
Cando a nube transfórmase en tormenta e perigan os
nosos arquivos

Os provedores de servizos na nube tamén sofren fallos de seguridade. O que está nas nosas

mans é como actuar fronte a eles para que as consecuencias para os nosos arquivos sexan

mínimas.

Á hora de elixir onde almacenar os nosos arquivos, podemos expornos unha serie de factores que

inflúen  para  decidir  entre  gardalos  en  casa  ou  utilizar  o  almacenamento  na  nube

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/10/27/en-la-nube-o-en-casa-como-elegir-el-

almacenamiento-mas-seguro).

Para facer máis complexa nosa decisión, hai uns días, un dos provedores na nube máis coñecidos

sufriu un fallo de seguridade que fixo que moitos dos seus usuarios perdesen arquivos que tiñan

almacenados desde facía anos.

Aínda que a compañía está a procurar emendar o erro, tentando recuperar os arquivos perdidos e

compensando aos usuarios que perdan documentos de forma definitiva, o dano está feito. Gran parte

da confianza dos cidadáns nestes servizos baséase na seguridade dos seus documentos e este feito

fará que moita xente perda confianza neste e noutros provedores de servizos similares.

A  pregunta  é,  deberiamos  deixar  de  utilizar  os  servizos  de  almacenamento  na  nube

(https://www.osi.es/es/tu-informacion-en-la-nube)  cando  vexamos  fallos  como  os  ocorridos?  A

resposta é NON. O que si que temos que saber é que podemos facer nós para que cando ocorran este

tipo de fallos aféctennos o menos posible. Seica deixamos de utilizar a auga corrente porque a

compañía que nola fornece téñanos todo un día sen auga por un rebentón imprevisto?

O que temos que facer é ser previsores e dispoñer dun "plan B":
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Que pasaría se o provedor de almacenamento na nube co que traballo habitualmente sofre un fallo

de seguridade que me impide o acceso aos meus arquivos? Nada se eu antes...

• Tivese os arquivos aos que quero acceder habitualmente en distintos provedores. É dicir, a

información que necesite manexar diariamente desde diversas localizacións podo poñela en

2 provedores de servizos na nube. Moita casualidade sería que os 2 tivesen problemas de

acceso no mesmo momento.

• Ademais debería ter unha copia dos arquivos nalgún dos meus dispositivos: tablet, portátil,

ordenador de sobremesa...  Se o fallo  de seguridade no provedor é un problema que me

impide  acceder  pero  non  borra  os  arquivos,  contar  con  esta  copia  mantería  a  miña

información a salvo. Se cadra tería que esperarme a chegar a casa para poder acceder a eles,

pero en ningún caso perdeunos.

Que pasaría se o provedor de almacenamento na nube sofre un fallo de seguridade e saen á luz os

contrasinais dos seus usuarios? Nada se eu antes...

• Utilizase  diferentes  contrasinais  para  cada  un  dos  meus  servizos:  redes  sociais,

almacenamento  na  nube,  correo  electrónico...  Agora  mesmo  só  tería  que  cambiar  o

contrasinal de acceso ao servizo na nube por unha nova.

• Fose precavido e cifrase os documentos (https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado)

que subo na nube para engadir un extra de seguridade. Así aínda que alguén tivese o meu

contrasinal, necesitaría ademais o meu contrasinal de cifrado para acceder ao contido dos

meus arquivos.

• Tivese activada a verificación en 2 pasos se o provedor permíteo. Desta maneira só o meu

contrasinal non sería suficiente para acceder á miña documentación.

Resumindo, os fallos nos provedores son inevitables pero as consecuencias negativas para nós son

opcionais  porque agora  xa  sabemos  como minimizar  os  problemas  na  nube  aínda  que  o  noso

provedor sufra un fallo de seguridade.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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