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دراین شماره..

• از چه ي ز
بگ�يم و چه زمان؟
چ� پشتيبان ي
بگ�يم
•چگونه پشتيبان ي
بازیا�
• ب
•نكات كليدى

مقدمه

بازیا�
پشتيبان يگ�ى و ب

دير يا زود با ق
اتفا� ناخواسته به احتمال زياد فايل هاى شخىص ،مدارك يا
ف
تصاد� و
عكس هايتان را از دست خواهيد داد .مثال ها شامل پاك كردن
خرا� سخت افزار ،گم كردن لپ تاپ يا آلوده شدن به
ناخواسته فايىل ،ب
ويروس كامپيوتری مى باشند .در ي ن
چن� مواقعى ،پشتيبان ها اغلب تنها راه
گ
خ� نامه ما توضيح خواهيم داد
بازیا� زند� ديجيتاىل شماست .در اين ب
ب
ت
بگ�يم و چگونه اس�اتژى
پشتيبان چيست و چگونه از داده هايمان پشتيبان ي
ای را كه برايمان مناسب است را طرح ریزی کنیم.

رسدب� مهمان
ی

قضــا� شــناخته شــده
 Heather Mahalikمتخصــص تحقیقــات دیجیتــال امــور
ي
اســت ،و تمركــزش بــر امــور قضـ يـا� مربــوط بــه تلفــن هــاى هوشــمند اســت .او يــى
از نويســندگان کتــاب تحقیــق امــور قضـ يـا� روی موبايلهــای و نویســنده مشـرت ک كتــاب
آمــوزش امــور قضـ يـا� آندرويــد و يــى از نويســندگان  FOR585امــور قضـ يـا� ش
پي�فتــه
تلفــن هوشــمند و  FOR518امــور قضـ يـا� مكينتــاش بــراى موسســه  SANSاســت .او را
در smarterforensics.comو  Twitter:@heathermahalikتعقيــب كنيــد.

از چه ي ز
بگ�يم و چه زمان؟
چ� پشتيبان ي

ذخ�ه شده اند ،ت
وق� شما اطالعات مهمى از دست مى دهيد ،مى توانيد آن اطالعات را از پشتيبان ها
پشتيبان ها پك� اطالعات شما هستند كه جاى ديگرى ي
بازيا� كنيد .مشكل اينست كه متاسفانه ت
بيش� مردم پشتيبان تهيه نمى كنند گرچه پشتيبان يگ�ى كارى ساده و ارزان است .دو روش در زمينه انتخاب اينكه
ب
ز
چ�! شامل همه سيستم عامل .روش اول پشتيبان يگ�ى را آسان
بگ�يم وجود دارد -١ .داده خاىص كه برايتان خيىل مهم است -٢ .همه ي
از چه فايىل پشتيبان ي
ز
ن
چ�ی پشتيبان يگ�ى كنيد ،ما توصيه
دوم� روش ساده تر و قابل فهم تر است .اگر شك داريد از چه ي
جو� می کند .ي
می کند و در فضاى ديسك سخت رصفه ي
مى كنيم از همه ي ز
چ� پشتيبان يگ�ى كنيد.
گ
بگ�يد كه هر چند وقت يكبار از داده هايتان پشتيبان يگ�ى كنيد .گزينه هاى معمول ت
ساع� ،روزانه ،هفت� و يغ�ه هستند .براى
در مرحله بعد بايد تصميم ي
استفاده در نز
م�ل ،برنامه هاى پشتيبان يگ�ى شخىص مثل  Time Machineش�كت اپل يا  Restore and Backup Windowsش�كت مايكروسافت به شما امكان
ايجاد پشتيبان يگ�ى بصورت خودكار برنامه ن
زما� « تنظميمش كن و دیگر بهش فکر نكن» مى دهند .اين راه حل ها در طول روز و هنگام كار با كامپيوترتان يا
ح� ت
ت
وق� با آن كار نمى كنيد ،ب� رس و صدا از داده هايتان پشتيبان يگ�ى مى كنند .راه حل هاى ديگر «حفاظت مستمر» است كه در آن از فايل هاى جديد
تغي� يافته به محض اينكه بسته شدند پشتيبان يگ�ى مى كند .ما پيشنهاد مى كنيم حداقل روزانه پشتيبان يگ�ى كنيد .در نهايت سواىل كه از
و فايل هاى ي
خود مى پرسيد اينست « چقدر اطالعات ممكن است از دست بدهم اگر مجبور شوم از نسخه پشتيبان اطالعات را برگردانم؟»

بگ�يم
چگونه پشتيبان ي

ذخ�ه سازى ابرى .رسانه ي ز
دو راه براى پشتيبان يگ�ى از داده ها وجود دارد .رسانه ي ز
ف�يىك به انواع سخت افزار ،مثل دى وى دى ،يو اس ب� درايو
ف�يىك و ي
ذخ�ه كرده
يا درايور هاى سخت خارجى گفته مى شود .از هر رسانه اى كه انتخاب مى كنيد ،هرگز فايل هاى پشتيبان را
همانجا� كه فايل هاى اصىل را ي
ي
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ـا�
پشــتيبا ن گـ يـر ى و باز یـ ب
ذخ�ه نكنيد .مشكىل كه رسانه ي ز
ف�يىك دارد اينست كه اگر در محل
ايد ،ي
شما فاجعه اى رخ دهد مثل آتش سوزى يا دزدى ،نه تنها ممكن است
كامپيوترتان را از دست بدهيد ،بلكه ممكن است پشتيبان را هم از دست
بدهيد .به ي ن
ها� از پشتيبانتان را در مكان
هم� داليل ،شما بايد نسخه ي
ئن
مطم� ديگرى نگه داريد .اگر پشتيبان ها را جاى ديگرى برديد ،حتما
چ�ى و ىك پشتيبان گرفته ايد .براى امنيت ت
يادداشت كنيد كه از چه ي ز
بيش�،
پشتيبان ها را رمز گذارى كنيد.

