
Sabías  que  o  90%  dos  contrasinais  son
vulnerables?

A maioría dos usuarios optamos por contrasinais débiles, xa sexa pola facilidade

para  lembralas  ou  polo  descoñecemento  acerca  do  fácil  que  resulta  para  un

ciberdelincuente obtelas. Se es dos que non llo pensan moito á hora de crear un

contrasinal, é momento de que descubras que máis do 90% das que utilizamos no

noso día a día son vulnerables. Usas algunha delas?

Moitos usuarios que navegan pola Rede utilizan contrasinais

que  son  pouco  robustas  e  fáciles  de  adiviñar  para  os

ciberdelincuentes.  O  problema  reside  en  que  seguimos

facendo uso das mesmas sen ser conscientes dos perigos que

esta  práctica  conleva.  Contrasinais  como  “12345”  ou

“password” son só algúns dos exemplos deste tipo de claves

“sinxelas”,  que  máis  que  achegarnos  seguridade,  poñen  en

risco todo aquilo que esteamos a tratar de protexer.

Por que seguimos utilizando contrasinais tan sinxelos?

O problema reside na cantidade de claves e combinacións que, como usuario, debemos

lembrar.  Cada  vez  que  queremos  rexistrarnos  nunha  web  ou  crearnos  unha  conta

debemos pensar nunha combinación nova de caracteres, e tendemos a repetir a mesma

contrasinal  sinxelo  de  sempre para  facilitarnos esta tarefa.  Non é  de  estrañar,  por



tanto,  que  a  creación  dun  novo  contrasinal  cada  vez  supóñanos  unha  tarefa  máis

tediosa,  repetitiva  e,  en moitos  casos,  unha molestia  que preferimos evitar  o  máis

rapidamente posible.

Os contrasinais deixan de ser unha ferramenta de seguridade coa que sentirnos a salvo.

Ao final, os usuarios prefiren recorrer a claves fáciles de lembrar, que son precisamente

as máis vulnerables.

Con todo, por moi tediosa que nos pareza esta tarefa, é fundamental para manter a

salvo  as  nosas  contas  e,  por  tanto,  a  nosa  información.  Os  riscos  aos  que  nos

enfrontamos  son  moito  peores  que  dedicar  ese  tempo  extra  a  crear  un  novo

contrasinal.

Cal é o problema de non usar claves robustas?

Un exemplo real co que comprender a magnitude do problema, é o caso dun spambot,

un  programa  destinado  á  xeración  de  correos  lixo  ou  “spam”,  e  envío  masivo  dos

mesmos, que chegou ás nosas bandexas de entrada do correo electrónico afectando a

millóns de e-mails. Un estudo analizou as credenciais afectadas en busca de patróns de

vulnerabilidade,  e  descubriu  que  os  contrasinais  máis  vulnerables  resultaron  ser

combinacións  sinxelas,  secuencias  consecutivas,  repeticións  dun  díxito  ou  palabras

simples como “password”.

Se  quixésemos  facer  unha  clasificación  das  máis  vulnerables

(https://www.sofistic.com/blog-ciberseguridad/contrasenas-mas-usadas-2021/),  esas

serían as primeiras:

https://www.sofistic.com/blog-ciberseguridad/contrasenas-mas-usadas-2021/


Este tipo de claves, que moitos consideran a mellor opción debido á facilidade que

temos para lembralas,  non supoñen ningún reto para os ciberdelincuentes, mesmo

para  os  menos  experimentados,  que  son  capaces  de  descifralas  en  cuestión  de

segundos.  Sendo  conscientes  destas  listas  de  contrasinais  “fáciles”,  un

ciberdelincuente sempre recorrerá a elas como primeira opción á hora de facerse

co control dunha conta de usuario.

