
 بسمه حق

شن  ارت ل ها  ردان فا یباز پ ی ی ی س  ntfs  گ ک توسط د    ی
زنده 

 نویسنده : یاشار اسمعیل دخت

royaflashنام در انجمن ها :



سورس             اپن جامعه به میکنم تقدیم رو کوچک چند هر مقاله این  من
من     کوچک کار این امیدوارم

  

مملکتمون       . پیشرفت برای باشه گامی

   / شما        میشم خوشحال لینوکس گنو زمینه در کردم ایجاد گروهی بنده  همچنین
باشید   . عضو هم

آدرس          به من با میتوانید نیاز صورت در

 royaflash@yahoo.com

r

کنید       . مکاتبه

دیگر       مقالت گرفتن برای سایت آدرس

  

گروه       به شدن   ملحق

 

  royaflash-linux  

 

  

 

لگ      تبریز گروه به شدن ملحق

 

http://royaflash.wordpress.com/
http://groups.google.com/group/tabrizlug
http://groups.yahoo.com/group/royaflash-linux/join


   ابتدا با دیسک زنده

وارد ترمینال میشید

برای دانستن پارتیشن که فایلتون تو اونجو حذف شده ابتدا دستور

sudo fdisk l

 .enterرو بزنید و سپس 



)HPSF/NTFS (under the heading System   است ntfsدر آخر نگاه کنید به پارتیشن که معرف 

که در این مثال ما یک پارتیشن داریم.

توجه : ممکن است خروجی دستور شما متفاوت باشد

حال تایپ کنید

sudo ntfsundelete <HD name>

در این مثال به این گونه است

sudo ntfsundelete /dev/sda1



 باشد برای این کار تایب کنید بذای مثال umount. توجه :باید پارتیشن مورد نظر 

sudo umount /dev/(device name)

sudo umount /dev/sda1

برای نمونه برای بازگردانی عکس ها مینویسیم :

sudo ntfsundelete <HD name> –u –m *.jpg

: برای این نمونه

sudo ntfsundelete /dev/sda1 –u –m *.jpg

   در دایرکتوری ریشه قرار میگیرد . تمام فایل ها ی باز گردانی شده



 فایل است inodeاولین قسمت از ستون مربوط به 

 فایل بنویسید :inodeبرای بازگردانی به واسطه 

sudo ntfsundelete <HD name> –u –i <Inode>

: در این نمونه

sudo ntfsundelete /dev/sda1 –u –i 14159

. حال فایل ها باز گردانی شدند



 root وارد شدید نه ubuntuحال شما سطح دسترسی پایینی دارید زیرا که شما با کاربر 

برای دانستن سطح دسترسی تایپ کنید .

ls -l

 فعال کنیم ubuntuحال ما میخوا هیم سطح دسترسی رو برای 

برای اینکار 

sudo chown ubuntu <Files>

 نسبت به مثال

sudo chown ubuntu *

و داریم ...



 همینطور با استفاده از دستور

 

chmod 777 <file>

نیز میتونیم دسترسی خواندن و نوشتن بدیم

 .

موفق و لینوکسی باشید .


