
"Ih, apaguei." Quem nunca
ouviu ou disse essa frase ao
tentar encontrar um arquivo
importante? Quer seja por distração
quer seja para liberar espaço no disco,
muitos usuários acabam eliminando
documentos e, depois, arrancando
os cabelos ao tentar reencontrá-los.
Felizmente, nem tudo está perdido.
Uma solução é gastar algum dinheiro
e mandar o HD para uma empresa
especializada. Mas, antes disso, vale a
pena tentar um aplicativo de recuperação
de dados. Esses programas normalmente
não recuperam arquivos quando há
problemas graves, como danos físicos
no HD, mas podem dar conta do recado
se o problema for apenas um daqueles
típicos esbarrões na tecla Delete.

O INFOLAB testou dois aplicativos de
recuperação de arquivos, o GetDataBack
e o Recover My Files. Ambos se
mostraram eficientes ao recuperar
documentos apagados normalmente,
mas não deram conta do recado quando
um destruidor de arquivos foi usado
para apagá-los (veja coluna ao lado),
situação em que a recuperação se torna
impossível. A Escolha INFO fica com o
Recover My Files, que tem interface mais
amigável e um prático visualizador
de documentos. Como é.comum nesse
tipo de aplicativo, as versões de
demonstração apenas mostram uma
prévia do arquivo. Para recuperá-lo
é necessário comprar uma licença.

A principal característica do Recover My Files (www.info.abril.com.br/
download/5267.shtml) é a abordagem simples e direta aplicada à recuperação de
arquivos. O aplicativo dispensa referências a termos técnicos, como partições
ou MBR (Master Boot Record). É uma opção atraente para usuários com
qualquer nível de conhecimento sobre tecnologia. Por padrão, o programa
é iniciado no modo de assistente. Num esquema passo a passo, o Recover
My Files guia o usuário por todas as etapas da busca por arquivos eliminados,
começando pela escolha do drive e passando pelo tipo de arquivo a ser
encontrado. Nos testes do INFOLAB, o programa se mostrou eficiente ao
recuperar documentos em partições formatadas em FAT e NTFS. O Recover My
Files traz um visualizador de arquivos que mostra uma prévia dos documentos
apagados, se isso for possível. Outro recurso interessante é o atalho que
permite gravar os arquivos recuperados diretamente num CD ou DVD.



O GetDataBack faz a alegria do usuário detalhista que
precisa voltar no tempo e recuperar um arquivo que foi
apagado por engano. O programa fornece detalhes precisos
sobre os drives vasculhados e sobre os arquivos encontrados.
Entre as informações mostradas estão o número de setores
do HD e o tipo de informação encontrada em cada uma das
unidades de disco durante a varredura. O programa permite
até mesmo ver a seqüência de bits em cada byte do arquivo.
O GetDataBack se saiu bem durante a bateria de testes do
INFOLAB. A ferramenta obteve êxito nas tarefas de recuperação
de documentos apagados tanto em partições formatadas no
padrão NTFS quanto em partições FAT. Mas, diferentemente
de outros programas dessa mesma categoria, o GetDataBack
não trabalha com esses dois sistemas de arquivos de forma
simultânea. Há versões distintas para NTFS e FAT. Por isso,
antes de adquirir o software, o usuário precisa escolher a versão
correspondente a sua unidade de disco. O principal ponto fraco
do programa é não incluir um visualizador de arquivos. Para
mostrar prévias, ele ativa um dos aplicativos relacionados
instalados na máquina. A abordagem técnica e a presença
de recursos como recuperação de arquivos em rede fazem
do GetDataBack uma opção interessante para administradores
de rede. Mas usuários individuais podem se confundir com
o excesso de informações.
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