
  Recover my Filesافزار  نرم
  عباس رستمي

 قطب آموزش الكترونيكي در علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
 

Introduction of  Recover my Files Software 
Abbas Rostami 
Center of Excellence for Electronic Learning in Medical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, 
Shiraz, Iran 

  

  مقدمه
جم تبادل اطالعات امروزه گسترش خدمات الكترونيكي و علوم رايانه منجر به افزايش تمايل كاربران به استفاده از اين علوم و گسترش ح

اي كه حائز اهميت است و باعث  اما در اين ميان نكته. پذيرد نه افراد از طريق مجازي انجام ميكه قسمتي از امور روزا طوري گرديده است، به
باعث از بين ند توا طور كلي علل مختلفي مي به. ها است اطالعات ذخيره شده بر روي رايانه، حفظ و نگهداري ي كاربران رايانه شده استنگران

توان از جمله عللي دانست كه بيش از  رد ديسك را ميربر و آسيب ديدن ها، اشتباه كاها عواملي همچون ويروس. شوندها  رفتن اطالعات و داده
اند كه هر كدام  وجود آمده ي مختلفي جهت بازيابي اطالعات بهافزارها رو نرم از اين. گردند ها و اطالعات مي ر داليل سبب احتمال حذف دادهساي

 اشاره كرد كه يكي از Recover my Filesافزار  به نرم توان افزارها مي از جمله اين نرم. خاص خود هستند هاي ها و توانايي داراي قابليت
، شده از سطل بازيافت ويندوز هاي پاك فايل بازيابي اطالعات پاك شده از قبيلتوانايي  ،برنامه اين. استهاي بازيابي اطالعات  ترين برنامه ساده

ط اين توس. باشد اشي از قطع جريان برق را دارا ميسيستم نهاي ناگهاني  ها و خاموش شدن آلودگي توسط ويروسشده،  هاي  فرمت هارد ديسك
  .اكثر اين اطالعات را بازيابي كنيد، ات جديد در قسمت اطالعات حذف شدهافزار شما قادر هستيد در صورت عدم جايگزيني اطالع نرم

  :Recover my Filesافزار  هاي كليدي نرم قابليت

 شده  يافتن اطالعات حذفمنظور  بهسرعت باال در جستجوي هارد ديسك  .1
 نوع فايل  50امكان بازيابي بيش از  .2
 هاها و آرشيو ها، پرونده ايميلامكان بازيابي  .3
 پسندمحيط ساده و كاربر .4
 سيستم عامل ويندوزهاي مختلف  افزار با نسخه سازگاري نرم .5

  افزار مراحل نصب نرم
يل نصبي اين سپس فا. افزار تهيه كنيد را از مراكز فروش نرم دانلود كرده و يا آنتوانيد از طريق اينترنت  را ميRecover my Files افزار  نرم

  ).1تصوير (شود  با اجراي اين فايل پنجره زير باز مي. برنامه را اجرا كنيد

                                                      
 ها به نشاني  درخواست يتمام. افزار، كارشناس قطب علمي آموزش الكترونيكي در علوم پزشكي مهندسي كامپيوتر گرايش تكنولوژي نرم
 a_rostamiiau@yahoo.com شود ارسال. 
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  آغاز نصب نرم افزار: 1تصوير 

كليك كرده و ساير مراحل نصب كه بسيار ساده است  تا پايان ادامه دهيد و در پايان نصب همانطور كه در تصوير زير  Nextبر روي دكمه 
  .به اين برنامه وارد شويد OKمشاهده ميكنيد ،بايستي با انتخاب شرايط و مقررات اين نرم افزار و كليك بر روي دكمه 

  
  پايان نصب برنامه : 2تصوير 

  افزار ر با نرمروش و اصول كا
طور كه در تصوير زير مشاهده  افزار همان با اجراي اين نرم .پردازيم افزار مي ، به نحوه استفاده از اين نرمحال كه اين برنامه با موفقيت نصب شد

هاي مورد بازيابي وجود  ها و داده ي مختلفي جهت جستجو و بررسي فايلها در اين صفحه حالت. شود كنيد، صفحه اصلي اين برنامه باز مي مي
   .پردازيم ه معرفي هر كدام از اين حاالت ميحال ب. توانند به جستجو بپردازند ميدارد كه كاربران با انتخاب يكي از اين موارد 
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.   
  صفحه اصلي برنامه: 3تصوير 

  حالت جستجوي سريع فايل(Fast File Search) 
توسط سيستم شده  هاي ذخيره اين روش از داده. د بازيابي كنيدتواني اند را مي پاك شده ها و اطالعاتي كه اخيرا در اين روش جستجو فايل

