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Um backup é algo crucial para garantir que seus dados e sua documentação não serão
acidentalmente excluídos, corrompidos ou perdidos se o seu dispositivo for confiscado. Durante
um bloqueio total ou parcial da internet, você pode não ser capaz de executar um backup
comum na nuvem ou então de enviar a documentação para um local externo seguro.
Descarregar os dados para um desktop ou laptop é uma forma de fazer backup, mas como as
pessoas geralmente não têm acesso a um computador, aqui estão algumas opções e dicas
para fazer backups dos arquivos de seu telefone durante um bloqueio da internet utilizando
outros métodos.

Use um drive OTG ou um drive sem fio
Dispositivos OTG, ou On-the-Go (em movimento), são um tipo de drive conectável por USB
compatível com muitos (mas não todos) Androids. Você pode conectar um pen drive OTG
diretamente em seu telefone ou usar um adaptador para USB para conectar seu telefone a um
disco rígido USB normal. Com o OTG, seu telefone fornece energia para o drive. Marcas
populares de dispositivos OTG incluem SanDisk, Kingston e Samsung, embora existam muitas
outras. Em dólares, normalmente custam entre US$ 8 e US$ 25, dependendo da capacidade
de armazenamento.

Os pen drives e drives sem fio são semelhantes aos discos rígidos normais, exceto que eles
não exigem cabos. Isso permite que você conecte a eles dispositivos que normalmente não se
conectam a discos rígidos, como o telefone. Uma vantagem de um drive sem fio em relação a
um drive OTG é que você pode conectar vários usuários ao mesmo drive sem fio ao mesmo
tempo. Isso pode ser útil, por exemplo, em uma situação de protesto quando você está
filmando como uma equipe — as filmagens de todos podem ser copiadas para um disco rígido
que outro membro da equipe esteja portando. Observe que, como não estão consumindo
energia de um dispositivo, os discos rígidos sem fio dependem de bateria e precisam ser
carregados.

A SanDisk é provavelmente a marca mais popular de pen drives sem fio, embora existam
outras. Os pen drives sem fio são geralmente mais caros do que os drives OTG e seus preços
variam de cerca de US$ 25 a US$ 100, dependendo da capacidade de armazenamento. Discos
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rígidos externos sem fio maiores custam em torno de US$ 150, dependendo da capacidade de
armazenamento.

Alternativa: Use um telefone antigo que não é mais utilizado

Se você não tem um drive OTG ou um disco rígido sem fio, mas tem um telefone antigo que
ainda funciona e não usa mais, você também pode reutilizá-lo para fazer backup. Contanto que
os dois telefones estejam próximos, você pode conectar e copiar mídia de um para o outro
usando Bluetooth, Wi-Fi Direct ou Near Field Communication (NFC) / Android Beam.

O Bluetooth e Wi-Fi Direct são tecnologias sem fio que permitem “emparelhar” dois dispositivos
sem outro roteador ou ponto de acesso entre eles. O Wi-Fi Direct oferece um alcance mais
amplo e transferência de dados mais rápida do que o Bluetooth, mas consome muito mais
energia. Enquanto isso, o NFC tem um alcance muito menor (de aproximadamente 4 cm) e
velocidades de transferência muito mais lentas do que o Bluetooth ou Wi-Fi Direct, mas se
conecta mais rápido e usa menos energia, então pode ser útil para pequenas transferências
rápidas quando você tem os dois dispositivos em mãos.

Seu telefone provavelmente possui aplicativos / recursos Bluetooth, Wi-Fi Direct ou NFC
integrados que permitem que você escolha dispositivos próximos com os quais compartilhar
arquivos. Se os dois telefones tiverem o app Files do Google instalado, você também poderá
compartilhar arquivos offline usando essas tecnologias no aplicativo.

Importante: a desvantagem da facilidade de conexão oferecida por esses serviços é que eles
não são seguros. Beacons e scanners de bluetooth e wi-fi podem ser usados   para rastrear sua
localização ou sondar seu dispositivo para obter informações. Infiltradores podem tentar se
emparelhar com o seu dispositivo, enviar arquivos indesejados ou até mesmo obter o controle
do seu dispositivo se ele estiver vulnerável. Para ficar mais seguro, desative esses serviços
quando não os estiver usando e só os ative quando estiver em locais seguros, limite as
permissões do aplicativo para apenas aquilo e para as pessoas que você precisa que
tenham acesso e acostume-se a realizar práticas de segurança do telefone, como
executar atualizações e ter uma senha forte.

Ao fazer a cópia, inclua qualquer descrição e metadados
separados
Ao copiar seus registros para um drive OTG, para um drive sem fio ou para um telefone antigo,
é útil incluir qualquer informação descritiva ou os metadados que possam estar separados da
mídia em si. Muitos aplicativos de documentação, por exemplo, geram documentos de texto
CSV ou JSON que incluem metadados extraídos do dispositivo (como, por exemplo, a
geolocalização, a hora e a data do registro) e também qualquer descrição inserida
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manualmente pelo usuário. Certifique-se de exportar e incluir esses documentos de metadados
em seus backups.

Proteja o drive com uma senha
Muitos discos rígidos sem fio podem ser protegidos por senha com um dispositivo móvel que
vem junto com a unidade. Observe que a proteção por senha não é a mesma coisa que a
criptografia (veja abaixo). A maioria dos discos rígidos sem fio ou drives OTG não possibilita a
criptografia de disco completo usando apenas um telefone celular, mas permitem que o disco
inteiro seja criptografado usando um computador.

Considere criptografar os arquivos

Se você precisa armazenar seus arquivos com mais segurança, considere criptografar seus
backups. Embora não seja possível criptografar a maioria dos discos rígidos sem fio ou drives
OTG com um telefone celular, você pode criptografar os próprios arquivos antes de movê-los
para o drive. Alguns aplicativos que permitem criptografar arquivos no Android incluem o
ZArchiver e o RAR. Esteja ciente de que você vai precisar lembrar as suas senhas de
criptografia. Não há como recuperar arquivos criptografados se você perder a senha.

Lembre-se de que alguns países podem ter leis que limitam ou criminalizam o uso de
criptografia. Usar criptografia para impedir que as autoridades acessem seus dados pode ser
visto como destruição de provas ou obstrução de uma investigação e pode ser uma ação
punível como crime. Este mapa de 2017 pode estar desatualizado, mas fornece um bom ponto
de partida se você tiver dúvidas sobre quais são as leis em seu país.

Guarde dois backups em locais separados
Um único backup nem sempre é confiável. Por exemplo, você pode perder o drive do backup,
danificá-lo ou ele pode simplesmente falhar. Os especialistas em TI geralmente aconselham as
pessoas a terem 2 backups (ou seja, 3 cópias no total), em dispositivos independentes
mantidos em locais separados. Isso ajuda a reduzir os riscos de todas as cópias.

Confira a publicação final desta série, “Como compartilhar arquivos e se comunicar durante um
bloqueio da internet”
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