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 در پژوهشگاه  ه سازي اطالعاتنكات مهم در نحوه ذخير

به منظور تهيه نسخه پشتيبان از فايل ها در نظر گرفته شده است. لذا   server  nas‐بر روي سرور فضاي ذخيره سازي -1
بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه اصل فايل به صورت داراي اكانت برروي اين سرور هستند كه كاربران محترم 

اين كپي از همان فايل در پوشه مربوطه در سرور ذخيره گردد.  نسخه دوم،و در كامپيوتر ذخيره گردد  )Localمحلي(
  ميباشد. Backupموضوع مهم كه اصل فايل هميشه در كامپيوتر ذخيره گردد و محل سرور صرفاً به منظور 

) در …,Desktop, Document, Downloadبا توجه به اينكه ويندوز و ساير نرم افزارها به عالوه پروفايل كاربري( -2
 مشكالت  باشند، لذا به منظور پيشگيري ازشود و در برخي از كامپيوترها چندين كاربر داراي پروفايل ميايجاد مي Cدرايو 

 Desktopذخيره كردن اطالعات بر روي  حتي االمكان از ) مشكالت سخت افزاري و ...(در صورت خرابي ويندوز و 
. اما بايد به اين نكته توجه كنيم كه درايوهاي ديگر قابل ذخيره نماييد Cها را در درايوي به غير از جلوگيري كرده و فايل

باشد لذا مهم است كه تفكيك اطالعات مهم و نحوه ذخيره كردن را خود كاربر دسترس توسط ساير كاربران آن كامپيوتر مي
   مديريت كرده تا از بروز خطاهاي احتمالي پيشگيري شود.

گيري اطالعات  Backupباشد. اين تجهيزات به منظور از ديگر وسايل ذخيره سازي فلش مموري و هارد اكسترنال مي -3
( مثل ضربه و قرار  گيرد. اما اين موضوع مهم است كه بدانيم اين تجهيزات ممكن است به داليل مختلفمورد استفاده قرار مي

ب شده و اطالعات موجود در آن قابل بازيابي و دسترسي نباشد. بنابراين واجب دچار آسي گرفتن در ميدان مغناطيسي و ... )
هستند عالوه بر روي اين فضا(هارد و فلش) در محلي ديگر نيز نسخه كپي تهيه نماييم  ميت باالاست از فايلهايي كه داراي اه

  تا در صورت بروز هر گونه اشكال اطالعات حفظ شده و از بين نرود.

نام فايل ها را به صورت انگليسي ذخيره كنيم و از نامگذاري در داكيومنت كردن اطالعات  اينكه ار حائز اهميتبسينكته  -4
به هنگام داراي ريسك باالتري هستند و د نشوهايي كه با نام فارسي ذخيره ميفايلها به صورت فارسي خودداري كنيم. فايل

د پشتيباني نكرده و نباشهايي كه داراي نام فارسي ميبرخي از نرم افزارها فايلد و همچنين نشونميبه درستي بازيابي  بازيابي
  آنها را اجرا نميكند. 

  


