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ubuntu live cd   ഉപോയോഗിച്   windows   െന നഷെപട   partition   വീെണടകന വിധം  

1. System സോരട് െചയ് cd tray യില ubuntu live cd ഇട് Restart െചയക.

2. cd യില നിനം boot െചയ്  അലസമയതിനകം Try Ubuntu,  Install Ubuntu ഇങെന 

രണ് option കോണികം.

(cd യില നിനം boot െചയിെലങില BIOS setup ല െചന് First boot device  CD–  

Rom ആകക.)

2. Try Ubuntu എന option കിക് െചയക.

3. അലസമയതിനകം ഉബണവിെന desktop ദശയമോകം.

4. Application  Accessories  Terminal – – എന കമതില  Terminal  – ല എതക.

5. Terminal  – ല  testdisk എന് type െചയ് Enter അമരതക.

6. Create എന option ൈഹൈലറ് െചയ് പതിയ window കോണോം.Enter അമരതക.

7. Sudo എന option ൈഹൈലറ് െചയ് പതിയ window കോണോം.Enter അമരതക.
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8. Password ആവശയെപടം. type െചയ് Enter അമരതക. (password ൈടപ് െചയോമോള 

screen ല ഒനം കോണോന കഴിയില)

9. വീണം Create എന option ൈഹൈലറ് െചയ് പതിയ window കോണോം.Enter 

അമരതക.

10.Hard disk size പദരശിപിചെകോണള  പതിയ window ലഭികം. സിസതിലള Hard 

disk െന ശരിയോയ size തെനയോണ് പദരശിപിചിരികനത് എന് ഉറപോകക.

11.Proceed എന option ൈഹൈലറ് െചയ് പതിയ window കോണോം.Enter അമരതക.
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12.Partition table type എന ഭോഗെതതം. Autodetect വഴിശരിയോയ Partition table type 

കെണതി പദരശിപിചിരികം. Enter അമരതക.

13.Analyse എന option ൈഹൈലറ് െചയ് പതിയ window കോണോം.Enter അമരതക.

14.Partition structure പദരശിപിചെകോണള  പതിയ window ലഭികം.
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15.Quick search  എന option ൈഹൈലറ് െചയ് പതിയ window കോണോം.Enter 

അമരതക.

16.Should testdisk search for partition created under vista? എന ോചോദയവമോയി പതിയ 

ജോലകം പതയകെപടം. YES എന് type െചയ് Enter അമരതക.

17.Missing partition ഉളെപെട സിസതിലള എലോ പോരടീഷനം പദരശിപിചിരികം.Enter 

അമരതക. ( p അമരതിയോല ൈഹൈലറ് െചയിരികന പോരടീഷനിെല files 

കോണോം.തിരിെക വരോന q അമരതക.)
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18.Deeper search എന option ൈഹൈലറ് െചയ് പതിയ window കോണോം. Window 

ശദികക.Partitions കതയമോെണങില Deeper search ആവശയമില. Arrow key 

ഉപോയോഗിച് write എന ഓപഷനിോലയ് selection മോറക.Enter അമരതക.

19.നഷെപട partition തിരിെക ലഭിചകഴിഞ....

20.Deeper search ആവശയെമങില Deeper search എന option െസലക് െചയ് Enter 

അമരതക.
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21.Missing partition ഉളെപെട സിസതിലള എലോ പോരടീഷനം വിശദമോയി 

പദരശിപിചിരികം. p അമരതി ൈഹൈലറ് െചയിരികന പോരടീഷനിെല files കണ് 

ോബോധയെപടോം.

22.തിരിെക വരോന q അമരതക. Missing partition ഉളെപെട സിസതിലള എലോ 

പോരടീഷനം വിശദമോയി പദരശിപിചിരികന window യിെലതം.

23.Enter അമരതക. 
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24.Write എന option ൈഹൈലറ് െചയ് പതിയ window കോണോം. Enter അമരതക. 

25.നഷെപട partition തിരിെക ലഭിചകഴിഞ....

അവലംബം

http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step
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