
Como recuperar os teus arquivos eliminados

accidentalmente en Mac e iOS

Eliminar de forma accidental un arquivo ou cartafol dos nosos dispositivos é algo

máis  común  do  que  poida  parecer.  Por  iso,  os  nosos  dispositivos  contan  con

mecanismos para recuperar arquivos eliminados por erro. Neste artigo, imos ver

como podemos recuperar  estes datos eliminados desde os sistemas operativos

Mac e iOS.

Seguro que algunha vez pasounos que botamos en falta algunha fotografía, documento

ou  arquivo  persoal  ou  profesional  que  almacenabamos  no  noso  dispositivo.  É  moi

común que os usuarios nos despistemos e eliminemos información sen darnos conta e

sen ser nosa intención. 

Por sorte para nós, os nosos dispositivos adoitan contar con mecanismos e ferramentas

para recuperar arquivos eliminados por erro. Neste artigo imos profundar sobre estas

ferramentas en dispositivos Mac e iOS que, aínda que non son 100% infalibles, serannos

de gran axuda para tratar de recuperar a nosa información perdida. 

Como recuperar arquivos eliminados en Mac

Vexamos a  continuación  as  distintas  opcións  que  dispoñemos para  recuperar  estes

arquivos eliminados:

Recuperar arquivos borrados desde a Papeleira Mac.



Cando eliminamos calquera arquivo do noso equipo, este envíase á papeleira de Mac.

Mentres non baleiremos a papeleira e eliminemos o seu contido poderemos recuperar

os arquivos que contén de forma manual:

1. O primeiro paso será facer clic sobre a icona da papeleira situado na barra de

aplicacións.

2. Logo, poderemos localizar os arquivos eliminados que aínda se atopan no seu

interior. Buscaremos o que nos interesa e faremos  clic dereito sobre el para logo

seleccionar Sacar da papeleira.

3. Outra alternativa é pulsar e arrastrar o arquivo ata a pantalla de inicio ou algún

cartafol onde queiramos almacenalo.



Recuperar arquivos borrados con Time  Machine

Time Machine é a ferramenta de Mac para crear copias de seguridade. Podemos gardar

cartafoles  específicos,  arquivos  ou  o  disco  duro  completo  ben  nun  espazo  de

almacenamento na nube ou nun dispositivo externo, como unha memoria USB ou un

disco duro externo. Para configuralo:

1. Iremos a Preferencias do Sistema > Estafe Machine.

2. Logo, pulsaremos sobre Seleccionar disco de copia de seguridade e elixiremos

o disco que nos gustaría usar para almacenar as copias de seguridade.



3. Marcaremos  a  casa  Realizar  copia  de  seguridade  automaticamente para

habilitar as copias automáticas

Agora, poderemos recuperar calquera arquivo que borrásemos por erro accedendo á

nosa copia de seguridade:

1. Para recuperar algo que borramos da papeleira e que pode atoparse na nosa

copia deberemos volver a Preferencias do Sistema > Estafe  Machine.



2. Logo, marcaremos a casa de Mostrar Time Machine na barra de menús.

3. A continuación, pulsaremos sobre a súa icona e en Entrar en Time Machine.



4. Dentro, poderemos buscar e localizar o arquivo ou cartafol que perdésemos e

facer  clic  en  Restaurar.  Nese  momento,  a  ferramenta  copiará  o  arquivo  ou

cartafol á súa localización orixinal.

Restaurar versións anteriores dun documento

Ademais de contar con copias de seguridade, os dispositivos Mac tamén contan con

aplicacións que manteñen versións anteriores dos seus arquivos (Text Edit ou iWork por

exemplo), como un control de versións. 

Neste  caso,  non  recuperamos  un  arquivo  eliminado,  pero  podemos  acceder  a  unha

versión anterior en caso de necesitalo:

1. Abriremos o arquivo e,  na barra de menú,  seleccionaremos Arquivo > Volver

Explorar > todas as versións.

2. Logo, na xanela, poderemos ver as diferentes versións do arquivo. Poderemos

seleccionar a que nos interese e facer clic en Restaurar.



Como recuperar arquivos eliminados en iOS

Os nosos dispositivos móbiles con sistema operativo iOS, como iPhone ou iPad, tamén

almacenan gran cantidade de información. En caso de borrar algún arquivo por erro que

nos gustaría recuperar, podemos contar con diferentes alternativas de recuperación:

1. No caso de eliminar  por  erro  algunha fotografía  que  nos  gustaría  recuperar,

podemos  utilizar  a  aplicación  Fotos  para  acceder  a  un  cartafol  con  arquivos

eliminados recentemente. Para iso, debemos seguir os seguintes pasos:

➢ O primeiro será acceder á app Fotos e buscar a pestana Eliminado.



➢ Dentro  almacénanse  as  fotografías  eliminadas  dos  últimos  30  días.  Se  se

eliminou hai máis de 30 días non poderemos recuperala.

➢ Logo, pulsaremos sobre aquelas fotos que queiramos recuperar e pulsaremos en

Recuperar  para  que  volvan  á  localización  onde  estaban  almacenadas

orixinalmente.

2. Outra opción para evitar a perda destes arquivos e minimizar o impacto que pode

ter para nós eliminar algún documento ou arquivo persoal é recorrer ás copias de

seguridade. Vexamos como facelo grazas ao servizo iCloud de Apple:



➢ Primeiro teremos que asegurarnos de ter activadas as copias de seguridade:

◦ Iremos a Axustes > o noso nome > iCloud > Copia en iCloud.

➢ Logo,  activaremos  Copia  en  iCloud para  que  realice  automaticamente  unha

copia  de  seguridade  diaria  do  noso  dispositivo,  a  condición  de  que  estea

conectado á corrente, bloqueado e conectado a unha rede wifi (o proceso

pode durar bastante dependendo da cantidade de arquivos que teñamos).



➢ O  servizo  na  nube  iCloud  conta  cunha  función  para  recuperar  arquivos

eliminados:

◦ Primeiro accederemos a iCloud.com (https://www.icloud.com/) e entraremos

coas credenciais da nosa conta Apple.

◦ Ao entrar, veremos a opción  Restaurar arquivos e dentro aqueles arquivos

eliminados  que  podemos  recuperar.  Ao  seleccionalos  e  pulsar  en  aceptar

volverán ao seu lugar de orixe.

De forma adicional, podemos utilizar ferramentas de terceiros, tanto de pago como

gratuítas, que poden a axudarnos á hora de recuperar a información que as ferramentas

propias de Apple non foron capaces de recuperar.

https://www.icloud.com/


Finalmente, na OSI atoparemos un gran número de recursos con consellos e instrucións

para evitar a perda destes arquivos,  así  como boas prácticas coas que xestionar as

nosas  copias  de  seguridade  e  protexer  mellor  nosa  información.  E  se  tes  algún

problema, desde INCIBE poñemos á túa disposición a Liña de Axuda en Ciberseguridade,

un teléfono gratuíto e confidencial, 017, desde o que resolver todas as túas dúbidas.

Tamén  podes  contactar  a  través  de  WhatsApp,  agregando  previamente  aos  teus

contactos  o  número  900  116  117,  ou  a  través  de  Telegram,  buscando  o  alias  @

INCIBE017.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


