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Backup در ويندوزxp 

كه  يك ابزار مفيد و بسيار سودمند در ويندوز است Backup بزارا

به كاربر اين امكان را ميدهد تا بتواند همواره يك نسخه پشتيبان را 

اين نسخه پشتيبان . مورد نيازش در ويندوز داشته باشد از فايلهاي

مثال براي ( به كاربر كمك كند  در مواقع ضروري ميتواند بسيار

  .( ...در هنگام بروز مشكالت سيستمي و يا نفوذ ويروسها و 

در اين مقاله ميخواهم به صورت كامل كار با اين ابزار مفيد را 

 . ...با ما همراه باشيد پس. توضيح دهم
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 : براي دستيابي به اين ابزار مفيد شما بايد مسير زير را طي كنيد

Start > All Programs > Accessories > System Tools > 

Backup 

 Backup or برنامه  ( Welcome (بعد از اجرا صفحه آغازين 

Restore Wizard اين صفحه بهتر است تيك  در. هر ميشودظا

فعال باشد تا هر بار  Always start in wizard mode كنار عبارت

روي . آغاز شود Wizard از ابتداي ابزار ، Backup با اجراي ابزار

پرسش  در صفحه اي كه ظاهر ميشود يك.كليك كنيد Next دكمه

يشود كه چه در اينجا از شما پرسيده م. با دو انتخاب وجود دارد

 .( What do you want to do (انجام دهيد  كاري را ميخواهيد

 :ميتوانيد دو انتخاب زير را انجام دهيد  شما در پاسخ

Back up files and settings :  براي تهيه نسخه پشتيبان از فايلها و

 تنظيم شرايط آن
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Restore files and settings  :  براي خارج كردن فايلهايي كه

 آن به حالت فشرده در آمده اند و تنظيم شرايط Backup سطتو

را انتخاب  Back up files and settings براي تهيه نسخه پشتيبان

 .كليك كنيد Next كرده و روي

اي كه ظاهر ميشود سوالي تحت عنوان از چه چيز  در صفحه

 What do you want to (ميخواهيد نسخه پشتيبان تهيه كنيد 

back up )  به تزتيب زير يكي از پاسخها  شما ميتوانيد. وجود دارد

 :را انتخاب كنيد 

My documents and settings :  براي تهيه نسخه پشتيبان از

 كه شامل پوشه  My documents تمامي فايلهاي موجود در پوشه

Favorites محتويات و Desktop و Cookie و تنظيم  ... ها و

 My تيبان فقط از پوشهاين نسخه پش. شرايط آن است
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documents كاربر جاري تهيه ميشود. 

Everyone's documents and settings :  درست مانند باال عمل

كليه كاربران  My documents ميكند با اين تفاوت كه از پوشه

 .ميكند ويندوز نسخه پشتيبان تهيه

All Information on this computer : يك نسخه  براي تهيه

موجود در ... ان از تمامي اطالعات و فايلها و پوشه ها و پشتيب

از اين گزينه معموال . شرايط آن به كار ميرود سيستم و تنظيم

تهيه نسخه پشتيبان از يك هارد  كاربراني استفاده ميكنند كه نياز به

ذخيره  ديسك دارند و اين نسخه پشتيبان را در يك هارد ديگر

تهيه نسخه پشتيبان از ويندوز نيز ميتوان از اين گزينه براي . ميكنند

كرد تا در مواقع بسيار خطرناك كه براي مثال ويندوز از  استفاده

البته ( و ويندوز را باز يابي كرد  بين ميرود آن را جايگزين كرده
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 .( اگر از هاردي با ظرفيت بسيار باال استفاده ميكنيد

Let me choose what to back up : شما ميدهد   بهاين امكان را

كه خودتان در مورد اينكه از چه چيزي بايد نسخه پشتيبان تهيه 

 .بگيريد شود تصميم

را انتخاب  Let me choose what to back up آخرين گزينه يعني

 .كليك كنيد Next كرده و روي

ظاهر ميشود كه در  Items to Back Up تحت عنوان صفحه اي

ا پوشه هايي را كه ميخواهيد از آنها ميتوانيد فايلها ي اين صفحه شما

معين كنيد دقت كنيد كه قسمت سمت  نسخه پشتيبان تهيه شود را

براي  چپ فقط براي انتخاب كل يك پوشه و قسمت سمت راست

اگر كل يك . انتخاب فايلهاي موجود در آن پوشه استفاده ميشود

كنيد تمام فايلهاي درون آن پوشه نيز انتخاب  پوشه را انتخاب
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گذاشتن تيك كنار عبارت آن  موارد مورد نظر خود را با. ميشوند

