
Aprende a xestionar os teus contrasinais

Os contrasinais son as chaves que dan acceso aos nosos servizos e polo tanto á nosa

información  persoal  polo  que  se  alguén  as  consegue  pode  comprometer  a  nosa

privacidade, podendo entre outras cousas: publicar no noso nome en redes sociais, ler e

contestar a correos electrónicos facéndose pasar por nós, acceder á nosa banca en liña,

etc.

Para evitar riscos derivados dunha mala xestión dos contrasinais, facilitámosche uns

consellos moi fáciles de aplicar:

Non compartas os teus contrasinais con ninguén. Se o fas, deixará de ser secreta e

estarás a dar acceso a outras persoas á túa privacidade.

Asegúrache  de  que  son  robustas.  Están  formadas  por  polo  menos  8  caracteres:

maiúsculas,  minúsculas,  números,  caracteres  especiais.  Utiliza  algunha  regra

mnemotécnica para lembralas.

Non utilices a mesma contrasinal en diferentes servizos. Sempre claves diferentes para

servizos diferentes.

Coidado coas preguntas de seguridade. Se as utilizas, que só ti e ninguén máis saiba as

respostas.

Utiliza  xestores de contrasinais.  Se che custa memorizar  os contrasinais  ou utilizas

moitos servizos, apóiache nestes programas, son moi útiles e sinxelos de manexar.

Historieta: "O día que Carlos descubriu o testamento do seu avó"

Leonardo sempre tivo bastante mala memoria. Nunca se acordaba das datas sinaladas

como aniversarios, etc. e non ía ser menos cos contrasinais. Por este motivo apuntaba

nun  documento  de  texto  do  computador  os  seus  contrasinais  para  non  ter  que

lembralas e poder consultalas sempre que quixese. Parecía unha estratexia perfecta

para Leo, senón fóra porque un día o seu neto atopou no computador o documento...



A Carlos chamoulle a atención ver un documento

chamado “Contrasinais” e decidiu abrilo, pero para

o  seu  amolo,  estaba  cifrado  cun  contrasinal.  Ao

máis puro estilo das películas de hackers que tanto

lle  gustaban  a  Carlos,  tentou  pescudar  o

contrasinal  do  documento  sospeitando  que  ese

documento era do seu avó. Tentouno co seu nome,

apelido,  data  de  nacemento…  ata  que  deu  co

contrasinal correcto: davinci.

O  que  sucedeu  a  continuación  podédesvolo

imaxinar,  Carlos  podo  ver  todos  os  servizos  e

contrasinais que utilizaba o seu avó na internet.

Por que os contrasinais deben ser secretas

Aínda  que  pareza  unha  perogrullada,  a  primeira  recomendación  para  que  o  noso

contrasinal sexa segura é mantela en segredo. Unha clave compartida por dúas ou máis

persoas non é segura.

É moi importante transmitir esta recomendación especialmente aos menores, afeitos

compartir as claves con amigos ou parellas. Se esa relación rompe ou se produce unha

inimizade, a outra persoa terá acceso a toda a súa información.

Como crear contrasinais robustas

• Debemos asegurarnos que o contrasinal teña unha:

▪ lonxitude mínima de oito caracteres,



▪ que combine maiúsculas,

▪ minúsculas,

▪ números e

▪ símbolos.

• Non debemos utilizar como claves:

▪ palabras sinxelas en calquera idioma,

▪ nomes propios,

▪ lugares,

▪ combinacións excesivamente curtas,

▪ datas de nacemento,

▪ etc.

• Tampouco  debemos  usar  claves  formadas  unicamente  a  partir  da

concatenación de varios elementos. Por exemplo: “Juan1985” (nome + data de

nacemento).

Un  dos  problemas  de  utilizar  claves  demasiado  simples  é  que  existen  programas

deseñados para probar millóns de contrasinais por minuto. A táboa seguinte mostra o



tempo que tarda un programa deste tipo en pescudar un contrasinal en función da súa

lonxitude e os caracteres que utilicemos.

