فایلهای تکراری و مشابه پنهان را پیدا و پاک کنید
آیا سیستن ضوا اخیشا اص حذ هؼوْل کٌذ تش ضذٍ است؟ ًیاصی تَ ایي ًیست کَ دست دس جیة خْد کٌیذ ّ سای خشیذى یک  RAMاضافی ساُی
تاصاس ضْیذ .تِتش است اتتذا تا ایي ًشم افضاس سایگاى کاستشدی اقذام تَ پاک ساصی فضای سیستن خْد کٌیذ ّ ًتیجَ آى سا دس آصاد ساصی حافظَ ّ
تِثْد سشػت سیستن تجشتَ کٌیذ .
تَ گضاسش «تاتٌاک» یکی اص هِوتشیي دالیل کٌذی سشػت سیستن تؼذ اص یک هذت صهاى هؼیي اص ػوش آىّ ،جْد صذُا ّ ضایذ تیطتش اص آى فایل
تکشاسی هطاتَ است کَ تَ هشّس صهاى ضوي اضغال حافظَ هٌجش تَ کٌذی سشػت سیستن دس اثش فطاس تش ُاسد دیسک هیطْد.
دس ایي هیاى ًشم افضاسُای صیادی تشای پیذا کشدى ّ اص تیي تشدى فایلِای تکشاسی هطاتَ ّجْد داسد کَ  DeDuplerیکی اص تِتشیي ًوًَْ ُای هْجْد
است کَ ت َ تِتشیي ًحْ هوکي دس پاکساصی ایي فایلِا ّ سشػت تخطیذى تَ سیستن یاسی هیشساًذً .کتَ هِن دس خصْظ ایي ًشم افضاس ضوي
سایگاى تْدى آى ،سادگی استفادٍ اص آى تشای ُوَ کاستشاى دس ُش سطحی است.
دس ایٌجا ضوا سا تا ایي ًشم افضاس کْچک ّ کاستشدی آضٌا هیساصین:

ًشم افضاس  DeDuplerاتضاسی سایگاى ساخت ضشکت  Tropoاص کطْس چک است .حجن ًشم افضاس تسیاس سثک (دس حذّد  055کیلْتایت) است کَ اص ایي
ًظش تسیاس قاتل تْجَ است ،ضوي آًکَ ًیاص تَ ُیچ فشایٌذی تشای ًصة ًذاضتَ ّ تَ ضکل  Stand-aloneاجشا هیطْد .کافی است ًشم افضاس سا
داًلْد ّ اجشا کٌیذ:

ًکتَ هِن کَ دس ّب سایت ًشم افضاس ًیض تَ آى اضاسٍ ضذٍ ایي است کَ دس ًسخَ ُای جذیذ ّیٌذّص (اص ّیٌذّص  7تَ تؼذ) تِتش است کَ ًشم افضاس سا
دس حالت  Administratorاجشا کٌیذ .لزا چٌاًچَ تؼذ اص داًلْد ًشم افضاس ،تَ ضکل خْدکاس دس ایي حالت اجشا ًطذ ،تا کلیک ساست تش سّی ًشم افضاس ّ
اًتخاب  Run as administratorاص اجشای آى دس حالت هزکْس اطویٌاى حاصل کٌیذ.

ّاسظ کاستشی ًشم افضاس تسیاس سادٍ ّ تذّى ُیچ پیچیذگی خاصی است کَ دس ًگاٍ اّل ًیض هیتْاى تَ ایي حذاقلی تْدى آى پی تشد:

تشای ضشّع تَ کاس تا ًشم افضاس اتتذا تش سّی دکوَ هقاتل  Directoryکلیک کٌیذ تا هسیشی سا کَ هیخْاُیذ دس آى تَ دًثال فایلِای هطاتَ تگشدیذ
اًتخاب کٌیذ:

ُوچٌیي ًیاص داسیذ تا سّش جستجْ تشای فایلِای هطاتَ سا اً تخاب کٌیذ کَ ایي کاس اص طشیق کلیک کشدى تش سّی دکوَ هقاتل  Examinateقاتل اًجام
است:

تؼذ اص کلیک تش سّی ایي دکوَ صفحَ تٌظیوات هشتْطَ تاص هیطْد کَ دس آى هیتْاًیذ هتذ هْسد استفادٍ تشای جستجْی فایلِای هطاتَ سا اًتخاب
کٌیذ .دس ایٌجا گضیٌَ ُای  – MD5جستجْی سشیغ تش اها تا حذاقل فاکتْسُا تشای هقایسَ فایلِا – ّ  – SHa5جستجْی پیطشفتَ تش تا فاکتْسُای
پیچیذٍ تشای یافتي فایلِای هطاتَ اها کٌذتش – ّجْد داسد.
ُوچٌیي تٌظیواتی تشای تؼییي ًْع فایلِای هْسد جستجْ ّ تؼییي سقف تشای حذ ّ حجن فایلِای یافتَ ضذٍ ّجْد داسد:

تؼذ اص اًتخاب تٌظیوات هْسد ًظش خْد ّ خاسج ضذى اص ایي صفحَ ،الصم است کَ دس اتتذا گضیٌَ هشتْط تَ کسة اطویٌاى اص خْاًذى اطالػات دس
خصْظ کاستشد ًشم افضاس سا اًتخاب کٌیذ تا گضیٌَ  Search for Duplicityفؼال ضْد:

تؼذ اص آى تش سّی دکوَ  Search for Duplicityکلیک کٌیذ تا فشایٌذ جستجْ ضشّع ضْد کَ ایي فشایٌذ تستَ تَ هسیش اًتخاتی ّ حجن فایلِا چٌذ
دقیقَ ای صهاى هیثشد.
تؼذ اص اتوام جستجْ پٌجشٍ ًوایص ًتایج یافتَ ضذٍ تَ ًوایص دس هی آیذ کَ دس آى هیتْاًیذ فایلِای هْسد ًظش سا تشسسی ّ دس خصْظ آًِا تصوین
گیشی کٌیذ .دس ایي صفحَ گضیٌَ پیطٌِادی خْد ًشم افضاس تشای تصوین گیشی دس خصْظ فایلِای هطاتَ ،جایگضیي کشدى آًِا تا یک لیٌک سوثلی ک یا
ًوادیي است .اها هیتْاًیذ هستقیوا تا اًتخاب گضیٌَ  Remove all checked duplicity filesاقذام تَ پاک ساصی هستقین آًِا کٌیذ:

دس ًِایت تا کلیک تش سّی دکوَ  Finishتصوین اتخاری ضوا تَ اجشا دس خْاُذ آهذ:

تا ایي اقذام ضوي پاک ساصی سیستن ّ آصاد ضذى حافظَ ،کا ستشاى سیستن ُای قذیوی تش تَ ّضْح تاثیش آى سا دس تِثْد ًسثی سشػت سیستن
خْد – تؼذ اص اسکي کلی سیستن – احساط خْاٌُذ کشد.
دس پایاى الصم است تَ ایي ًکتَ اضاسٍ ضْد کَ ّاسظ کاستشی ًشم افضاس اص چٌذاى جزاتیت ّ طشاحی هذسًی تشخْسداس ًیست کَ ضایذ ًقطَ ضؼف
اصل آى تاضذ .اها ًسثت تَ ًوًَْ ُای هطاتَ خْد دس یافتي فایلِای هطاتَ تسیاس دقیقتش ّ دس ػیي حال سثک تش ػول هیکٌذ.
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