
Verificación en dous pasos, que é e como me

pode axudar?

Nalgunhas ocasións escoitamos a un amigo ou familiar  que alguén accedeu á súa

conta  persoal  e  cambioulle  o  contrasinal  impedíndolle  acceder.  Esta  situación  e

outras moitas poderían evitarse se tivésemos activada a verificación en dous pasos.

A verificación en dous pasos, tamén coñecido como dobre factor de autenticación (2 FA), é

unha medida de seguridade coa que facemos máis  difícil  que alguén sen autorización

acceda á conta persoal daquel servizo que conte con esta funcionalidade.

Cando  activamos  este  tipo  de  verificación  nun  servizo  web,  ademais  de  utilizar  o

contrasinal será necesario facilitar outro código único para concluír o acceso. Este código

xeralmente é enviado ao teléfono móbil do usuario por medio dun SMS aínda que se poden

usar  outras  técnicas  alternativas  como  aplicacións  para  smartphones,  chamadas

telefónicas  ou  unha  chave  de  seguridade

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/01/12/aumenta-la-proteccion-de-tu-cuenta-

de-google-con-la-llave-de-seguridad).

Vantaxes

A principal vantaxe de utilizar este servizo é o punto extra de seguridade que damos á

nosa conta persoal, xa que será máis seguro que utilizar unicamente usuario e contrasinal.

Pode darse o caso que alguén se faga co noso contrasinal persoal, por exemplo, a través

dun ataque de phishing (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/03/15/el-phishing-la-

moda-que-nunca-pasa). Neste caso, se non temos habilitada a verificación en dous pasos,
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un ciberdelincuente podería acceder á nosa conta e realizar calquera acción que podería

repercutirnos negativamente, xa que aos ollos do resto do mundo fixémolo nós.

Pola contra, tendo habilitada a verificación en dous pasos, o ciberdelincuente non podería

acceder á nosa conta xa que aínda que estea en posesión do contrasinal,  non tería o

código necesario para concluír o proceso de acceso.

A  verificación  en  dous  pasos  pode  ser  a  diferenza  entre  ser  vítima  dun

ciberdelincuente ou non.

Activando a verificación en dous pasos, o acceso á nosa conta faise moito máis complicado

para calquera atacante, aínda que non debemos relaxarnos e deixar que toda a seguridade

recaia  sobre  esta  medida  de  protección.  Pode  darse  o  caso  que  teñamos  instalado

malware  no  noso  dispositivo  que  evite  esta  medida  de  seguridade  ou  que  a  propia

verificación  teña  algún  fallo,  polo  que  contar  cun  contrasinal  robusta

(https://www.osi.es/es/contrasenas) sempre se fai necesario.

Inconvenientes

O maior inconveniente de utilizar esta medida de seguridade é  perder o dispositivo co

que recibimos o código de verificación, nese caso cada servizo conta cuns mecanismos

de  recuperación  propios.  Google  (https://support.google.com/accounts/answer/185834?

hl=es#phone), por exemplo, pode enviar o código de acceso a un dispositivo alternativo ou

utilizar  os  códigos  de  seguridade  imprimibles.  Apple  (https://support.apple.com/es-

es/HT204915) pola contra utiliza outras técnicas baseadas nos dispositivos de confianza,

que son aqueles en os que se iniciou sesión algunha vez utilizando a verificación en dous

pasos

Como o activo

Activar esta medida de seguridade varía en función de cada sistema, a continuación podes

acceder á información sobre como activala nos principais servizos web:

Autenticación de dobre en Apple

• Verificación en dous pasos de Google (https://support.apple.com/es-es/HT204915)

• Verificación en dous pasos de Microsoft (https://safety.google/authentication/)
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• Aprobacións  de  inicio  de  sesión  de  Facebook

(https://www.facebook.com/help/148233965247823)

• Verificación de inicio de sesión de Twitter (https://help.twitter.com/es/managing-

your-account/two-factor-authentication?lang=es)

• Verificación  en  dous  pasos  de  Amazon

(https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=202073820)

• Verificación  en  dous  pasos  de  Dropbox  (https://help.dropbox.com/es-es/teams-

admins/team-member/enable-two-step-verification)

Desde esta páxina web, e aínda que está en inglés, poderedes comprobar se os principais

servizos e organizacións contan coa posibilidade de activar a verificación en dous pasos.

https://twofactorauth.org/ 

Conclusión

A verificación  en  dous  pasos  pode  marcar  a  diferenza  entre  que  un  ciberdelincuente

acceda á nosa conta persoal ou non. Pero seremos nós quen  decidirei se esta medida é

necesaria en función do servizo que usemos e as repercusións que poida ter un acceso non

autorizado sobre o mesmo.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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