
Contas comprometidas? Compróbao

Cada día, centos de webs son atacadas polos ciberdelincuentes para tentar evadir

as súas medidas de seguridade e recompilar datos dos usuarios,  como correos

electrónicos e contrasinais. Neste artigo descubrirás como podemos estar ao día

sobre estes roubos de información e detectar se a seguridade dalgunha das nosas

contas puido ser vulnerada.

Cantos usuarios son conscientes da posibilidade de que a seguridade das súas contas

puidese ser comprometida debido a algunha filtración; é dicir, roubo de datos? A maioría

de nós non somos conscientes diso e ignoramos esta posibilidade ata que é demasiado

tarde.

Os ciberdelincuentes non descansan, e día a día lanzan ataques a páxinas e servizos

web co obxectivo de  desactivar os seus defensas ou atopar vulnerabilidades polas

que acceder aos valiosos datos que almacenan nos seus servidores.

Non son poucos os exemplos de fugas de datos de grandes plataformas e servizos web.

Por exemplo, un ataque recente á compañía  Freepik  Company, a mediados de 2020, fixo

que  se  filtrasen  as  credenciais  de  8,3  millóns  de  usuarios

(https://www.freepik.com/blog/statement-on-security-incident-at-freepik-company/).  Este

incidente obrigou aos seus usuarios para actualizar os contrasinais para evitar o roubo

dalgúns datos de acceso ás súas contas. Ademais da perda de privacidade, este tipo de

filtracións  convértense  no  anzol  perfecto  para  que  os  ciberdelincuentes  lancen  aos

usuarios  afectados  ataques  baseados  en  enxeñería  social

(https://www.osi.es/es/campanas/ingenieria-social),  como   phishing

(https://www.osi.es/es/banca-electronica)  e  campañas  de  spam
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(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/08/12/evita-el-spam-con-unas-sencillas-

pautas).

Como podemos ver, as consecuencias dunha filtración de datos son moi graves, pero,

que podemos facer os usuarios para estar ao tanto sobre elas? Por sorte para nós

existen ferramentas que se encargan de recompilalas para ser consultadas e que

nos permiten localizar as contas que puidesen ser comprometidas, mesmo aquelas

que non lembrabamos crear. Unha das máis coñecidas é a web  Have i Been Pwned

(https://haveibeenpwned.com/). 

Como funciona?

Para entender o funcionamento e a información que nos proporciona este servizo web,

imos ver un exemplo.

Como calquera usuario, temos varias contas, algunhas delas foron creadas para un uso

temporal  e  xa  nin  lembramos  como  acceder  a  elas,  mentres  que  outras  seguimos

utilizándoas no noso día a día.

De súpeto, recibimos unha noticia sobre unha filtración de datos que comprometeu

a seguridade dun gran número de usuarios nunha famosa rede social. Rapidamente,

como usuarios concienciados que somos, accedemos á web de  Have i  Been  Pwned

(https://haveibeenpwned.com/). 

Trátase dun sitio web creado por expertos en  ciberseguridad que permiten aos usuarios

verificar se as súas contas puideron ser comprometidas.
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Unha vez dentro, pediranos que ingresemos o noso  email. A ferramenta vinculará ese

correo  cos  datos  recolleitos  das  filtracións  de  datos  que  se  publicaron  na  internet  e

informaranos  se  existe  unha  coincidencia.  Ademais,  saberemos  se  o  noso  correo

electrónico,  afectado  por  unha  destas  filtracións,  utilizouse  nalgún  servizo  que  non

coñeciamos ou que esqueceramos debido ao pouco uso.



Se avanzamos pola páxina web veremos os distintos servizos onde a nosa seguridade foi

vulnerada e as nosas contas comprometidas.

Cada resultado proporciónanos información concreta sobre a fuga de datos do servizo

afectado: data do acontecemento, como se orixinou e o tipo de datos que se filtraron. No

caso  da  fuga  de  datos  de  LinkedIn  en 2016  víronse  comprometidos  os  correos

electrónicos  e  contrasinais  de  164  millóns  de  usuarios

(https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/69609/aviso-de-filtracion-de-datos-mayo-

de-2016?lang=es).

