Advanced Backup & Restore

يوم األربعاء الموافق  7112/11/77في تمام الساعة العاشرة صباحا بدأ نشاط ورشة
عمل بعنوان " "Advanced Backup & Restoreبمدرسة مال عيسى مطر المتوسطة
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وانتيت الورشة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وفيما يمي توثيق الورشة.

تمهيد:
تتعرض أجيزة الكمبيوتر التي نعمل عمييا يوميا لمشاكل عديدة منيا ما يوقف
الجياز تماما عن العمل ومنيا ما يعيق عمل الجياز بكفاءة كالفيروسات أو تحميل بعض
البرامج التي ال تتوافق مع النظام وتكون متعارضة معو .وفي كل األحوال سواء توقف
الجياز تماما أو أصبح يعمل دون كفاءة نحتاج إلى إعادة تنصيب نظام التشغيل (تنزيل
ويندوز كما يسمييا البعض) تستغرق ىذه العممية كاممة وقتا قد يصل إلى ساعة ونصف
بدءاً بتنصيب نظام التشغيل مرو ار بتعريف بطاقات الجياز (شاشة – شبكة – صوت -
 )...وحتي تنصيب البرامج الميمة التي ال غنى عمييا في أي جياز ( – WinRAR
 )Office - Antivirusفي كل مرة تريد إعادة تنصيب نسخة جديدة من نظام التشغيل
تمر بيذه الخطوات وقد يعيقك أحيانا مشغل األقراص المدمجة ( )CD-ROMال يعمل أو
قمت كفائتو وىكذا من متاعب واردة .يستعين البعض ببعض برامج النسخ االحتياطي
لمنظام والتي تعيد النظام كما كان في وقت قياسي بدال من كل ىذا الوقت المستغرق في
إعادة تنصيب نظام تشغيل جديد واستيالك مكونات الجياز وبدال من أن تأخذ عممية
إعادة تنصيب نظام تشغيل جديد من ساعة إلى ساعة ونصف يستغرق األمر بضع دقائق
مع برامج النسخ االحتياطي .وتقوم فكرتيا عمى عمل صورة مضغوطة  Imageمن الـ
 Partitionالذي يحوي النظام وىو (...)Cثم إذا اراد المستخدم تبديل النظام الحالي بعد
تمفو أو بطئو يقوم برنامج النسخ االحتياطي بمسح وأقول مسح أو  Quick formatلمـ C
ثم يقوم بفك ضغط الصورة المضغوطة عمى نفس محرك األقراص وىو  Cفيعود النظام
كما كان وقت أخذ تمك الصورة تماما.

Advanced Backup & Restore
يتوفر في بعض أنظمة التشغيل خاصية عمل نسخة احتياطية من النظام حتى إذا
توقف الجياز أو قمت كفاءة النسخة الحالية يقوم المستخدم باستعادة النسخة االحتياطية
ويعود الجياز كما كان أثناء عمل النسخة

االحتياطية  ،ولكن ىذه العممية النسخ

االحتياطي واالستعادة ( )Backup & Restoreال تخمو من العيوب سواء عيوب في
عمل النسخة نفسيا أو عيوب وعوائق في كيفية استعادتيا كـ بعض األجيزة التي ال تمكنك
من استعادة النسخة إال إذا أحرقتيا عمى قرص مدمج ( )DVDأو كنت مودجود أساسا
عمى نظام التشغيل ولم يتوقف بعد.
ظيرت بعض الشركات العمالقة في مجال البرامج الخدمية لمكمبيوتر كـ النسخ
االحتياطي لمنظام منيا عمى سبيل المثال شركة  Symantecوىي صاحبة أشير برامج
مكافحة الفيروسات في العالم  Nortonقدمت ىذه الشركة برنامج خاص بالنسخ
االحتياطي يسمى  Norton Ghostوىو من أشير البرامج في ىذا المجال بل وأقدميا ،
لكن الـ  Norton Ghostخيارات النسخ االحتياطي فيو واالستعادة محدودة لمغاية والخطأ
الواحد في استخدامو قد يفقدك كل البيانات المخزنة عمى جيازك.
نتحدث اليوم عن برنامج يقوم بعمل نسخة احتياطية لمنظام أو لمقرص الصمب كامال
بطريقة يسيرة وبالعديد من الخيارات والميزات التي ال تتوفر في أي برنامج آخر

Acronis True Image
قد يكون ىذا االسم مر عمى الكثيرين خصوصا مستخدمي اسطوانة الصيانة الشييرة
 Herin's CDلكن األغمبية لم تمتفت ليذا البرنامج األكثر من رائع

دعونا نبحر سويا لمتعرف عمى أىم ميزات ىذا البرنامج.

أوال :عمل نسخة احتياطية للنظام Backup
لعمل نسخة احتياطية من النظام نتبع الخطوات اآلتية:

نحدد محرك أقراص النظام الـ []C
نحدد المكان الذي سنحفظ فيو النسخة االحتياطية

ثم نضغط عمى الزر Backup Now

ثانيا :استعادة النظام Restore

ثم نحدد ممف النسخة الذي حفظناه من قبل وتبدأ عممية االستعادة.

ميزات أخرى بالبرنامج:

من خالل ىذه الخاصية يتم نسخ قرص صمب كامل إلى قرص صمب آخر وىذه الميزة
متوفرة بالبرامج األخرى التي تقوم بنفس الوظيفية كـ  .Norton Ghostحيث يقوم البرنامج
بعمل نسخة طبق األصل من [ ]Hard Deskكامل عمى [ ]Hard Deskآخر.

خصائص أخرى كعمل حماية عمى البرنامج  ،أو تنظيف النظام من الممفات الغير ميمة
 ، Sysytem Clean-upأيضا تدمير ومسح الممفات بل ومحركات األقراص الغير ميمة
نيائييا من الجياز وأخي ار خدمة تقسيم الممفات ذات األحجام الكبيرة ألكثر من ممف ومن
ثم يتم تجميعيا مرة أخرى .File Shredder

-

 : Rescue Media Builderعمل  Imageعمى قرص مدمج  CDتستخدم
لإلقالع منيا  Bootingعن تمف نظام التشغيل ومن ثم استعادة النسخة
االحتياطية.
 :Acronis Startup Recovery Managerمن أفضل الميزات حيث تقوم
بتثبيت إقالع ذاتي  Bootفي الجياز ويعطيك خيار الدخول عمى البرنامج
بالضغط عمى  F11عند فتح الجياز كل مرة.
 :Acronis Secure Zoneتقوم بحجز مساحة من القرص الصمب يحددىا
المستخدم تسمي "  "Secure Zoneالمنطقة اآلمنة .حيث تقوم بوضع النسخة
االحتياطية من نظامك بيا لئال يحذفيا أحد أو يتعرض ليا.
 :Boot Sequence managerتنظم خيارت الـ  Bootالتي تظير عند فتح
الجياز والوقت المستغرق لتشغيل أي منيا.

  :Add new diskتقوم بإشناء محرؤك أقراص جديد  New partitionمنالمساحة غير المستغمة  Unallocated Areaعمى القرص الصمب.
  :Acronis Extended Capacity managerبعض أجيزة الكمبيوتر ال تتحملأقراص صمبة ذات مساحات كبيرة كـ  1 T.Bأو  .7 T.Bىذه الميزة تمكنك من
التغمب عمى ىذه المشكمة.

تقوم ىذه الخاصية بتحويل  Convertنسخة احتياطية تم عمميا ببرنامج  Acronisإلى
نسخة احتياطية معمولة بنظام  Windowsوالعكس.

والله أسأل أن ينفع بها.
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