باشد كه  هاي مشخص مي بيشترين كاربرد اين روش براي بازيابي فايل. كنند رفته استفاده مي ها و اطالعات از دست عامل براي يافتن فايل
   .باشندزماني كو تاهي قابل برگشت  در بازه

  جستجوي كامل فايل حالت)Complete File Search(  
افزار  با كامل شدن جستجوي سريع، اين نرم گيرد و نيز در بر مي را ، حالت اولطور كه از نام آن مشخص است در اين روش همان

نتهاي فايل از و ا نظر براي مشخص نمودن محل فايل از بين رفته با تعيين كردن ابتدال را از طريق بررسي پارتيشن موردجستجوي كام
حداكثر فضاي هارد ديسك بستگي دارد و بيشتر زماني كاربرد دارد كه  ش جستجو به سرعت سيستم و اندازهاين رو .دهد بين رفته انجام مي

   .نوع فرمت فايل براي بازيابي مورد بررسي قرار گيرد 10
 شده  فرمتهاي  بازيابي سريع پارتيشن)Fast Format Recover( 

معموال اين روش در حدود . نظر به اندازه معمولي باشدشده مورد تر زماني كاربرد دارد كه اندازه فضاي پارتيشن فرمتبازيابي بيش اين روش
  . انجامد دقيقه به طول مي 15
 شده  بازيابي كامل پارتيشن فرمت)Complete Format Recover( 

حال با توجه به نوع نياز بايستي روش جستجو و بازيابي . نظر از بين رفته باشدمورد شود كه پارتيشن بيشتر در مواقعي استفاده مي اين روش
كليك نماييد تا صفحه انتخاب پارتيشن باز  ،مشخص شده است 3طور كه در تصوير  را در همان Nextمناسب را انتخاب كنيد و دكمه 

  .ظر را انتخاب كنيدنپارتيشن و درايو مورد  كنيد بايستي طور كه در تصوير زير مشاهده مي در اين صفحه همان. شود
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  انتخاب پارتيشن مورد نظر: 4تصوير 

ي، همانند تصوير زير انتخاب نوع فرمت فايل و داده جهت بازياب صفحه،  Next شن مورد نظر و كليك بر روي دكمهبا انتخاب پارتي
  .كند انتخاب ميها را  فرض تعدادي از فرمت صورت پيش اين برنامه به. شود باز مي

  

  
  انتخاب نوع فرمت فايل جهت بازيابي: 5تصوير 

  
  
  .شود ، بازيابي اطالعات آغاز مي Startدر اين قسمت با انتخاب فرمت مورد نظر و كليك بر روي دكمه  

  



 Recover my Filesافزار  نرم

 
 

  
 روند بازيابي اطالعات: 6تصوير 

  
  .كنيد يابي تصوير زير را مشاهده ميرسيدن عمليات باز پس از به پايان

  

  
  هاي حاصل از جستجو فايل: 7تصوير 

  

  هاي حاصل از جستجوي بازيابي كيفيت فايل
بيانگر  ها وضعيتاين . شود ها  مشاهده مي فايلوضعيت  Recoverهاي پيدا شده به همراه سايز و پسوند آنها و در قسمت  در تصوير فوق فايل

  .باشد طور كامل قابل بازيابي مي بيانگر اين است كه فايل به Very Goodمثال عنوان  به. باشد هاي از بين رفته مي ميزان احتمال برگشت فايل
نشان داده شده  8انتخاب كنيد و سپس در نوار ابزارهاي موجود كه در تصوير  را آن با كليك بر روي فايل مورد نظر، فوقمطالب حال با توجه به 

 .كليك كرده و محل ذخيره شدن را مشخص نماييد   Save Files، بر روي دكمه است

  



 Recover my Filesافزار  نرم

 
 

  
  شده سازي فايل بازيابي نحوه ذخيره: 8تصوير 

  

  گيري نتيجه
نصب آن بسيار آسان است و هر شخصي به  و باشد مي اي طراحي شده است كه داراي حجم كم افزار به گونه چنانچه مشاهده كرديد اين نرم

جهت  ،شما در صورت تمايل. بازيابي كند و اطالعات از بين رفته خود را تا حد امكان ها و فايل كار كند پسند آنتواند با محيط كاربر راحتي مي
اين برنامه  در مورد بيشتر و جستجو در اينترنت به مطالعه Helpتوانيد با مراجعه به منوي  يافزار م قابليت و امكانات بيشتر اين نرم آشنايي با
  . بپردازيد

 .افزارهاي بازيابي اطالعات گام كوچكي بر دارد در جهت آشنايي شما عزيزان با نرمضيحات بتواند اميد است اين تو


