da familia Cibernauta conseguiu gran popularidade nas redes sociais durante

este  último  ano,  chegando  a  ao  momento  no  que  realiza  colaboracións  con  varias

marcas de produtos moi coñecidos. É capaz de xerar un alto volume de contidos no seu

día a día a través de vídeos, fotos e mesmo directos. Aínda que o seu obxectivo non é

vivir  diso, grazas á súa popularidade está a se pagar os seus estudos. O que nunca

pensou é que todo o que conseguira ata o momento podería verse truncado por unha

ciberestafa que, aparentemente, el mesmo había maquinado.

Que sucedeu?

Unha  fin  de  semana  estaba  a  editar  fotos,  cando  de  súpeto  recibiu  miles  de

notificacións dun vídeo no que lle habían etiquetaxe os seus seguidores. Nel saía xunto

a outros personaxes mediáticos, solicitando unha doazón a unha asociación nova para

persoas en risco de exclusión. No vídeo podíaselle ver a súa imaxe e voz explicando que

era  un  dos  embaixadores,  que  xa  achegara  o  seu  granito  de  area  e  pedindo  a

colaboración de todos para que nenos con poucas posibilidades puidesen ter xoguetes

este Nadal.

Tras ver o vídeo, o fillo da familia Cibernauta non podía dar crédito, nunca oíra sobre a

devandita  asociación  nin  gravara  nada  mostrando  o  seu  apoio.  Dubidou  por  uns

segundos de que puidese ser outra persoa moi parecida a el, pero nos créditos do vídeo

aparecía claramente o seu nome e o seu nickname de redes sociais. 

Descargou o vídeo e analizouno detidamente. Aos poucos minutos puido ver que os

músculos da súa cara movíanse seguindo un patrón e que parpadeaba exactamente

cada tres segundos. Ademais, o seu corpo non seguía os movementos da súa cara e o

fondo do vídeo era demasiado escuro e estático. Separou a pista de audio e comprobou

que as  frases  e  palabras  estaban concatenadas e  non pertencían  a  unha gravación

continua. Isto tamén pasaba co resto de personaxes que aparecían no vídeo, así que non

dubidou nin un momento: claramente, estaba a ser vítima dun deepfake.

Os ciberdelincuentes utilizaran as súas publicacións e as doutras persoas para crear a

montaxe dun vídeo falso a través de intelixencia artificial, co obxectivo de conseguir a

maior cantidade de diñeiro posible aproveitándose da súa fama e a boa fe dos usuarios.



Que fixo o noso protagonista para solucionalo?

Nese  mesmo  momento,  realizou  varias  accións  que  evitaron  que  máis  xente  fose

estafada:

• Engadiu un comentario no vídeo explicando que era unha fraude e que ningunha

das persoas que aparecía no vídeo eran eles en realidade. 

• Realizou varias capturas de pantalla do perfil onde se publicou e denunciouno

dentro da rede social, tanto o vídeo, como a conta desde a que estaba publicado.

• Gravou un vídeo advertindo da fraude a todos os seus seguidores e publicouno

en todas as súas contas de RRSS. Ademais, contactou co resto de persoas que

aparecían no vídeo e suxeriulles que tamén o anunciasen nos seus perfís para que

chegase ao maior número posible de persoas.

• Documentou todo o ocorrido con capturas de pantalla, a análise do vídeo e toda

a información que puido recompilar, para denunciar o sucedido ante as Forzas e

Corpos de Seguridade do Estado (https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude). 

Que deberon facer as vítimas que realizaron a suposta doazón?

Unha vez que o fillo da familia Cibernauta destapou a fraude, os usuarios que realizaran

a suposta doazón déronse conta de que foran estafados. Por unha banda perderan o

diñeiro que doaran, e por outra tamén facilitaran os seus datos persoais e bancarios

aos ciberdelincuentes.
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En primeiro lugar tiveron que contactar canto antes coa súa entidade bancaria para

paralizar a transferencia e bloquear a súa tarxeta de crédito. A continuación, denunciar

o  sucedido  ante  as  Forzas  e  Corpos  de  Seguridade  do  Estado

(https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude).  Ademais,  nestes  casos  é  recomendable

realizar  procuras  periódicas  dos  nosos  datos  persoais  (egosurfing)

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/04/21/egosurfing-que-informacion-hay-

sobre-mi-en-internet) por se se están utilizando de forma ilícita.

Que podemos facer os usuarios para detectar  deepfakes?

Para  evitar  ser  vítima  deste  tipo  de  fraudes,  é  importante  coñecer  que  son  os

deepfakes e aprender a identificalos seguindo estes criterios:

• Busca  fondos,  formas  distorsionadas  ou  sombras  que  non  cadren  co  tipo  de

iluminación. Calquera descoido ou detalle que demostre signos de manipulación.

• Se o rostro, os xestos, o ton de pel ou algunha postura non encaixa co resto do

corpo, é posible que nos atopemos ante unha montaxe. A maioría dos deepfakes

céntranse en substitucións faciais, polo que os cambios no resto do corpo non se

aplican e poden darnos pistas. Neste tipo de falsificacións os personaxes adoitan

parpadear pouco e en períodos relativamente longos ou homoxéneos.

• Se o son do vídeo non coincide coa imaxe, detectas algún ton fóra de lugar na voz

do protagonista ou unha falta de sincronización, posiblemente tratarase dunha

falsificación.

• Debido ao traballo de edición e os custos, estes vídeos adoitan ser curtos. 

• Contrasta a información do vídeo realizando procuras na internet. No caso de

que non exista ningunha comunicación oficial, tenta contactar directamente coa

asociación ou entidade para corroborar a información.

• Utiliza o sentido común xa que, en ocasións, estes vídeos tentan distorsionar a

realidade ou crear alarma entre a sociedade.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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