
מאמר

/ RAW אינו זמין עבור כוננים RAW, chkdsk סוג של מערכת הקבצים הוא
USB / כרטיס SD / כונן קשיח חיצוני, כיצד לשחזר / לתקן כונן RAW?
 בנובמבר 2014 19    Admin פורסם על ידי     RAW ל - NTFS (/raw-to-ntfs/)

"RAW אינו זמין עבור כוננים chkdsk" תרחישים נפוצים של

  :לפעמים נפח פגום עלול לאבד את סוג מערכת הקבצים שלו. הודעות שגיאה שונות עשויות להופיע, הנפוץ ביותר הוא
  ?לא מעוצב. אתה רוצה לפרמט את זה עכשיו :X עוצמת הקול
  . (raw-to-ntfs/drive-not-formatted-do-you-want-to-format-it-now.html/) אינו מעוצב :X הדיסק בכונן
-raw-drive-recovery/volume-not-contain-recognized-�le/) אמצעי האחסון אינו מכיל מערכת קבצים מוכרת
system.html) 
-raw-drive-recovery/drive-not-accessible-�le/) לא נגיש. הקובץ או הספרייה פגומים ובלתי קריאים \ :X כונן
directory-corrupted-unreadable.html) .  
.הדיסק אינו מעוצב .: X אירעה שגיאה בגישה לכונן

  :תופיע הודעת השגיאה הבאה ,RAW בכונן chkdsk בעת ניסיון להפעיל את
דוחות RAW, chkdsk או המר אינו זמין עבור כוננים RAW אינו זמין עבור כוננים RAW. Chkdsk סוג מערכת הקבצים הוא
RAW קובץ המערכת (/raw-to-ntfs/raw-�le-system.html) .

 (/)
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יתלוננו כי הוא אינו מסוגל chkdsk בכל מקרה, מה לא בסדר עם הכונן? יש כל כך הרבה קבצים חשובים מאוחסנים על זה, כלי
?RAW אינו זמין עבור כוננים chkdsk כאשר RAW המערכת; כיצד ניתן לשחזר כונן RAW לבצע שחזור קובץ

?RAW אינו זמין עבור כוננים chkdsk כאשר RAW כיצד לשחזר / לתקן כונן

M3 עם שחזור נתונים RAW פתרון 1: שחזור / תיקון כונן

M3 שחזור נתונים (/data-recovery/free-data-recovery.html) הוא RAW כונן תוכנה לשחזור (/data-recovery/raw-
drive-data-recovery/) אשר יכול לפתור "סוג של מערכת הקבצים הוא RAW, chkdsk אינו זמין עבור כונני RAW" בעיה
ללא אובדן NTFS (/raw-to-ntfs/change-raw-to-ntfs-without-formatting.html) / FAT32 ל RAW ולשנות / להמיר
RAW אם כונן . RAW (/data-recovery/data-recovery-from-raw-hard-drive.html) נתונים או לשחזר נתונים מכונן
. נפגע פיזית, שלח אותו לשירות שחזור נתונים מקומי לקבלת עזרה

 (/download/m3datarecoveryfree.exe) 

(/mac-data-recovery/download.html)

.RAW Drive לאחר מכן, בחר מודול השחזור של .M3 Data Recovery שלב 1 : התקן והפעל

  הורדה חינם
Windows גירסת

  הורדה חינם
Mac גרסת
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https://www.m3datarecovery.com/data-recovery/raw-drive-data-recovery/
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.שגיאה "RAW אינו זמין עבור כוננים RAW, chkdsk אשר דוחות "סוג של מערכת הקבצים הוא RAW שלב 2 : בחר את כונן

.שלב 3 : לחץ על הבא כדי לסרוק את כונן הגיבוי שברצונך לשחזר או לתקן



.לפני השחזור RAW בדוק את הקבצים בכונן ,RAW שלב 4 : לאחר תיקון כונן

תראה כונן ,"RAW אינו זמין עבור כוננים RAW, chkdsk שלב 5 : לחץ על "תקן כונן" כדי לפתור "סוג של מערכת הקבצים הוא
RAW יהפוך NTFS / FAT32 מערכת הקבצים ואתה יכול acess נתונים זה כרגיל .

