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Seguir a cadea acabou sendo o meu
peor erro

Internet é unha fonte inxente de contidos e información, pero non sempre
o que se publica é certo. Ás veces, noticias rechamantes e alarmantes
empezan a compartirse e acaban converténdose en cadeas que viaxan de
usuario a usuario fomentando a desinformación e a alarma social. Debido
á facilidade de propagación, convértense rapidamente nun problema
indesexable, incómodo e prexudicial para moitos dos receptores destas
mensaxes. Neste artigo analizaremos os riscos, as súas consecuencias e
as pautas que debemos seguir para non deixarnos arrastrar por elas.

“A partir do 1 de xaneiro WhatsApp pasará a ser de pago. Reenvía esta mensaxe

a outros contactos para converterche nun usuario premium e seguir dispoñendo

da versión gratuíta.”

Seguro que che resulta familiar o texto

anterior, verdade? Estas mensaxes

son coñecidos como bulos con
informacións falsas ou hoax. Adoitan

chegar por correo, redes sociais ou

aplicacións de mensaxería instantánea

e o seu principal obxectivo é confundir
a través de noticias falsas, sen

ningunha base real, na maioría dos casos.
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Estas mensaxes, ademais de desinformar, poden ter consecuencias negativas
sobre a nosa reputación se non sabemos parar e xulgar se a información que

reenviamos é real. Vexámolo a través dun exemplo coa familia Cibernauta.

A nai atopábase na casa durante as súas vacacións consultando o seu móbil

cando a chegada dunha alarmante mensaxe de chat dunha compañeira de

traballo fíxoa preocuparse.

“Asunto: Roubo de datos masivos da aplicación FaceOpp. Protéxeche”

Ao parecer, a mensaxe alertaba dun roubo de datos masivos a todos os usuarios

que se descargaron unha das aplicacións de moda que circulaban neste

momento pola Rede. Non parecía un caso de phishing ao non conter ningunha

ligazón sospeitosa, e nada parecía indicar que se tratase dunha estafa.

Como nosa protagonista está moi concienciada coa seguridade da información

e dos datos, decidiu eliminar a aplicación da súa smartphone e reenviar a

mensaxe para que todos os seus familiares e contactos estivesen informados e

previdos.

Os días pasaron e máis mensaxes chegaron, informando á nai da familia de máis

casos de filtrado de datos de aplicacións e

servizos moi coñecidos. Todos e cada un

deles eran compartidos e reenviados a todos

os seus contactos. Ata que un día chegoulle

unha mensaxe do seu mellor amiga pedíndolle

que deixase de reenviar este tipo de cadeas

de mensaxes.

Non foi a única persoa que contactou con ela,

cando regresou ao traballo despois das

vacacións tamén o seu xefe falou con ela para

pedirlle que non lle reenviara máis cadeas porque era molesto e, ademais, a

información que contiñan era falsa.
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Tras isto, nosa protagonista atopábase moi confundida e finalmente, a filla tivo

que sentar con ela para explicarlle que non é bo reenviar estas cadeas de

mensaxes, xa que ademais de que pode chegar a ser molesto para os nosos

contactos, chegando mesmo a enfadarse connosco e bloquearnos, tamén poden

ter un custo sobre a nosa reputación, afectándonos no persoal e profesional. De

maneira adicional, ao tratarse de mensaxes dos cales non sabemos quen é o

seu autor, nin a data de creación, nin cal é o obxectivo do mesmo, co seu reenvío

estamos a apoiar a difusión de informacións falsas creando, mesmo, unha

alarma social.

Cales son os riscos de compartir mensaxes non
contrastadas?
Os riscos poden ser diversos, pero principalmente centrarémonos nos seguintes:

1. Afecta á nosa reputación: como é evidente, a recepción de cadeas de

mensaxes é molesta, e máis cando sempre vén do mesmo contacto.

Neste caso é normal que as persoas deixen de facer caso ás mensaxes

dese contacto ou que directamente o bloqueen para non recibir máis no

futuro. Isto envolve un custo reputacional

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2013/08/09/tu-reputacion-online-

es-muy-importante-cuidala) e de relacións cos nosos contactos.

2. Fomenta a desinformación: en case todos os casos, a información que

se reenvía nas cadeas de mensaxes é falsa. Xeralmente, invéntanse

noticias ou rumores respecto a temas que preocupan á sociedade para

manipular a súa opinión, crear unha alarma social, enganarlles para que

realicen algunha acción que provoque un beneficio nos autores da

mensaxe, etc. A este tipo de mensaxes falsas ou manipuladas

coñéceselles como fake news

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

news-preocupan-al-86-de-internautas-espanoles)

3. Infección por virus ou malware: ás veces, estas mensaxes veñen

acompañados de ligazóns ou arquivos adxuntos que infectan os

dispositivos, de tal forma que o malware ou aplicación maliciosa fará que



Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) de INCIBE

reenviemos a cadea a máis usuarios sen ser conscientes diso, entre

outras moitas accións que poderían levar a cabo.

Que podemos facer para protexernos ou detectar as
mensaxes falsas?
Evitar caer na trampa das cadeas de mensaxes é moi sinxelo e depende

fundamentalmente do noso bo criterio e sentido común.

1. Non reenviar: a mellor forma de parar

este tipo de mensaxes é non
reenviarlos a ninguén, desta forma

non seguirá propagándose a máis

xente. Tamén podes pedir á persoa

que cho envío que se absteña de

facelo de agora en diante.

2. Verificar a información: contrasta
sempre a información en terceiras

fontes de recoñecidas e de confianza. En caso de dúbida, pregunta e fai

caso soamente ás informacións que cheguen desde as contas oficiais e

autorizadas para informar sobre o tema en particular que se estea

difundindo.

3. Non abrir ligazóns nin realizar descargas: unha das principais vías de

infección é abrir ligazóns maliciosos e descargar aplicacións. Por

tanto, o máis prudente é non facer clic nestas ligazóns e borrar

directamente a mensaxe.

Nos seguintes contidos poderás aprender como distinguir un bulo que chega por

chat(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/07/12/whatsapp-el-companero-

ideal-de-los-bulos)e como detectar as noticias falsas.

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

preocupan-al-86-de-internautas-espanoles)


