Du har gemt en sikkerhedskopi af dine filer, så nu
behøver du aldrig mere bekymre dig om at miste
dem - eller hvad? Selv en backup kan gå tabt
eller gå i stykker, men der er kæmpe forskel på
holdbarheden, afhængigt af hvilken slags medie
du har gemt dine filer på.
pc'er, bruger du måske en USB-nøgle
med plads til adskillige gigabytes,
HenningRasmussen
mens digitalkameraets billeder gemmes på små hukommelseskort. Pc'en
Din helt almindelige pc rummer en- har sandsynligvis også et optisk drev.
ten en traditionel mekanisk harddisk
hvor du kan brænde dine egne cd'er.
eller en ny og moderne SSD.hvor da- dvd 'er og måske endda Blu-ray-skiver.
ta gemmes på integrerede kredsløb. Med alle de forskellige medietyper er
Når du skal flytte filer mellem flere der med andre ord masser af mulig-
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heder, når du skal arkivere eller flytte dine data, men hvilken type holder
længst? Det får du svar på i denne
artikel, hvor vi blandt andet undersøger levetiden på så forskellige medier som 3,5-tommersdisketter, cd'er,
dvd 'er, harddiske, SSD-drev,hukommelseskort og USB-nøgler - eller på
nettet hos tjenestersom Dropbox,Keepit og Google Drev. Når du gemmer
dine data på et medie udenfor pc'en,
vil du naturligvis gerne have, at filerne holder til evig tid - det gælder i
hvert fald, hvis der er tale om familiens arkiv af private billeder - men
det kan ingen af de eksisterende medier leve op til.
Især er levetiden på
de optiske me-

--

Derfindes masseraf forskelligemedietyper,du kan brugetil at gemmedine filer,
mengrundlæggendebyggerde alle på de sammetre teknologier:Derer den ældre
magnetiskelagring,den nyereoptiskeog den helt moderne,hvor data gemmespå
hukommelseschips.
Herkandu læseom deresstyrkerog svagheder.

-

lagring

Lagringaf data ved hjælp af magnetisme er den ældsteaf de moderne
lagringsteknologier,og i dag bruges
teknikkenprimært til almindeligeharddiskeog backup-båndi it-centre.For
10-20år sidenvar teknologien også
særdelesudbredt i form af 3,S-tommers
disketter,som enhverpc-ejerhavde
liggende på skrivebordet.

Optisk lagring

En del nyere pc'er sælges uden optiske drev
(fx dvd-drev), og derfor er brugen af cd'er,

dvd'er og Blu-ray-skiver

på retur. Da mæng-

den af de data, de fleste pc-:ejere gemmer,
er steget støt år efter år, er kapaciteten

på

de optiske medier oftest utilstrækkelig. Det
betyder, at du må brænde adskillige skiver

med data for at have plads til alle dine filer.

-

-- .
flash-hukommelse.Selvom elektronikken bryder sammen,ligger data stadig
på skiverneog kan genskabesaf
professionellefirmaer.
Svagheder:
I dag brugesmagnetisklagring stort set
kun i harddiske,og da de rummer mange bevægeligemekaniskedele,er de
modtageligeoverfor slagog stød.Der
er ogsåmangeindbyggede komponenter, som kanfejle,sådine data ikke kan
reddes.Magnetismeaftager med tiden
- dermed forsvinderdine filer, hvisde er
lagret magnetisk.
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du behandler dem korrekt. Brændbare skiver holder dog kortere tid end diske, der er
trykt på fabrik. Optiske medier indeholder
ingen elektronik, der kan gå i stykker, da
det hele sidder i det drev, der skal læse dem.
Dermed er det kun selve datalaget, der er
sårbart på cd'er, dvd'er og Blu-ray-diske.

Du kender flash-hukommelse fra din
USB-nøgle, kortet i dit digitalkamera
eller pc'ens moderne SSD-disk. Denne
nyere form for lagring af data er mange
gange hurtigere end både magnetiske
og optiske teknologier, ligesom den
ikke rummer bevægelige dele, der kan
gå i stykker.

Styrker:
Kanklareslagog rystelserog ekstreme
temperaturer.Overhalerefterhånden
de andre medierskapacitet- i løbet af i
år kommerder 16-TBSSD'erpå markedet til erhvervsbrug.