בבקשה ללכת לפתרון 2 , (raw-drive-recovery/raw-drive-cannot-be-�xed.html/) לא ניתן לתקן RAW אם כונן
.M3 Data Recovery עם RAW ולשחזר נתונים מכונן

M3 עם שחזור נתונים RAW פתרון 2: שחזור נתונים מכונן

.M3 שלב 1 : בחר את מודול שחזור נתונים בחלון הבית של שחזור נתונים

.ולחץ על הבא כדי לסרוק, כל הקבצים יימצאו בתוך דקות RAW שלב 2 : בחר כונן

https://www.m3datarecovery.com/raw-drive-recovery/raw-drive-cannot-be-fixed.html


.ולאחר מכן שמור אותם RAW שלב 3 : בחר את הקבצים שברצונך לשחזר מכונן

-raw-drive-recovery/usb/) לא מעוצב USB שחזור נתונים יכול גם לתקן כונן הבזק מסוג RAW, M3 מלבד פתרון בעיה כונן
�ash-drive-not-formatted-error.html) , כרטיס SD לא מעוצב (/raw-drive-recovery/sd-card-not-formatted-
error.html) , כרטיס זיכרון לא מעוצב, כונן קשיח חיצוני לא מעוצב (/raw-drive-recovery/�x-external-hard-drive-not-
formatted-error.html) בעיה לשחזר נתונים מכונן קשיח חיצוני (/raw-drive-recovery/external-hard-disk-drive-
raw-recovery.html)RAW (/raw-drive-recovery/usb-raw-�le-system-recovery.html) , RAW כונן הבזק מסוג
USB (/raw-drive-recovery/usb-raw-�le-system-recovery.html) , זיכרון RAW כרטיס (/raw-drive-
recovery/memory-card-0-bytes-raw-�le-system.html) , RAW כרטיס SD (/data-recovery/recover-data-
from-raw-sd-card.html) , וכו '

NTFS / FAT32 / exFAT למערכת הקבצים RAW פתרון 3: עיצוב כונן

https://www.m3datarecovery.com/raw-drive-recovery/usb-flash-drive-not-formatted-error.html
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במחשב שלי RAW הפורמט הוא הבחירה הטובה ביותר, רק לחץ לחיצה ימנית על כונן ,RAW אם אין נתונים חשובים בכונן
.(מחשב זה) או ניהול דיסקים ולאחר מכן בחר "עיצוב ..." כדי לאתחל את זה

.במחשב שלי (מחשב זה) או ניהול דיסקים RAW שלב 1 : לחץ לחיצה ימנית על כונן

."... שלב 2 : בחר "עיצוב

ולאחר מכן להגדיר מידע אחר (גודל יחידת הקצאה, תווית אמצעי אחסון, אפשרויות פורמט) NTFS שלב 3 : בחר מערכת קבצים
על הפורמט

.NTFS -ל RAW שלב 4 : לחץ על התחל כדי לאתחל מחדש את כונן

ולאחר מכן לאתחל אותו לאחר RAW פשוט בצע את פתרון 2 כדי לשחזר נתונים מכונן ,RAW אם יש נתונים חשובים בכונן
.שחזור נתונים נעשה בהצלחה

תוכנת צד שלישי ,diskpart צריך להיות בעיית חומרה , נסה פקודת RAW כונן ,RAW אינו מסוגל לעצב כונן Windows אם
.מקצועי או פורמט ברמה נמוכה

פתרון 4: בקש עזרה משירות שחזור נתונים מקומי

לשירות שחזור נתונים RAW שלח כונן ,M3 Data Recovery יש בעיית חומרה או איבדו נתונים לא נמצא על ידי RAW אם כונן
.מקומי לקבלת עזרה

