
Non perdas nada! Protexe a información do
teu dispositivo

Os nosos dispositivos móbiles conteñen moitísima información valiosa para nós,

como os nosos contactos,  mensaxes,  fotografías,  etc.  Esta  información corre  o

risco de ser subtraída se, por exemplo, perdemos o noso teléfono, róubannolo ou

se  se  infecta  por  un  malware.  Para  evitalo,  dámosche  algúns  consellos  para

manter os teus datos a salvo.

Coa  chegada  dos  últimos  avances  tecnolóxicos  fomos  adquirindo  unha  especie  de

síndrome de “Diógenes da información”. Tratamos de non desprendernos de ningún

tipo  de  arquivo  ou  documento,  e  aos  poucos  imos  enchendo  a  memoria  de

almacenamento dos nosos dispositivos.

Ademais, estes arquivos conteñen información persoal que, se acabase en malas mans

ou se chegase a perderse, podería carrexarnos moitos problemas.

Pensaches que ocorrería se todas as notas que gardas na túa smartphone perdésense?

Ou se as fotografías e vídeos que tes na memoria do teléfono acabasen en mans dun

descoñecido? Só de pensalo ponse un nervioso! Por esta razón, deixámosche algúns

consellos para que os poñas en práctica cos teus dispositivos móbiles.

1. Protección física do dispositivo:

Cando falamos de protección ou seguridade física referímonos

ás  medidas  que  podemos  implementar  para  protexer  a

información dos nosos dispositivos en caso de roubo ou perda.



Unha das primeiras capas de seguridade que podemos prover como usuarios, é o uso de

contrasinais para desbloquear o noso dispositivo.

A segunda capa de protección, para evitar que os ciberdelincuentes accedan aos nosos

datos,  sería  descargar  aplicacións  “antirrobo  ou  perda”.  Lembra  que  deben  ser

descargadas en plataformas oficiais e manterse sempre actualizadas.

Existen  aplicacións  antirrobo  para  Android,  como  Atopar  o  meu  dispositivo

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.adm),  as cales

nos permiten:

1. Localizar o noso dispositivo, se por exemplo non sabemos onde se atopa ou

nolo roubaron.

2. Borrar toda a información do dispositivo para evitar que caia en malas mans.

3. Bloquear a opción de apagado, para que se manteña sempre aceso.

4. Xerar  copias  de  seguridade automaticamente,  co  que  dispoñeremos dunha

última versión da información do noso dispositivo.

5. Mesmo,  permiten  bloquear  a  tarxeta  SIM  para  engadir  un  nivel  máis  de

seguridade.

Algo parecido sucede con Apple, xa que automaticamente vén coa opción de “Atopar a

miña iPhone” (https://support.apple.com/es-es/HT201472).  Neste  caso só podería  ser

localizado, se o dispositivo está aceso.

2. Xestión de contas de usuario:

Mentres que nos dispositivos móbiles da marca Apple non existe a opción de ter varios

usuarios  nun  mesmo  equipo,  en  Android

(https://support.google.com/nexus/answer/2865483?hl=es)  se  podemos  dispoñer  de

varias contas nun mesmo dispositivo.

As vantaxes de ter varios usuarios son:

- A posibilidade de  compartir os nosos dispositivos con outros

usuarios,  mantendo  para  cada  conta  unhas  configuracións

concretas.
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- Ademais, os datos quedarán gardados de forma privada, sendo imposible acceder a

eles desde outra conta de usuario.

-  Dispoñer  dunha  selección  de  aplicacións  distinta  para  cada  conta.  Mesmo,

poderemos  ter  unha  conta  específica  para  os  nosos  fillos/fillas  a  modo de  control

parental, outra para xestións e trámites, outra para lecer, etc.

3. Creación de copias de seguridade:

Unha forma moi útil de manter a información a salvo, e sobre todo, dispoñible en todo

momento,  é  mediante  as  copias  de  seguridade  (https://www.osi.es/es/copias-de-

seguridad-cifrado).  Tanto  se  tes  Android

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

hl=es&visit_id=637970153206363033-1096404009&rd=1),  coma  se  tes  un  dispositivo

iOS  (https://support.apple.com/es-es/HT203977),  podes  e  debes  crear  copias  de

seguridade de todos os datos almacenados no teu móbil para non perder ningún.

O recomendable é manter copias de seguridade en diferentes formatos. Unha opción é

crealas na nube. Android proporciónache a posibilidade de facelas na súa Google Drive

(https://www.google.com/drive/),  así  como  Apple  ofrece  o  iCloud

(https://www.icloud.com/).  Estas  poden  configurarse  para  que  arquivos  específicos

cópiense de maneira diaria ou periodicamente.

O outro formato para realizar copias de seguridade sería almacenalas de forma física,

xa sexa directamente no teu computador, ou nun disco duro externo. Conectando o

dispositivo móbil ao computador e creando un cartafol que inclúa todos os arquivos

que  desexemos  copiar.  Podemos  manter  este  cartafol  no  disco  duro  dos  nosos

computadores, aínda que o mellor sería copiala nun disco duro externo xunto ao resto

de copias dos nosos dispositivos.

4. Cifrado da información:

O cifrado do noso dispositivo consiste en facer que a información

que  contén  non  sexa  accesible  para  aqueles  que  non  están

autorizados  para  lela,  modificala  ou  borrala.  Deste  xeito,  por

exemplo, se un terceiro quixese acceder á nosa galería de imaxes,
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debería introducir un contrasinal previamente, pola contra, non poderá visualizar as

imaxes.

Unha vez cifrado, a túa música, vídeos, fotos e datos das aplicacións só serán accesibles

se introduces o contrasinal ou o código PIN que configurases durante o proceso de

cifrado.

-  Como  cifrar  un  dispositivo  Android (https://docs.microsoft.com/es-

es/mem/intune/user-help/encrypt-your-device-android):  na  maioría  das  versións  do

sistema operativo, o procedemento é moi similar. O único que necesitarás ter en conta

é que debes ter un PIN ou contrasinal como método de cifrado/descifrado.

No  caso  de  dispoñer  dunha  tarxeta  microSD,  os  datos  que  conteña  tamén  serán

cifrados  no  proceso.  Por  iso,  lembra  que  antes  de  pasar  a  outro  dispositivo  a

información, debes descifrala primeiro.

- Como cifrar un dispositivo iOS: os dispositivos da marca Apple (iPhone ou iPad) máis

modernos xa cifran o seu contido por defecto unha vez implementado o código de

desbloqueo  (https://support.apple.com/es-es/HT204060),  con  varios  niveis  de

protección.
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Agora que aprendemos diferentes medidas para protexer a nosa información lembra

cales son os pasos que debes seguir:

1. Protexe o teu dispositivo de maneira física. Non permitas que alleos poidan ter

acceso a eles.

2. Se podes xestionar contas de usuario no teu dispositivo, non dubides en crealas.

3. Crea copias de seguridade da túa información e almacénaas de maneira cifrada.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


