
 چرا نیاز است؟ ( Data Recovery ) بازیابی اطالعات

تواند یکی از بدترین اتفاقاتی که ممکن است پیش بیاید این است که اطالعات از بین برود . علت این اتفاق می      

افزاری ، حذف تصادفی یک فایل توسط کاربر ، ویروسی ، مشکالت نرم  نقص فنی هارد دیسک ، آسیب دیدن اطالعات

 .شدن اطالعات ، هک شدن و حتی نوسانات برق و ... باشد

اطالعات ،  ( backup ) مسلما هریک از ما که با اطالعات کامپیوتری سر و کار داریم ، نگران نگهداری و بک اپ     

 . خواهیم بود ( Data Recovery ) ی اطالعاتآرشیو اطالعات و یا ازدست دادن و بازیاب

 وجود دارد؟ ( Data Recovery ) چیست و چه روشهایی برای بازیابی اطالعات ( Data Recovery ) بازیابی اطالعات

سازی مثل غیرقابل دسترس از هرگونه رسانه ذخیره ( Data Recovery ) بازیابی داده به معنی بازیافت اطالعات     

به زبان ساده  ( Data Recovery ) ، و .... است. مفهوم بازیابی اطالعات SAN Storageک ، فلش مموری ، هارد دیس

 .، نجات دادن و تعمیر اطالعات از دست رفته است

 
  

 :  سه روش عمده انجام پذیر است  به  ( Data Recovery ) بازیابی اطالعات

های دوره ای از Image  ها یا  )Backup (  بک اپ  از طریق بازگرداندن )Data Recovery  (  بازیابی اطالعات1- 

 : اطالعات

http://shayeganco.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-backup/
http://shayeganco.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-backup/
http://shayeganco.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-2/


کردن  Restore گیری ( و Backup ) ، بک اپ گیری  گرفتن  Image نرم افزارهای بسیاری وجود دارند که قابلیت

 : اطالعات را دارند. برخی از آنها به شرح ذیل است

Veritas -Backup Exec       -1 

Veeam Backup & Replication      -2 

3-       Acronis True Image 

4-      EaseUS Todo Backup 

  

 Recovery از روی هارد یا فلش ها از طریق نرم افزارهای ( Data Recovery ) بازیابی اطالعات -2

های از دست رفته دسترسی  Address Table یتوان با استفاده از آنها بهنرم افزارهای زیادی در دنیا وجود دارند که م

، اطالعاتی  های پیچیدهافزارها اینگونه است که با استفاده از الگوریتمداشت و آنها را دوباره ایجاد کرد . کارکرد این نرم

ند . از مهمترین این نرم افزار ها میتوان ها را پیدا می کناند ، بررسی کرده و مکان آنرا که به طور فیزیکی ذخیره شده

 :به موارد ذیل اشاره کرد

 Disk Drill 

 scue 5 for WindowsProsoft Data Re 

 DM Disk Editor and Data Recovery Software 

 MiniTool Partition Recovery 

 Stellar Recovery 

 و . . . 

  

 از طریق جراحی هارد یا به اصطالح بازیابی سخت افزاری ( Data Recovery ) بازیابی اطالعات -3

بازیابی نمی شوند یعنی مشکل   ( Recovery ) وقتی که اطالعات از دست رفته از طریق نرم افزارهای ریکاوری     

رد و اطالعات رخ داده است . یعنی اینکه یا هارد ضربه خورده است و یا مشکل فیزیکی برایش پیش جدی تری برای ها

 . آمده است

بازیابی سخت افزاری یا جراحی هارد به مجموعه عملکردهایی گفته میشود که از طریق آن قطعات آسیب دیده        

 Clean هر گونه گرد و غبار )که اصطالحا به آن محیط هارد که بسیار حساس هستند در محیط نزدیک به خال و عاری از

room  گفته میشود ( تعویض میگردد. به این طریق اطالعات روی هارد دیسک دوباره قابل دسترسی است . این عملیات

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpnrKoiYTgAhVBZ1AKHSfOC6IQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.veritas.com%2Fproduct%2Fbackup-and-recovery%2Fbackup-exec&usg=AOvVaw2YZ4zvlMCmjN3lxliaMxy-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_wYbLiYTgAhUDZ1AKHf-LCKoQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fvm-backup-recovery-replication-software.html&usg=AOvVaw2r9bCTHiQMX_z6SfPB6ekH
https://www.cleverfiles.com/disk-drill-windows.html
https://www.tkqlhce.com/click-8534048-13093625
https://dmde.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/MiniTool_Partition_Wizard
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_Phoenix_Windows_Data_Recovery


 بسیار حساس ، دقیق و پیچیده است . به این صورت که اگر هارد دیسک در هوای آزاد باز شود مطمئنا دیگر کار نمیکند

 . و برای همیشه اطالعاتش از بین خواهد رفت

 . مسلما هزینه بازیابی اطالعات از طریق جراحی هارد زیاد خواهد بود     

 دوره ای از اطالعات میباشد. )پیشگیری بهتر از درمان است (  backup )  از بین روشهای فوق بهترین راه ، تهیه بک اپ

. ) 

 باشید تماس برای اینکه از تجربه ما بهره مند شوید میتوانید با ما در

 

http://shayeganco.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/

