
Como mellorar o rendemento dos dispositivos

con ferramentas de mantemento e limpeza

O paso do tempo fai que nos nosos dispositivos váianse acumulando programas, algúns que xa

nin  utilizamos,  arquivos  temporais  que  quedan  almacenados  e  outros  elementos  que  aos

poucos  van  afectando  o  rendemento.  Os  usuarios  contamos  cunha  ampla  variedade  de

ferramentas de mantemento e limpeza coas que eliminar e optimizar os nosos equipos.

Como usuarios concienciados que somos, adoitamos recorrer a diversas ferramentas de protección,

como os antivirus para analizar e detectar malware, virus ou calquera tipo de arquivo que poida ser

potencialmente perigoso.  Con todo,  máis  aló destas  ferramentas  de protección,  é recomendable

utilizar  outras  destinadas  á  limpeza  e  mantemento  do  dispositivo

(https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=126)  para  que  nos

axuden a acabar cos problemas de rendemento ocasionados pola acumulación de arquivos residuais

e temporais, así como software que xa non utilizamos e que ocupa un valioso espazo na memoria do

noso equipo.

Paráchesche  a  pensar  en  canta  información

temporal  e  arquivos  innecesarios  vanse

acumulando no teu sistema co paso do tempo?

Poida  que  non  sexamos  conscientes  disto,  pero

cada  vez  que  instalamos  e  desinstalamos  un

programa ou nos descargamos algo da internet, no

https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=126


proceso vanse acumulando datos e arquivos temporais que aos poucos van retardando e creando

problemas de rendemento no noso equipo.

Outra causa poden ser os programas que se autoexecutan cando acendemos o noso equipo ou a

cantidade de programas que temos instalados e non utilizamos, ocupando así unha valiosa porción

da memoria do sistema. No mercado existe unha gran variedade de ferramentas, tanto gratuítas

como de pago, cuxas funcións nos axudan a paliar e solucionar estes problemas.

Que funcións teñen estes programas e como nos axudan?

Entre  as  funcións  de  limpeza  e  mantemento  para  optimizar  o  rendemento  dos  nosos  sistemas,

podemos atopar as seguintes:

• Eliminación de arquivos temporais e duplicados. Co paso do tempo, distintos tipos de

arquivos, como os temporais, vanse creando e gardando no noso sistema. Estes, xunto aos

programas que instalamos, vanse acumulando na memoria do noso equipo, ocupando un

espazo moi valioso e facendo que o equipo se retarde

As  ferramentas  de  limpeza  localizan  e

eliminan todos estes arquivos da memoria

do  noso  equipo,  aumentando  o  espazo

dispoñible  e  mellorando  a  velocidade  de

procesamento do mesmo.

• Eliminación de rexistros. Cando falamos

de  rexistros  facemos  referencia  a  unha

base de datos na que se almacena de forma

detallada a configuración do noso sistema,

do  hardware  do  noso  equipo  e  das

aplicacións  instaladas.  Ás  veces,  cando

desinstalamos un programa, poden quedar

rastros  que  retardan  o  funcionamento  do

noso PC ao  non desaparecer  do  todo do

noso sistema.

As  ferramentas  de  limpeza  comproban  o  estado  do  sistema,  analizan  os  programas

instalados  e  arquivos  soltos  e  elimínaos  cando  non  son  necesarios  para  o  correcto

funcionamento do equipo. Antes de levar a cabo esta práctica é recomendable facer unha

copia de seguridade.



• Desactivación de programas ao acender o equipo. En ocasións, notamos como o noso

equipo tarda máis tempo do habitual en arrincar ou abrir as aplicacións, e en xeral, unha

diminución  do  seu  rendemento.  Isto  adoita  deberse  a  que  existen  programas  que  están

configurados para iniciarse xunto co arranque do noso computador.

Por  sorte,  as  ferramentas  de  limpeza  adoitan  incluír  unha  función  para  localizar  e

desactivar o  autoarranque ou arranque de inicio destas aplicacións, impedindo que se

activen programas que non necesitamos desde un principio.

• Eliminación  de  cookies,  caché  e  historial  de  procura.  Cada  vez  que  navegamos  por

Internet, as páxinas web, servizos en liña e os propios navegadores almacenan algúns datos,

como as nosas credenciais, hábitos de consumo, historial de procura, resolución, etc., que

permiten unha navegación máis personalizada e áxil. Con todo, estes datos conteñen moita

información sensible que podería acabar nas mans dos ciberdelincuentes.

Para  levar  a  cabo  unha  navegación  máis  privada  e  segura,  é  conveniente  que

eliminemos estes datos cada certo tempo desde o navegador ou coa propia ferramenta

de limpeza, que adoita incluír funcións para iso.

•  Desfragmentación dos discos duros.  Os

arquivos que almacenamos no noso equipo

non son pezas completas, senón que están

formados por pequenos fragmentos que se

gardan no noso disco duro. Co tempo, estes

arquivos se sobrescriben e bórranse, sendo

moi  difícil  para  o  sistema  ordenalos

correctamente,  obrigándolle  a  ter  que

traballar máis para atopalos e afectando aos

poucos ao seu rendemento.

Para solucionalo, os sistemas operativos e as ferramentas de limpeza  levan a cabo unha

función  coñecida  como desfragmentación  dos  discos  para  reorganizar  os  arquivos,

recuperar espazo, mellorar a vida útil dos nosos discos duros e, en definitiva, mellorar

o seu rendemento.

• Desinstalación  de  programas.  Ás  veces,  a  desinstalación  dun  programa  desde  o  noso

sistema pode chegar a supoñer un problema. É posible que tras o proceso queden algúns

arquivos sen eliminar ou, pola contra, que o sistema non sexa capaz de poñer en marcha o



proceso de desinstalación. Neste último caso, o risco é maior, xa que podemos atoparnos

ante un software malicioso que poña en risco a seguridade do noso equipo.

Como solución, as ferramentas de limpeza adoitan incluír unha función de desinstalación

de programas, máis agresiva que a propia do noso sistema operativo, que eliminará

por completo todo rastro do software.

Como conclusión, se nos preocupa o rendemento dos nosos dispositivos ou cremos que podemos

estar a utilizar máis espazo de almacenamento do que deberiamos, é recomendable que fagamos un

pouco de limpeza con algunha destas ferramentas.

A maioría dos sistemas operativos inclúe funcións moi similares nas súas últimas versións, pero se

cremos que necesitamos unha axuda extra,  na web da OSI,  canle especializada en cidadáns de

INCIBE, podemos atopar,  dentro da sección de ferramentas (https://www.osi.es/es/herramientas-

gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=126), unha selección moi completa de aplicacións coas que

analizar, limpar e mellorar o rendemento dos nosos equipos. E, en caso de dúbida ou problema,

desde INCIBE poñemos ao dispor de todos os usuarios a Liña de Axuda en Ciberseguridad, 017,

totalmente gratuíta e confidencial.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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