 .كليك كنيد Next مورد انتخاب كنيد و بعد روي

 در صفحه اي كه باز ميشود شما بايد مسير و نام ذخيره شدن فايل

Back up در قسمت. را مشخص كنيد Choose a place to save 

your backup يا فشردن شما ميتوانيد از طريق ليست كشويي 

 اين مسير. مسير دلخواه خود را انتخاب كنيد Browse... دكمه

... يا هارد ديسك كاربر و   Zip Drive يا Floppy ميتواند درايو

نيز يك نام  Type a name for this backup در قسمت. باشد

كليك  Next كنيد و بعد روي خود مشخص Backup براي فايل

 .كنيد

 Completing the ياني تحت عنوانپا در اين مرحله صفحه

Backup or Restore Wizard تا به اينجا شما . ظاهر ميشود
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ايد ، با فشردن  ميتوانيد اگر در مراحل اشتباهي را مرتكب شده

مراحل را تصحيح  مرحله به مرحله به عقب بازگشته و Back دكمه

گيري  Backup عمليات Finish اما به محض فشردن دكمه. كنيد

 .بود  ميشود و ديگر راه برگشتي براي شما نخواهدآغاز

وجود   Advanced اما در همين صفحه دكمه ديگري نيز با نام

با كليك كردن روي آن شما ميتوانيد تنظيمات پيشرفته تري . دارد

  .خود تنظيم كنيد Backup را براي

 : Advanced شرح قسمت

ا ميتوانيد ظاهر ميشود كه شم Type of Backup در ابتدا صفحه

به ترتيب  از ليست كشويي موجود در اين صفحه حاالت زير را

 :انتخاب كنيد 

Normal : براي گرفتن يك Backup  كه تمامي فايلهاي آن به
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 حالت پيش فرض( نشانه گذاري خواهند شد  Backup عنوان

Backup گيري ) 

 Copy   : براي گرفتن يك Backup  با اين تفاوت كه فايلها به

بلكه به عنوان كپي ( نشانه گذاري نخواهند شد  Backup انعنو

 )ميشوند  نشانه گذاري

Incremental : براي گرفتن يك Backup  فقط در صورتي كه پس

 .قبلي تغيير داده شده باشد Backup از

Differential  : گرفتن يك براي Backup  فقط در صورتي كه

 اما فايلهاي آن به قبلي تغيير داده شده باشد ، Backup پس از

 .نشانه گذاري نشده باشند Backup عنوان

Daily : براي گرفتن يك Backup از فايلهايي كه امروز ساخته 

 .شده يا تغيير داده شده اند
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 .كليك كنيد Next روي را انتخاب و Normal حالت

 ميتوانيد با فعال كردن تيك عبارت در صفحه اي كه باز ميشود شما

Verify data after backup تأيين كنيد كه آيا اطالعات شما بعد از 

Backup اين كار شما را از صحت كامل . شود يا خير گيري كنترل

 .گيري مطمئن ميكند اما كمي وقت گير است Backup عمليات

 Disable volume عنوان در همين صفحه گزينه ديگري نيز با

shadow copy نيز وجود دارد. Volume shadow copy  به شما

 مورد نظر شما براي اين امكان را ميدهد كه حتي اگر فايل

Backup باشد يك كپي از آن  گيري در حالت پردازش قرار داشته

همچنين ( شما پيش نيايد  تهيه شود و وقفه اي در كار Backup در

تيك  اگر شما... ). در مورد تمام برنامه هاي در حال پردازش و 

ل كنيد در واقع اين قابليت را غير فعال كنار اين عبارت را فعا
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 اين حالت ويندوز از فايلهاي در حال پردازش خواهيد كرد و در

Backup نخواهد كرد تهيه. 

 و روي) و يا اصال انتخاب نكرده ( به دلخواه موارد را انتخاب كرده 

Next كليك كنيد. 

يد اي تهيه كرده ايد و ميخواه Backup در اين صفحه اگر شما قبال

 Append this backup كنيد بايد گزينه Update آن را به اصطالح

to the existing backups با اين كار محتويات. را انتخاب كنيد 

backup شما به backup اما اگر گزينه . ميشود هاي قبلي الحاق

 را انتخاب كنيد ، Replace the existing backups دوم يعني

Backup جديد شما جايگزين Backups هاي موجود شما ميشود .

اختيار شما قرار ميگيرد كه از طريق  با انتخاب اين گزينه قابليتي در

 ( Administrator (آن ميتوانيد كاري كنيد كه فقط كاربر اصلي 
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براي اين كار . را داشته باشد Backup قابليت دسترسي به فايلهاي

 Allow ... رتدوم تيك كنار عبا كافي است پس از انتخاب گزينه

only the awner and the فعال كنيد را.  

