
Cifrado e almacenamento seguro de ficheiros
paso a paso

Algunha vez preguntáchesche que medidas de seguridade podes implantar para protexer os

teus  dispositivos?  Neste  blogue  dámosche  algúns  consellos  para  cifrar  os  teus  arquivos  e

cartafoles tanto en dispositivos móbiles, como en computadores. Tamén che mostramos como

cifrar un dispositivo USB para protexer a información que teñas almacenada no mesmo.

Co auxe  das  novas  tecnoloxías,  a  forma  de  traballar  cambiou  substancialmente.  Hoxe  en  día,

podemos facelo desde calquera parte,  sempre que teñamos conexión a Internet.  Neste contexto,

xorde  un  novo  modo  de  traballar  coñecido  como  BYOD  (  Bring  Your  Own  Device),  que  se

caracteriza pola utilización dos dispositivos persoais do usuario no ámbito laboral. Deste xeito,

compártense tanto para tarefas persoais, como para un uso corporativo.

Aínda  que  isto  ten  moitas  vantaxes  para  nós,  os  usuarios,  non está exento  dalgúns  riscos  que

debemos coñecer. Por exemplo, quizais che pasara que, por descoido, deixases sen bloquear o teu

equipo persoal ou  o teu  smartphone.  Este  tipo  de  descoidos  son moi  habituais  e,  sen  sabelo,

estamos a poñer en perigo a nosa información, así como os datos pertencentes á empresa para a que

traballamos.

Para evitarnos un susto, o mellor que podemos facer é manter a nosa información cifrada.

Ao longo do seguinte artigo,  veremos, paso a paso, como cifrar os nosos arquivos e cartafoles

(https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado), así como tamén outros dispositivos.

Como podemos cifrar arquivos e cartafoles en Windows?

A ferramenta que trae Windows (https://support.microsoft.com/es-es/windows/c%C3%B3mo-cifrar-

un-archivo-1131805c-47b8-2e3e-a705-807e13c10da7)  preinstalada  (edicións  Education,  Prol  e

Enterprise) é un bo comezo para cifrar os nosos datos.
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Para iso, deberemos seguir os seguintes pasos:

1. Fai  clic  co  botón  dereito  nun  arquivo  ou  cartafol (ou

mantenlo presionado) e selecciona Propiedades.

2. Selecciona  o  botón  Avanzados e  fai  clic  na  casa  de

verificación Cifrar contido para protexer datos.

3. Pulsa  o  botón  Aceptar para  pechar  a  xanela  Atributos

avanzados e a continuación, selecciona o botón  Aplicar e

despois Aceptar.

Unha  vez  cifrada  a  información,  só  poderemos  acceder  se  dispoñemos  da  clave  de  cifrado

correcta.

Como podemos cifrar arquivos e cartafoles en macOS?

Se  o  teu  obxectivo  é  cifrar  ficheiros  no  teu  dispositivo  Apple  (https://support.apple.com/es-

es/HT208344), deberás activar FileVault (https://support.apple.com/es-es/HT204837). Deste xeito,

requirirase dun contrasinal para descifrar os teus datos.

Para activalo, segue os seguintes pasos:

1. Selecciona  o  menú  Apple  >  Preferencias  do  Sistema e,  a  continuación,  fai  clic  en

Seguridade e privacidade.

2. Fai clic na pestana FileVault.

3. Pulsa  o  botón  do  cadeado e,  a  continuación,  introduce  o  nome  e  o  contrasinal  de

administrador.

4. Finalmente, fai clic en Activar FileVault.

Os dispositivos móbiles teñen un papel fundamental nas nosas vidas. Por iso, tamén é importante

que coñezamos como cifralos e protexer a información almacenada neles.

Como podemos cifrar un dispositivo Android?

Todo dispositivo Android dispón dunha opción de cifrado dentro dos seus "Axustes". Como podes

ver na seguinte imaxe:
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Ao activar esta opción, aínda que o dispositivo acabase en mans dun terceiro, este necesitaría da

clave de descifrado para acceder á información.

Como podemos cifrar un dispositivo iOS?

Por defecto, os dispositivos Apple cífranse automaticamente cando definimos un contrasinal coa

que acceder ao dispositivo.



Como podemos cifrar un dispositivo USB?

A continuación,  mostrarémosche  paso  a  paso  como  podemos  cifrar  un  dispositivo  USB  de

almacenamento. Este proceso é fundamental, xa que se trata de dispositivos moi vulnerables. É

habitual  que  os  deixemos  conectados  noutros  equipos,  que  os  perdamos  con  toda  a  nosa

información no seu interior ou que, ao atopalos, alguén os utilizara, e corramos o risco de poder ser

infectados.