Lonxitude Todos os caracteres Só minúsculas

3 caracteres 0,86 segundos 0,02 segundos

4 caracteres 1,36 minutos 0,46 segundos

5 caracteres 2,15 horas 11,9 segundos

6 caracteres 8,51 días 5,15 minutos

7 caracteres 2,21 anos 2,23 horas

8 caracteres 2,10 séculos 2,42 días

9 caracteres 20 milenios 2,07 meses

10 caracteres 1.899 milenios 4,48 anos

11 caracteres 180.365 milenios 1,16 séculos

12 caracteres 17.184.705 milenios 3,03 milenios

13 caracteres 1.627.797.068 milenios 78,7 milenios

14 caracteres 154.640.721.434 milenios 2.046 milenios

Motivos para non reutilizar contrasinais

Debemos utilizar claves diferentes en servizos diferentes, dado que o roubo da clave

nun deles, sexa pola circunstancia que sexa, permitiría o acceso a todos.

En ocasións, lembrar todos os contrasinais que utilizamos (correo electrónico, redes

sociais, mensaxería instantánea, foros, etc.) pode resultar complicado. Para facilitar a

tarefa, podemos utilizar algunhas sinxelas regras:

• Cambiar as vogais por números. Por exemplo:

▪ A miña familia é xenial → M3 f1 m3 l31 2 s g2 n31 l



• Utilizar regras mnemotécnicas.  Por  exemplo,  elixir  a primeira  letra de cada

unha das palabras dunha frase que sexa fácil de lembrar para nós:

▪ Con 10 canóns por banda… → C10 cpb…

• Para facer máis sinxelo o traballo,  podemos utilizar claves baseadas nun

mesmo  patrón,  introducindo  lixeiras  variacións  para  cada  servizo.  Por

exemplo, tomando como base o contrasinal anterior, engadir ao final a última

letra do servizo utilizado en maiúscula:

▪ Facebook → C10 cpb… K

▪ Twitter → C10 cpb… R

▪ Gmail → C10 cpb… L

• Dependendo do servizo e da súa importancia podemos utilizar claves máis

robustas ou menos, para facilitar a súa memorización. Para os servizos máis

sensibles,  sempre  podemos  utilizar  un  xerador  aleatorio  de  contrasinais.  A

maioría dos xestores de contrasinais ofrecen esta funcionalidade.

Outra razón para non utilizar a mesma clave en diferentes servizos é o feito de que

algúns deles non almacenan o noso contrasinal cifrado nos seus servidores. Neste caso,

involuntariamente estámola compartindo con estes servizos, polo que debemos poñer

un contrasinal que non se pareza a ningunha das outras que utilizamos. Unha pista para

poder  identificar  estes  servizos  é  comprobar  se  ao  darnos  de  alta  ou  recuperar  o

contrasinal indícannos cal era nosa clave, en lugar de proporcionarnos unha ligazón

para cambiala.



Precaución coas preguntas de seguridade para recuperar claves

Algúns servizos ofrecen a opción de utilizar preguntas de seguridade para que, en caso

de  esquecemento,  podamos  recuperar  o  contrasinal.  Con  todo,  moitas  destas

preguntas son simples e calquera persoa que nos coñeza minimamente ou que dispoña

de acceso ás nosas redes sociais podería pescudar a resposta. Por exemplo: Como se

chama a túa mascota? Por iso, non debemos utilizar as preguntas de seguridade con

respostas obvias. Podemos facilitar unha resposta complexa ou ben unha resposta falsa

e só coñecida por nós.

Información sobre os xestores de contrasinais

Para  almacenar  as  claves  dos  diferentes  servizos  podemos  utilizar  un  xestor  de

contrasinais  (https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec

%5B0%5D=118). Estes programas permítennos almacenar os contrasinais protexéndoas

cunha  clave  de  acceso  que  só  nós  coñecemos.  Antes  de  utilizar  un  xestor  de

contrasinais, debemos ter en conta as seguintes consideracións:

• O contrasinal mestre que utilicemos para acceder debe ser segura e  robusta xa

que será a que nos dea acceso ao resto de claves.

• Se  esquecemos  esta  clave  non  poderemos  acceder  ao  resto  dos  nosos

contrasinais, por tanto, debemos memorizala ben nas nosas cabezas.

• Debemos realizar copias de seguridade do ficheiro de claves, para evitar perder

as claves almacenadas.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=118
https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=118

