
Spoofing ou o roubo de identidades, que
non che enganen

Os ciberdelincuentes teñen un arsenal enorme de técnicas para infectar os
nosos equipos e facerse coas nosas credenciais e datos persoais. Entre os
seus ataques máis populares está o spoofing. Falsifican a dirección de
correo electrónico ou a URL dunha organización para facerse pasar por ela,
de modo que o usuario crea que a comunicación que lle envían é lexítima
e caia no engano, proporcionando as súas credenciais de acceso e datos
persoais. No seguinte artigo falaremos sobre el e os seus tipos para
aprender a identificalos e evitalos.

Cando falamos de ciberataques, a todos soaranos xa o clásico phishing, pero

nesta ocasión queremos centrarnos noutro que, aínda que poida que non sexa

tan recoñecido, se é moi popular como

técnica para facerse coas nosas

credenciais. É máis, adoita ser moi

común que os ciberdelincuentes os

utilicen en conxunto.

O  spoofing, ou suplantación, consiste

no emprego dunha serie de técnicas de  hacking utilizadas de forma  maliciosa

para  suplantar a identidade dunha web, entidade ou unha persoa na rede, co

obxectivo de obter información privada sobre nós. Principalmente adoitan

facerse coas nosas credenciais para logo ter acceso ilimitado aos nosos datos.



Como funciona?

Esta técnica require de tres partes:

 atacante,

 a vítima, e

 sistema ou entidade virtual que é falsificado para que a vítima ingrese os

seus datos de acceso pensando que é o sitio web lexítimo.

Imaxinemos o seguinte caso: estamos a navegar co noso equipo e, de súpeto,

chéganos un correo cuxo remitente é da nosa rede social favorita que nos

informa dunha actividade sospeitosa na nosa conta. A mensaxe recoméndanos

actualizar o contrasinal canto antes, e para facilitarnos as cousas compártennos

unha ligazón que nos levaría directo ao noso perfil. Accedemos, ingresamos os

nosos datos e, coma se dun erro tratásese, volve levarnos á páxina principal da

rede social para que volvamos ingresar os datos.

Sen sabelo, as nosas credenciais foron roubadas. O ciberdelincuente

compartiunos unha ligazón a unha web fraudulenta que simulaba ser a rede

social orixinal, pero cuxa única función era facerse co control da nosa conta.

Como o correo que nos chegaba suplantaba o email do servizo lexítimo, non nos

fixo sospeitar que estivésemos ante unha fraude e por iso accedemos ás

peticións do mesmo.

Esta técnica utilízase habitualmente polos ciberdelincuentes xunto ao  phishing,

coa diferenza de que o  spoofing utiliza distintos tipos de tecnoloxía segundo a

intención do ataque, desde suplantación de webs, direccións IP e mesmo correos

electrónicos, facendo que a vítima crea que está a interactuar cun sitio seguro.

Cantas modalidades existen e como podemos
protexernos?

As modalidades máis comúns de suplantación son:

Spoofing de páxina web



Consiste na suplantación dunha páxina web real por outra falsa co fin de realizar

unha acción fraudulenta. A web falsa copia o deseño da orixinal, chegando

mesmo a utilizar unha URL similar. É un dos tipos de suplantación máis popular.

A modo aclaratorio, o phishing é a técnica coa cal o ciberdelincuente engana ao

usuario para que faga clic na web fraudulenta.

Un exemplo: recibimos supostamente un SMS dunha famosa web para ver

películas e series que nos informa dunha oferta que non podemos deixar pasar,

incluíndo un link á web. Facemos clic sobre a ligazón sen prestar moita atención

e ingresamos os nosos datos. Aparentemente todo é normal no proceso, con

todo, como non revisamos a URL, facilitamos os nosos datos nunha páxina que

suplantaba a lexítima.

Protección: ao tratarse dun ataque que adoita chegar en forma de ligazón,

debemos revisar con moito coidado a URL para identificar diferenzas coa

orixinal. Tamén desconfiemos das webs sen https
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/02/28/que-pasa-si-una-pagina-web-no-utiliza-https

nin

certificados dixitais (https://www.osi.es/es/tiendas-online-fraudulentas) e, en caso de

telo, asegurémonos de que se trata da web que di ser.

Spoofing de correo electrónico
Un dos máis clásicos, xunto ao anterior. Consiste en suplantar a dirección de

correo dunha persoa ou entidade de confianza, e solicitar información persoal á



vítima. Tamén adoita ser usado para enviar de forma masiva correos de spam

ou cadeas de bulos https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/03/23/ponle-freno-los-

fraudes-y-bulos-con-buenas-practicas ou outras fraudes.

Un exemplo: recibimos un correo electrónico supostamente da rede social

informándonos de que as nosas fotografías van ser eliminadas. Se queremos

recuperalas, no email atoparemos un arquivo adxunto que deberemos executar.

