اطالعات حیاتی را بر روی
دسکتاپ ذخیره نکنیم!

اطالعات حیاتی را بر روی
MY Document
ذخیره نکنیم!

نرم افزارهای امنیتی
حافظه های فلش همانند
USB Disk Security
را نصب کنیم.

BACKUP PLAN

پشتیبان گیری از اطالعات
ضرورت تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات
گرفتن پشتيبان از اطالعات نه تنها هنگام دزديدهشدن لپ تاپ يا خرابي هارد
شما اهميت دارد؛ بلكه ممكن است كامپيوتر شما آلوده به بدافزارهاي مخربي
(باج افزار) شود كه روي فايلها رمز ميگذارند و تهديد به پاك كردن اطالعات

تهیه شده توسط :کارگروه امنیت
مرکز فناوری اطالعات
دانشگاه صنعتی اصفهان
Http://it.iut.ac.ir
1396/10/01

شما ميكنند تا زماني كه به خرابكارها در مهلت زمان گفته شده باج دهيد.

نمونه طرح پشتیبان گیری

آنچه را که پیرامون
پشتیبان گیری باید بدانیم.
1396/10/01

هدف طرح پشتیبان گیری

آیا می دانیﺪ چطور پشتیبان اطﻼﻋات خود را نگهﺪاری کنیﻢ؟

دسته بندی اطالعات از نظر اهمیت و نرخ تغییرات،
نوع پشتیبان گیری ،نحوه ذخیره سازی ،مکان
نگهداری و زمان تهیه نسخه های پشتیبان از موارد
مهم در طرح پشتیبان گیری می باشند.

تهیه ﺷﺪه توسط :کارﮔروه امنیت مرکز فناوری اطﻼﻋات

ضرورت استفاده از طرح پشتیبان
بعنوان فرد مسئول در سازمان باید ی استراتژی و خک
مشی مناسب برای بکاپگیری تان طراحی کنید .هر چکه
که زمان میگذرد ،افراد و شرکتها با حجم باال و غیر قابکل
کنترلی از اطالعکات روبکرو میشکوند ،ککه منظمسکازی و
دستهبندی آنها روز به روز سختتر شکده و مهمتکر اینککه
بدون حمایت الزم رها شدهاند .با ایک تفاسکیر مهمتکری
نکته در پشتیبانگیری ،برنامهریزی برای یک اسکتراتژی
صحیح و کارآمد است ،تا در گکذر زمکان و بکا بکاال رفکت
حجم اطالعات ،کارایی الزم را داشته باشد.

 -2رسانه های ذخیره سازی معمولی
Blue Ray/External HDD/USB
 USBها کوچ  ،ارزان و همه جا هستند .هارد
اکسترال روشی مقرون به صرفه جهت نگهداری اطالعات
می باشد .ذخیره سازی بر روی  Blue Rayروشی
ایدهال برای نگهداری طوالنی مدت اطالعات می باشد.

 -3تجهیزات ذخیرهسازی مبتنی بر
هارد دیسك NAS/SAN/DAS

برخی از ضرورتهای استفاده از طرح پشتیبان عبارتنداز:


ﮔﻢ ﺷﺪن یا ﺣﺬﻑ ﺷﺪن اطﻼﻋات



بازﮔردانﺪن به نسخه قبلی بعﺪ از تغییرات

نگاهی به آمارهای جهانی بیاندازیم

%30
 ۳۰درصد از افراد جهان هرگز بکاپ نمی

گیرند.

%29
 ۲۹%از فجایع بوجود آمده بر روی اطالعات ما
بصورت ناخواسته و تصادفی بوجود می آید.

اﻋمال ﺷﺪه


هزینه بر بودن تولیﺪ مجﺪد اطﻼﻋات در

 10عدد

صورت ﺣﺬﻑ ﺷﺪن آنها


غیرممکن بودن بازﮔردانی اطﻼﻋات در برخی
موارد

در زیر متداول تری روش های نگهداری اطالعات
پشتیبان معرفی شده اند.

 -1آرایهای افزایشی از دیسكهای
ارزان RAID
پیاده سازی  RAIDهمچون بسیاری دیگر از تکنولوژی ها
هم بصورت سخت افزاری و هم نرم افکزاری امککان پکذیر
است ککه مسکمماً مکدل سکخت افکزاری دارای سکرعت و
پایککداری بیشککتری اسککت و مککدل نککرم افککزاری فق ک در
شرایطی پیشنهاد میشود که با کمبود امکانکات و بودجکه
مواجه هستیم و یا اینکه قرار است بر روی یک سیسکتم
پشتیبان و نه مادر پیاده سازی شود.

تجهیزات ذخیره سازی مبتنی بر هارد دیس بر اساس
ساختار شبکه ،زیرساخت سخت افزاری ،سیستم عامل و
نرم افزارهای مورد نیاز و کاربری به صورت زیر تقسیم
بندی می شود:
)Direct Attach Storage) DAS .۱
)Network Attach Storage) NAS .۲
)Storage Area Network) SAN .۳

در هر ماه و از هر  ۱۰کامپیوتر  ،یک دسکتگاه بکه
ویروس آلوده می شوند و اطالعات خود را از دسکت
می دهند.

 113عدد
در هر دقیقه  ۱۱۳گوشی موبایل سرقت و یا مفقود
میشود.

جهت دریافت مشاوره میتوانیکد در "سامانه پشتیبانی خﺪمات مرکز فناوری اطﻼﻋات" ،تیکتکی از نکوع
"سخت افزار" تحت عنوان "مشاوره پشتیبان ﮔیری" ایجاد نموده تا کارشناسان مرکز  ITبررسی نمایند.

