
O factor de autenticación dobre e múltiple

O sistema de autenticación baseado en usuario e contrasinal segue sendo o máis

estendido para acceder aos distintos servizos en liña.  Con todo, existen outras

formas de autenticarnos nos que intervén outro elemento. Pasamos do “algo que

se”, é dicir, un contrasinal, unha clave ou un PIN, ao “algo que teño”, por exemplo,

un token USB ou unha tarxeta de coordenadas.

A utilización dos contrasinais serve para autenticar ao usuario fronte ao proceso de

verificación de identidade de calquera servizo que o requira. Deste xeito, asegúrase

que o usuario é realmente quen di ser e non un impostor. Con todo, non é o único

mecanismo que hai para identificar a un usuario. Vexamos as diferentes opcións:

1. Sistemas baseados en algo coñecido polo usuario. O máis utilizado por todos é

o contrasinal.

2. Sistemas baseados en algo que posúe o usuario. Habitualmente empréganse

tarxetas  de  identidade  ou  de  coordenadas,  ou  un  token

(https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/dos-mejor-uno-doble-factor-

acceder-servicios-criticos) (xerador de claves) que pode ser físico ou virtual.

3. Sistema  baseado  en  características  físicas  do  usuario.  Pode  ser  unha  pegada

dactilar, recoñecemento facial ou mesmo activación por voz.

A  primeira  opción  é  a  principal  e  máis  estendida  entre  a  maioría  de  usuarios.

Converteuse nunha actividade básica e cotiá o crearnos unha conta mediante o uso dun

usuario  e  un  contrasinal,  con  todo,  este  proceso  presenta  unha  serie  de

vulnerabilidades:
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1. Relacionadas coa capacidade dos usuarios para crear e lembrar longas cadeas

de caracteres, así como, varios contrasinais á vez.

2. Relacionadas coas técnicas empregadas polos ciberdelincuentes,  que cada

vez son máis sofisticadas e conseguen obter as nosas claves máis facilmente.

Que é a autenticación de dobre ou múltiple factor?

A  autenticación  dobre,  ou  verificación  en  dous  pasos,  é  unha  capa  adicional  de

seguridade que complementa o uso dun contrasinal. O seu obxectivo é o de asegurarse

de  que  o  usuario  non  só  coñece  o  contrasinal  para  acceder  ao  servizo,  senón  que

ademais é quen di ser achegando no proceso de logueo información, un código por

exemplo, sobre algo que só el posúe. Dita información pode obtela da seguinte forma:

1. A través dunha chamada de teléfono ou SMS enviado polo servizo.

2. Facendo uso dunha tarxeta intelixente (token) física ou virtual.

3. Utilizando  un  dispositivo  biométrico

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2018/11/16/seguridad-y-biometria).
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Como diciamos,  nos procesos de dobre verificación,  o primeiro factor adoita ser un

contrasinal que coñecemos e que creamos nós, mentres que o segundo factor adoita

ser  un  código  aleatorio  xerado  por  un  “token”  de  autenticación,  por  un  dispositivo

externo, por unha app instalada no noso smartphone ou equipo, ou por verificación

biométrica.

O procedemento é moi sinxelo:

1. Accedemos á pantalla de inicio de sesión do servizo.

2. Inserimos o noso usuario e contrasinal (o que xa coñecemos).

3. Pídesenos confirmación de autenticación por medio dun código que recibimos

nun token (o que temos).

4. E finalmente, tamén poden pedirnos un terceiro factor a través dun dispositivo

biométrico, por exemplo, a nosa pegada dactilar (o que somos).

A  dobre  ou  múltiple  verificación,  ao  comprobar  varias  veces  mediante  diferentes

mecanismos que realmente somos quen digo ser, agrega varias capas de seguridade

extra ás nosas contas, complicando calquera intento de intrusión aos nosos espazos

privados virtuais.

É realmente necesario facer uso destes sistemas?

