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النسخ االحتیاطي ھو المفتاح لضمان عدم فقد المواد التي قمت بتصویرھا أو أي بیانات آخرى سواء عن طریق الخطأ أو إذا تمت
The-السحابیةاالحتیاطیةالنسخةتشغیلمنتتمكنالقداالنترنتحجبأثناءجھازك.مصادرة Cloud-إرسالأوالعادیة

المستندات الخاصة بك إلى موقع آمن خارج موقعك. یعتبر التحمیل على كمبیوتر أو البتوب إحدى طرق النسخ االحتیاطي، ولكن نظًرا
ألن األشخاص غالًبا ما ال یستطیعون الوصول إلى أحد ھذه الخیارات في كل األوقات فإلیك بعض الخیارات والنصائح الخاصة بنسخ

الوسائط والوثائق الخاصة بك احتیاطًیا من ھاتفك أثناء إیقاف تشغیل اإلنترنت بدون جھاز كمبیوتر.

السلكيمحركأوOTGمحركاستخدم

OTGالـأقراصمننوعاعبارةوھيالحركةاثناء-معناھالجملةاختصارھيUSBأجھزةمنالعدیدمعالمتوافقةAndroid
لتوصیلUSBإلىOTGمحولاستخدامأو،ھاتفكفيمباشرةOTGاإلبھامأقراصمحركتوصیلیمكنككلھا).لیس(ولكن
عادي.ثابتUSBأقراصبمحركھاتفك

OTGلمحركاتالشھیرةالتجاریةالعالماتتشمل SanDiskوKingstonوSamsung،منالعدیدھناكأنمنالرغمعلى
التخزین.سعةحسبأمریكًیادوالًرا25ودوالرات8بینتكلفتھاتتراوحماعادةاألخرى.المنتجات

الھاتف.منللوسائطاحتیاطينسخإلجراءOTGمحركاستخدم

تشبھ محركات األقراص الثابتة ولكنھا السلكیة وال تحتاج إلى كابل محركات األقراص الثابتة العادیة فیما عدا أنھا ال تتطلب كابالت. یتیح
فيOTGمحركعبرالالسلكياألقراصمحركمیزةتتمثلھاتفك.مثلالصلبةباألقراصعادةتتصلالالتياألجھزةتوصیلھذالك

أنھ یمكنك توصیل عدة مستخدمین بنفس محرك األقراص الالسلكي في نفس الوقت. قد یكون ذلك مفیًدا في بعض األوقات على سبیل
المثال في حالة االحتجاج أو المظاھرات عندما تقوم بالتصویر كفریق واحد - یمكن نسخ مقاطع الجمیع احتیاطًیا على محرك أقراص

ثابت یحملھ عضو آخر في الفریق. الحظ أنھ نظًرا لعدم استخالص الطاقة من أي جھاز ، تعتمد محركات األقراص الالسلكیة على طاقة
البطاریة وتحتاج إلى الشحن.

SanDiskمحركاتتعدغیرھا.وجودمنالرغمعلى،الالسلكیةالتخزینلوحداتشعبیةاألكثرالتجاریةالعالمةاألرجحعلىھي
محركاتتبدأالتخزین.سعةحسبتقریًباأمریكيدوالر100إلى25بینماوتتراوح،OTGمحركاتمنأغلىالالسلكیةاإلبھام

التخزین.سعةحسبأمریكًیادوالًرا150بحوالياألكبرالالسلكیةالخارجیةالصلبةاألقراص

wifiالـعبروالتخزینالھاتف
استخدم محرك أقراص اإلبھام الالسلكي لنسخ الوسائط والمواد احتیاطًیا من الھاتف

بدیل : یمكنك استخدام ھاتف قدیم أو غیر مستخدم

استخدامھإعادةأیًضایمكنك،تستخدمھتعدولمیعملیزالالقدیًماھاتًفالدیكولكن،السلكيمحركأوOTGمحركلدیكیكنلمإذا
أوBluetoothباستخداماآلخرإلىواحدمنالوسائطونسختوصیلیمكنكبعض،منقریبینالھاتفینكالأنطالمااالحتیاطي.للنسخ



WiFi DirectأوNear Field Communication (NFC) / Android Beam.منكلتعدBluetoothوWifi Direct
WiFiیوفربینھما.أخرىوصولنقطةأوثالثلجھازالحاجھبدونجھازین"إقران"یمكنھاالتيالالسلكیةالتقنیاتمن Directنطاًقا

أقصرنطاقعلىNFCیحتوي،نفسھالوقتوفيبكثیر.أكبرطاقةیستھلكولكنھ،Bluetoothتقنیةمنللبیاناتأسرعونقًالأوسع
WiFiأوBluetoothتقنیةمنبكثیرأبطأنقلوسرعاتسم)4(حواليبكثیر Direct،أقلطاقةویستخدمأسرعبشكلیتصلولكنھ

، لذلك یمكن أن یكون مفیًدا لعملیات النقل الصغیرة السریعة عندما یكون لدیك كال الجھازین سھل الوصول إلیھم.

