خطوات إجراء نسخ احتياطي يومي
 1وأنت تعمل على أونكس ويف صفحة الواجهة الرئيسية توجه
إىل قائمة الربامج ثم إدارة الربامج كما يف الصورة (,)1

 2من إدارة الربامج كما تشااد يف الصاورة رقم ( )1انقر على
أمر النسخ االحتياطي وستظهر لك الصورة رقم ()2

 3انقر يف مساااااااار الحسااااا ا ة ا تيا ية يف الصاااااااورة رقم ()2
تيار اسااااااام الحساااااا ة
وسااااااايظهر لك مر ص وار صاااااا
أن يكون يف ساااااا ا ر أو
ا تيا ية ومساااااااااردا ال
ذاك ارة خم اص اص اة لل اح اس اخ ا ات اي اا اي ويك اون املس ااار
مااثاااااالً \E:\OnyxBackup2016
 4تأك من ضاااتس تسااامية الحسااا ة ا تيا ية مبا ي ل على
الو ة احملا ستية وتاريخ الحسخ وميكن يكون ا سم مثالً
 221202210122لتكون د لته من اليسااااااااااااار رقم الو ة
احملاسااااااتية  2ثم تاريخ اليوم  21ثم الشااااااهر  20ثم السااااااحة
 2210ثم رقم الحسااااااااا ا ة ا تيا ية  122ثم انقر يف مر ص
احلوار على زر  OPENتح.
 5عح ما يظهر يف قل مساااار الحساا ة ا تيا ية يف الصاااورة
دته يف مر ص احلوار انقر
رقم ( )2مسااااااار الحساااا ا ة ال
على زر نسخة احتياطية اليت حتت قل املسار.
 6ع الحقر على زر ن سخة احتياطية سااااتال ا يف املساااات يل
األصااافر حتت زر نسااا ة ا تيا ية هور نص اللون األمحر
مكتوب يه :الرجاء ا نتظار تى يتم إنشاااااااااااء الحسااااااااا ة
ا تيا ية ,ويعين ذلك أن عملية الحساااااااااااااخ جارية كما يف
الصورة رقم (.)3

 7عح ما تحتهي عملية الحسااااااااااااااااخ ا تيا ي يظهر مر ص وار
ص مص ره  Backupومكتوب يه تمت العملية بنجاح.
كما يف الصااااااورة رقم ( ,)4كما تظهر رسااااااالة إرشااااااادية
توضاااح ام امللل ال س نسا ا ه والوقت املسااات را وال
ق يصااااال  22دقيقة أو أكثر سااااا ام الحسااااا ة وأداء
جهاز الكمتيوتر ل يك.

 8ع اكتمال الحسااخ ا تيا ي تساات يص الوصااول لحس ا تك
دته ساااا قاً وساااتا دا
ا تيا ية سا ا مسااااردا ال
كما يف الصورة رقم ( )5مص الحسخ ا تيا ية السا قة لك.

ألف مبروك..

أنجزت نسخة احتياطية ألعمالك ،وعليك أن تحرص بأن يكون هذا
اإلجراء نهاية كل يوم ،واألفضل أن يكون نهاية كل وردية عمل.

