
Típicos  erros  que  cometemos  ao  usar  os
nosos contrasinais, e como corrixilos

Es dos que recicla os teus contrasinais? Utilizas a túa data de nacemento ou o

nome da túa mascota? Quizais te identifiques máis co uso de cadeas de números ou

letras  como  as  típicas  “123456”  ou  “qwerty”.  Este  tipo  de  prácticas  son  moi

habituais entre os usuarios e tras ler o seguinte artigo sobre os erros máis comúns

á hora de crear un contrasinal, probablemente te reformules se deberías cambiar

as túas.

Por que crear contrasinais robustas?

Xa sexa por comodidade ou descoñecemento, moitos de nós, os usuarios, adoitamos

utilizar a mesma contrasinal en diferentes contas cambiando algún que outro carácter;

a isto chámaselle “reciclar contrasinais”. O risco deste tipo de prácticas é moi alto, xa

que,  se  unha  delas  fíltrase,  calquera  ciberdelincuente  non  tardaría  en  vulnerar  a

seguridade do resto.

Os  contrasinais  son  as  chaves  que  abren  a  porta  aos

nosos  datos  persoais,  estes  que  queremos  manter  a

salvo  baixo  calquera  circunstancia,  como:  número  de

teléfono móbil, mensaxes de correo e chat, transaccións

bancarias, información sobre pedidos en liña, etc.

Evitar que os nosos contrasinais caian en malas mans é algo que depende só de nós. Por

iso, é tan importante que, á hora de xerar contrasinais, xerémolas de maneira segura.



Cales son os erros máis comúns á hora de crear un contrasinal?

Un de cada cinco españois escribe os seus contrasinais nun caderno para non ter que

lembralas  (https://www.elperiodico.com/es/tecnologia/20170123/errores-elegir-

contrasena-5760363).  Este  é  outro  dos  erros  máis  comúns  que  adoitamos  cometer

como usuarios. Obviamente facer isto non é unha boa práctica, xa que calquera que o

vexa, poderá acceder aos nosos servizos.

Elixir un bo contrasinal ás veces pode supoñer un desafío, xa que contamos con varias

contas que protexer; entre estas están o contrasinal dos nosos computadores, da nosa

conta bancaria, das redes sociais que usemos, dos nosos correos e os nosos móbiles,

entre outras.

A mellor forma de empezar a deseñar un contrasinal  robusta e segura é utilizar o

sentido común e evitar conceptos demasiado evidentes. Un exemplo disto pode ser o

uso  de  palabras  como  “contrasinal”  ou  “admin”.  Tamén  debemos  evitar  os  datos

persoais. xa que estes son aínda máis fáciles de descifrar por medio de técnicas de

enxeñería social ou entre os mesmos coñecidos.

É importante ter en conta que cando creamos un contrasinal, esta debe resultar fácil

de lembrar, por suposto, sen que este feito afecte á súa robustez. Tendo en conta estes

dous aspectos, podemos xerar un criterio para que o contrasinal nunca se nos esqueza

sen necesidade de ter que apuntala en ningún sitio!  Referímonos a utilizar algunha

regra nemotécnica como explicaremos máis adiante do artigo.

En calquera caso, hai que evitar cometer erros tan comúns como os seguintes:

1. Reciclar  contrasinais:  un  erro  moi  frecuente  é  utilizar  a  mesma  clave  para

múltiples contas ou aplicacións.

2. Memorizar contrasinais en función do teclado: moitos usuarios usan o teclado

como guía para lembrar contrasinais facilmente (ex.: “123456” ou “qwerty”).

3. Usar  expresións  feitas:  entre  outro  dos  erros  máis  comúns  é  o  uso  como

contrasinais de frases como “teamo”, “iloveyou”, “teodio”, etc.
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4. Utilizar  afeccións:  algúns  usuarios  fanáticos  adoitan  usar  o  nome  das  súas

marcas, deportes, equipos ou bandas de música favoritas.

