تعر�ض مبنى املعلومات مبدينة
نتو ل�صاعقة كهربائية �أ�شعلت
به النريان.

ماذا ؟!! احرتق مبنى
املعلومات � ..س�آتي
فورا.
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ال جتعل جهازك عر�ضة لل�سرقة
وا�ستخدم تقنيات ت�شفري
البيانات لت�ضمن عدم �سرقة
املعلومات عند �سرقة اجلهاز
تن�س ا�ستخدام الن�سخ
وال َ
الإحباطية .
راجع موقعنا للمزيد

�أمتنى �أن
نظام الن�سخ
االحتياطية كان
يعمل.

ال تقلق بروفي�سور نتو � ..إن
�شاء الله �سن�ستطيع �إنقاذ
املعلومات.

خمزن معلومات املدينة دمر
متاما ..وهو يحوي معلومات
خطرية عن مدينتنا.

ما هذا لقد دمر
احلريق كل �شيء ..

أي�ضا .
ودمرين �أنا � ً

هيا بنا  ..د.زيزو
املكان كله ينهار من
جراء احلريق.
غرفة �رشائط التخزين
tape storage Room

هذه الغرفة ما
كنت �أبحث عنه.

بالفعل هي الغرفة
التي �أبحث عنها.

د.زيزو البد �أن نرحل فورًا  ..املخزن
�سينهار يف حلظات.
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تن�س �أن تقوم بتفعيل
ال َ
خا�صية الن�سخ االحتياطي .
ملعرفة الطريقة زوروا موقع
�سليم نت
SALEEM NET

وبعد فرتة

اهربوا  ..ابتعدوا عن
مكان االنهيار

د.زيزو بالداخل
علينا �أن ننقذه

وبعد �أن �أخذ د.زيزو ق�سطا من الراحة ..
وبداخل الأكادميية.

د.زيزو نريدك �أن ت�رشح لطلبة
املدينة كيف ا�ستطعت �أن تنقذ
معلومات املدينة.
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قم دائما بعمل ن�سخ احتياطية
مللفاتك الهامة واحتفظ بها
خارج اجلهاز .

مل نخ�رس يف هذا احلريق معلومات
أي�ضا
مدينتنا فقط  ..بل خ�رسنا � ً
طبيب مدينتـ ...

د.زيزو يخرج
رائع �أنك احتميت
بهذه الغرفة

مدينتنا مثل �أي حا�سوب حتتوي على معلومات
كثرية وهامة  ..وحتى ن�ستطيع حماية هذه
املعلومات من �أي �أخطار البد �أن نقوم بعمل
ن�سخ احتياطية لهذه املعلومات.

انظروا ..هذه جمموعة من امللفات
يتم ن�سخها ب�شكل تلقائي �إىل داخل
مكان الن�سخ االحتياطية.

وبداخل هذا املكان يتم تخزين
املعلومات على هيئة تخزين �رشيطي

tape storage

ولهذه الن�سخ
االحتياطية فوائد
كثرية منها

وهناك ثالثة مفاهيم �أ�سا�سية للتخزين ال�رشيطي وهي
الن�سخ االحتياطي  Backupالتخزين ملدى ق�صري.
الأر�شفة “املحفوظات”  Archivingالتخزين ملدى طويل.
اال�ستعادة بعد الكارثة .Recovery Disaster

أي�ضا عليكم جميعا عمل ن�سخ
و�أنتم � ً
احتياطية من ملفاتكم الهامة.
ملعرفة كيفية �ضبط عمل الن�سخ
االحتياطية  ..زوروا موقع �سليم نت
SALEEM NET

متت

وبدون نظام الن�سخ االحتياطية كنا فقدنا كل
معلومات مدينتنا  ..ولكن احلمد لله كان نظام الن�سخ
االحتياطية يعمل وحفظ لنا معلومات مدينتنا على
ال�رشائط التخزينية و�سنعمل جميعا على ا�سرتجاعها.

توفري كبري يف
التكاليف.
م�ستوى �أعلى يف
الإنتاجية.
الب�ساطة
للم�ستخدمني.
�أ�سا�س حا�سوبي
�أكرث �أمان ًا.

41
مادام الن�سخ االحتياطي يعمل
�أوتوماتيكيا ميكننا �أن نح�صل على
معلوماتنا بعد الكوارث .
ملعرفة املزيد زوروا موقع
�سليم نت SALEEM NET

