
Fai copias de seguridade e cifra os teus datos
Todos gardamos arquivos en dispositivos electrónicos (discos duros, USB, DVD, etc.)

que  poderían  fallar  nalgún  momento  provocando  a  perda  da  información  neles

almacenada.

Para que non perdamos os nosos datos, pase o que pase, debemos:

• Realizar  copias  de  seguridade

periodicamente da información máis

importante en  distintos  dispositivos

ou  soportes  para  que  se  por  algún

motivo, un deles falla, podamos seguir

tendo acceso á devandita información

desde outros.

• Utilizar  unha  aplicación  fiable que

nos proporcione seguridade ao realizar

as copias.

• Coñecer  as  vantaxes  e  inconvenientes  da  nube

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

elegir-el-almacenamiento-mas-seguro)  se  imos  utilizala  para  salvagardar

información e valorar a súa conveniencia.

• Utilizar sistemas de cifrado robustos se imos copiar ou almacenar información

sensible ou privada, para impedir a súa lectura a outras persoas.

Historieta: "O día que Berto creu perder todas as súas fotos"

Berto foi  o primeiro que se comprou unha cámara de fotos dixital  na súa contorna

familiar fai xa máis de dez anos. Almacena fotos dixitais desde entón: imaxes de fillos,

pais, tíos, sobriños… e todo tipo de reunións familiares e viaxes. Foi por iso que, ante a

inminente celebración do próximo evento familiar, ofrecésese a realizar unha montaxe

fotográfica para velo en familia e pasar así un bo intre todos xuntos con tan gratos

recordos.
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Non era a primeira vez que recorría á súa colección de fotos que gardaba nun disco duro

externo para  rescatar  e  compartir  algunha delas.  Pero  nesta  ocasión,  o  que  nunca

sospeitaría estaba a piques de suceder, o disco daba ERRO DE LECTURA! Era imposible

ver nin unha soa foto. O disco estaba totalmente inutilizado.

Como dicir á familia que non ía poder preparar a súa reportaxe? Como dicir adeus a

tantos e tantos recordos de toda unha familia? Díxose: “por que non pensei antes nesta

posibilidade?”

Tras a decepción, compartiu a noticia na súa casa para que todos coñecesen a gran

fatalidade,  pero  a  voz  de  Eva  devolveulle  a  esperanza  inmediatamente:  “non  te

preocupes, podes recuperalas desde o meu computador”.

Afortunadamente, a súa filla pequena copiáraas no seu portátil para así poder velas

cando ela quixese. Sen sabelo, proporcionáralle ao seu pai unha copia de seguridade.

Demasiado  a  miúdo  mostramos  un  exceso  de  confianza  nos  nosos  dispositivos

electrónicos.  Tendemos  a  pensar  que  nunca  van  fallar  e  que  sempre  imos  ter  a

información  á  nosa  disposición.  Pero  calquera  que  teña  una  certa  experiencia  con

computadores  ou  outros  dispositivos  similares  atopouse  algunha  vez  cunha

desagradable situación como a de Berto.

A única forma de protexernos ante as perdas de información é realizar

copias de seguridade dos arquivos noutros dispositivos e soportes. As

copias de seguridade,  tamén coñecidas como backups,  son cada día

máis importantes e necesarias, pois aumenta o número de dispositivos

que utilizamos e o volume de información que manexamos.

Por que facer copias de seguridade

As perdas de información adoitan presentarse de maneira inesperada e poden provocar

danos  irreparables.  As  causas  polas  que  podemos  perder  os  nosos  arquivos  máis

prezados poden ser de diferente índole:



• Avaría total ou parcial dos discos duros, do computador ou externos. Aínda

que en ocasións aparecen síntomas que nos poden alertar, a maioría das veces o

fallo é repentino e sen posibilidades de recuperación.

• A  gran  variedade  de  dispositivos  móbiles

(https://www.osi.es/es/smartphone-y-tablet)  que  utilizamos (portátil,

tableta, smartphone, etc.) fai que aumente a probabilidade de perdelos ou que

nolo rouben, coa consecuente perda de información.

• A deterioración física provocada polo tempo e o uso afecta tamén a soportes

como os  CDs e DVDs.

• O borrado accidental é outro modo de perder información. Non todo poderemos

rescatalo  da  papeleira  de  reciclaxe.  Por  exemplo,  non  poderemos  recuperar

ficheiros  sobrescritos no computador ou arquivos eliminados en móbiles como

Android.

• Algúns tipos de virus poden provocar a destrución ou borrado dos arquivos e

quedar  irrecuperables.  Un  exemplo  disto  é  o  famoso  virus  que  suplanta  ao

servizo  de  Correos  e  Telégrafos

(https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2015/05/correos-y-telegrafos-no-te-ha-

enviado-ninguna-notificacion).

Máis tarde ou máis cedo poderiamos atoparnos coa desagradable situación de non

poder recuperar os nosos arquivos.

Como facer copias de seguridade

As copias de seguridade son “segundas copias” dos nosos arquivos que deben manterse

sempre en dispositivos diferentes ao orixinal. Vexamos de cantas maneiras podemos

realizalas.