Os ciberdelincuentes están continuamente buscando novas formas coas que acceder á

nosa información, xa sexa para roubar os nosos datos, ter acceso aos nosos servizos,

extorsionarnos, etc. As formas mediante as cales tratan de obter as nosas credenciais

son moi variadas como xa contamos noutras ocasións: forza bruta, phishing, malware,

etc.



Mediante o factor dobre e múltiple de autenticación redúcense unha gran cantidade

destes  riscos,  xa  que  aínda  que  obteñan  os  nosos  contrasinais

(https://www.osi.es/es/campanas/contrasenas-seguras/ataques-contrasenas),  para

acceder  aos  nosos  servizos  necesitarán  estar  en  posesión  desa  segunda  capa  de

seguridade que implementamos.

Con todo, aínda que utilicemos múltiples factores de autenticación, probablemente o

uso de usuarios e contrasinais como parte do proceso de autenticación seguirá sendo

parte da nosa rutina durante moito tempo,  por tanto,  teremos que esforzarnos en

crear contrasinais robustas.

Podemos  categorizar  as  nosas  contas  segundo  a  criticidad  da

información?

Dependendo do crítica ou sensible que sexa a información que esteamos a tratar de

protexer, podemos implementar unha política de contrasinais ou outra. Desta forma, se

se trata dun servizo que contén información pouco ou nada sensible, empregaremos

contrasinais  robustas (por exemplo,  8 caracteres alfanuméricos)  pero sen factor de

autenticación con máis elementos.

Pola contra, se se tratase dunha aplicación ou servizo moi crítico, aumentariamos as

nosas medidas de seguridade a través de contrasinais robustas (12 caracteres) e algún

elemento máis como o uso de tokens ou mesmo mediante biometría.

Como configurar o dobre factor nas nosas contas de usuario?

Hoxe en día, existen moitos servizos que ofrecen un factor de autenticación múltiple

por  defecto.  Entre  os  servizos  que  si  inclúen  un  factor  de  autenticación  múltiple,

atopamos os seguintes:

Facebook

Apple

Google

Twitter

Amazon

Dropbox

https://www.facebook.com/help/2FAC
https://support.apple.com/es-es/HT204915
https://www.dropbox.com/es_ES/help/security/enable-two-step-verification
https://www.osi.es/es/campanas/contrasenas-seguras/ataques-contrasenas
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=202073820
https://help.twitter.com/es/managing-your-account/two-factor-authentication
https://support.google.com/accounts/answer/185839?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es


Con todo, algúns servizos onde aloxamos información crítica non o implementan, por

exemplo, servizos bancarios. Para estes casos, existen multitude de aplicacións para

dotar ao usuario deste segundo nivel de seguridade:

1. Latch  (https://latch.elevenpaths.com/):  a  través  desta  aplicación  poderás

implementar un “pestillo de seguridade” nos teus servizos en liña.

2. Google  Authenticator  (https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.google.android.apps.authenticator2): aplicación para o dobre factor de

autenticación de Google,  moi  sinxela  de  utilizar.  Dispoñible en Android  e  iOS

(https://apps.apple.com/app/google-authenticator/id388497605).

3. Duo  Mobile  (https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.duosecurity.duomobile):  fácil  e  sinxela  de  utilizar,  xa  que  ademais

oculta os códigos por defecto para protexerche de miradas indiscretas. Tamén

dispoñible  en  Android  e  iOS  (https://apps.apple.com/app/duo-

mobile/id422663827).

4. Authy (https://authy.com/download/): aplicación máis avanzada, que permite

almacenar tokens na nube.

En calquera caso, debemos seguir tratando de implementar bos hábitos relacionados

coa  creación  de  contrasinais  robustas  e  coa  utilización  de  ferramentas  como  os

xestores  de  contrasinais  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/01/27/gestores-

de-contrasenas-como-funcionan)  para  non  ter  que  memorizar  todas  elas.  E,  por

suposto, de ser posible, sempre utilizar o factor de autenticación dobre ou múltiple.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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