ت
جا�
راه حل هاى ابرى متفاوتند ،آنها خدما� هستند كه فايل هاى شما ي
در ت
ذخ�ه شده نگهداری می شوند .بسته به حجم داده اى كه مى
اين�نت ي
بگ�يد ممكن است پوىل باشند .طريقه كاركردش
خواهيد از آن پشتيبان ي
بدين صورت است برنامه اى بر روى كامپيوترتان نصب مى شود كه بطور
پشتيبان یگ�ی هاى خودكار و قابل اعتماد اغلب آخرين خط
خودكار از فايل هايتان پشتيبان مى يگ�د .برترى اين روش اينست كه چون
پشتيبان هاى شما در ت
دفاعى شما برای حفاظت از داده هايتان هستند.
این�نت هستند ،اگر فاجعه اى در خانه تان اتفاق
بيفتد ،پشتيبان ها در امنيت هستند .بعالوه ،مى توانيد به پشتيبان هايتان
دس�ىس داشته باشيد ،اغلب ت
ت
ح� فقط فايىل منحرص بفرد ،از هر كجا
ت
بازیا�
ح� هنگام مسافرت .اشكال اين روش اينست كه پشتيبان یگ�ی و ب
بر اساس سیتم ابری ممكن است آهسته تر باشند ،بخصوص اگر حجم ديتا زياد باشد .اگر نمى دانيد كدام روش پشتيبان يگ�ى براى شما مناسب تر است (
رسانه ي ز
ف�يىك يا ابری) در ذهن داشته باشيد كه هميشه مى توانيد از هر دو روش استفاده كنيد.
در پايان ،دستگاه هاى موبايلتان را فراموش نكنيد .مزيت دستگاههاى موبايل اينست كه ت
ذخ�ه شده اند ،مثل ايميل ،رويدادهاى
بيش� داده ها قبال در ابر ي
ت
ذخ�ه نشده باشد ،مثل موقعيت اپليكشن هاى موبايل ،عكس هاى جديد و تنظيمات
تقويم يا تماس ها .اما ممكن است
اطالعا� داشته باشيد كه كه در ابر ي
بازیا� دستگاه هم ت
آسان� است .مثال هنگامى كه به دستگاه
سيستم .با پشتيبان يگ�ى از دستگاه موبايلتان ،نه تنها از اين اطالعات حفاظت مى كنيد ،بلكه ب
جديد ارتقاء مى دهيد (یا دستگاه جديد تر مى خريد) ،يك آيفون /آيپد بطور خودكار با ابر ش�كت اپل پشتيبان يگ�ى مى شود .آندرويد يا دستگاههاى ديگر
بسته به سازنده يا ارائه دهنده خدمات پشتيبان يگ�ى مى شوند .در بع�ض موارد ،ممكن است اپليكشن موبايىل بخريد كه مخصوصا براى پشتيبان يگ�ى
طراحى شده باشد.

بازيا�
ب

معت�
بازيا� يك فايل و ب
بازيا� كنيد .هر ماه با ب
پشتيبان يگ�ى از داده فقط نيمى از چالش است؛ شما بايد اطمينان حاصل كنيد كه مى توانيد داده ها را ب
بگ�يد ( مثل تعويض هارد درايو) و
كردن محتويات بررىس كنيد كه پشتيبان ها درست كار كنند .بعالوه ،حتما قبل از ارتقاى اساىس ،از كل سيستم پشتيبان ي
بررىس كنيد كه قابل بازگرداندن باشد.
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ـا�
پشــتيبا ن گـ يـر ى و باز یـ ب

نكات كليدى

•پشتيبان يگ�ى را تا جاى ممكن خودكار كنيد و آنرا بطور مرتب چك كنيد.
امني� بروز ن
بازیا� كل سيستم با استفاده از پشتيبان ،حتما از آخرين و جديد ترين روش هاى ت
رسا� شده استفاده كنيد.
•هنگام ب
ب� برده شوند تا اشخاص يغ� مجاز به آن ها ت
•پشتيبان هاى قديمى ممكن است باعث زحمت شوند ،و بايد از ي ن
دس�ىس پيدا نكنند.
•اگــر از راه حــل ابــرى اســتفاده مــى كنيــد ،در مــورد سياســت هــا و شــهرت ارائــه دهنــده آن تحقيــق كنيــد و اطمينــان حاصــل كنيــد آنهــا نيــاز هــاى
شــما را بــرآورده مــى كننــد .بــراى مثــال ،آيــا آنهــا داده هــا را رمــز گــذارى مــى كننــد؟ چــه كــى بــه پشــتيبان هــا دسـرت ىس دارد؟ آيــا آنهــا strong
 authenticationمثــل تاييــد دو-مرحلــه ای را پشـ ن
ـتيبا� مــى كننــد؟

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHدســرتیس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،مش ـرت ک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
حلهــای افزایــش آگاهیهــای امنیــیت موسســه SANSبیشــرت بدانیــد.
آدرسhttp://www.securingthehuman.org :
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ســایت  www.sycurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.
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