1. En discos externos conectados mediante USB. É o modo máis recomendable para

realizar  as  copias  de  seguridade.  A  gran  capacidade  dos  dispositivos  actuais

permite gardar todos os nosos arquivos valiosos.
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Podemos realizar copias de dúas formas diferentes:

• Manual. Seremos nós, os que de maneira proactiva copiemos aqueles arquivos

que nos parezan máis importantes salvagardar noutro soporte. Para recuperar

unha copia, simplemente conectaremos de novo o disco duro, USB, DVD, etc. ou o

soporte  que  utilizásemos  para  realizar  as  copias  ao  noso  computador  ou

dispositivo que corresponda e rescataremos os arquivos que necesitemos.

• Automática.  É  posible  programar  a  realización  automática  de  copias  de

seguridade de maneira periódica, para que non teñamos que estar pendentes nós

desta tarefa, unha opción moi práctica e cómoda para a maioría de nós. Tras

realizar unha primeira copia de seguridade completa, a seguinte que fagamos

podemos  programala  para  que  copie  unicamente  aqueles  arquivos  que  fosen

modificados, o que supón un aforro importante de espazo de almacenamento. 

1. Se somos usuarios de Windows, para realizar esta tarefa podemos facer

uso da funcionalidade que vén integrada co sistema operativo Windows

“Copias de seguridade e restauración” (https://support.microsoft.com/es-

es/windows/realizar-y-restaurar-una-copia-de-seguridad-del-pc-

ac359b36-7015-4694-de9a-c5eac1ce9d9c#1TC=windows-7).

2. Nos  equipos  MAC,  pódese  utilizar  “Time  Machine”

(https://support.apple.com/es-es/mac-backup).
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3. En  dispositivos  Android  desde  o  menú  Axustes  >  Copia  seguridade  e

restablecemento  (https://support.google.com/android/answer/2819582?

hl=es&visit_id=637903787584030600-4287782311&rd=1).

4. Para copias de seguridade en dispositivos iOS pódese facer uso do servizo

iCloud e tamén iTunes (https://support.apple.com/es-es/HT203977).

2. Na nube.  Existen servizos que nos ofrecen espazo na internet para almacenar

arquivos.   DropBox (https://www.dropbox.com/),  Box  (https://www.box.com/es-

419/home), Google Drive (https://drive.google.com/drive/my-drive) ou One Drive

(https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/onedrive/online-cloud-

storage), son algúns dos máis coñecidos, pero existen moitos máis.

3. DVD ou Blu- ray. Se desexamos realizar copias en soportes físicos, poderemos

escoller  como  formato  de  almacenamento  algún  destes  dispositivos.  Iso  si,

@teniendo en cuenta se estes discos son compatibles co noso gravador, pois non

todos  admiten  os  formatos  máis  recentes.  Os  programas  deseñados  para

realizar copias de seguridade poden utilizar discos deste tipo como destino de

gravación. Recorrer a discos “ regrabables”, pode ser unha boa elección, xa que

nos evita acumular un gran número deles,  especialmente se non ocupamos o

espazo total de almacenamento.

Cifra os teus datos

O cifrado é un método polo que convertemos en ilexible unha determinada información

ou mensaxe para que só acceda a ela a persoa autorizada facendo uso dun contrasinal,

código ou PIN necesario para descifralo.

Para entendelo mellor, imaxinemos que nunha frase substituímos cada unha das letras

pola seguinte do abecedario. O texto resultante será con seguridade ilexible, pero se

alguén coñece ou descobre o método de cifrado poderá descifrar a mensaxe, verdade?

Pois as novas tecnoloxías permiten utilizar métodos similares a este pero moito máis

sofisticados para cifrar a información.

Cifraremos a nosa información cando queiramos mantela a salvo de quen a puidese

atopar e asegurarémonos de utilizar un algoritmo de cifrado adecuado e de escoller
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claves difíciles de adiviñar (https://www.osi.es/es/contrasenas): cadeas de polo menos

oito caracteres, que carezan de significado, con letras, números e símbolos do teclado.

Se esquecemos a clave de cifrado nunca máis poderemos acceder á información.

Para cifrar a información utilizaremos programas ou aplicacións específicas. Nalgúns

dispositivos  veñen  xa  instaladas,  por  exemplo  BitLocker  para  Windows

(https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-

7/dd835565(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN),  pero  tamén  podemos  recorrer  a

aplicacións externas e gratuítas que podemos descargar da internet. Tamén existen

aplicacións que cifran contidos para os teléfonos móbiles e tabletas.

Os procesos de cifrado poden realizarse principalmente sobre dous ámbitos de contido:

• O dispositivo ou medio de almacenamento. Neste caso cífrase todo un medio

de almacenamento, como un disco duro. Non será posible acceder a ningunha

información contida nel sen coñecer o sistema de descifrado.

Este método pódenos levar moito tempo se o número de arquivos a cifrar é

elevado. Tamén veremos reducida a velocidade de funcionamento do disco duro,

polo  que  só  será  unha  opción  recomendable  se  utilizamos  devandito  disco

esencialmente como dispositivo de copia de seguridade.

• Os arquivos e cartafoles. Podemos protexer unha parte da información contida

nun  medio  de  almacenamento,  sexa  un  disco  duro  ou  a  nube.  Só  aqueles

cartafoles ou arquivos que escollamos para o cifrado serán ilexibles para quen

non coñeza a clave, e o resto de información será accesible normalmente.

Por exemplo,  podemos protexer  mediante  cifrado só aqueles  cartafoles  onde

almacenamos  documentos  con  información  persoal  ou  arquivos  que  son

propiedade da empresa para a que traballamos.

Fonte: Oficina Internacional del Internauta (OSI)
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