
ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİDİSK İMAJI

DİSK TEŞHİSİ

İŞLETİM SİSTEMİ

Kullanıcı aynı anda iki USB sabit disk, iki
USB flash sürücü, iki SD kart, iki SATA
diski (arabirimi USB olarak değiştirilmeli)
kurtarabilir

Güç I/O testi, bozuk sektör taraması,
LBA okuma testi, disk kimliği ve COM
terminal testi

Win7, Win8, Win10DOSYA ÇIKARIMI

YAYGIN FIRMWARE HATA ONARIMI

• Sektör seviyesi tam disk imajı / disk
klonlama

• Bölüm ve dosya imajı
• Seçili okuma/yazma kafası imajı
• Tüm diskte sadece veri içeren alanlar
• Çok aşamalı disk imajı

• MBR hasarı olsa bile dosya dizinini
otomatik okuma ve listeleme

• Dosyaları dosya türüne göre kurtarma
• Kullanıcı tarafından istenen bölümler,

klasörler ve dosyalar seçilebilir
• Kayıp bölümleri tarama ve kayıp veri

kurtarımı için MFT’yi tarama

DİSK SİLME

HDD Low‐level Format, Zerofill (sıfırla
doldurma)

Her sabit disk markası için DDP
modülünde, firmware hasarlı vakalara
hızlı onarım çözümleri sunar



Disk görüntüleme modülü, dosya kurtarma modülü, ortak USB HDD onarım
modülü, bozuk sektör tarama modülü, şifre seti ve kilit açma modüllerini içeren
genel fonksiyon modülüne sahiptir.

DFL‐URE Fonksiyonları ve Özellikleri:

• Tüm USB sabit sürücüler için bir USB 3.0 veri kurtarma ekipmanıdır
• İki dahili USB 3.0 arabirimine doğrudan bağlanabilir ve aynı anda iki USB sabit

sürücüden (USB HDD veya USB Flash Bellek) veri kurtarabilir
• Seagate, WD, Toshiba ve Samsung sabit disklerinde okuma/yazma kafası

seçerek imaj almayı destekler
• Kayıp bölümlerden dosya ve klasörleri kurtarabilir, MFT tarama, dosya

türlerine göre veri kurtarma ve seçilen dosya ve bölümleri kurtarma
işlemlerini yapabilir

• WD USB sabit sürücülerin kilidini açabilir
• Seagate, WD, Samsung USB sabit diskleri için şifreleri kaldırabilir
• Bad sektörleri tarayabilir ve kullanıcılara daha iyi bir kurtarma yöntemi için

nasıl ilerleyecekleri konusunda ilk tanıyı sunabilir
• Seagate, WD, Toshiba , Samsung gibi markalara ait disklerde yaygın arızalara

yönelik birçok hızlı çözüme sahiptir
• WD USB sabit sürücüler için, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok

doğrudan firmware düzeltme fonksiyonuna sahiptir:

• NHPA
• Yavaş çalışma düzeltmesi
• Şifre kaldırma
• Kafa haritasını RAM’de düzenleme
• LDR yükleme
• SMART sıfırlama
• Microcode gösterme
• Modül Kontrol Testi
• ROM okuma
• ROM yazma
• Modül okuma
• Modül yazma
• Track okuma
• Track yazma
• Translator yenileme
• Modül dizini yükleme


