
URL acurtadas: consideracións a ter en conta

Ao navegar por Internet expoñémonos a certos riscos. Por iso, é importante ter

coidado cos sitios web que visitamos. Hoxe en día existe un tipo de direccións da

internet  chamadas  URL acurtadas  que  non permiten  coñecer  onde  nos  levan  a

priori.  Hoxe  falaremos  de  como  poden  comprometer  a  nosa  seguridade

simplemente  utilizando  un  link  destas  características.  Ademais,  explicaremos

como debemos actuar e  protexernos ante esta ameaza cando facemos uso dos

nosos  dispositivos  e  navegamos  por  Internet.  Anímasche  a  seguir  as  nosas

recomendacións?

As URL acurtadas nacen no ano 2001,  da man de certas aplicacións como as redes

sociais, que só permitían por aquel entón o envío de mensaxes dun número reducido de

caracteres.

Posteriormente, o seu uso estendeuse, principalmente nos SMS para acurtar URL que se

introducen nos mesmos. Tamén se utiliza moito en plataformas como Twitter, xa que

só  permite  publicar  mensaxes  de  280  caracteres.  Cabe  destacar  que  actualmente

Facebook, Twitter,  LinkedIn e Youtube conteñen recortadores de URL integrados no

seu propio servizo para facilitar esta tarefa aos usuarios.

Por tanto, unha URL acurtada é soamente unha dirección web con menos caracteres

que a dirección da páxina web orixinal, pero que nos dirixe ao mesmo sitio. A parte dos



servizos integrados nas propias redes sociais, existen outras plataformas que permiten

acurtar URL de maneira gratuíta, como son Ow.ly, Buffer ou TinyURL.

A continuación, imos mostrar un exemplo de como se usaría a ferramenta TinyURL para

acurtar unha URL:

Como podemos observar é moi fácil crear nosas propias URL acurtadas. O primeiro que

debemos facer é ingresar a URL da páxina web que queremos recortar e seguidamente

personalizar nosa URL recortada co alias que nós queremos.

Unha vez creásemos nosa URL personalizada, permitirásenos:

• Rebautizar a URL, é dicir, renombrar o nome que lle deramos. 

• Editar a dirección orixinal á que apunta a URL recortada.

• Elixir en que redes sociais queremos compartir a URL recortada.

• Crear un código QR para compartir nosa URL.

• Obter estatísticas detalladas, como, por exemplo, unha análise das persoas que

accederon a nosa URL. Con todo, este apartado é de pago. 



Como podemos comprobar na imaxe, a URL orixinal ha pasado a ser máis curta, é dicir,

a ter menos caracteres. Grazas á súa redución, o nova URL é máis práctica e a nivel

estético  queda mellor  que  unha ligazón que ocupe  dúas  liñas.  Por  contra,  non nos

proporciona  información  da  páxina  á  que  nos  redirixe  e  contén  diante  o  nome  de

TinyURL.

A  pesar  de  que  estas  ligazóns  son  moi  útiles,  a  miúdo  son  utilizados  polos

ciberdelincuentes. Por que? Como mencionamos anteriormente, non sabemos o lugar

ao que imos acceder cando pulsemos sobre unha ligazón acurtada, xa que para saber o

destino desa URL non basta con pasar o cursor por encima da ligazón. De feito,  se

pasamos o cursor por encima da ligazón só veremos a ligazón acurtada, pero non o seu

destino  real.  Por  tanto,  aproveitan  esta  situación  para  enganar  aos  usuarios  e

expoñerlles a ameazas como as seguintes:

• Descarga de malware:  os ciberdelincuentes fan uso de enxeñería  social  para

enganarnos e redirixirnos a unha ligazón que descargase software, aplicacións ou

arquivos malicioso nos nosos dispositivos. 

• Ataque  de  phishing  ou  smishing:  redirixirnos  a  unha  web  maliciosa  que

suplanta  a  algunha  entidade  ou  servizo  coñecido  aproveitando  que  coa  URL

acurtada non se pode comprobar se se trata do sitio lexítimo ou non. Unha vez

dentro, convídannos a iniciar sesión ou facilitar datos persoais e bancarios para

facerse co seu control. De feito, esta práctica está a utilizarse na actualidade

para suplantar principalmente a entidades bancarias a través do envío de SMS

maliciosos.



• Spam:  outra  das  ameazas  é  que  nos  redirixan  a  unha  páxina  de  spam  ou

publicidade  non  desexada.  Estás  páxinas  caracterízanse  por  conter  moitos

anuncios,  en  ocasións  fraudulentos,  coas  que  pretenden  conseguir  diñeiro  e

mesmo roubar os nosos datos. Como? Tentado que nos subscribamos a servizos

premium, por exemplo.

Todas o URL acurtadas supoñen un perigo? Non, pero si é importante que sexamos

conscientes deles e tomemos precaucións:

1. En primeiro lugar, debemos ser coidadosos coas ligazóns acurtadas aínda que

se xeraron con servizos  coñecidos.  Como xa  explicamos,  os  ciberdelincuentes

apóianse nestes para esconder webs maliciosas sen que o usuario decátese diso.

2. Podemos  instalar  un  complemento  no  navegador,  como  é  o  caso  de

Unshorten.link

(https://chrome.google.com/webstore/detail/unshortenlink/gbobdaaeaihkghboki

hkofcbndhmbdpd) para Chrome que nos permita coñecer a dirección orixinal á

que nos leva a ligazón acurtada. Ademais, detecta se pode conter malware ou se

pode tratarse dun phishing.  Por outra banda,  tamén existe para o navegador

Mozilla  Firefox  a  extensión  Link  Unshorten

(https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/link-unshorten/)  que  realiza  a

mesma función que a anterior para Chrome.

É  interesante facer  uso destas ferramentas por todo o anterior  e  porque as

ligazóns recortadas utilízanse con finalidades de márketing en liña, é dicir,  as

empresas utilízanos para elaborar perfís de usuarios. Esta información pode ser

utilizada  tamén  por  ciberdelincuentes  con  outras  finalidades,  como,  por

exemplo, localizar xeograficamente a un usuario a través da dirección IP.

3. Un analizador de direccións web ou URL permítenos analizar a URL que nos

enviaron ou á que pretendemos acceder. Mostraranos información útil como o

seu  URL  completa,  un  resumo  da  información  que  terá  a  páxina  web

accederemos e,  ademais,  realiza  unha análise  de  malware.  Por  exemplo para

pescudar a ligazón orixinal e moito máis podemos facer uso de dous analizadores

de  URL  en  liña  totalmente  gratis  como  VirusTotal

(https://www.virustotal.com/gui/home/upload)  e  URLVoid

(https://www.urlvoid.com/).
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4. Non proporcionar ningún dato privado nin ningún contrasinal a páxinas web con

URL acurtadas. É conveniente que se accedemos a páxinas de bancos ou tendas

en  liña  onde  introducimos  a  nosa  tarxeta  bancaria,  fagámolo  desde  a  URL

completa, asegurándonos sempre de que cumpre con estándares de protección e

navegación segura, como, por exemplo, que teña HTTPS. 

Ademais de todas estas medidas debemos navegar con cautela, acceder a sitios web

coñecidos  e  ser  coidadosos  coas  ligazóns  sobre  os  que  picamos.  Debemos  ser

conscientes dos riscos aos que estamos expostos e non caer no engano de pensar que

todas as direccións acurtadas son seguras.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