Xeralmente, utilizarán programas cos que probar automaticamente todas e cada unha

das  claves  antes  de  recorrer  a  técnicas  máis  sofisticadas

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

Non podemos ignorar que a porcentaxe sería moito maior se non existisen políticas de

seguridade aplicadas por moitos dos servizos de correo electrónico, que obrigan ao

usuario para crear combinacións cada vez máis complexas á hora de elixir o seu

contrasinal.

Que podemos facer os usuarios?

Segundo un estudo realizado pola empresa Deloitte, case o 90% dos contrasinais dos

usuarios de todo o mundo son vulnerables aos ataques dos ciberdelincuentes. A modo

de prognóstico, devandito estudo defende que algunhas das medidas que hoxe en día

consideramos  como  seguras  á  hora  de  crear  un  contrasinal,  como  utilizar  unha

combinación de 8 díxitos de números e letras, alternar entre maiúsculas e minúsculas e

recorrer a caracteres especiais non alfanuméricos, deixarán de ser tan robustas como

pensamos. En pouco tempo,  os ciberdelincuentes serán capaces de descifralas sen

demasiado esforzo.

En  palabras  de  Duncan  Stewart,  Director  de  investigación  e  coautor  do  devandito

estudo,  este  tipo  de  pautas  á  hora  de  mellorar  a  seguridade  son  contrarias  ao

comportamento humano, que tende a reutilizar contrasinais e que por tanto, poñen en

risco a nosa seguridade. Entón, que medidas de seguridade adicionais podemos aplicar?

1. Tokens e outros dispositivos de autenticación. A única forma de manter as nosas

contas  seguras  sería  a  utilización  de  factores  múltiples  de  autenticación

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/02/27/el-factor-de-autenticacion-doble-y-

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/02/27/el-factor-de-autenticacion-doble-y-multiple
https://www.osi.es/es/campanas/contrasenas-seguras/ataques-contrasenas


multiple)  a  través  da  utilización  de  “tokens”,  o  uso  dos  dispositivos  móbiles  para

asegurar  a  identificación  do  usuario,  tarxetas  de  crédito  ou  mesmo as  medidas  de

seguridade baseadas na biometría.

Existen distintos tipos de tokens:

1. Baseados  en  hardware (llaveros  ou  tarxetas):  mostran  na  súa  pantalla  o

contrasinal xerado de forma aleatoria para cada proceso de login. Realizan unha

operación criptográfica ao pulsar un botón ou conectar o dispositivo.

2. Baseados en software:  xeran contrasinais dun só uso a través dunha app no

móbil ou no noso computador.

2. Teclados virtuais. Cando tratamos de acceder á nosa información privada desde un

teclado calquera, corremos o risco de que sexa interceptada por un spyware senón

dispoñemos das ferramentas de protección adecuadas.

Aplicacións como os keyloggers permiten gravar e compartir  co ciberdelincuente as

pulsacións do teclado mentres escribimos.

Existe  unha  función  denominada  “teclado  virtual” ou  “teclado  táctil” que  pode

axudarnos a evitar o roubo dos nosos datos persoais se cremos que o noso equipo

atópase infectado.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/02/27/el-factor-de-autenticacion-doble-y-multiple


Para  iso,  deberemos  activar  esta  función  no  noso  equipo.  Xeralmente,  bastará  con

utilizar  o  buscador  do  noso  sistema  operativo  e  atopar  a  aplicación  “teclado  en

pantalla”, “teclado virtual” ou “teclado táctil”.

3.  Xestores  de  contrasinais.  Dispoñemos  de  varias  opcións  coas  que  ordenar  e

categorizar nosas claves, como é o caso dos xestores de contrasinais. Son ferramentas

utilizadas para almacenar e xestionar as nosas claves.

Grazas a este tipo de ferramenta acabouse o ter que lembrar centos de usuarios e

claves.  Unicamente necesitemos os datos de acceso do xestor  de contrasinais  para

acceder ao programa. Unha vez dentro, poderemos organizar os usuarios e contrasinais

de todos os nosos servizos coma se dunha biblioteca tratásese.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