 .كليك كنيد Next گزينه مورد نظر را انتخاب كرده و روي

گيري را  Backup در اين صفحه شما ميتوانيد نحوه زمانبندي

گيري بالفاصله بعد از  Backup با انتخاب گزينه اول. تعيين كنيد

ينه دوم را انتخاب كنيد اما اگر شما گز. آغاز ميشود Wizard پايان

 ميتوانيد براي Scheduled Task درست مانند اين تنظيمات

Backup براي اين كار ابتدا در قسمت. گيري زمانبندي تعيين كنيد 

Job name  يك نام براي زمانبندي خود انتخاب كرده و بعد براي

بعد از اين . كليك كنيد Sed Schedule... تنظيم زمان روي دكمه

ظاهر ميشود كه شما ميتوانيد آن را با  Schedule Job جرهكار پن
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در همين  Scheduled Task مربوط به آموزش توجه به مقاله

 .كنيد وبالگ تنظيم

 .كليك كنيد Next را انتخاب كرده و روي Now حالت

البته با ( مواجه ميشويد  Wizard در اينجا مجددا با صفحه پاياني

 Finish محض فشردن دكمه به). كمي تغيير نسبت به اولي 

در پايان عمليات نيز ميتوانيد . گيري آغاز ميشود Backup عمليات

گزارش وضعيت عمليات را مشاهده  Report با فشردن دكمه

 .نماييد

در  Backup بازگرداندن فايلهايي كه به صورت فشرده و اما براي

 :اند  آمده

  :براي اين كار مراحل زير را دنبال كنيد 

 .را اجرا كنيد Backup برنامه ا از همان مسير گفته شدهابتد
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ظاهر  Backup or Restore كليك كنيد تا صفحه Next روي دكمه

را انتخاب  Restore files and settings در اينجا عبارت. شود

 .كليك كنيد Next كرده و روي

 Browse از طريق فشردن دكمه What to Restore در صفحه

 .كنيد خود را مشخص Backup مسير فايل

در دو  به صورت كامل Backup پس از اين كار محتويات فايل

پنجره موجود نمايش داده ميشوند كه شما به همان طريق باال 

پوشه اي را كه ميخواهيد بازيابي شود را مشخص  ميتوانيد فايلي يا

 .كليك كنيد Next بعد از اين كار روي. كنيد

 Completing the Backup or Restore در اينجا نيز صفحه

Wizaed ميتوانيد با فشردن دكمه ظاهر ميشود كه شما Finish 

اما براي تنظيمات پيشرفته . را آغاز كنيد  Restore در آن عمليات
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 .كليك كنيد Advanced تر روي دكمه

ميتوانيد از ليست كشويي  در صفحه اي كه ظاهر ميشود شما

به ترتيب گزينه هاي زير  Restore files to موجود در زير عبارت

 :را انتخاب كنيد 

Original location :  بازيابي فايلها و فولدرها در همان محلي كه

 .گيري قرار داشتند Backup در هنگام

Alternate location :  بازيابي فايلها و فولدرها در مكاني غير از

  دكمهدر اين حالت شما با فشردن). متناوب  به حالت( مكان اصلي 

Browse مسير را مشخص كنيد ميتوانيد. 

Single Folder : فولدرها در يك فولدر مستقل  بازيابي فايلها و

 ).تمام فايلها در يك فولدر قرار ميگيرند ( تنها 

 .كليك كنيد Next مورد نظر را انتخاب و روي حالت
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 برنامه از شما ميپرسد كه اگر در هنگام بازيابي فايلها در اين صفحه

داشت چه كاري را بايد انجام  در مسير مشخص همان فايل وجود

انتخاب  دهد ، كه شما در پاسخ ميتوانيد به ترتيب موارد زير را

 :كنيد 

Leave existing files : بازيابي فايلهاي موجود در  جلوگيري از

 .محل

Replace existing files if they are older than backup files 

با فايلهاي موجود اگر زمان توليد يا   Backup فايلهايجايگزيني  :

 .بود Backup از فايلهاي موجود در ساخت آنها قديمي تر

Replace existing files : جايگزيني بي قيد و شرط فايلهاي 

Backup با فايلهاي موجود. 

 .كليك كنيد Next روي گزينه مورد نظر را انتخاب كرده و
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 Preserve existing volume ارتدر اين صفحه اگر تيك عب

mount points سيستمي فايلها به همان  فعال باشد تمام اطالعات

 در صورت غيرفعال كردن اين گزينه( شكل قبل حفظ ميشوند 

 ).اطالعات سيستمي جديد جايگزين اطالعات قبل ميشود 

 .كليك كنيد Next روي

مي تغيير مواجه با ك Wizard در اينجا نيز دو مرتبه با صفحه پاياني

 .ميشود آغاز Restore عمليات Finish با فشردن دكمه. ميشويد

اميدوارم از اين ابزارهاي مفيد همواره بهترين استفاده را بكنيد تا 

 .دچار مشكل شويد كمتر

 

 

 


