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شن�تك الشهريه للتوعية بأمن المعومات

هل لديك نسخه احتياطية لبياناتك؟
نظرة عامة

إذا كنــت تســتخدم جهــاز كمبيوتــر أو جهــاز محمــول لفـ تـرة ،عاجـا ً أم آجـا ً ســيحدث خطــأ مــا .فمــن الممكــن أن تحــذف ملفاتــك بالخطــأ أو يحــدث
ف
ال�مجيــات الخبيثــة مثــل برمجيــة الفديــة  ransom wareقــد تحــذف ملفاتــك أو تقــوم
و� أســوء االحتمــاالت ب
خلــل بالجهــاز يســبب فقــد البيانــات .ي
ـف�هم .ومــن هنــا تكــون النســخ االحتياطيــة للبيانــات هــي الطريقــة الوحيــدة الســتعادة حياتــك الرقميــة.
بتشـ ي

ت
وم� وكيف؟
لماذا ي

النســخ االحتياطيــة هــي نُســخ مــن معلوماتــك المخزنــة ف ي� مــكان آخــر بخــاف الكمبيوتــر أو الجهــاز المحمــول .عندمــا تفقــد بيانــات ذات قيمــة،
يمكنــك اسـ تـرداد بياناتــك مــن النســخ االحتياطيــة .الخطــوة أ
احتياطيا.1.بيانــات محــددة مهمــة بالنســبة لــك.2كل
الوىل :هــي تحديــد مــا تريــد نســخه
ً
ش�ء ،بمــا ف� ذلــك نظــام التشــغيل بأكملــه .يتــم تكويــن العديــد مــن حلــول النســخ االحتياطــي بشــكل افـ تـر ضا� الســتخدام الطريقــة أ
الوىل ،فهــي
ي
ي
ي
أ
ث
احتياطيــا أو تريــد أن تكــون دقي ًقــا ،فقــم بنســخ
ـتخداما .إذا لــم تكــن متأكـ ًـدا ممــا تريــد نســخه
تقــوم بعمــل نســخ احتياطــي للمجلــدات الكــر اسـ
ً
ً
ش
احتياطيــا .الخطــوة الثانيــة :قــرر عــدد مــرات النســخ االحتياطــي.
�ء
ً
كل ي
اف�اضيــة للخيــارات أ
تتيــح لــك برامــج النســخ االحتياطــي المضمنــة مثــل  Apple Time Machineأو  Windows Backup and Restoreإعــدادات ت
الكـ ثـر
ـبوعيا ،إلــخ .كمــا توجــد حلــول لعمليــات النســخ االحتياطــي تضمــن نســخ الملفــات الجديــدة
يوميــا أو أسـ ً
شــيوعاً وتشــمل خيــارات للنســخ كل ســاعة أو ً
أ
ئ
ـا� يوميــا للملفــات المهمــة.
ـوص عــى القــل بعمليــة النســخ االحتياطــي التلقـ ي
أو المعدلــة بشــكل فــوري ،وهنــا فإننــا نـ ي
أ
ت
ت
ـ�
ـ� والتخزيــن السـ ب ي
ـحا� (عـ ي
هنــاك طريقتــان :التخزيــن المحـ ي
ـ� االن�نــت) .ففــي طريقــة التخزيــن المحليــة للنســخ االحتياطيــة تعتمــد عــى الجهــزة الـ ي
ت
ز
ـ� للنســخ االحتياطيــة
ـ� يمكــن الوصــول إليهــا .ممـ يـرات التخزيــن المحـ ي
تتحكــم فيهــا مثــل محــركات أقــراص  USBالخارجيــة أو أجهــزة شــبكة  Wi-Fiالـ ي
ف
ت
ـ� هــو
ـ� قــد تواجهــك ي� اســتخدام التخزيــن المحـ ي
هــي أنهــا تمكنــك مــن النســخ االحتياطــي واســتعادة كميــات كبـ يـرة مــن البيانــات برسعــة .المشــاكل الـ ي
أيضــا إذا كنــت
إذا أصبحــت مصابًــا بب�امــج ضــارة ،مثــل برمجيــة الفديــة»  ،“ ransom wareفمــن الممكــن أن تنتـ شـر العــدوى إىل نُســخك االحتياطيــةً .
ن
وأيضــا النســخ االحتياطيــة .إذا كنــت تســتخدم أجهــزة خارجيــة
ـا� مــن كارثــة ،مثــل الحريــق أو الرسقــة ،فقــد يــؤدي ذلــك إىل فقــدان الكمبيوتــر ً
