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Ponlle freo ás fraudes e bulos con
boas prácticas

En épocas de crises, inseguridade ou caos moitos ciberdelincuentes tratan
de aproveitarse para difundir e viralizar unha gran variedade de bulos e
fraudes co obxectivo de desinformar, enganarnos ou infectarnos para
sacar algún proveito. Para defendernos nesta selva de datos e información,
facilitámosche unha serie de boas prácticas coas que combater aos
ciberdelincuentes e poñer freo ás súas estafas.

Vivimos nun momento onde cun só clic podemos ter acceso a toda a información

que queiramos, compartir a nosa opinión con outros usuarios ou atopar a

resposta a unha pregunta moi concreta. Con todo, en lugar de vivir na era dixital

da información, vivimos a era dixital da desinformación debido, precisamente, á

enorme cantidade de documentación que manexamos.

A falta de rigor que se emprega á hora de compartir e publicar artigos,
noticias e comentarios na rede, sumado ao feito de que os
ciberdelincuentes sempre están á espreita de novas formas coas que
enganarnos, converten este escenario nun “caldo de cultivo” para as fraudes e

enganos en forma de bulos, noticias falsas

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

preocupan-al-86-de-internautas-espanoles) ou hoax
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(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/07/12/whatsapp-el-companero-

ideal-de-los-bulos) cadeas, etc.

Vexamos algúns exemplos:

 Bulos e noticias falsas ou “hoax”. Trátase de noticias sobre temas de

interese social ou de actualidade para crear unha alarma ou atraer a

atención do maior número de usuarios posibles. Habitualmente, inclúen

promocións, ofertas e descontos, especialmente en época de rebaixa ou

compras do Nadal

(https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2019/11/29/llego-el-

black-friday-precauciones-para-tus-compras-online).

 Adoitan compartirse por redes sociais, correo electrónico ou aplicacións

de mensaxería instantánea como WhatsApp, e o seu obxectivo principal

é a desinformación. Un exemplo sería o mito de que beber auga morna

previña a infección por Coronavirus
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(https://maldita.es/malditobulo/2020/04/08/hacer-gargaras-agua-tibia-sal-

vinagre-prevenga-infeccion-coronavirus/).

Fraudes. Unha noticia falsa e unha ligazón malicioso son a combinación

preferida dos ciberdelincuentes para as súas fraudes.

Ante unha situación de inseguridade, como é unha crise sanitaria, os estafadores

aproveitaranse da nosa desinformación para infectar os nosos equipos,

apelando á nosa curiosidade ou medo, a través dunha ligazón malicioso.

Que podemos facer para detectalos e previlos?

Desde INCIBE, a través da Oficina de Seguridade do Internauta (OSI), queremos

compartir unha serie de boas prácticas que podemos seguir para non caer na

trampa e cortar cos bulos. Son moi sinxelas e só requiren de algo de sentido

común:
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1. Buscar a fonte e contrastar. Unha noticia real sempre vai estar

debidamente redactada: identificarase o seu autor e terá fontes nas que

apoiarse para sustentar a idea. Se recibimos unha noticia sen fonte ou

unha pouco fiable, desconfía. Sen fonte, non compartas!

2. Unha boa práctica é comprobar a noticia a través dun buscador, como

Google e contrastar con outras fontes.

3. Revisar a URL. Ás veces este tipo de bulos ou fraudes chégannos a través

dunha ligazón a unha suposta web fiable ou comparten ligazóns no seu

contido. É fundamental que revisemos que a URL sexa a do servizo

lexítimo para detectar posibles desviacións no nome, como “Facebok” ou

“Goggle”. Lembra revisar tamén o certificado de seguridade e que empezo

por “https”.

4. Mirar máis aló do titular. Os titulares sensacionalistas ou demasiado

rechamantes (tamén coñecidos como clickbait) son un detalle que nos
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servirá para desenmascarar este tipo de contidos falsos, faltos de rigor ou

fraudes.

5. Comprobar o formato. Está ben redactado? As imaxes están ben

colocadas ou as datas son de actualidade? Se estes detalles fanche

desconfiar, o máis probable é que se trate dunha noticia falsa.

6. Aplicar o sentido común. O máis importante de todo é aplicar o sentido

común, ser neutro e non deixarse levar pola temática nin polo contexto.

Se despois de aplicar as medidas anteriores, seguimos sen estar seguros,

o mellor é confiar no noso instinto e pararnos a reflexionar. É demasiado

bo para ser certo ou busca crear discordia?

Ao final, trátase de poñer un pouco da nosa parte e non ser simples receptores

de información. Activar unha mirada crítica e non deixarse levar é fundamental

para non acabar sendo vítimas dalgúns destas fraudes ou enganos.

Lembra que, ademais destas boas prácticas, existen varias webs que se dedican

a desmentir este tipo de bulos e que podemos utilizar para contrastar a

información:

Lembra que, ademais destas boas prácticas, existen varias webs que se
dedican a desmentir este tipo de bulos e que podemos utilizar para contrastar

a información:

 Maldito  Bulo (https://maldita.es/malditobulo/)

 Fake News Detector ( plugin) (https://fakenewsdetector.org/es)

 Snopes (https://www.snopes.com/)

 Newtral (https://www.newtral.es/zona-verificacion/fact-check/)

Ademais, existen unha gran cantidade de grupos en redes sociais
dedicados a desmentir este tipo de noticias falsas e estafas a través da
Rede.

Desde a OSI, canle especializada en cidadáns de INCIBE, trataremos de

manternos actualizados para desmentir aquelas relacionadas coa nosa
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seguridade e privacidade a través das nosas redes sociais e avisos de

seguridade. Por suposto, calquera dúbida podédesnola trasladar chamando a

través da Liña de Axuda en Ciberseguridad de INCIBE no número gratuíto e

confidencial 017, dispoñible os 365 días do ano en horario de 9:00 – 21:00.