En  sistemas  operativos  Windows (edicións  Education,  Prol  e  Enterprise)  dispoñemos  da

ferramenta  “BitLocker”  (https://docs.microsoft.com/es-es/windows/security/information-

protection/bitlocker/bitlocker-overview). Trátase dunha ferramenta desenvolvida por Microsoft que

adoita vir preinstalada en case todas as versións do seu sistema operativo.

1. Con esta ferramenta, para  cifrar un USB ou disco duro só tes que ir  ao cartafol  "Este

equipo" onde se listan todas as unidades de almacenamento do teu computador. Se non

sabes chegar a este cartafol só escribe o seu nome no menú de inicio de Windows e poderás

acceder rapidamente.

A continuación, fai clic dereito sobre o dispositivo e/ou unidade que queres protexer e elixe

a opción Activar BitLocker para iniciar o proceso.

2. Entrarás a unha xanela na que che dan a elixir dúas opcións para desbloquear a unidade. Hai

que  activar  a  primeira,  "Usar  un  contrasinal  para  desbloquear  a  unidade",  e  a

continuación, escribir o contrasinal que utilizarás para o cifrado.
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3. Cando pulses Seguinte, Windows dirache que vai xerar unha clave de recuperación para o

suposto  caso  de  que  se  che  esqueza  o  contrasinal,  e  ofrecerache  gardala  na  túa  conta

Microsoft, nun arquivo ou imprimila. Elixe a opción que prefiras.

Cando volvas pulsar seguinte, terás que  elixir entre dúas opcións de cifrado. Un rápido

que cifra só o espazo utilizado e outro máis lento que cifra por completo a memoria USB. A

diferenza é que a segunda opción cifrará tamén os datos que poidas borrar, pero que aínda

poderían ser recuperados. Elixe a que prefiras e pulsa "Seguinte".

4. A acción anterior levarache a unha nova xanela con outras dúas opcións máis para elixir o

modo de cifrado.

▪  Modo de cifrado novo.  Está pensado para unidades fixas dun único dispositivo

como poidan ser discos duros que están no interior do teu portátil.

▪ Modo Compatible. Terás  que elixir  se  queres  que  o  USB que vas  cifrar  poida

utilizarse  noutros  computadores  Windows.  e  por  tanto  É  a  opción  máis

recomendable.

5. Pulsa "Seguinte" para ir á última xanela na que se listan todas as opcións que elixiches. Se

estás conforme con todo, pulsa "Iniciar cifrado". Dependendo da configuración que elixises

tardará máis ou menos tempo, pero polo xeral non debería ser demasiado.



Cando  conectes  esta  unidade  nun  equipo  Windows,  primeiro  darache  un  erro  de  lectura.  A

continuación, mostrarache unha notificación anunciando que se atopa protexido con BitLocker.

Ao pulsar sobre ela aparecerache un cadro na parte superior dereita do escritorio para que escribas o

teu contrasinal. Cando o fagas, entrarás con normalidade na unidade.

No caso de que teñas un dispositivo  Apple, con sistema operativo Mac VOS, o proceso é máis

sinxelo que en Windows.

1. O único que tes que facer é conectar o USB ao equipo e facer clic dereito sobre a súa icona

cando apareza no escritorio.

2. No menú despregable só terás que elixir a opción "Encriptar" para introducir o contrasinal

coa que o queres bloquear.



Nas distros GNU/Linux, pola súa banda, vale con facer clic dereito sobre a unidade. A opción para

elixir, neste caso, é "Formatar volume".

Ao longo deste artigo tratáronse distintas formas de cifrar os nosos cartafoles, ficheiros, dispositivos

USB  e  dispositivos  móbiles  coas  ferramentas  que  xa  veñen  preinstaladas  nos  nosos  sistemas

operativos.  Con  todo,  existen  outras  ferramentas  de  cifrado

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/17/protege-tu-informacion-utiliza-herramientas-de-

cifrado) moi útiles, tanto gratuítas como de pago, que poderiamos utilizar.

Así mesmo, é importante que lembremos que, así como podemos manter protexida a información

almacenada nos nosos dispositivos mediante o cifrado, tamén podemos cifrar a información que

almacenamos  na nube (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/03/02/consejos-para-elegir-un-

servicio-de-almacenamiento-en-la-nube),  e  mesmo  a  daqueles  correos  (https://www.incibe-

cert.es/blog/cifrado-seguro-correo-electronico-pgp)  que  consideremos  que  deben  ser  protexidos

pola información que recollen.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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