
 Deepfakes, como se aproveitan desta
tecnoloxía para enganarnos?

Unha imaxe vale máis que mil palabras e cando se trata de desinformar, pode valer

aínda máis. Os ciberdelincuentes levan tempo empregando este tipo de tecnoloxía,

coñecida  como  deepfake,  para  manipular  imaxes,  vídeos  e  arquivos  con

consecuencias  moito  máis  graves  que  unha  noticia  falsa.  No  seguinte  artigo

profundarase nesta nova tecnoloxía e como afecta os usuarios.

Hoxe en día, en plena era da información e as comunicacións, somos testemuñas dun

enorme avance nos métodos de desinformar e enganar aos usuarios. Comezou como

unha broma, unha forma de editar vídeos e poñer  o noso rostro en famosos, pero a

tecnoloxía deepfake foi  evolucionando ata converterse nunha das formas de fraude e

desinformación máis difíciles de recoñecer a día de hoxe.

Que son os deepfakes?

A palabra deepfake é un termo combinado de deep learning e fake, é dicir:

• Deep  learning ou  aprendizaxe  profunda  fai  referencia  a  unha  das  ramas  da

intelixencia artificial.

• Fake ou falso, fai referencia á elaboración de falacias na rede, do mesmo xeito que

as  fake  news  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/03/13/sabias-que-las-

fake-news-preocupan-al-86-de-internautas-espanoles).
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Poderiamos definir de maneira sinxela os deepfakes como vídeos manipulados para facer

crer aos usuarios que os ven que unha determinada persoa, tanto se é anónima coma se

é  personaxe  público,  realiza  declaracións  ou  accións  que  nunca  ocorreron.  Para  a

creación  dos  devanditos  vídeos,  utilízanse  ferramentas  ou  programas  dotados  de

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

modificación da voz.

Segundo o anterior, podemos identificar dous tipos de  deepfakes:

•  Deepface: neste caso, trátase de superpoñer o rostro dunha persoa na doutra e

falsificar os seus xestos. Nalgúns casos, o resultado é tan realista que resulta moi

difícil identificar o engano ou fraude.

• Deepvoice:  neste outro caso trataríase de unir

frases  e  palabras  soltas  utilizadas  por  unha

persoa para crear un discurso. Mesmo, é capaz

de  clonar  a  voz  orixinal  a  partir  destes

fragmentos.

Son unha ameaza?

O maior perigo reside na facilidade para crear este tipo

de fraudes, é que cunha aplicación calquera persoa pode crear un vídeo falso pero moi

crible. Se xa é difícil deter a viralización de noticias falsas pola rede, imaxinemos se se

trata dun formato en vídeo coa rapidez que teñen para estenderse por todo Internet.

Doutra  banda,  ao  ritmo  ao  que  avanza  esta  tecnoloxía,  en  pouco  tempo  será  case

imposible identificar se se trata dunha falsificación ou non, chegando a crear verdadeiros

estragos na credibilidade ou reputación dunha persoa. Se as noticias falsas xa inflúen en

temas tan importantes como na crise sanitaria que estamos a vivir actualmente debido ao

coronavirus, imaxinemos o que podería conseguirse coas deepfakes.

Imaxínasche a un personaxe coñecido con certa reputación dando unhas declaracións

nas que dixese que o COVID-19 (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/03/27/top-10-

fraudes-que-utilizan-covid-19-para-enganar-los-usuarios)  é  un  virus  de  laboratorio  cuxo

principal obxectivo é reducir o número de habitantes da Terra? Aínda que pareza mentira,

con esta tecnoloxía sería posible manipular imaxes e voz de o devandito personaxe para

poñer  en circulación un discurso destas características e crear  alama e confusión na

sociedade, ademais de manchar a súa imaxe persoal.
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Outro exemplo, recibes por WhatsApp un vídeo da túa veciña no que aparece facendo un

baile erótico nunha tarima, estás seguro de que ela fixo ese baile? Ou alguén creou un

deepfake que utiliza a súa imaxe para facerlle dano?

Como podes ver,  as deepfakes poden resultar unha ameaza para a sociedade ao ter

implicacións sociais, morais e políticas.

Afortunadamente,  grandes  compañías  como  Facebook

(https://about.fb.com/news/2020/01/enforcing-against-manipulated-media/),  Twitter

(https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/new-approach-to-synthetic-and-

manipulated-media.html)  e  Google  (mediante  a  ferramenta  Assembler

https://projectassembler.org/) están a tomar cartas no asunto para poñer freo a este tipo

de contidos multimedia falsos.

Como se poden detectar as deepfakes?

Do mesmo xeito que cada vez hai máis e mellores ferramentas para crear deepfakes,

tamén a industria está a traballar  para desenvolver programas que sexan capaces de

detectar  se  unha  imaxe  foi  manipulada,  o  cal  será  de  gran  axuda  para  identificalos

rapidamente.  Con todo,  aínda hai  moita  marxe  de mellora,  xa  que  os  programas de

creación de deepfakes van un paso por diante. Por tanto, é necesario aplicar sentido

común, paciencia e seguir estes criterios para podelos identificar:

• Busca  aquilo  que  non  teña  sentido.  Se  un  detective  busca  pistas  que  non

encaixen na escena do crime, podemos facer o mesmo con estas montaxes. Busca

fondos  ou  formas  distorsionadas  ou  sombras  que  non  cadren  co  tipo  de

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

• Revisa detidamente a imaxe. 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. Un detalle interesante

reside  nos  tempos  de  parpadeo.  Un  ser  humano

parpadea, de media, en intervalos de 2 a 8 segundos.

Neste tipo de falsificacións os personaxes adoitan  parpadear pouco e en períodos

relativamente longos.
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• Afina o oído. O audio do vídeo pode delatar á falsificación. Se o son non coincide

coa imaxe, detectas algún ton fóra de lugar na voz do protagonista ou unha falta de

sincronización, posiblemente tratarase dunha falsificación.

• Ten coherencia? En moitas ocasións utilízanse os deepfakes para degradar  a

reputación  de  alguén,  crear  discordia  entre  dous  bandos  ou  para  esaxerar

algunhas  declaracións.  Se  o  contido  do  vídeo  é  moi  alarmante,  rechamante  e

incendia as redes en pouco tempo, mantente alerta e desconfía.

• Atento á duración do vídeo. Debido ao traballo de edición, estes vídeos adoitan

ser curtos. Deste xeito, poderán camuflarse mellor os posibles erros e lograr unha

simulación o máis  detallista posible.

Ao  final,  como calquera  intento  de  desinformar,  as  recomendacións  son  sempre  moi

parecidas: revisar a fonte e contrastar a información. Non nos cansaremos de repetilo,

pois é fundamental para loitar nesta era da desinformación.

Non te creas todo o que les (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2018/08/16/noticias-

falsas-no-te-fies-de-todo-lo-que-leas)  e aplica unha mentalidade crítica! É traballo de

todos facer da internet un lugar mellor. Os deepfakes así como outros contidos falsos

circulan  pola  Rede  a  gran  velocidade  a  través  de  redes  sociais,  aplicacións  de

mensaxería ou comunidades virtuais e por iso é moi importante aprender a distinguilos,

desenvolvendo a capacidade crítica en cada un de nós. Facernos preguntas como as

seguintes poden axudarnos:

• Quen e por que comparte este vídeo?

• Quen ou cal é a fonte orixinal?

• A persoa no vídeo di algo que nunca esperarías que dixese?

• Quen se beneficia da difusión deste vídeo?
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