
Detectados inicios de sesión non autorizados
en "Nintendo Network IDE"

Nintendo fixo público, a través dun comunicado oficial na súa páxina web, que preto de

160.000 contas de usuarios poderían ser comprometidas desde principios de abril a

través do uso do sistema de inicio de sesión mediante o IDE de  Nintendo Network

(NNID). Isto provocou, entre outras cousas, que algúns dos usuarios teñan cargos non

autorizados en My Nintendo Store ou Nintendo eShop.

Recursos afectados

Usuarios das consolas Wii Ou ou Nintendo 3 DS que dispoñan dun IDE de Nintendo

Network vinculado a unha conta de Nintendo.

Solución

A empresa procedeu a eliminar a función de “iniciar sesión” nunha conta Nintendo a

través de NNID. A partir de agora, non será posible iniciar sesión desta maneira.

Como medida de seguridade e protección da conta, Nintendo recomenda:

 Restablecer o contrasinal de usuario de Nintendo Network.

 Ve a https:// accounts. nintendo.com
(https://accounts.nintendo.com/login?post_login_redirect_uri=https%3A%2F%2Facc

ounts.nintendo.com%2F) e inicia sesión na túa conta Nintendo.

 Selecciona "Axustes de inicio de sesión e seguridade". A continuación, pulsa

sobre a opción "Editar" na sección "Cambiar contrasinal".

Máis información en: Como cambiar o contrasinal da túa conta Nintendo.

(https://www.nintendo.es/Atencion-al-cliente/Nintendo-Switch/Como-cambiar-la-

contrasenia-de-tu-cuenta-Nintendo-1378980.html)

 Restablecer o contrasinal de usuario de NNID.



En Wii U:

 Desde a pantalla de selección de usuario, accede aos axustes do usuario

(https://es-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/14174)

que queiras modificar.

 Toca "Cambiar selección de usuario".

 Selecciona a opción: cambiar o contrasinal asociado co teu identificador

de Nintendo Network.

En Nintendo 3 DS:

 Accede á configuración do identificador de Nintendo Network. https://es-

americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/23434

 Selecciona "Axustes do contrasinal" e a continuación, escolle a opción

“Cambiar contrasinal”.

 Actualiza o contrasinal asociado ao identificador de Nintendo Network.

Máis información en: Esquecín o contrasinal do identificador de Nintendo Network.

https://es-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/14265

 Utilizar contrasinais diferentes para NNID e a conta de Nintendo.

 Se na conta de Nintendo realizáronse compras que non foron efectuadas polo

usuario afectado, recomendan proceder á súa cancelación.

 Activar o mecanismo de verificación en dous pasos na conta.

 Ve a https:// accounts. nintendo.com

(https://accounts.nintendo.com/login?post_login_redirect_uri=https%3A%

2F%2Faccounts.nintendo.com%2F) e inicia sesión na túa conta Nintendo.

 Selecciona "Configuración de inicio de sesión e seguridade" e desprázache

ata a sección "Verificación de dous pasos". A continuación, fai clic en

"Editar".

 Pulsa sobre a opción "Activar a verificación de dous pasos".

 A continuación, segue os pasos que che indique o proceso.

Máis información en: Como configurar a verificación de 2 pasos para unha conta

Nintendo.(https://www.nintendo.es/Atencion-al-cliente/Nintendo-Switch/Como-

configurar-la-verificacion-de-2-pasos-para-una-cuenta-Nintendo-1466677.html)



Detalles
A compañía de videoxogos  Nintendo declarou a través dun comunicado publicado na

súa páxina web que preto de 160.000 contas de usuario poderían verse afectadas polo

uso do sistema  NNID para o inicio de sesión nas contas.

O IDE Nintendo Network (NNID), como detallan na súa páxina web, é un identificador

único formado por entre 6 e 16 caracteres que che dá acceso a determinados servizos

de Nintendo Network. Por exemplo, falar en Miivrse, acceder á Nintendo eShop, etc.

O NNID pode vincularse a unha conta Nintendo para utilizarse como unha opción de

inicio de sesión. Con todo, se alguén consegue acceder a un NNID vinculado a unha

conta  Nintendo, por exemplo, a través de contrasinais obtidos de maneira ilícita, como

pode ser un  phishing, podería acceder tamén á devandita conta así como todas as

opcións dispoñibles nesta, como son as compras na  Nintendo  eShop.

Os datos que puideron ser comprometidos por un terceiro en NNID son: o alcume, a data

de nacemento, o país/rexión e a dirección de correo electrónico. En canto á información

que puido ser comprometida nas contas de usuarios de Nintendo que non tivesen

activada a verificación en dous pasos, é a seguinte: nome, data de nacemento, sexo,

país/rexión, dirección de correo electrónico.

Ademais de cambiar os contrasinais canto antes, é moi importante seguir estas

recomendacións:

1. Vixía regularmente que información sobre ti circula por Internet para detectar se

os datos substraídos puidesen estar a ser utilizados sen que sexas consciente

diso. Practicar “egosurfing” permitirache controlar que información hai sobre ti na

rede.

2. Permanece atento/a ante posibles correos electrónicos que poidas recibir, xa que

é posible que utilicen os teus datos extraídos, como é o caso do email, para

enviarche fraudes personalizadas para enganar.

Gustaríache estar á última coa información dos nosos avisos? Anímate e subscríbete

aos nosos boletíns ou ao perfil de Twitter @osiseguridad e Facebook. Serás o primeiro



en decatarche dos últimos avisos de seguridade dirixidos a cidadáns. Tamén poñemos

a túa disposición unha liña gratuíta de axuda en ciberseguridad: 017.

(https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad)


