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الستعادة
النسخ االحتياطي و إ
مقدمة

المحرر الضيف

اذا كنــت تســتخدم جهــاز حاســوب او هاتــف محمــول ،عاجــا ام أجــا
ســوف يحــدث خطــأ يتســبب ف ي� فقــدان ملفاتــك الشــخصية او مســتنداتك
كيــث بالمجريــن يعمــل ف ي� مجــال أمــن المعلومــات منــذ أكـ ثـر
او صــورك .عــى ســبيل المثــال مــن الممكــن ان تحــذف ملــف عــن طريــق
مــن  30عام ـاً .مــدرس مرخــص مــن ســانز  SANSلمقــرر SEC
الخطــأ او يحــدث فشــل ف ي� نظــام التشــغيل أو تفقــد جهــازك الخــاص
 301مقدمــة ف ي� أمــن المعلومــات ،كيــث يعمــل أيض ـاً ف ي� مجــال
او مــن الممكــن اصابتــه بملفــات ضــارة مثــل برمجيــات طلــب الفديــة
ـ� تويـ تـر @kpalmgren
استشــارات أمــن المعلومــات ،تابعــه عـ ي
 .Ransomwareف ي� مثــل هــذه الحــاالت يكــون النســخ االحتياطــي هــو
ت
الســرجاع ملفاتــك و»حياتــك» الرقميــة .ف ي� هــذه
الطريقــة الوحيــدة
النــرة ســوف نوضــح ماهــو النســخ االحتياطــي وكيفيــه عمــل نســخ احتياطــي للملفــات الخاصــة بــك وكيــف نضــع ت
ش
اســراتيجية بســيطة لذلــك.

النسخ االحتياطي ..ماهو ؟ ت
م�؟ وكيف؟

النســخ االحتياطــي هــو نســخ المعلومــات المخزنــة عــى أحــد االجهــزة (الكمبيوتــر او الجــوال مثـاً) ف ي� مــكان آخــر .الهــدف مــن ذلــك الرجــوع اىل تلــك
النســخ ف� حــال حــدث فقــد لبعــض تلــك المعلومــات .أ
للســف الكثـ يـر مــن النــاس يفشــلون ف ي� عمــل نســخ احتياطيــة منتظمــة عــى الرغــم مــن انهــا عمليــة
ي
أ
ـ� .الخيــار الول هــو تحديــد مــا تريــد
بســيطة وغـ يـر مكلفــة .هنــاك عــدة خيــارات عليــك تحديدهــا لتقــوم بعمليــة النســخ إ
الحتياطــي نرسدهــا فيمــا يـ ي
ت
ـ� تحددهــا وعمــل نســخة احتياطيــة لهــا فقــط - 2 .نســخ جميــع محتويــات الجهــاز بمــا ف ي� ذلــك نظــام التشــغيل
نســخه  - 1 :نســخ بعــض البيانــات الـ ي
ت ض
ا� الســتخدام النهــج االول حيــث انهــا تقــوم بعمــل نســخ
ب
وال�امــج المثبتــة عــى الجهــاز .اغلــب حلــول النســخ االحتياطــي يتــم تكوينهــا بشــكل افــر ي
ف
ث
و� الكثـ يـر مــن االحيــان هــذا كل ماتحتاجــه .ولكــن اذا كنــت غـ يـر متاكــد مــن عمليــة النســخ
احتياطــي للمعلومــات الموجــودة بالملفــات االكــر اســتخداما ،ي
ث
ش
�ء.
االحتياطــي وتريــد ان تكــون اكــر حــذراً بامكانــك عمــل نســخ احتياطــي لــكل ي
ن
ـا� هــو تحديــد مــدى تكــرار عمليــة النســخ االحتياطــي لمعلوماتــك  .توجــد برامــج عديــدة للنســخ االحتياطــي مخصصة للحواســيب الشــخصية
الخيــار الثـ ي
ال�امــج تتيــح لــك انشــاء جــدول للنســخ االحتياطــي يتضمــن
مثــل .Apple’s Time Machine or Microsoft Window’s Backup and Restore :هــذه ب
ف
خيــارات النســخ مثــل كل ســاعة او بشــكل يومــي او اســبوعي .هنــاك حلــول اخــرى توفــر لــك حمايــة دائمــة عــن طريــق عمــل نســخ مــن الملــف ي� كل مــرة
ـوص بعمــل نســخ احتياطــي يومــي عــى االقــل.
تقــوم بالتعديــل عليــه وحفظــه .نحــن نـ ي
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ا لنســخ االحتيا طــي و إ
الخيارالثالــث هــو تحديــد مــكان تخزيــن النســخ االحتياطــي  :اجهــزة
ـحا� .ولــكل منهمــا ي ز
مم�اتــه
تخزيــن البيانــات التقليديــة او التخزيــن السـ ب ي
ٍ
وعيوبــه ..اذا كنــت محتــاراً أي منهمــا أفضــل بالنســبة لــك فيمكــن
ين
الطريقتــ� ف ي� نفــس الوقــت .الوســائط الماديــة عبــارة
التخزيــن بــكال
عــن اجهــزة يمكنــك التحكــم بهــا مثــل أجهــزة  USBالمحمولــة .مــن
ممـ ي ز
ـرات هــذه الطريقــة انهــا تســمح لــك بنســخ واسـ تـرجاع كــم كبـ يـر مــن
البيانــات برسعــة كبـ يـرة ايضــا .امــا عيوبهــا هــو انــه اذا اصيــب الجهــاز
ال�امــج الضــارة مــن الممكــن ان تنتقــل العــدوى لملفــات النســخ
باحــد ب
االحتياطــي اذا تــم توصيــل جهــاز التخزيــن بالجهاز.ايضــا عنــد تعــرض
الجهــاز للتلــف (بحريــق او غــرق مثـاً) او للرسقــة فانــك ســتفقد الجهــاز
ت
ـ� قــد تحتــوي النســخ االحتياطــي.
ووحــدات التخزيــن القريبــة منــه والـ ي
لذلــك ننصــح باســتخدم جهــاز تخزيــن خارجــي لحفــظ النســخ االحتياطي
واالحتفــاظ بــه ف ي� مــكان آمــن و بعيــداً عــن الجهــاز.