:קשור RAW פתרון שחזור כונן
(raw-to-ntfs/repair-raw-disk.html/) ?דיסק קשיח חיצוני ולשחזר נתונים לאיבוד RAW כיצד לתקן
(raw-to-ntfs/format-raw-to-ntfs.html/) ?מבלי לאבד נתונים NTFS -ל RAW כיצד לתקן / לפרמט את כונן
-Windows 10/8/7 / XP? (/raw-drive-recovery/external-hard-drive-not -כיצד לתקן כונן קשיח חיצוני לא נגיש ב
accessible.html)
-RAW? (/raw-drive-recovery/windows10-upgrade לתוך NTFS לשדרג פגום מחיצת Windows 10 כיצד לפתור את
corrupted-ntfs-partition-into-raw.html)
-raw-drive-recovery/corrupt-master-�le-table/) ?בוטלו" בעיה chkdsk ,כיצד לפתור "קובץ מושחת הקובץ הראשי
chkdsk-aborted.html)
-raw-drive-recovery/drive-not-accessible-cyclic/) ?"(כיצד לתקן "כונן לא נגיש, שגיאת נתונים (בדיקת יתירות מחזורית
redundancy-check.html)
-raw-to-ntfs/raw-to-ntfs-convert-command/) ?ללא אובדן נתונים NTFS / FAT32 ל RAW האם שורת הפקודה להמיר
prompt.html)
-raw-drive-recovery/raw-usb-�ash-drive/) כונן הבזק RAW USB תוכנה לשחזור לשחזר נתונים USB כונן RAW חינם
recovery.html)
-Windows 10? (/raw-to-ntfs/convert-raw-to -ללא אובדן נתונים ב NTFS -ל RAW כיצד לשנות / להמיר את מערכת הקבצים
ntfs-windows-10.html)
-raw-to-ntfs/convert-raw-to/) ?ללא אובדן נתונים NTFS / FAT32 ל RAW לשנות / להמיר / פורמט / תיקון TestDisk האם
ntfs-testdisk.html)
-raw-drive-recovery/drive-not-accessible-disk/) ?כיצד לתקן "כונן לא נגיש, מבנה הדיסק פגום ובלתי קריא" שגיאה
structure-corrupted-unreadable.html)
-raw-to-ntfs/convert-raw-external/) ?ללא אובדן נתונים NTFS / FAT32 -כונן קשיח חיצוני ל RAW כיצד לשנות / להמיר
hard-drive-to-ntfs.html)
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-raw-drive-recovery/sd-card-not/) ?לא מעוצב SD לא מעוצב שגיאה לשחזר נתונים מכרטיס SD כיצד לתקן כרטיס
formatted-error.html)
-HDD / USB / SD? (/raw-to על כרטיס זיכרון NTFS ל RAW יכול להמיר / פורמט / שינוי diskpart האם הפקודה
ntfs/diskpart-convert-raw-to-ntfs.html)
-RAW (/raw-drive-recovery/free-raw מערכת קבצים ,RAW כונן תוכנה לשחזור להוריד לשחזר נתונים ממחיצת RAW חינם
drive-recovery-software.html)
Windows 8 מחיצה RAW, כיצד לשנות / להמיר Windows 8 מחיצה RAW ל NTFS ללא אובדן נתונים? (/raw-to-
ntfs/convert-windows8-raw-�le-system-to-ntfs.html)
RAW ל - NTFS ממיר / כלי פורמט להורדה בחינם להמיר / לשנות RAW ל - NTFS / FAT32 ללא אובדן נתונים (/raw-to-
ntfs/raw-to-ntfs-converter-free-download.html)
-data-recovery/external/) ?כונן קשיח חיצוני לא מוכר על ידי המחשב שלי, כיצד לשחזר נתונים מכונן קשיח חיצוני לא מזוהה
hard-drive-not-recognized-by-my-computer.html)
Windows 7 מחיצה בטעות הפך RAW, כיצד להמיר את Windows 7 RAW �lesystem ל- NTFS ללא אובדן נתונים? (/raw-to-
ntfs/convert-raw-to-ntfs-windows-7.html)

