
  چطور اطالعات حذف کرده را برگردانیم

 
اید، بد نیست سری به  اگر اطالعات مهمی روی سیستم داشته و اشتباها آنها را حذف کرده

آشغال را هم  ها هنوز آنجا باقی مانده باشند. اما اگر سطل آشغال ویندوز بزنید. شاید این فایل سطل

ت از دست اطالعا Undela اید، چاره کار شما نزد ماست. با کرده و اطالعات آن را از بین برده  خالی

 .تان تا جای ممکن باز خواهد گشت رفته

 

 

هایی که اشتباها آنها را از حافظه سیستم حذف  اما در این مطلب قصد داریم به شما آموزش دهیم چگونه فایل

 .کردید را بازبیابید

ای آن ها را از بین های حرفهها قبل پاک شده یا با برنامهتی که مدتالبته توقع نداشته باشید اطالعا

 % بازیابی شوند100اید به صورت برده

 قدم اول

 .کنید نصب و دانلود را از این آدرس  Undela برای شروع کار ابتدا برنامه

 

 قدم دوم

ز ستون سمت چپ برنامه انتخاب سپس برنامه را اجرا کرده و درایوی که قصد دارید اطالعات آن بازگردد را ا

 .کنید
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توانید از منوی فایل  را بازگردانید، می PDF ها مثال فرمت توجه کنید که اگر قصد دارید نوع خاصی از فایل

 .ها انتخاب کنید  های مورد نظرتان را برای بازیابی فایل را انتخاب کرده و تنها فرمت Options گزینه

 

 قدم سوم

بعد از اینکه درایو مورد نظر خود را انتخاب کردید و دوبار بر روی آن کلیک کنید تا اسکن آغاز شود. بعد از اینکه 

 .را انتخاب کنید Recover دکمههای مد نظرتان را فعال کرده و  فایل مورد نظرتان یافت شد، تیک کنار فایل

 

توانید در مسیر مورد نظر  شود که می بازیابی شده از شما پرسیده می  ز انتخاب این دکمه مسیر ذخیره فایلپس ا

 .خود پوشه جدیدی بسازید تا فایل های بازیابی شده به آنجا بروند

 

توانید فایل انتخابی خود را پیش از بازیابی مشاهده کنید تا  در این برنامه نیز می Preview با استفاده از دکمه

 .اید مطمئن شوید که فایل پیدا شده، شامل همان اطالعاتی است که به دنبال آن بوده

 هایی که اشتباها پاک کرده بودید را بیابید؟ آیا با این روش توانستید فایل

http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img1.tebyan.net/big/1391/03/1791141879222320975138184203132002913266148.gif
http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img1.tebyan.net/big/1391/03/1066817569176130262013111718125126226158168.gif
http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img1.tebyan.net/big/1391/03/1914923920114849127939108932161662319238.gif