التخزين االحتياطي المؤتمت والموثوق هو خط الدفاع
االخ� للحفاظ عىل بياناتك.
ي

ـحا� هــي خدمــة تقدمهــا عــدة جهــات عــى ت
االن�نــت مــن
التخزيــن السـ ب ي
خــال تطبيقــات معينــة تمكنــك مــن تخزيــن نســخ احتياطــي مــن ملفاتــك
ز
ن
ـحا�  ،ســهولة إجــراء النســخ االحتياطــي النــه
حســب جــدول تحــدده او بشــكل يآل حـ يـ� تقــوم بتعديــل الملفــات .مــن ممـ يـرات اســتخدام التخزيــن السـ ب ي
ئ
ـا� باالضافــة لســهولة الوصــول ال ملفاتــك مــن اي مــكان عـ بـر ت
االن�نــت .ايضــا المعلومــات المحفوظــة عــن طريــق الســحابة تكــون ف ي�
يعمــل بشــكل تلقـ ي
ي
مأمــن عــن الحــوادث الم�نز ليــة متــل الحريــق والرسقــة .مــن عيــوب اســتخدام هــذه االليــة انهــا تحتــاج لوقــت طويــل حيــث يتــم رفــع جميــع البياتــات اىل
شــبكة ت
االن�نــت .وايضـاً هنــاك خطــورة عــى خصوصيــة البيانــات ف ي� حــال تعــرض مــزود الخدمــة لالخـ تـراق .لــذا فعليــك التأكــد مــن أن مــزود الخدمــة
ـف� البيانــات والمصادقــة.
بوفــر ضوابــط امنيــة قويــة مثــل تشـ ي
ين
ـتخدم� المســجلة
بالنســبة الجهــزة الجــوال الذكيــة واالجهــزة اللوحيــة توفــر الـ شـركات المصنعــة مثــل  googleو  Appleخدمــة تخزيــن بيانــات المسـ
أ
ـحا� خــاص بهــا .هــذه الخدمــة ال تقــوم بتخزيــن كل مــا يحتويــه الجهــاز فعليــك التأكــد مــن إعــدادات هــذه الخدمــة
عــى تلــك الجهــزة عــى تخزيــن سـ ب ي
أو اســتخدام تطبيقــات إضافيــة لعمــل نســخ احتياطــي لجميــع مــا يحتويــه الجهــاز مــن بيانــات .هــذا االجــراء ال يســاعدك فقــط عــى اســتعادة هــذه
ـال.
البيانــات عنــد فقدهــا ولكــن يســهل عمليــة نقلهــا إىل جهــاز آخــر عنــد رغبتــك باســتبدال الجهــاز الحـ ي

االستعادة

ال يعتـ بـر النســخ االحتياطــي للبيانــات ذا فائــدة إن لــم يتــم التأكــد مــن امكانيــة اســتعادة تلــك البيانــات .تحقــق بشــكل دوري مــن ان ملفــات النســخ
االحتياطــي تعمــل بشــكل صحيــح بحيــث يتــم اســتعادة البيانــات والتأكــد مــن صحتهــا .ايضــا تأكــد مــن اجــراء نســخ كامــل للنظــام عنــد اجــراء اصــاح
بالصــاح.
ـ� متــل اســتبدال القــرص الصلــب أو تحديــث للنظــام وتحقــق مــن امكانيــة إســتعادة البيانــات قبــل البــدأ إ
رئيـ ي
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•من ض
ال�وري اختبار النسخ االحتياطية بشكل دوري للتأكد من أن عملية النسخ تتم بشكل صحيح.
•عنــد اعــادة بنــاء النظــام لجهــاز معـ ي ن
ـ� مــن النســخ االحتياطــي ،قــد ال تكــون آخــر اعــدادات النظــام أو التحديثــات ضمــن ذلــك النســخ .تأكــد
مــن تطبيــق اخــر التحديثــات االمنيــة قبــل اســتخدام الجهــاز.
ال� لم تعد بحاجة اليها لمنع الوصول لها من قبل آ
ت
الخرين.
•يجب اتالف جميع النسخ االحتياطية ي
ت
ت
ـ�
•قبــل اســتخدام التخزيــن السـ ب ي
ـحا� االلك�ونيــة عليــك التأكــد مــن ســمعة مقــدم الخدمــة والتأكــد مــن أن معايـ يـر أمــن المعلومــات الـ ي
ـف� البيانــات المخزنــة عــى الســحابة؟ مــن هــم االشــخاص الذيــن يمكنهــم
يعتمدهــا تفــي بمتطلباتــك .عــى ســبيل المثــال هــل يتــم تشـ ي
الوصــول للنســخ االحتياطيــة؟ هــل تتــم المصادقــة بشــكل جيــد وقــوي (التحقــق بخطوتـ ي ن
ـ� مث ـاً)؟

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
.securingthehuman.sans.org/ouch/archives

النسخة العربية

الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
الساتذة و

مصادر إضافية
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