טיפים לשחזור נתונים

-Windows 10? (/format-recovery/recover-data-from-formatted-hard-drive -כיצד לשחזר נתונים מכונן מעוצב ב
windows10.html)

(format-recovery/quick-format-recovery.html/) ?שחזור מהיר של פורמט: כיצד לשחזר נתונים שאבדו לאחר פורמט מהיר

-freeware unformat? (/format-recovery/undo-quick-format כיצד לבטל פורמט מהיר לשחזר נתונים לאיבוד עם
freeware.html)

-USB (/data-recovery/raw-drive-data-recovery/free כונן RAW כונן נתונים תוכנה לשחזור לשחזר נתונים RAW USB חינם
raw-usb-drive-data-recovery.html)

(raw-drive-recovery/corrupted-usb-�ash-drive-recovery.html/) ?פגום, פגום USB כיצד לשחזר נתונים מכונן פלאש

(data-recovery/unformat-freeware.html/) תוכנה לשחזר נתונים מהמחשב בכונן הקשיח מעוצב unformat חינם

(format-recovery/recover-data-from-formatted-drive.html/) ?כיצד לשחזר נתונים מכונן מעוצב

(format-recovery/recover-data-from-formatted-usb-�ash-drive.html/) ?מעוצב USB כיצד לשחזר נתונים מכונן פלאש

Recuva RAW נתונים תוכנה לשחזור לשחזר נתונים ממחיצת RAW (/raw-drive-recovery/recuva-raw-data-
recovery.html)

-data-recovery/recover-data-from-corrupted-external-hard/) ?כיצד לשחזר נתונים מכונן קשיח פגום חיצוני ולתקן אותו
drive.html)

Mac שחזור נתונים טיפים

Mac? (/mac-data-recovery/repair-unmountable-disk-mac.html) במחשב unmountable כיצד לתקן דיסק

-Mac Trash? (/mac-data-recovery/recover-deleted-�les-emptied-from-trash כיצד לשחזר קבצים שנמחקו מרוקן
mac.html)

-mac-data-recovery/disk-utility-cannot-repair/) ?כיצד לפתור "דיסק השירות לא יכול לתקן כונן קשיח חיצוני" הבעיה
external-hard-drive.html)

-mac-data-recovery/external-hard-drive-not/) ?בכלי הדיסק Mac כונן קשיח חיצוני unmountable כיצד לשחזר נתונים מ
mounted-in-disk-utility.html)

-APFS? (/mac-data-recovery/recover-deleted-lost-missing-disappeared כיצד לשחזר נמחק, אבוד, חסר, נעלם מחיצה
apfs-partition.html)
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-mac-data-recovery/free-download/) נתונים Mac נתונים תוכנה לשחזור הגירסה המלאה להתאושש איבד Mac הורדה חינם
mac-data-recovery-software-full-version.html)

(mac-data-recovery/get-data-back-mac.html/) ?המחשב Mac OSX כיצד להגיע לאיבוד נתונים בחזרה

Mac? (/mac-data-recovery/mount-an-unmountable-drive-mac.html) במחשב unmountable כיצד לטעון כונן

-MACOS Mojave 10.14? (/mac-data-recovery/recover-lost-data-on-macos כיצד לשחזר נתונים שנמחקו / אבוד על
mojave.html)

-mac-data/) חיצוני SD, HDD כרטיס ,wd / seagate HD, USB ,גבוהה סיירה MACOS תקן את הדיסק שגיאה בלתי קריא על
recovery/�x-disk-is-unreadable-error-on-mac.html)

-mac-data-recovery/external-hard-drive-invalid/) ?חיצוני צומת מבנה הצומת שגיאה ולשחזר נתונים HDD כיצד לתקן
node-structure.html)

-Mac? (/mac-data-recovery/external-hard-drive-not-mounting -כיצד לשחזר נתונים מכונן קשיח חיצוני לא הרכבה ב
mac.html)

-mac-data-recovery/wd-seagate-external-hard-drive-not/) ?כונן קשיח חיצוני לא עובד על מק wd / seagate כיצד סובל
working-mac.html)