Lamentablemente o adxunto é un malware que, ao executalo, infectará o noso

dispositivo. Falsearon o email lexítimo da rede social para que non sospeitemos

do remitente e accedamos ás peticións da mensaxe.

Protección: utilizar firma dixital
(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/04/14/certificados-electronicos-personales-esos-

grandes-desconocidos) ou cifrado
(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/07/31/como-encriptar-y-proteger-tu-correo-

electronico) nos nosos emails permitiranos autenticar as nosas mensaxes para

previr suplantacións. E, se as organizacións coas que nos comunicamos

utilízano, seranos máis fácil identificar casos de phishing ou correos maliciosos

(https://www.osi.es/es/como-identificar-un-correo-electronico-malicioso). Se non

dispoñen de certificado, sempre deberemos revisar o contido da mensaxe para

ver se ten sentido o que nos están contando e en caso de dúbida,

preguntaremos directamente ao servizo ou empresa que nos contacta

tecleando a URL no navegador.

Spoofing de dirección IP

As comunicacións na internet fanse mediante o envío e recepción de “paquetes”.

Cada paquete leva unha dirección IP do remitente e o destinatario. Neste tipo de

ataques, o ciberdelincuente é capaz de falsear

a súa dirección IP e facela pasar por unha

dirección distinta. Deste xeito, se un router ten

unhas restricións determinadas para non

deixar pasar IPs descoñecidas ou de orixe

pouca fiable, o ciberdelincuente pode chegar a

saltarse estas restricións e facernos chegar un

paquete con malware. Adoita utilizarse en



ataques DDoS. https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2018/08/21/que-son-los-

ataques-dos-y-ddos

Un exemplo: imaxinemos un servidor protexido por un filtrado de direccións IP.

O atacante suplanta unha dirección IP aceptada por este servidor e manda unha

cantidade de peticións ao mesmo ata que acaba por colapsar, inhabilitando a

todos os servizos aloxados nese servidor. É o que se coñece como un ataque

por Denegación de Servizo e pode chegar a “tombar” páxinas web de bancos,

redes sociais ou mesmo xestores de correos.

Protección: un filtrado das direccións IP axudaranos a ter máis controladas

aquelas conexións entrantes. Para iso, deberemos acceder á configuración do

noso router e na apartado Seguridade, atoparemos o firewall. Desde aquí,

poderemos filtrar as direccións IP aplicando normas e regras de filtrado aos

paquetes que entren ao noso router.

Lembra que unha configuración segura do router
(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/03/tu-router-tu-castillo-medidas-

basicas-para-su-proteccion) protexeranos de leste e outros tipos de ataque.

Spoofing DNS

Os atacantes, a través dun malware, conseguen infectar e acceder ao router da

súa vítima. Unha vez dentro, modifican os DNS do equipo para que cando o

usuario trate de acceder a unha determinada web desde o seu navegador, este

o leve a outra web elixida polo atacante (phishing).

Un exemplo: decidimos entrar nunha web de software pirata para descargarnos

a última versión dun programa de ofimática. Ao facelo, instalámonos un malware

que termina por infectar o noso equipo e, sen darnos conta, consegue cambiar

as DNS do noso equipo para redireccionarnos a unha web maliciosa.

Cada vez que tentamos acceder a webs coñecidas, como redes sociais,

marketplaces, banca online ou plataformas de series e películas, o navegador

nos redireccionará a unha web maliciosa. O obxectivo do ciberdelincuente será

facerse coas credenciais destes servizos.



Protección: unha forma de protexernos é blindar o noso router,

(https://www.youtube.com/watch?v=POeuXk1UXHo&feature=youtu.be) restrinxindo

as conexións remotas, cambiando os contrasinais por defecto, ademais de

seguir as pautas para identificar webs fraudulentas
(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/06/19/como-comprar-online-y-no-caer-en-

el-intento).

Aínda que existen outras formas de spoofing máis técnicas e complexas para

conseguir enganar aos sistemas e

aos usuarios, a conclusión é que a

mellor protección contra os ataques

por suplantación é estar alerta

mentres navegamos por Internet.

Concienciarnos e implantar pautas

dun uso seguro e responsable dos

nosos dispositivos é o primeiro paso

e protéxenos de moitas ameazas.

Ademais, coñecer as principais

fraudes que circulan pola Rede pode

ser de gran axuda, consulta nosa

guía sobre como aprender a

identificar fraudes online! (https://www.osi.es/es/guia-fraudes-online)

Para calquera dúbida ou consulta relacionada coa ciberseguridad, lembra que

tes á túa disposición o teléfono gratuíto e confidencial: 017.

Fuente: Oficina de Segurida del Internauta (OSI)




