
Un  contrasinal  fácil,  pero  cantas  contas
comprometidas?

A partir dun intento de estafa que recibe por correo electrónico, o pai da familia

Cibernauta  descubrirá  que  a  seguridade  das  súas  contas  pode  estar  máis

comprometida do que el pensa. Grazas á axuda da súa filla e aos recursos que

puido atopar na OSI, aprenderá como mellorar a seguridade das súas contas por

medio de contrasinais robustas e outras boas prácticas

O noso protagonista,  o  pai  da  familia  Cibernauta,  aproveita  ao chegar  a  casa  para

desconectar tras un longo día de traballo. Como é algo maniático e gústalle telo todo

ordenado e limpo, decide botar unha ollada á súa bandexa de SPAM e borrar todos

aqueles correos que non lle serven para nada. Xeralmente, non presta moita atención

ao que aparece na devandita bandexa, pero nesta ocasión atopou un e-mail que non

puido ignorar.



O asunto do correo era directo:  Alerta, alguén tratou de acceder á túa conta de

“PagoPal”! No corpo da mensaxe indicábaselle que alguén estivera tratando de acceder

á súa conta de “PagoPal” e aínda que fracasara, recomendábaselle que accedese ao link

adxunto para cambiar  o contrasinal.  “PagoPal”  é  un servizo que utiliza  case toda a

familia  para  realizar  compras  a  través  de  Internet,  e  non  quería  nin  pensar  que

ocorrería se un ciberdelincuente tivese acceso ao devandito servizo.

Debía actuar con rapidez antes de que fose demasiado tarde. Con todo, había algo no

correo que non terminaba de convencerlle,  polo que pediu  axuda á súa filla  maior.

Recentemente,  a  familia  aprendera  sobre  as  distintas  técnicas  que  utilizan  os

ciberdelincuentes  para  conseguir  información  das  súas  vítimas

(https://www.osi.es/es/campanas/los-ciberdelincuentes-quienes-son), e tras ler o corpo

da mensaxe detidamente, a súa filla confirmou as súas sospeitas: tratábase dun intento

de phishing (https://www.osi.es/es/banca-electronica).

O  obxectivo  do  ciberdelincuente  era  facerse  co  usuario  e  o  contrasinal  do  noso

protagonista. Case ocorre unha desgraza, pero este non era o problema máis grave…

Que podería pasar?

O  pai  podería  poñer  en  perigo  a  seguridade  de  todas  as  súas  contas,  xa  que,  o

contrasinal que utilizaba para o servizo “PagoPal” era a mesma que utilizaba para

todas  as  súas  outras  contas: redes  sociais,  correos  electrónicos,  fotografías  e

información almacenada na nube, etc. Por se non fose suficiente, tanto el como a nai da

familia Cibernauta utilizaban a mesma contrasinal para case todas as súas contas,

incluída a do banco. Poderíase dicir, que era unha especie de  contrasinal familiar, e

non unha clave segura precisamente.

Aproveitando este toque de atención, decide non arriscarse máis. Era o momento de

mellorar a seguridade de todas as súas contas. Como? Xestionando correctamente

os seus contrasinais. Na web de OSI atoparon información moi útil sobre iso.

O primeiro e máis importante, era aprender a crear  un contrasinal robusta e deixar

atrás o seu vello contrasinal: “250370”

https://www.osi.es/es/campanas/los-ciberdelincuentes-quienes-son
https://www.osi.es/es/banca-electronica


1.  Números  e  letras: Ter  un  contrasinal  só  con  números  ou  letras  non  é  o  máis

recomendable. É mellor ter unha combinación de ambos. Ademais, practicamente todos

os servizos da internet piden un contrasinal con ambos os tipos de caracteres.

2. Maiúsculas e minúsculas: Alternar entre números e letras é o máis adecuado, e se

ademais incluímos maiúsculas e minúsculas mellor. Ten en conta que algúns servizos

non aceptan a repetición dun carácter máis de tres veces por seguridade.

3. Lonxitude entre 8 e 10 caracteres. Para que un contrasinal sexa robusta, esta debe

ter polo menos 8 caracteres de lonxitude. Aínda que o ideal é que teña máis de 10.

Lembra: mentres máis caracteres teña a clave, máis complicada de descifrar será polos

ciberdelincuentes.

4. Caracteres especiais. Non te confundas, os caracteres especiais non son letras nin

números. Trátase de símbolos como os seguintes: *, #, @, $, &, /, (, =, , . Se vas utilizar

algún para o teu contrasinal, elixe ben cal, algúns servizos só permiten o uso dos máis

convencionais.

O noso protagonista, con axuda da filla maior, seguiu todos e cada un dos consellos que

atoparon. O seu contrasinal inicial sufriu numerosos cambios, pero agora podía estar

tranquilo, xa que dispoñía dun contrasinal o suficientemente robusta para a súa conta

en “PagoPal”. Lograran unha mellora na seguridade, con todo, aínda non terminaran.

Unha vez concienciados sobre as boas prácticas á hora de crear un contrasinal, debían

poñelo en práctica para as distintas contas e servizos aos que a familia tiña acceso.



Nunca utilizarías a mesma fechadura para varias portas, verdade? Pois o mesmo

ocorre cos nosos contrasinais. O máis recomendable é partir dunha frase ou palabra

coa que sintamos cómodos e/o que nos sexa fácil asociar á conta ou ao servizo. Así, se

temos  varias  redes  sociais,  podemos  utilizar  distintas  combinacións  seguindo  unha

serie de pasos:

1. Partir dunha combinación de maiúsculas, minúsculas, números e algún carácter

especial: C0ntR4S3ñA!

2. A  continuación,  para  asocialo  á  conta  ou  servizo,  engadir  caracteres  extras

relacionados.  Por  exemplo,  se  se  quere  crear  contrasinais  para  redes  sociais

(Facebook ou Twitter), quedaría así:

a. FC0ntR4S3ñA!K (o primeiro e último carácter coinciden coa primeira e

última letra de Facebook).

b. TC0ntR4S3ñAR (igual con Twitter).

No caso do noso protagonista,  decidiron utilizar  frases dos seus libros ou películas

favoritas. Unha vez feito isto, só tiveron que seguir os pasos indicados para a creación

de contrasinais robustas e así ter unha clave distinta para cada servizo e para cada

usuario. En concreto, utilizaron a seguinte frase patrón: ‘Encántame ler O Mago de Oz’

resultando o seguinte contrasinal seguro:  M33nc@nt@l33rEMDZ. Cambiou o carácter

‘e’ por un 3, a ‘a’ por @ e a continuación xogou coas maiúsculas e minúsculas. A partir de

agora  xa só tería  que memorizar  o  patrón principal  do contrasinal  e  dispoñería  de

claves diferentes para cada servizo.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