-mac-data-recovery/recover-data-from-unreadable/) ?לא קריא, כונן קשיח חיצוני Mac כיצד לשחזר נתונים מכונן קשיח
mac-hard-drive.html)

-mac-data-recovery/external-hard-drive/) ?עץ הצומת גודל השגיאה לשחזר נתונים -B חיצוני לא חוקיים HDD כיצד לתקן
invalid-b-tree-node-size.html)

Mac (/mac-data-recovery/get-data-back-mac.html) כונן קשיח חיצוני אינו מוכר / עובד על

Mac? (/mac-data-recovery/�x-invalid-node-structure-error.html) כיצד לתקן שגיאת מבנה צומת לא חוקית במחשב

-mac-data-recovery/recover-lost-missing-�les-after-high/) ?כיצד לשחזר איבד / חסר קבצים לאחר עדכון סיירה גבוהה
sierra-update.html)

Bitlocker טיפים לשחזור

-bitlocker-drive-data-recovery/access-bitlocker-encrypted-drive-on/) ?במחשב אחר Bitlocker כיצד לגשת כונן מוצפן
another-computer.html)

-Bitlocker? (/bitlocker-drive-data-recovery/recover-data-from-inaccessible כיצד לשחזר נתונים כונן נגיש מוצפן
bitlocker-encrypted-drive.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/recover-data-from/) ?מוצפן כונן קשיח Bitlocker כיצד לשחזר נתונים מכשל / נכשלה
failing-bitlocker-encrypted-drive.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/data-recovery-from/) ?מוצפן Bitlocker כיצד לשחזר נתונים מכונן פגום / פגום
damaged-bitlocker-encrypted-drive.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/recover-deleted-lost-bitlocker/) ?מחוק / איבד מוצפן Bitlocker כיצד לשחזר מחיצת
encrypted-partition.html)

Bitlocker מבקש מפתח שחזור 48 ספרות, במקום סיסמה (/bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-asking-for-
recovery-key-instead-of-password.html)

-Windows 7/8/10? (/bitlocker-drive-data-recovery/how-to-back -ב Bitlocker כיצד לייצא / לגבות את מפתח השחזור
up-recovery-key-in-windows-7-8-10.html)

-Windows 10? (/bitlocker-drive-data-recovery/recover-data-from מוגן כונן Bitlocker - כיצד לשחזר נתונים מ
windows10-bitlocker-protected-partition.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-drive/) לא יהיה נעילה עם הסיסמה הנכונה או מפתח השחזור Bitlocker כונן
wont-unlock-with-correct-password-recovery-key.html)

https://www.m3datarecovery.com/mac-data-recovery/free-download-mac-data-recovery-software-full-version.html
https://www.m3datarecovery.com/mac-data-recovery/get-data-back-mac.html
https://www.m3datarecovery.com/mac-data-recovery/mount-an-unmountable-drive-mac.html
https://www.m3datarecovery.com/mac-data-recovery/recover-lost-data-on-macos-mojave.html
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https://www.m3datarecovery.com/mac-data-recovery/external-hard-drive-not-mounting-mac.html
https://www.m3datarecovery.com/mac-data-recovery/wd-seagate-external-hard-drive-not-working-mac.html
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https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/recover-data-from-inaccessible-bitlocker-encrypted-drive.html
https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/recover-data-from-failing-bitlocker-encrypted-drive.html
https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/data-recovery-from-damaged-bitlocker-encrypted-drive.html
https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/recover-deleted-lost-bitlocker-encrypted-partition.html
https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-asking-for-recovery-key-instead-of-password.html
https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/how-to-back-up-recovery-key-in-windows-7-8-10.html
https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/recover-data-from-windows10-bitlocker-protected-partition.html
https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-drive-wont-unlock-with-correct-password-recovery-key.html