تعـ ي
للنســخ االحتياطيــة ،فقــم بتخزيــن نســخة خــارج الموقــع ف ي� مــكان آمــن وتأكــد مــن تســمية النســخ االحتياطيــة بشــكل صحيــح.
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ال تن�نــت .عــاد ًة مــا تقــوم بتثبيــت تطبيــق عــى جهــاز الكمبيوتــر
ـحا� للنســخ االحتياطيــة فهــي تقــوم بتخزيــن ملفاتــك عــى إ
أمــا طريقــة التخزيــن السـ ب ي
تلقائيــا بأخــذ نســخة احتياطيــة مــن ملفاتــك إمــا وفــق جــدول زمـن محــدد أو عنــد تعديلهــا .تتمثــل مـ ي ز
ـرة الحلــول
الخــاص بــك ،ثــم يقــوم التطبيــق
ً
ي
أ
ف
أيضــا ،نظـ ًـرا لن بياناتــك موجودة
وغالبــا مــا تكــون النســخ االحتياطيــة تلقائيــة ويمكنــك عــادة الوصــول إىل ملفاتــك مــن أي مــكانً .
الســحابية ي� بســاطتهاً ،
ف
�نز
ـرا ،يمكــن أن تســاعدك ال ُنســخ االحتياطيــة الســحابية
ي� الســحابة ،فلــن تؤثــر الكــوارث الم ليــة ،مثــل الحريــق أو الرسقــة ،عــى النســخ االحتياطــي .أخـ ي ً
ف
ف
ت
ـحا� لل ُنســخ االحتياطيــة هــي قدرتــك عــى
ـا� مــن إصابــات ب
ـ� تواجهــك ي� التخزيــن السـ ب ي
عــى التعـ ي
ال�امــج الضــارة مثــل  .Ransomwareالعيــوب الـ ي
ت
احتياطيــا ورسعــة شــبكتك .قــد تكــون مـ تـردد الســتخدام أي مــن الطــرق الســابقة
ـ� قمــت بنســخها
ً
النســخ االحتياطــي واالعتمــاد عــى مقــدار البيانــات الـ ي
ـ� معــا لزيــادة أ
المــان لملفاتــك.
لعمليــة النســخ االحتياطــي ،يمكــن اســتخدام الطريقتـ ي ن ً
ف� أ
الجهــزة المحمولــة ،يتــم تخزيــن معظــم بياناتــك بالفعــل ف ي� الســحابة .ومــع ذلــك ،فقــد ال تكــون إعــدادات تطبيقــات المحمــول والصــور الحديثــة
ي
وتفضيــات النظــام ُمدرجــة بشــكل ســليم لذلــك عليــك ضبطهــا .مــن خــال عمــل نســخة احتياطيــة لجهــازك المحمــول ،وهــذه الطريقــة ال تحافــظ
عــى هــذه المعلومــات فحســب ،بــل إنــه مــن أ
الســهل نقــل بياناتــك عنــد ت
ال�قيــة إىل جهــاز جديــد.

النقاط الرئيسية
•النســخ االحتياطــي للبيانــات الخاصــة بــك هــو نصــف المعركــة؛ يجــب أن تكــون متأكـ ًـدا من أنــه يمكنــك اســتعادة نســختك االحتياطية
مــن خــال اختبــار دوري لل ُنســخ االحتياطيــة الخاصــة بك.
أ
•إذا قمــت بإعــادة إنشــاء نظــام مــن النســخة االحتياطيــة ،فتأكــد مــن إعــادة تطبيــق أحــدث تصحيحــات المــان والتحديثــات قبــل
اســتخدامه مــرة أخــرى.
أ
ف
ت
ت
ـ� يســهل عليــك اســتخدامها والبحــث ي� خيــارات المــان.
•إذا كنــت تســتخدم حـ ًـا ســحاب ًيا عـ بـر إ
الن�نــت ،فحــدد أحــد الحلــول الـ ي
ـ� لتأمـ ي ن
عــى ســبيل المثــال ،هــل يدعــم التحقــق بخطوتـ ي ن
ال تن�نــت؟
ـ� حســابك عـ بـر إ

•

النسخ االحتياطية هي طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لحماية حياتك الرقمية.
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