
Consellos  para  elixir  un  servizo  de
almacenamento na nube

A  nube  ofrece  beneficios  indubidables  pero,  como  elixir  entre  os  distintos
provedores? Debemos ter en conta os aspectos de seguridade que nos ofrece cada
unha delas antes de decidirnos.
Agora  todos  temos  información  gardada  nos  nosos  dispositivos:  computadores
portátiles, smartphones, tablets... e outra gran parte dos nosos documentos gardados
na nube: OneDrive, Dropbox e Google Drive para calquera tipo de arquivo, Google Docs
para todos os teus documentos, Calendar para a axenda, Picassa para as túas fotos...

A  seguridade  de  toda  a  información  que  se  atopa  nos  nosos  dispositivos  depende
directamente de nós,  con todo a  información que temos na nube está aloxada nos
servidores que compoñen a mesma, e compartimos a responsabilidade de que estea
segura cos responsables desa nube.

Que  a  seguridade da  nosa  información  na  nube  dependa  dun  terceiro,  ten  as  súas
vantaxes  e  inconvenientes  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/10/27/en-la-
nube-o-en-casa-como-elegir-el-almacenamiento-mas-seguro).  A  principal  vantaxe  é
que poderán destinar máis recursos á seguridade que os que poderiamos proporcionar
nós e por tanto dispoñer dun maior nivel de seguridade. Como contrapartida, nalgúns
casos, cedemos parte do control dos nosos datos e estes á súa vez atópanse expostos a
outro tipo de ameazas diferentes das que podían afectar á nosa información cando
unicamente estaba almacenada nos nosos dispositivos.

Por todo isto debemos saber elixir ben a que provedor confiámoslle os nosos datos e en
que debemos fixarnos antes de decidirnos.

Cales  son  as  principais  ameazas  que  poden  afectar  os  servizos  de
almacenamento na nube?
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Ataques de hacking:  Os servizos ofrecidos na nube atópanse accesibles a través de
Internet, e por tanto atópanse expostos a ataques maliciosos que perseguen obter as
nosas credenciais e información, deter o servizo ou manipulalo dalgún modo.

Requirimentos legais: Os servidores nos que están os nosos datos poden atoparse en
distintas localizacións xeográficas, por exemplo eu podo estar a subir os meus datos
desde España e que os servidores estean en países fóra da Unión Europea. Con todo os
seus servizos préstanse a nivel global. Por tanto, existe diversa lexislación aplicable que
debe ser cumprida nesta prestación de servizos. De non ser así poden verse afectados
por multas ou mesmo polo peche do servizo.

Problemas  relacionados  co  funcionamento  de  sistemas:  Como todos  os  servizos
informáticos,  o funcionamento pode verse afectado por problemas técnicos e como
consecuencia  deixarnos  sen  acceso  á  nosa  información  na  nube
(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/01/19/cuando-la-nube-se-transforma-en-
tormenta-y-peligran-nuestros-archivos).

Que podemos facer para que estes problemas repercútannos na menor
medida posible?

Valorar certos aspectos á hora de elixir a nosa nube. Para decantarnos por unha ou
outra, non só debemos fixarnos no número de gigas que cada nube ofrécenos, senón
que é recomendable avaliar tamén as garantías relacionadas coa seguridade que se nos
ofrece.

Que  garantías  de  seguridade  debemos  comprobar  antes  de
decantarnos por unha ou outra nube?