-bitlocker-drive-data-recovery/recover-data-from/) ?הכונן Windows 7 מוצפן Bitlocker - כיצד לשחזר נתונים מ
bitlocker-encrypted-drive-windows7.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/surface/) ?שחזור מפתח ולפתוח את המכשיר Bitlocker כיצד למצוא את פני השטח
bitlocker-recovery.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/the-drive-protected-by-bitlocker/) כבר נעול אבל לא נגיש bitlocker הכונן המוגן על ידי
is-already-unlocked-but-not-accessible.html)

-Windows 10/8/7? (/bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker -תקוע ב Bitlocker כיצד לשחזר נתונים אבוד לאחר פענוח
decryption-stuck.html)

-Windows 10/8/7? (/bitlocker-drive-data -מושהה ב Bitlocker כיצד לשחזר נתונים אבוד לאחר פענוח
recovery/bitlocker-decryption-paused-windows-10.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-encrypted-drive/) ?לא מוכר, איך לשחזר נתונים לאיבוד Bitlocker כונן מוצפן
not-recognized.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/recover-corrupted/) ?כונן מוצפן ולקבל נתונים בחזרה Bitlocker כיצד לתקן / לשחזר פגום
bitlocker-encrypted-drive.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-drive-not/) אינו נגיש, הפרמטר שגוי" הבעיה Bitlocker כיצד לפתור "כונן
accessible-parameter-incorrect.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-drive-failed/) ?'נכשל לפתוח עם מפתח שחזור זה Bitlocker כיצד לפתור 'כונן
to-unlock-with-this-recovery-key.html)

-Windows 10/8/7 / Vista? (/bitlocker-drive-data-recovery/how-to -מושהה ב Bitlocker כיצד לחדש את הצפנת
resume-bitlocker-encryption-paused.html)

-Bitlocker? (/bitlocker-drive-data-recovery/unlock ללא סיסמה או מפתח שחזור Bitlocker כיצד לפתוח את כונן
bitlocker-without-password-recovery-key.html)

-WIndows 10/8/7 (/bitlocker-drive-data-recovery/data נכשל ב Bitlocker שחזור נתונים אבודים לאחר הצפנת
recovery-after-bitlocker-drive-encryption-failed.html)

-Windows 10/8/7 (/bitlocker-drive-data-recovery/data -תקוע ב Bitlocker לשחזר נתונים שאבדו לאחר הצפנת
recovery-after-bitlocker-drive-encryption-stuck.html)

-Windows 10/8/7 (/bitlocker-drive-data-recovery/data -מופרע ב Bitlocker שחזור נתונים אבודים לאחר הצפנת
recovery-after-bitlocker-drive-encryption-interuption.html)

-Windows 10/8/7 '? (/bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker -לא עובד ב Bitlocker כיצד לפתור "מפתח התאוששות
recovery-key-not-working.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/recover-data-from/) ?מוצפן מחיצה Bitlocker כיצד לשחזר נתונים מן התבנית בטעות
formatted-bitlocker-encrypted-drive.html)

-AD (Active Directory)? (/bitlocker-drive-data-recovery/recover מ Bitlocker כיצד לשחזר את הסיסמה התאוששות
bitlocker-recovery-password-from-active-directory.html)

-Windows PE? (/bitlocker-drive-data-recovery/unlock-bitlocker-encrypted עם Bitlocker כיצד לפתוח כונן מוצפן
drive-windows-pe.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/recover-bitlocker/) ?סיסמה הצפנה שכחתי Bitlocker כיצד לשחזר את הסיסמה
password.html)

Bitlocker כוח פיצוח כלי להורדה בחינם (/bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-brute-force-cracking-tool-free-
download.html)

(/bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-brute-force-cracking-tool-free-download.html)
(/bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-brute-force-cracking-tool-free-download.html)כיצד לפתור "כונן
Bitlocker לא נגיש, מערכת הקבצים לא ידוע" הבעיה? (/bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-drive-parameter-
incorrect-unknown-�le-system.html)
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https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/data-recovery-after-bitlocker-drive-encryption-stuck.html
https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/data-recovery-after-bitlocker-drive-encryption-interuption.html
https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-recovery-key-not-working.html
https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/recover-data-from-formatted-bitlocker-encrypted-drive.html
https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/recover-bitlocker-recovery-password-from-active-directory.html
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-bitlocker-drive-data/) נכשלה להתאושש מההמרה שהסתיימה באופן פתאומי Bitlocker ההצפנה של כונן
recovery/bitlocker-drive-encryption-failed-to-recover-from-an-abruptly-terminated-conversion.html)

