הוראות שחזור קובץ בתוכנת Druva inSync
קיימות  2דרכים לשחזור חומר מהגיבוי:
 .1באמצעות דפדפן – מאפשר להעתיק קבצים מגיבוי גם כאשר מחשב המקור אינו זמין.
 .2באמצעות ממשק התוכנה על המחשב.
 .1באמצעות דפדפן:
 כניסה לאתרhttps://cloud.druva.com/home :
 הזדהות עם אותו חשבון שעבורו הותקנה התוכנה (ברוב המקרים –  )usename@technion.ac.ilוהסיסמה.
 כשהעכבר נמצא על השורה של התיקייה או הקובץ שאותם רוצים לשחזר יש לפתוח את התפריט מימין ע"י קליק ימני
של העכבר:

נפתחות  2אפשרויות:
 – Restore oעבור שחזור קבצים או תיקיות באותה מערכת הפעלה ,לאותו מחשב או למחשב אחר של
אותו משתמש (בתנאי שהוא עם אותה מערכת הפעלה).
 – Download oעבור  2מקרים:
 הורדה של קובץ מגיבוי אל מחשב שהתוכנה אינה מותקנת עליו.
 העתקת קובץ ממערכת הפעלה אחת (למשל  )Windowsלמערכת הפעלה אחרת (למשל .)Mac
המערכת בונה במחשב שממנו מפעילים את הדפדפן קובץ  Zipבשם המשתמש בתיקיית ההורדות
(ברירת המחדל היא  .)Downloadsאת הקובץ הזה יש להעביר בעזרת התקן חיצוני או תוכנה כמו
 WinSCPלמחשב היעד ,ולפתוח אותו שם.
המשך לבחירת יעד השחזור.
לא ניתן לשחזר קבצים לדיסק רשת.
 .2באמצעות ממשק התוכנה:


פותחים את התוכנה (הקשה כפולה על הסמליל -

) ,ובוחרים ”:”Restore
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נפתח מסך חדש:

בצד שמאל בוחרים את המחשב ממנו רוצים לשחזר (במידה ויש יותר מאחד לאותו משתמש) ,ואת התאריך שממנו רוצים לבצע את
השחזור .בצד ימין מופיע עץ הקבצים הנמצאים באותו גיבוי.
ניתן לבצע חיפוש קובץ שלא יודעים באיזה תיקייה הוא נמצא בחלונית שבצד ימין למעלה .ניתן להשתמש ב *-בחיפוש.
בחירת יעד השחזור
לאחר בחירת צורת השחזור נפתח המסך:

ניתן לבחור מחשב יעד אחר (פתיחת התפריט המסומן תראה את רשימת המחשבים המגובים לאותו משתמש).
ניתן לשחזר לאחד מ 3-מקומות:
 .1לשולחן העבודה :התוכנה בונה תיקייה בשם שכולל את התאריך הנוכחי (למשל,)Tue May 17 12-47-02 2016 :
ובתוכה החומר המשוחזר.
 .2למקום המקורי של החומר .במקרה כזה יופיע חלון שיבקש לאשר דריסת קבצים קיימים באותו שם.
 .3למקום חלופי .במקרה כזה יפתח חלון שבו יש לציין את הנתיב המלא ) (full pathשל היעד.

לא ניתן לשחזר קבצים לדיסק רשת.
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