Cifrado da información:  O máis importante que debe garantirnos a nosa nube é a
confidencialidade da nosa información, por isto debemos verificar dous aspectos moi
importantes:

O primeiro é o uso de certificados dixitais na web, o que proporciona confidencialidade
no tránsito da información con respecto a terceiros. Para comprobar isto unicamente
debemos verificar no noso navegador que a dirección desde a que accedemos aos
servizos na nube comeza por https.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/01/19/cuando-la-nube-se-transforma-en-tormenta-y-peligran-nuestros-archivos
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/01/19/cuando-la-nube-se-transforma-en-tormenta-y-peligran-nuestros-archivos


O  segundo  aspecto  a  ter  en  conta  é  que  a  nosa  información  sexa  almacenada
utilizando mecanismos de cifrado. Esta característica adoita ser anunciada na páxina
principal  do  servizo.  Se  a  nosa  información  está  cifrada  aínda  que  un  terceiro
malintencionado acceda a ela non poderá lela sen a clave utilizada para o cifrado.

Adicionalmente algúns servizos na nube garanten un nivel maior de confidencialidade,
mediante o uso de mecanismos de cifrado que lles impiden mesmo a eles mesmos
ter  acceso  á  nosa  información  nun  formato  "lexible".  Esta  característica  está
limitada a nubes moi específicos.

Sistemas  de  autenticación  robustos:  Para  acceder  aos  servizos  na  nube  todos
requiren de usuario e contrasinal, con todo algúns ofrecen ademais a posibilidade de
usar sistemas de autenticación en dous pasos.

Este sistema mellora a seguridade da nosa conta xa que aínda que o noso usuario e
contrasinal acabasen en mans dalgún terceiro con malas intencións, este necesitaría un
dato máis, que non tería, para acceder aos nosos datos. Por exemplo, unha mensaxe
recibida no noso móbil.



Cumprimento legal: Os diferentes servizos na nube deben cumprir a lexislación que
lles é de aplicación alí onde se atopen situados os seus sistemas de información e a
súa razón social.  É dicir non necesariamente deben cumprir coa lexislación do noso
país.  Dado que eu podo estar  a utilizar esa nube desde Valencia  (España) e que os
servidores  e  a  razón  social  estean,  por  exemplo,  en  Rusia.  Normalmente  ou  ben
cumpren a normativa nacional existente ou normativas equiparables e recoñecidas de
maneira internacional. Este cumprimento pode comprobarse na política de privacidade
do sitio web.

Do  mesmo xeito  débense  revisar  as  condicións  de  uso  para  saber  que  non  van
utilizar os nosos datos persoais con fins que nós non consideremos adecuados.

Soporte e mecanismos de reclamación: Por último, outro punto importante a ter en
conta son os mecanismos que o servizo na nube pon á nosa disposición para que nos
poñamos  en  contacto  con  eles  ante  calquera  incidencia  ou  en  caso  de  querer
exercer  os  nosos  dereitos (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/07/14/tu-
privacidad-es-importante-no-la-descuides) sobre a información que depositásemos na
nube.  A  principais  nube  ofrecen  soporte  en  español,  pero  existen  algunhas  que
unicamente dan soporte en inglés e por tanto, é importante ter en conta este aspecto,
para facilitarnos a comunicación en caso de ser necesaria.
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Cumpren os provedores con estas medidas?

Os grandes servizos na nube cumpren coa maior parte de requisitos que citamos, é por
isto  que  decantarse  por  un  dos  grandes  sempre  nos  ofrece  certas  garantías  de
seguridade.

Resumindo, antes de elixir o noso provedor de servizos na nube verifiquemos que:

Utiliza https para acceder aos servizos.
A nosa información será almacenada utilizando mecanismos de cifrado.
Traballan coa posibilidade de usar sistemas de autenticación en dous pasos.
Existe unha  política de privacidade do sitio web e que nela falan da lexislación que
cumpre.
Os  nosos  datos  persoais  non se  van  a  utilizar  con  fins  que  nós  non consideremos
adecuados dentro das condicións de uso.
No caso de que queiramos poñernos en contacto con eles para recibir soporte ou para
presentar  unha  reclamación  poderemos  facelo  nun  idioma  no  que  nos  sentamos
cómodos.
Agora xa sabes as características de seguridade máis importantes á hora de avaliar os
servizos na nube, elixe o teu!

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta


