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النسخ االحتياطي واستعادة البيانات
نظرة عامة

أ
ف
و� أي وقــت ،فربمــا تفقــد بعــض
فقــدان البيانــات قــد يحصــل لي أحــد ي
ملفاتــك أو صــورك الشــخصية .أســباب ذلــك كثـ يـرة مثــل حــذف الملفــات
عــن طريــق الخطــأ ،أو تعطــل الجهــاز أو فقدانــه أو إصابــة جهــازك بأحــد
ال�امــج الخبيثــة .عندمــا يحصــل ذلــك تكــون النســخ االحتياطيــة غالبــا
ب
ف
الطريقــة الوحيــدة الســتعادة بياناتــك (أو بعضهــا) .ي� هــذه ش
النــرة ،
نوضــح مــا هــو النســخ االحتياطــي ،وكيفيــة وضــع اسـ تـراتيجية مناســبة لــك
لنســخ بياناتــك.

المحرر الضيف

ال�عــي إ ت ن
هيــذر مهالــك خبـ يـرة معتمــدة ف ي� الطــب ش
و� ،وهــي تركــز عىل
اللكــر ي
ال�عــي التطبيقــي أ
الهواتــف الذكيــة .شــاركت ف ي� تأليــف « الطــب ش
للجهــزة
أ
ال�عــي أ
للجهــزة الذكيــة» و «الطــب ش
المتنقلــة» و «الطــب ش
ال�عــي لجهــزة
ش
ماكنتوش»ومحــرر تقـن ي ل»تع ّلــم الطــب ال�عــي لنظــام أندرويــد» (مقررات
تــدرس ف ي� معهــد  .)SANSتابــع هيــذر عــى موقــع Smarterforesnics.com
وعــى تويـ تـر .@heathermahalik

ت
م� نقوم بأخذ نسخة إحتياطية و ماذا ننسخ

النســخ االحتياطــي هــو نســخ المعلومــات الخاصــة بــك و تخزينهــا ف ي� مــكان آخــر .عندمــا تفقــد بيانــات مهمــة ،يمكنــك اسـ تـرداد تلــك البيانــات مــن النســخة
االحتياطيــة .المشــكلة هــي أن معظــم النــاس ال يقومــون بأخــذ نســخة احتياطيــة ،وهــذا مؤســف ألن النســخ االحتياطــي عمليــة بســيطة وغـ يـر مكلفــة .هنــاك
طريقتــان لتحديــد مــا تنســخه )1( :نســخ البيانــات الهامــة بالنســبة لــك ،أو ( )2نســخ كافــة البيانــات بمــا ف� ذلــك ملفــات نظــام التشــغيل .الطريقــة أ
الوىل
ي
تحــدد بدقــة عمليــة النســخ االحتياطــي وتوفــر الوقــت والمســاحة المطلوبــة للنســخة االحتياطيــة ،لكــن الطريقــة الثانيــة أبســط وأشــمل .إذا كنــت غـ يـر متأكــد
ـوص بالطريقــة الثانيــة.
مــن أى طريقــة تختــار ،نـ ي

ت
ـى ترغــب فيهــا بعمــل النســخ االحتياطــي لبياناتــك .الخيــارات المتداولــة والشــائعة هــى
بعــد أن حــددت مــا تريــد نســخه عليــك أن تحــدد عــدد المــرات الـ ي
أ
ف أ
ف
ـخص مثــل Apple’s Time Machine
مــرة كل ســاعة ،مــرة ي� اليــوم ،مــرة واحــدة ي� الســبوع .هنــاك عــدد مــن تطبيقــات النســخ االحتياطــي للســتخدام الشـ ي
و  Microsoft’s Windows Backup and Restoreوالـ تـى تتيــح لــك وضــع جــدول زمـن تلقـ ئ
ـا� للنســخ االحتياطــي .هــذه الحلــول تقــوم بالنســخ االحتياطــي
ي
ي
لبياناتــك بصمــت خــال اليــوم بينمــا تكــون أنــت تعمــل أو بعيــدا عــن جهــازك .هنــاك تطبيقــات أخــرى توفــر حمايــة مســتمرة لبياناتــك بحيــث تقــوم بنســخ
أي ملفــات تقــوم بإنشــائها أو تعديلهــا عندمــا تقــوم بحفــظ هــذه الملفــات عــى جهــازك .مــا يســاعدك ف ي� اتخــاذ القــرار هــو «كــم مــن المعلومــات يمكــن يل
ـوص بعمــل النســخ االحتياطــي يوميـاً.
أن أخــره إذا اضطــررت إىل االســتعادة مــن النســخة االحتياطيــة؟» ،بشــكل عــام نـ ي

كيف نأخذ نسخة احتياطية

ـحا� .الوســائط الماديــة هــى أي نــوع مــن وســائط التخزيــن ،مثــل
هنــاك وســيلتان لحفــظ النســخة االحتياطيــة لبياناتــك :عــى وســائط ماديــة أو التخزيــن السـ ب ي
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ا لنســخ اال حتيا طــي و ا ســتعا د ة ا لبيا نــات
القــراص الرقميــة ( )CD/DVDأو محــرك أ
أ
القــراص الصلبــة الخارجــي أو
وصــات  ، .USBال تخــزن النســخة االحتياطيــة عــى نفــس الجهــاز الــذي
يحمــل الملفــات أ
الصليــة ألنــه لــن يفيــدك ف ي� حــال حــدث ش ئ
� لجهــازك
(مثــل تعطلــه أورسقتــه) .ينبغــي أن يكــون لديــك خطــة لتخزيــن النســخة
االحتياطيــة ف ي� مــكان آمــن .عندمــا يتــم التخزيــن ف ي� مــكان آمــن ،تأكــد مــن
أن تكتــب محتــوى و تاريــخ النســخ .للمزيــد مــن أ
بتشــف�
المــان ،قــم
ي
النســخة االحتياطيــة.
الخيــار آ
الســحا� -يقــوم بتخزيــن ملفاتــك ف ي� مــكان مــا
الخــر  -التخزيــن
بي
ت
عــى شــبكة إ ت
ـى تريــد نســخها،
الن�نــت .اعتمــادا عــى مقــدار البيانــات الـ ي
قــد تتطلــب هــذه الخدمــة رســوم ماليــة .تعمــل هــذه الخدمــة عــن طريــق
ال�نامــج تلقائيـاً بنســخ ملفاتــك .مـ ي ز
ـرة
تثبيــت برنامــج عــى جهــازك و يقــوم ب
يعت� خط الدفاع
النسخ االحتياطي الموثوق والمؤتمت ب
ف
ف
هــذا الحــل هــو أن النســخة االحتياطيــة مخزنــة � ت
االن�نــت ،حـ تـى ي� حــال
أ
ي
خ� لحماية بياناتك.
ال ي
حــدوث كارثــة طبيعيــة ف ي� منطقتــك ،فــإن النســخة االحتياطيــة تبقــى آمنــة.
وبالضافــة إىل ذلــك ،فإنــه يمكنــك الوصــول إىل النســخة االحتياطيــة ،مــن
إ
ف
ت
أي مــكان تقريب ـاً حــى عنــد الســفر .العيــب � هــذا الحــل هــو أن النســخ
اوالسـ تـرداد يمكــن أن يكــون بطيئ ـاً وخاصــة إذا كانــت لديــك كميــة كبـ يـرة
إ
أ
ـحا�) فيمكنــك القيــام بالخياريــن مع ـاً.
مــن البيانــات .إذا لــم تكــن متأكــداً مــن الخيــار النســب بالنســبة لــك (وســائط ماديــة أو التخزيــن السـ ب ي
أخـ يـرا ،ال تنــى عمــل نســخة احتياطيــة للبيانــات عــى أجهــزة الهاتــف المحمــول .أجهــزة الهاتــف الذكيــة تقــوم بتخزيــن معظــم بياناتــك ف ي� الســحابة،
مثــل بيانــات بريــدك إ ت ن
و� ،جدولــك الزم ـن ي  ،أو جهــات اتصاالتــك .ولكــن قــد يكــون لديــك بيانــات ال يتــم تخزينهــا ف ي� الســحابة ،مثــل التطبيقــات،
اللكــر ي
الصــور الشــخصية وإعــدادات نظــام التشــغيل .النســخ االحتياطــي لجهــازك المحمــول ال يحمــي فقــط هــذه المعلومــات ،لكنــه يســهل إعــادة بنــاء جهــازك،
الجهــزة أ
ال�قيــة إىل نظــام تشــغيل جديــد .أجهــزة مثــل «آيفــون  /آي بــاد» تنســخ معلوماتــك تلقائيــا إىل ســحابة «أبــل» .أ
مثــل بنــاء الجهــاز عنــد ت
الخــرى
ال�كــة المصنعــة للجهــاز أو برنامــج الصيانــة الــذي تشـ تـرك فيــه .ف� بعــض أ
مثــل آ
«الندرويــد» أو يغ�هــا تعتمــد عــى ش
الحــوال قــد تحتــاج لتســجيل أحــد
ي
التطبيقــات المصممــة لتخزيــن النســخ االحتياطيــة عــى الســحابة.