Svagheder:

Svagheder:

De optiske medier som fx cd'er og dvd'er

Hvercellei flash-hukommelsen kan kun

er ikke beskyttet af et hylster som de gammeldags disketter, og derfor er den mest
almindelige fejlkilde, at skiverne får ridser
eller bliver ødelagt af fugt, sollys eller høje
temperaturer. Du bør altid lægge dine optiske skiver i et cover, når du er færdig med at
bruge dem.

klare et bestemt antal skrivecyklusser,
før cellen dør. Prisen er stadig højere pr.
gigabyte end ved en magnetisk harddisk, og så rummer mediet ypern e med
flash-hukommelse avancerede elektroniske kredsløb, der kan fejle og bringe
dine data i fare.

~

En traditionel harddisk, som sidder
i milliarder af pc'er på verdensplan,
rummer masser af mekaniske og
bevægelige dele. Jo flere bevægelige dele et stykke udstyr består af.
desto større er risikoen for, at en af
delene vil fejle. Derudover rummer
en harddisk en printplade med styreelektronik, der blandt andet gør
det muligt for læsehovedet at finde
data og for disken at kunne tilsluttes din pc, og denne elektronik kan
også sagtens fejle, før selve dataene ryger. Det er ofte disse ting, der
går i stykker, når en harddisk bry-

Som med en harddisk gemmer en
gammeldags 3,5-tommersdiskette
også sine data i magnetisk formdog blot på en enkelt skive, mens
harddisken har adskillige skiver i
flere lag. Men i modsætning til en
harddisk rummer floppydisketten
ikke nogen elektronik. da al læsning og skrivning klares af pc'ens
drev.Derfor er disketten ikke følsom
overfor fejl i elektronik eller mekaniske dele. men dens magnetiske
svagheder er de samme som for

der

sammen.
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harddisken: Magnetismen vil aftage over tid, hvilket langsomt vil tage dine data med sig. Diskettens
dataskive er beskyttet af en tynd
plastikkasse, der skal holde støv
ude, men da den nemt kan gå i stykker, er der risiko for, at støv kommer

lægges til arkivering i en skuffe, ikke bevare sine data til evig
tid. Harddiskens nanometer små
magnetiske regioner er følsomme
overfor støv og andre partikler, og
derfor kan den også bryde sammen,
hvis der trænger partikler ind til disken. Hvis dine sikkerhedskopier
er arkiveret på eksterne harddiske,
bør du skifte diske hvert femte år.

ind til selve skiven. Hvis disketterne er opbevaret korrekt - uden fugt
og ved stuetemperatur- kan de sagtens holde op til 20 år. Vi anbefaler
dog, at du snarest får dine filer i
sikkerhed, hvis du stadig har disse
gamle disketter liggende.
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Blanke cd'er har en levetid på 5-10
år, når de blot ligger ubrugte på en
hylde. Når du har skrevet data på
dem, falder levetiden dog til 2-5 år.
Dette gælder kun cd'er, som du selv
brænderdine data på - fabriksfremstillede cd'er er lavet på en anden
måde og holder meget længere.
Mange producenter af brændbare cd'er lover længere end 10 års
levetid på deres diske - helt op til
20 år - men den virkelige levetid
afhænger stærkt af de omgivelser,
du opbevarer cd'erne i, og hvor ofte
du tager dem frem og bruger dem.

-

KOMPUTERFORALLE 3.2016
..w onu..'..
no

at holde længst muligt, skal du opbevare dem forholdsvist køligt mellem +5 og +20 grader med et
maksimalt temperaturudsving på
fire grader i timen og med en luftfugtighed på 30-50procent.

den. Ved både cd'er og dvd'er skal
du være påpasselig med ikke at udsætte dem for sollys over længere
tid, da uv-strålerne kan fortære datalaget på brændbare skiver. Denne svaghed er knap så udpræget

befaler vi ganske enkelt, at du med
få års mellemrum skriver dine data til nye og friske diske, hvis det
er dit foretrukne backup-medie.
Allerbedst er det dog at gemme
en alternativ kopi på en helt anden
medietype - fx en ekstern harddisk.