Ademais  desta  ferramenta,  existen  moitas  outras,  como   FirefoxMonitor

(https://monitor.firefox.com/)  ou  Dehashed  (,https://www.dehashed.com/?

__cf_chl_jschl_tk__=8e7741c5722ae70322085de290c8c091cc9981df-1611230418-0-

AYRmw0yZq5YEZY3kjawxNbAHdrs1nLR5Hnt4gtnTMM9aewS2d6AyIsWTs61--

wrDEGb1ODAMf5LCqKnWkAihMq30q0YYtGGiGF9TI4CSb5EzO-

nUql3BciyZ5MKUTVSR-KRmoV5S4tZYKWMYFoHZBPLlzjLcxmSFF9e7gkUmMo-

PYToFiDhOy8MA0k6wqtegAYopdNIez08alTQJ2xMEqZBNXLGfmQgHQHhNNClMBCbFP

U3wUuWr2CUzyWGwTHkF1Ull8X_kfm-

_8myDdTbvS_Pg9W6V3TkYn1wUOmdCxA74fikB16-xdO6bR4xbe1ZuDg)  que  nos

proporcionan  información  detallada  sobre  estas  filtracións  de  datos,  e  que  convén

comprobar para verificar o volume total das nosas contas comprometidas.

A continuación, o lóxico é exporse que facer e como minimizar o impacto desta filtración,

verdade? Pois ben, hai que seguir unha serie de pasos cos que protexer as nosas contas

e manter a salvo a nosa privacidade.
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Como protexer as nosas contas?

Tanto se acabamos de comprobar que algunha das nosas contas foi comprometida, coma

se simplemente queremos mellorar  a  seguridade das mesmas,  existen unha serie  de

medidas a tomar:

1. Cambiar  todos  os  contrasinais.  O  primeiro  e  fundamental  será  cambiar  os

contrasinais das contas daqueles servizos que fosen comprometidos; e, no caso de

que teñamos outras contas nas que utilizásemos a mesma combinación de correo

e contrasinal, tamén deberemos facelo.

2. Utilizar un contrasinal seguro. Os contrasinais máis débiles son as primeiras en

ser descubertas polos ciberdelincuentes. Por iso, para minimizar a posibilidade de

que  as  nosas  contas  sexan  comprometidas,  debemos  recorrer  a  contrasinais

robustas e utilizar xestores de contrasinais cos que xestionar distintos contrasinais

para cada conta.

3. Activar medidas de protección adicionais. Por exemplo, a verificación en dous

pasos  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/01/17/verificacion-en-dos-pasos-

que-es-y-como-me-puede-ayudar)  sempre  que  estea dispoñible  no  servizo  para

utilizar.

4. Comprobar as filtracións de datos.  Finalmente, é recomendable que fagamos

unha  verificación  das  nosas  contas  cada  certo  tempo,  utilizando  para  iso

ferramentas como as que explicamos. Deste xeito, poderemos actuar antes de que

a nosa información termine utilizándose para  algunha actividade ilícita  ou  sexa

vendida a terceiros.

Por  último,  é  importante  que  lembremos  que,  aínda  que  estas  filtracións  débense  a

vulnerabilidades nas propias  páxinas e  servizos  web,  non podemos deixar  de  lado a

seguridade das nosas contas. Aínda que os contrasinais son unha das principais defensas

contra  os  ciberdelincuentes,  non  debemos  esquecer  que  nós,  os  usuarios,  somos  a

primeira delas.

O sentido común e a mirada crítica axudarannos, por exemplo, a combater os ataques

baseados  en  enxeñería  social  (https://www.osi.es/es/campanas/ingenieria-social)  que

buscan facerse cos nosos datos e contrasinais.  Desde a OSI,  canle especializada en

cidadáns  de   INCIBE,  queremos  axudar,  polo  que  poñemos  ao  dispor  de  todos  os
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usuarios unha gran variedade de recursos e ferramentas cos que concienciar e manter

baixo control aos ciberdelincuentes. 

Se tes  dúbidas,  tamén dispós da Liña  de Axuda en Ciberseguridad de INCIBE,  017,

totalmente gratuíto e confidencial. 

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


