
WhatsApp  e  a  súa  función  antibulos

descúbrea!

Como consecuencia de la pandemia por el virus COVID-19 o Coronavirus, las noticias alrededor

del suceso se han vuelto virales y,  como es habitual,  lo mismo ha pasado con las noticias

falsas,  bulos  y  fraudes  que  buscan  aprovecharse  de  la  situación.  En  la  lucha  contra  la

desinformación, diversos medios y empresas han decidido implantar medidas para tratar de

parar las Fake news y las cadenas de mensajes falsos, como es el caso de WhatsApp que nos

ofrece algunas funciones para alertar y protegernos a los usuarios. 

A situación con respecto á pandemia do COVID-19 viuse envolta nunha enorme cantidade de

noticias falsas, bulos, fraudes e estafas que, alimentándose da crise sanitaria e a vulnerabilidade

dos usuarios, foron crecendo e estendéndose a través de todo Internet. As redes sociais e as

aplicacións de mensaxería instantánea facilitaron a propagación instantánea das fake news e os

bulos, chegando a viralizarse nun tempo récord e axudando a crear un clima de desinformación

entre os usuarios.

Neste artigo queremos centrarnos nalgunhas solucións que grandes empresas, como Facebook,

comezaron  a  desenvolver  para  loitar  contra  esta  corrente  desinformativa  a  través  da  súa

aplicación de mensaxería instantánea WhatsApp. 

É certo que, tendo en conta que a súa prioridade é a privacidade dos usuarios e a das mensaxes

e arquivos que intercambian, non teñen moita marxe de manobra para implementar medidas que

analicen o contido dos mesmos e censuren ou eliminen noticias falsas.

Fuente: Oficina de Seguridade do Internauta (OSI)



Como  saberás,  WhatsApp  funciona  mediante  un  cifrado  de  extremo  a  extremo

(https://www.osi.es/es/campanas/copias-cifrado-informacion/cifrado-apps-mensajeria). Isto significa

que só o usuario que envía a mensaxe e o que o recibe saben o contido que hai, xa que só os

seus dispositivos teñen a chave para descifralos, e transmítense de forma cifrada entre ambos os

dispositivos.

Entonces, como combate  WhatsApp as Fake News?

Aínda que é imposible que saiban o contido da mensaxe, si contan con algunhas funcións que

permiten  loitar  contra  a  desinformación,  pero,  iso  si,  dependen  en  gran  medida  da

responsabilidade e o sentido común do usuario:

I. “Búscao en Google” 

A aplicación, na súa versión Beta 2.20.94 para Android, está a integrar unha funcionalidade para

incluír unha icona de “Buscar na internet” naquelas mensaxes que se haxan reenviado de forma

masiva. Deste xeito, poderase contrastar a fonte e fiabilidade da mensaxe e non deixarse levar

por titulares alarmistas ou artigos con información falsa. Como funciona?:

1. Unha  vez  chégueche  unha  mensaxe  rexistrada  como  “sospeitoso”,  preguntaranos  se

queremos buscar esta información na internet.

2. Ao facer clic  sobre  Buscar na internet, abrirase un navegador con esta mensaxe no

buscador.

Fuente: Oficina de Seguridade do Internauta (OSI)

https://www.osi.es/es/campanas/copias-cifrado-informacion/cifrado-apps-mensajeria


Lamentablemente, a desinformación viaxa máis rápido que a información veraz e fiable, polo que

teremos que facer un esforzo en revisar aquelas fontes fiables e descartar outras ligazóns e webs

con información falsa.

II. Límite nos reenvíos

Outra  medida  para  combater  a  desinformación  foi  reducir  o  número  de  veces  que  podemos

reenviar as mensaxes, co obxectivo de limitar a propagación de mensaxes que poidan conter

información falsa ou pouco fiable. Unha vez que unha mensaxe foi compartido 5 veces, só será

posible reenviarlo a outros chats dun nun. 

Este  límite  aplícase  automaticamente  tras  recoñecer  o  número  de envíos  co  identificador  da

mensaxe e non co contido do mesmo, pois como xa comentamos, a política de seguridade e

privacidade impide que ninguén, salvo o emisor e receptor da mensaxe, coñeza o seu contido, nin

sequera  WhatsApp ou Facebook.

Ferramentas e medidas para identificar Fake News

Con todo, estas medidas non son unha solución por si mesmas e dependen dos usuarios

para que apliquemos o sentido común e a criticidad para identificar e non reenviar aquelas

mensaxes que teñan o obxectivo de desinformar. 

Desde a OSI ofrecemos as seguintes pautas:

1. Buscar a fonte e contrastar. Se o autor asínao e identifícanse debidamente as

fontes nas que se basea a noticia, é probable que se trate dunha noticia real. Se

non é o caso, o máis probable é que sexa un bulo. Unha boa práctica é comprobar

a noticia a través dun buscador, como Google, e contrastar con outras fontes.

2. 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. Debemos

revisar 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”.

3. Mirar máis aló do titular. Os titulares sensacionalistas ou demasiado rechamantes

(clickbait) son un detalle que nos servirá para desenmascarar este tipo de contidos

falsos, faltos de rigor ou fraudes.

Fuente: Oficina de Seguridade do Internauta (OSI)



4. Comprobar o formato. Un texto mal redactado, con erros gramaticais e/ou con

imaxes de mala calidade, é un indicio de que nos atopamos ante unha noticia falsa

e debemos desconfiar do seu contido.

5. 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  preguntarnos:é  demasiado  bo  para  ser  certo  ou  busca  crear

discordia?

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://toolbox.google.com/factcheck/explorer)

• Snopes. (https://www.snopes.com/)

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

O máis importante de todo, como xa comentamos, é aplicar o sentido común 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.

Se tes algunha dúbida, tes á túa disposición o teléfono 017 (gratuíto e confidencial) da
Liña de Axuda en Ciberseguridad de INCIBE.

Fuente: Oficina de Seguridade do Internauta (OSI)
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