WiFiمثلممیزاتأوتطبیقاتعلىھاتفكیحتويقد directلمشاركةأوبھالإلقترانالقریبةاألجھزةباختیارلكتسمحمدمجة
Filesبواسطةمثبتینالھاتفینكالكانإذامعھا.الملفات Google،باالنترنتاالتصالعدموضعفيالملفاتمشاركةأیًضافیمكنك

باستخدام ھذه التقنیات في التطبیق.
اثنین من الھواتف باستخدام الملفات لتبادل الملفات

.GoogleمنFilesعبراتصالدونالملفاتإرسال

فايووايBluetoothإشاراتاستخدامیمكنتماما.آمنةغیرأنھاھوالخدماتھذهتوفرھاالتياالتصاللسھولةالسلبيالجانبھام:
لتتبع موقعك أو استكشاف جھازك للحصول على معلومات. قد یحاول المتسللون االقتران بجھازك، أو یرسلون إلیك الملفات غیر

المرغوب فیھا، أو حتى یسیطروا على جھازك إذا كان ضعیًفا. لكي تكون أكثر أماًنا ، قم بإیقاف تشغیل ھذه الخدمات عندما ال تستخدمھا
وقم بتشغیلھا فقط عندما تكون في أماكن آمنة، وقصر أذونات التطبیق على ما تحتاج إلیھ التطبیقات فقط، وتمارس أماًنا جیًدا على الھاتف

مثل تشغیل التحدیثات والحصول على خدمة قویة رمز عبور.
منفصلةmetadataالـوصفیةبیانات/وصفأيبتضمینقم

وصفیةبیاناتأووصفیةمعلوماتأيتضمینالمفیدمن،قدیمھاتفأوالسلكيأقراصمحركأوOTGمحركإلىالوسائطنسخعند
بتنسیقنصیةمستنداتبإنشاء،المثالسبیلعلى،الوثائقتطبیقاتمنالعدیدتقومالوسائط.عنمنفصلةتكونقدmetadataالـ

CSVأوJSONأدخلھوصفوأيوالتاریخ)والوقتالجغرافيالموقعتحدید(مثلالجھازمنسحبھاتموصفیةبیاناتتتضمن
المستخدم یدوًیا. تأكد من نقل مستندات البیانات األولیة ھذه وإدراجھا في النسخ االحتیاطیة أیًضا.

الھاتفعلىmetadataالوصفیةالبیاناتملفات
.ProofModeتطبیقباستخدامإنشاؤھاتمإضافیةتعریفبیاناتملفات

كلمة السر حمایة وحدات التخزین

یمكن أن تكون العدید من وحدات التخزین الالسلكیة محمیة بكلمة مرور من خالل تطبیق جوال یأتي مع وحدة التخزین. الحظ أن حمایة
وحدةتشفیرتمكینعلىOTGمحركاتأوالالسلكیةاألقراصمحركاتمعظمتعملال(التشفیرنفسھاھيلیستالمروركلمة

التخزین بالكامل باستخدام ھاتف محمول فقط، على الرغم من أنھ قد یتم تشفیرھا بالكامل باستخدام الكمبیوتر.
كلمة السر حمایة محركات األقراص الخاصة بك.

إذا كنت بحاجة إلى تخزین ملفاتك بشكل أكثر أماًنا ، فقد تفكر في تشفیر النسخ االحتیاطیة. بینما قد ال تتمكن من تشفیر معظم وحدات
یمكنھاالتيالتطبیقاتبعضالتخزین.وحدةإلىنقلھاقبلبنفسھاالملفاتتشفیریمكنك،محمولبھاتفOTGأوالالسلكیةالتخزین

البك.الخاصةالتشفیرمروركلماتتذكرعلیكیجببأنھعلمعلىكن.RARوZArchiverتشملAndroidعلىالملفاتتشفیر
توجد وسیلة الستعادة الملفات المشفرة إذا فقدت كلمة المرور.

ZIPتطبیقطریقعنالتشفیر
االحتیاطي.النسخإلىاالنتقالقبلالھاتفعلىZArchiverباستخدامالملفاتوتشفیرضغط



ضع في اعتبارك أن بعض البلدان قد یكون لدیھا قوانین تقید أو تجرم استخدام التشفیر. قد یعتبر استخدامھا لمنع السلطات من الوصول
إلى بیاناتك بمثابة تدمیر لألدلة أو عرقلة التحقیق ، وقد یعاقب علیھا كجریمة.

منفصلة.مواقعفي2احتیاطیةنسخعمل

نسخة احتیاطیة واحدة لیست دائما كافیة. على سبیل المثال ، قد تفقد جھاز النسخ االحتیاطي أو تتلفھ أو قد یتوقف عملھ بشكل عشوائي.
منفصلةأجھزةعلى،االصلیة)بالنسخةنسخ3اإلجمالي(لیصبحاحتیاطیتیننسختینعلىبالحصولعادةالمعلوماتتقنیةخبراءینصح

محفوظة في مواقع منفصلة. ھذا یساعد في تخفیف مجموعة متنوعة من المخاطر على أي نسخة معینة.

.الملفات واالتصاالت أثناء حجب اإلنترنت""مشاركةأطلع على التدوینة األخیرة في ھذه السلسلة ،

https://wp.me/p59woe-Sw