-

til at læse og skrive data på diskene. Svaghederne er derfor også de
samme, men dvd'en er dog mere
hårdfør end den ældre cd.
En brændbar dvd kan klare opbevaringstemperaturer på -20 til
+50grader og en relativ luftfugtighed på 5-90 procent - men disken
er stadig lige modtagelig overfor
ridser og andre skader på overfla-
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Da cd'er ikke er
beskyttet af et hylster, er de ekstremt
modtagelige for ridser og fingeraftryk, og
begge dele gør det umuligt at indlæse data. Blot
den mindste fejl på disken kan
forhindre, at du henter en større fil
ind på pc'en.
Over tid forfalder datalaget på
brændbare cd-skiver,men den mest
almindelige årsag til. at data går
tabt. er forkert behandling af skiven. Hvis du vil have dine cd'er til

~ .

-

Den
har kortere bølgelængde og kan
--

en

blå

laser,

--

skrive i smallere spor. De ekstra
spor på disken giver plads til 50GB
i dobbeltlag - cirka 10gange mere
end på en dvd. Blu-ray-skiverer mere holdbare end cd'er og dvd 'er {eks-

perternes forsigtige gæt er 10-15
år),men det handler
mest om opbevaringen, da de som både
cd'er og dvd'er er meget
sårbare overfor ridser, fedtede fingre, høje temperaturer
og længere tids sollys.
Ved helt korrekt opbevaring - det
vil sige under stuetemperatur og
uden sollys og fugt - kan en hjemmebrændt Blu-ray-disk formentlig
holde i flere årtier, mens en fabriksfremstillet disk kan holde endnu

længere tid. Men jo oftere du bruger
disken. desto større er risikoen for.
at du får ridset den. så data ikke
kan genskabes. Husk altid at lægge disken tilbage i et cover, når du
har brugt den.
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og temperaturudsving. Flash-hukommelse dør enten, fordi elektronikken i medierne går i stykker eller på grund af et stort antal skrivecyklusser.Al flash-hukommelsebestår nemlig af celler, der rummer

Moderne SSD'erhar software, som
sørger for at fordele skrivningen jævnt over alle celler, så
Hersesde
SSD'enholder længst muligt.
hukommelsesDine data overlever altså i
chips,somSSDlængere tid, hvis du kopierer
drevetsprintfilerne til en SSD-disk, som du
pladerummer.
ikke bruger hele tiden til dag- .
ligdagens mange opgaver.

--

er kor--

---

---

-

~

(Secure Digital) til kameraer og MicroSD-kort til telefoner. Den sidste
type er på størrelse med en lillefingernegl, men ved begge typer er
kortene reelt blevet så små, at den
største fare for dine data ganske en-
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nologi som USB-nøgler.og svaghederne er identiske. Der er ingen mekaniske dele. men til gengæld dør
flash-hukommelse ofte enten. fordi
elektronikken i medierne går i stykker eller på grund af et stort antal
skrivecyklusser. Dine data overlever længst tid. hvis du ikke skriver
konstant på hukommelseskortet.

I de senere år er det blevet meget
almindeligt at gemme sine data på
tjenester på nettet - fx Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drev og
Keepit, hvor du som Komputer for
alle-abonnent får 50GB backup. Det
har den fordel, at andre sørger for
at opbevare dine data optimalt, og
at du har adgang til dem overalt.
Filerne gemmes på store datacentre med perfekt luftfugtighed, temperatur og støvniveau, og al data
gemmes primært på almindelige
harddiske. Efterhånden opgraderer
datacentre til SSD-drev i stedet for

harddiske, men som bruger af tjenesterne behøver du ikke bekymre
dig om disse mediers levetid. Alle
data gemmes i adskillige kopier på
forskellige geografiske lokaliteter,
så selv hvis nogle af diskene bryder
sammen, vil en kopi straks træde
til, så du aldrig oplever et tab. Den
største risiko for, at du mister dine
data, er derimod, at firmaet bag tjenesten går konkurs eller på anden
vis beslutter at lukke forretningen.
Det skete fx for nylig med sikkerhedsfirmaet F-Securesonlinelager
Younited, som F-Secure solgte fra

til et firma. der ikke ønskedeat fortsætte tilbuddet. Derfor har F-Secure igennem flere måneder bedt deres brugere kopiere deres data i sikkerhed. inden det hele bliver slettet
for altid. De brugere. som ikke har
set denne mail fra F-Secure.vil miste alle deres filer. Dine data vil derfor være sikre på nettet så længe
firmaet bag tjenestenfortsættermed
at drive den. Vi anbefaler. at du kun
bruger online drev som et supplement til en fysisk sikkerhedskopi
- eller bruger to forskellige onlineløsninger for dobbelt sikkerhed.
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