-Bitlocker? (/bitlocker-drive-data כונן מוצפן עם דיסק אתחול התאוששות Bitlocker כיצד לשחזר נתונים אבודים מ
recovery/bitlocker-recovery-boot-disk.html)

-bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker/) ?אינו מגיב לאחר הזנת סיסמה Bitlocker כיצד לשחזר נתונים לאחר הצפנת כונן
drive-encryption-not-responding-after-entering-password.html)

USB שחזור נתונים Bitlocker: Rrecover נמחקו / קבצים לאיבוד מ Bitlocker מוצפן כונן הבזק מסוג USB (/bitlocker-drive-
data-recovery/recover-data-from-bitlocker-encrypted-usb-�ash-drive.html)

Bitlocker לא מבקש סיסמה, כיצד לשחזר נתונים כונן Bitlock מוצפן? (/bitlocker-drive-data-recovery/bitlocker-not-
asking-for-password.html)

-bitlocker-drive-data/) ?מפתח / מקל לא נגיש, עובד, מוכר / USB מוצפן כונן Bitlocker כיצד לשחזר נתונים לאחר
recovery/bitlocker-encrypted-usb-drive-not-accessible.html)

-bitlocker-drive/) ?מוצפן Bitlocker לשחזר נתונים פגום כונן Windows 10/8/7 עבור Bitlocker כיצד להשתמש בכלי תיקון
data-recovery/bitlocker-repair-tool-data-recovery-from-bitlocker-encrypted-drive.html)

Bitlocker אינו מקבל את הסיסמה הנכונה או מפתח השחזור, כיצד לשחזר נתונים מכונן מוצפן Bitlocker? (/bitlocker-drive-
data-recovery/bitlocker-not-recognize-password-or-recovery-key.html)

-bitlocker-drive-data/) נגיש Bitlocker מחיצה תוכנה לשחזור לשחזר נמחק, אבוד, פגום, נכשל, מחיצת Bitlocker למעלה 3
recovery/bitlocker-partition-recovery-software.html)

M3 Data Recovery היא אחת המובילות בעולם נתונים מקצועיים פתרונות לשחזור נתונים מתמחים שחזור נתונים של Windows,
' מוצפן נתונים כונן התאוששות, וכו Mac, Bitlocker שחזור נתונים

קישורים

שחזור | Windows Software (/data-recovery/) שחזור נתונים של | RAW Data Recovery (/raw-drive-recovery/) כונן
Mac תמונה (/mac-data-recovery/mac-photo-recovery.html) | אפל APFS Data Recovery (/mac-data-
recovery/macos-high-sierra-apfs-data-recovery.html) | Mac Undelete (/mac-data-recovery/mac-
undelete.html) | המרת RAW ל- NTFS (/raw-to-ntfs/) | המרת RAW ל- FAT32 (/raw-to-fat32/) | שחזור מחיצה חינם
(/partition-recovery/) | שחזור מחיצה אבוד (/partition-recovery/lost-partition-recovery.html) | הצפנת פענוח
(/bitlocker-decryption/) | NTFS עבור Mac (https://www.iboysoft.com/ntfs-for-mac/) | BitLocker עבור לינוקס
(/bitlocker-for-linux/) | שחזור עיצוב חינם (/format-recovery/) | שחזור קבצים קובץ RAW (/raw-drive-recovery/raw-
�le-system-recovery/)

.שחזור נתונים. כל הזכויות שמורות M3 זכויות יוצרים © 2018

מדיניות החזר כספי | (license-agreement.html/) הסכם רישיון | (privacy.html/) מדיניות פרטיות | (/company/) אודות
(/refund-policy.html) | שותפים (/partners/)
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