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    من الويندوز  ext3 / ext2  دخول على بارتيشنات اللينوكس 

بسم ال الرحمن الرحيم 

السلم عليكم ورحمه ال وبركاته

اخواني الكريم

 ext3 / ext2كما جميعنا يعلم الويندوز ل يدعم 

ولكن هناك عده طرق لجعل الويندوز يدعمها وهذه أحدها أتمنى ان تعجبكم  

واليوم سنشرح ثلثه برامج هم :

1 : Explore2fs

2 : DiskInternals Linux Reader

3 : Ext2 Installable File System For Windows

ويمكنكم أن تختارو البرنامج اللذي يعجبكم منهم  

 Explore2fsسنبدأ مع 

  وحمل آخرhttp://www.chrysocome.net/explore2fsفي الويندوز افتح المتصفح واذهب الى 
explore2fs zipنسخه من 

  نضغط عليه ضغطتينexplore2fsبعدما نحمل البرنامج نفك ضغطه وسنجد ملف اسمه 
لنبدأ بتثبيت البرنامج 

  ) ستستطيع ان ترى قسم اللينوكس وانExplore2fsعندما يشتغل متصفح الملفات ( 
 Xتكتب عليه أيضا
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http://www.linuxac.org/forum/member.php?u=3490
http://www.linuxac.org/forum/showthread.php?t=8499
http://www.chrysocome.net/explore2fs
http://www.fs-driver.org/index.html
http://www.diskinternals.com/linux-reader/
http://www.chrysocome.net/explore2fs
http://www.linuxac.org/forum/index.php


والن انتهينا من البرنامج الول بسلم

DiskInternals Linux Readerالن سنبدأ بشرح برنامج 

  وحمل آخر/http://www.diskinternals.com/linux-readerاولZ أفتح المتصفح واذهب الى 
DiskInternals Linux Readerأصدار من 

بعد التثبيت سيعمل البرنامج تلقائياX وسيبحث عن أيه اقسام لينوكس على الهاردديسك

 بعدها يمكنك ان ترى جميع أقسام اللينوكس وهو شبيه بمتصفح الملفات الخاص
بالويندوز  

بعدها يمكنك ان تتصفح قسم اللينوكس

saveيمكنك ان تنسخ ملف من قسم اللينوكس الى قسم الويندوز عبر كلك يمين - 

بعدها اختار المجلد اللذي تريد ان تحفظ به الملف

ويمكنك ان تدخل عالبرنامج كأي برنامج آخر من ابدأ - قائمه البرامج في ويندوز

: thumpsup_greenوالن أنتهينا من البرنامج الثاني بقي الخير والنهائي :

Ext2 Installable File System For Windows

 البرنامج الخير تثبيته سهل جداX وبعد ما تنتهي من تثبيته ستختار حرف لقسم
اللينوكس ليتم عرضه بتمصفح ملفات ويندوز
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http://www.diskinternals.com/linux-reader/
http://www.linuxac.org/forum/index.php


 بعد التثبيت ستجد اقسام اللينوكس بشكل طبيعي بالويندوز ويمكنك أن تقرأ وتكتب
عليها

أتمنى أن يعجبكم الشرح

أرجو أبلغي اذا كان الشرح يحتوي على أيه أخطاء أملئيه

المصادر :

Three Ways To Access Linux Partitions (ext2/ext3) From Windows On Dual-Boot Systems

تقبلو تحياتي

أخوكم

مؤيد

دمتم بود

سف اختفت الصور من الموضوع الساسى :(مع ال

Nour_aoi

3

http://www.howtoforge.com/access-linux-partitions-from-windows
http://www.linuxac.org/forum/index.php


amer70 
لينكساوي

 هذين البرنامجين افضل من الطريقة الموجودة في الموضوع

السلم عليكم ورحمة ال و بركاته 
 البرنامجين يعملين على اظهار تقسيمات اللينكس على الويندوز ويمكنك بواسطتهما

نقل الملفات في كلتا التجاهين ا
 ext2 and ext3البرنامج الول يدعم تقسيمات

Explore2fsاسم البرنامج 
من هنا للتحميل البرنامج 
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http://www.linuxac.org/forum/showthread.php?t=13846&highlight=ext3+%C7%E1%E6%ED%E4%CF%E6%D2
http://www.chrysocome.net/explore2fs
http://www.linuxac.org/forum/member.php?u=10383
http://www.linuxac.org/forum/index.php


reiser systemsاما البرنامج الثاني يدعم تقسيمات 
اسم البرنامج

YAReG 
 من هنالتحميل البرنام 
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http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/YAReG.shtml
http://www.linuxac.org/forum/index.php
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http://www.linuxac.org/forum/index.php
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