5. Apuntalas  en notas:  aínda  que  se  creou unha clave  robusta,  nunca  se  debe

deixar por escrito e moito menos á vista de calquera.

6. Facer uso de patróns sinxelos: como que a primeira letra estea en maiúscula

seguida de 4 ou 5 en minúscula ou usar un ou dous números e finalizar  cun

carácter especial como un punto ou signo de exclamación (Ex.: Can26!).

Xestionar contrasinais robustas non debería ser unha tarefa complicada ou difícil de

lembrar. Unha opción é substituír algunhas letras por números parecidos, por exemplo,

a “e” polo “3”. Desta maneira a clave termina sendo difícil de descifrar, pero ao mesmo

tempo fácil de lembrar.

O método que utilicemos para facer os nosos contrasinais robustas depende de nós.

Outro exemplo podería ser utilizar como patrón, as teclas do teclado:



Xestionar múltiples contrasinais e uso de xestores de contrasinais

Hoxe en día, existen moitas aplicacións que funcionan como xestores de contrasinais.

Este  tipo  de servizos  permiten almacenar  diferentes  claves  para  distintos  servizos,

podendo manter unha gran cantidade de contas de usuario sen necesidade de ter que

memorizalas todas.

O sistema é moi sinxelo. Xeralmente bastará con crearnos unha conta para acceder ao

noso xestor por medio dun usuario e contrasinal. Estes datos de acceso son os únicos

que necesitaremos memorizar, polo que tratemos de non esquecelos!

Unha  vez  dentro  do  servizo,  só  teremos  que  engadir  aquela  conta  que  queiramos

almacenar,  xunto  ao seu  servizo  asociado.  Por  exemplo,  contas  nas  distintas  redes

sociais. Poderemos almacenar todas as contas que necesitemos, sen a preocupación de

ter que memorizar todos os seus contrasinais.

Entre as súas vantaxes están:

1. Xerar contrasinais robustas aleatorias.

2. Almacenan  todos  os  nosos  contrasinais  de  maneira  cifrada.  Así  que  só  nós

podemos acceder a elas.

3. Lémbranos  que  debemos  cambiar  os  nosos  contrasinais  ao  pasar  un  tempo

determinado, se son demasiado débiles ou se están repetidas noutros servizos.

As  nosas  contas  poderán  ser  consultadas  unicamente  por  nós  e  sempre  que  o

necesitemos. Algúns destes servizos dispoñen de versión para os nosos dispositivos

móbiles, polo que sempre poderemos levalas connosco.

E se os nosos contrasinais filtráronse?

Agora ben, supoñamos que xa contamos con contrasinais robustas e ademais, usamos

un  xestor  de  contrasinais,  perfecto!  Pero  aínda  así…  a  nosa  conta  podería  estar

comprometida. Se se filtraron credenciais de servizos que usamos é importante sabelo,

e así determinar se debemos cambiar os nosos contrasinais inmediatamente. Non é tan

raro que isto suceda, recentemente fíxose pública unha filtración de datos (usuarios e



contrasinais), que se deu a coñecer polo nome de #Collection1, que afectou a millóns de

usuarios  de todo o mundo (https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2019/01/millones-

de-correos-electronicos-filtrados-como-saber-si-tus-cuentas-estan).

Para  comprobar  se  as  nosas  credenciais  dos  servizos  nos  que  estamos  rexistrados

filtráronse,  podemos  acceder  a  este  portal  “HAVE  I  BEEN  PWNED”

(https://haveibeenpwned.com/)  o  cal  conta  cunha  base  de  datos  de  credenciais  que

foron filtradas. Axudaranos a manternos ao día coas nosas contas e contrasinais! Se

detectamos  que  algunha  das  nosas  contas  está  afectada,  rapidamente  deberemos

cambiar o contrasinal.

Lembremos a importancia de crear contrasinais robustas, os pasos que debemos seguir

para  logralo,  como  xestionar  as  nosas  credenciais  dos  diferentes  servizos  e  como

manternos ao día coa seguridade das nosas contas.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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