
Rexistrarche  coa  túa  conta  de  Google,

Facebook  ou  Twitter:  vantaxes  e

inconvenientes

Se entras a Internet a miúdo e rexistráchesche recentemente nalgunha páxina web ou servizo,

o máis probable é que vises a posibilidade de rexistrarche utilizando a túa conta de Google,

Facebook,  Twitter ou mesmo a de Apple  ou Microsoft,  entre outras  opcións.  Neste  artigo

abordaremos este tema, analizando as súas vantaxes e desvantaxes.

Cando foi a última vez que che rexistraches nalgún sitio web? Como usuarios activos na Rede o

máis probable é que esteamos rexistrados en varios servizos en liña e manexemos diversas contas, e

é moi probable tamén que che deras conta de que cada vez é máis común o poder rexistrarnos

utilizando algunha das nosas contas de Google, Facebook ou Twitter, por exemplo.



No canto de ter que pensar nun usuario e contrasinal novos cada vez, podemos unificar o rexistro de

varios servizos baixo una mesma conta. A este proceso coñéceselle como OAuth, ou estándar aberto

de autenticación,  e é  utilizado por grandes  empresas para permitir  aos usuarios compartir  certa

información das  súas  contas  con aplicacións  ou sitios  web de terceiros.  A cambio,  os  usuarios

podemos rexistrarnos sen necesidade de crear un usuario e contrasinal novos.

O funcionamento é moi sinxelo. Cando accedemos a unha web ou servizo, a aplicación solicítanos

unha forma de autenticarnos, por exemplo, mediante o uso dun correo electrónico e un contrasinal.

Con todo, o estándar OAuth permite que contactemos directamente cun servizo como Google ou

Facebook para que eles cren un “token de autenticación”, é dicir, unha especie de confirmación

validada por unha gran empresa de que somos nós realmente.

Moitos servizos web aínda non permiten rexistrarse con este mecanismo, polo que teremos que

seguir  rexistrándonos da forma tradicional: creando unha nova conta cun nome de usuario,  que

xeralmente é un correo electrónico, e un contrasinal.

Cales son as súas vantaxes e desvantaxes?

Agora ben, o lóxico é que chegados a este punto cuestionémonos a seguridade do procedemento; á

fin e ao cabo, estamos a compartir certa información da nosa conta de Google ou Facebook con

terceiros.  Vexamos  as  implicacións  que  este  tipo  de  sistemas  ten  para  a  nosa  seguridade  e

privacidade a través das súas vantaxes e desvantaxes.

Imaxinemos o seguinte escenario:

Nosa protagonista é unha fanática do deseño gráfico e atopou unha web onde poder descargarse

persoais e imaxes de forma totalmente gratuíta. Para acceder a esta web só necesita rexistrarse co

seu correo electrónico, crear un novo nome de usuario e pensar nun contrasinal  robusta nova para

este servizo en particular.



Con todo,  a  páxina  web  ofrece  a  posibilidade  de  rexistrarse  mediante  o  uso  da  súa  conta  de

Facebook, polo que decide usar este método. Ao facelo será este servizo o que utilizará para acceder

á  web  e  o  que  servirá  para  autenticar  que  é  quen  di  ser;  mentres,  a  web  poderá  acceder  a

determinada información pública do perfil da rede social ou servizo, pero non ao seu contrasinal.

Deste xeito, nosa protagonista terá unha conta menos da que preocuparse e beneficiarase de moitas

vantaxes na seguridade e privacidade da súa conta:

• Maior privacidade dos datos. Cando decidimos rexistrarnos nunha web, pero non termina

de convencernos a idea de compartir os nosos datos bancarios, por exemplo, o método de

autenticación  OAuth asegúrase de que esta información non sexa accesible para a web, así

como outros datos persoais da nosa conta. Do mesmo xeito, se a web sufrise un  ciberataque

e vulnerasen a seguridade das contas dos seus usuarios, a nosa permanecería intacta ao non

conter  ningún  dato  sensible  almacenado  nos  seus  servidores,  nin  sequera  as  nosas

credenciais.

