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النسخ االحتياطي وحماية البيانات
عمالء  Ultimateاألعزاء
تظهر يف أوقات خمتلفة يف شببببببنرتة العلل امية هجمات فريوسببببببية ومصال و ببببب لحات
ت ددة ،و ن مهم أن ترتون ويالاترتم و لو اترتم يف وضبببببن ن ،وتن بببببحرتم حللول
حبف ل ببببخة حتياطية لهاية كل فعة عمل يو ية نيالاترتم
نهائية ألعمال حلاسبببببي
ما ية و حملاسنية ومحاية خمتلف ويالاترتم و لو اترتم وااجر ل ت تا ية:
 1استخدام نسخ أصلية ألنظمة التشغيل والبرامج يف أجهزترتم أللها أكثر ضبببمالاأل وألن
شببركات م ببن ة أللظمة تشششب يل و ربجميات تقدم إصببد ت ت جديدة تتضببمن ت زيز
أل ن وحت ني أد ل ألجهزةِ و السة وسرعة.
 2استخدام برنامج مكافحة للفيروسات  Anti-Virusون ببختها ألصببلية و ن نوع مناسببي
رتم وه خ وة ضروتية لتخلص ن ألو ع فريوسات ومحاية نيالات نها.
 3تفعيل الجدار الناري  Firewallوهو ن أدو ت وينببببدو و هم حلمببببايببببة ألجهزة ن
الخع قات ضمان تدفق نيالات يف أجهزترتم وشنرتاترتم حمللية وشرتل آ ن.
 4استتتتخدام المات المرور  passwordمختلف رب ج يف أجهزترتم ،حيث جيي ختيات
كلمات مروت م قدة يت حتتوي على ألحرف رتنرية و بببببببببببب ري و ألتقام و ر و
و ستمر ت ت يري كلمات مروت يف أوقات تقاتوة.
 5عدم فتح الر سائل اإللكترونية مجهولة الم صدر لهائياأل ووا ن بببببببببنة مرفقات رسبببببببببائل
م روفة الود أن ختضن فحص رتافح فريوسات قنل فتحها.
 6عدم تحميل ملفات ن و قن إ رتعولية غري رو فة أو غري وثوق وها أللها قد حتتوي
على لفات جت س أو فريوسات قد ترتون ضرة واألجهزة ووا نيالات.
 7إزالة الملفات المؤقتة ن أجهزة رتمنيوتر ديرتم ،ف ند ت بببببببببببببفح و قن العلل
تنقى يف جها رتمنيوتر لفات ؤقتة ترتون يف ا ي بببببببببباعدة لفريوسببببببببببات أو
لمخعقني ،و ذ ك الود ن تخلص نها ت زيز حلماية يف أجهزترتم.
 8حفظ نستتتخة احتياطية لبياناتكل المالية والمحاستتتبية عند لهاية كل فعة عمل يو ية،
ويفضل حف ن خة الحتياطية يف رتان آ ن خاتج شنرتة مل ،وي ترب حفظرتم
ن ببببببببببببببببببببببببببخة حتياطية ن ويالاترتم يو ياأل إجر ل أ نياأل هماأل حلف ويالاترتم ما ية
و حملاسبببببنية ن أضبببببر ت تلف نيالات ذي قد يرتون و بببببني فريوسبببببات أو أخ ال
السببببتخد م أحيالاألأل ،كما أن حف ن ببببخة الحتياطية نيالاترتم ت ببببت ي ون تنفيذه
و رعة وو هو ة جد ألأل ،وهذه تو وط همة يف ن خ الحتياط لم ل طالعرتم عليها.
 أهمية إجر ل ن خ الحتياط

يو

 تنفيذ ل خة حتياطية نيالاتك ..خ وة ..خ وة..
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