الحتياطية
التحقق من النسخة إ

أخــذ نســخة إحتياطيــة لبياناتــك ليســت ســوى بدايــة الحــل .عليــك أن تتأكــد مــن إمكانيــة اســتعادة البيانــات .تحقــق دائمــا أن النســخ االحتياطيــة تعمــل وذلــك
ت
ت
ـوص بأخــذ نســخة احتياطيــة كاملــة للجهــاز قبــل تبديــل جهــازك أو
ـى قمــت بنســخها وتحقــق مــن محتوياتــه .كمــا نـ ي
عــن طريــق اســرداد أحــد الملفــات الـ ي
اســتبدال القــرص الصلــب مثـاً ,وتحقــق مــن أن هــذه النســخة الكاملــة يمكــن اســتعادتها.
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ا لنســخ اال حتيا طــي و ا ســتعا د ة ا لبيا نــات

أمور هامة

المكان وتحقق من أنه يعمل بشكل منتظم.
•شغل تلقائيا النسخ االحتياطي قدر إ

وال�امج قبل استخدام النظام مرة أخرى.
•عند إعادة بناء النظام بأكمله من النسخة االحتياطية ،تأكد من تحديث التطبيقات ب
ين
مخول� لذلك.
•النسخ االحتياطية القديمة يجب إتالفها لمنع الوصول إليها من قبل أي أشخاص يغ�

ن
ـف�
ـى إحتياجاتــك .عــى ســبيل المثــال ،هــل يتــم تشـ ي
•إذا كنــت تســتخدم التخزيــن السـ ب ي
ـحا� ،راجــع قوانـ يـ� مقــدم الخدمــة وتأكــد مــن أنهــا تلـ ب ي
البيانــات عنــد تخزينهــا؟ مــن الــذي لديــه حــق الوصــول إىل النســخ االحتياطيــة؟ هــل يمكــن حمايــة بياناتــك مــن خــال مصادقــة قويــة مثــل التحقــق
مــن خطوتـ ي ن
ـ�؟

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول إىل أ
أوتش الشهرية! شن�ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.http://www.securingthehuman.org

النسخة العربية

المتخصص� ف� أمن المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسب آ
الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ن
تتم ترجمة هذه ش
ال يل
الساتذة
ي ي
بجامعة الملك فهد ت
للب�ول والمعادن.
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