• Maior seguridade da conta. As empresas como Facebook, Google ou Twitter dispoñen de

moitas medidas de seguridade que permiten personalizar as opcións de configuración da

nosa conta e, á súa vez, contan con moitos máis recursos cos que previr os ataques dos

ciberdelincuentes aos seus servidores que, por exemplo, unha web dunha empresa pequena.

Así  mesmo,  incorporan  outras  medidas,  como  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), para engadir unha capa extra de seguridade á hora de autenticarnos

na nosa conta, incluíndo un elemento adicional, como un código de verificación enviado ao

noso dispositivo móbil.

• Máis control sobre a conta. Como usuarios podemos configurar en todo momento cando

queremos que deixe de ser válida a autenticación con Google, Facebook ou o servizo que se

utilizou,  e  deixar  de  dispoñer  dunha  conta  na  páxina  web  ou  servizo  en  liña;  é  dicir,

podemos revogar os permisos outorgados á web desde a configuración da conta do servizo

utilizado.  Do  mesmo  xeito,  tamén  podemos  limitar  a  cantidade  de  información  que

compartimos con eles. Como podemos facelo?

Google https://support.google.com/accounts/answer/3466521

Facebook https://www.facebook.com/help/942196655898243

Twitter https://help.twitter.com/es/managing-your-account/connect-or-revoke-
access-to-third-party-apps
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Apple https://support.apple.com/es-es/HT210426

Microsoft https://docs.microsoft.com/es-es/cloud-app-security/manage-app-
permissions

E agora, cales son as desvantaxes?

Como todo na internet, ten o seu lado bo e o seu lado menos bo:

• Se cae unha conta, caen todas. Se dependemos dunha soa conta para utilizar en todos os

nosos servizos, e esta acabase en malas mans, poñería en perigo a seguridade de todas as

demais. Por máis que personalicemos a seguridade, un ataque baseado en enxeñería social

moi elaborado podería facernos picar e perder toda esa seguridade.

• Acceso á nosa información persoal. Aínda que este problema pode previrse configurando

correctamente as opcións de seguridade e privacidade do noso servizo principal, é certo que

a web onde nos rexistramos sempre terá acceso a parte da nosa información, como o perfil

público,  correo  electrónico,  teléfono e,  en determinados casos,  a  información dos  nosos

contactos, visitas e actividade ou a capacidade para publicar no noso muro ou perfil.

En conclusión,  podemos asegurar que este  tipo de estándares de autenticación,  como é OAuth,

viñeron para quedar debido ás súas múltiples vantaxes, tanto para o usuario como para as empresas

e servizos en liña. Con todo, como usuarios non podemos deixar de lado a seguridade das nosas

contas  e  debemos  tomar  un  papel  máis  activo  nas  mesmas,  utilizando todos  os  mecanismos  e

ferramentas dos que dispoñemos.

Desde a OSI, canle especializada en cidadáns de INCIBE, queremos lembrarche que, para evitar

sustos, debemos utilizar sempre contrasinais  robustas e levar a cabo unha correcta xestión das

mesmas,  por  exemplo,  co  uso  dos  xestores  de  contrasinais  e  activando  a  opción  de  dobre

verificación.  Finalmente,  se decidimos facer  uso deste tipo de rexistros,  non podemos esquecer

acceder ás opcións de configuración de seguridade e privacidade e comprobar que temos todo en

orde.
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Infografía enmarcada dentro da campaña

Contrasinais seguros! https://www.osi.es/es/campanas/contrasenas-seguras

Se tes dúbidas sobre a seguridade da túa conta e queres asegurarche de protexela da mellor maneira

posible, dispós da Liña de Axuda en Ciberseguridad de INCIBE, 017, para atenderche e asesorarche

en todo momento.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

https://www.osi.es/es/campanas/contrasenas-seguras

