
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
***********         

اقدم لكم احبائى اخوانى فى اهللا ھذه الفقرة التى اود ان تنال اعجابكم كبدایة 
  لى كعضو جدید معكم فى المنتدى

  
  

  NTFS and 32Fat   بین     تعرف على الفرق 
  

ھر مع  الذى ظfat32 منھا نظام hard diskتوجد طرق متعددة لتنظیم ال 
   xp ویمكن ان نستخدمھ مع نظام 98 لنوافذانظام تشغیل 

  . فقط2000 و  xp وھو یعمل على نظام نوافذ  ntfsأما النظام الثانى فھو 
 بانھ یتیح تامین اكبر للملفات المخزنة على وحدة  NTFSیتمیز نظام 

التخزین سواء باعطائھا كلمة سر تتیح صالحیة للمستخدمین الذین یصرح 
  .بالتعامل معھا أو یقدم مستوى تامین متقدم عن طریق تشفیر الملفات لھم 

كما یتیح ھذا النظام استخداما افضل للمساحات المتاحھ من وحدة التخزین 
وذلك لقدرتھ على تخزین الملفات فى مساحھ اقل وخاصھ بالنسبة للملفات 

  .صغیرة الحجم
 ٤واحد حتى سعھ   یستطیع أن یتعامل مع الملف الFAT32كما ان نظام 

 فال یوجد حد اقصى لسعھ الملف لمخزن NTFSجیجا بایت فقط اما نظام 
  .علیھ

 FAT32وكما انھ یمكننا بسھولھ ان نقوم بتحویل وحدات التخزین من نظام 
ولكن ال یمكننا بل من الصعب ان نقوم بالعملیة  NTFS        الى نظام 

 ھو النظام الذى یناسبنا NTFSالعكسیة لذلك یجب ان نتاكد من ان نظام 
  .قبل ان نقدم على عملیة التحویل

 لن تتعامل مع الحاسب اذا قمت بتشغیلھ NTFSوحدات التخزین بنظام 
ولذلك یفضل  floppy startup diskباستخدام اسطوانھ الطوارئ المرنھ 

تعمل  <<C>>ان نترك وحدة التخزین التى یوجد بھا نظام النوافذ مثل الـــ
  . لنتمكن من ان نتعامل معھا بجمیع الحاالت FAT32بنظام 

  
  
  
  
  



         NTFS  الى  fat32واالن لتحویل وحدة التخزین من نظام 
  -:نتبع االتى  

 Accessories اختر التعامل مع البرامج الملحقھ  startمن قائمة البدایة  -
   من خالل ایقونھ موجھ االوامرdosاختر التعامل مع بیئھ  -
 Command prompt   
 ترمز :fمع مالحظة ان  :Convert f:/fs:ntfs اكتب االمر التالى  -

  .لوحدة التخزین التى نرید تحویلھا
  :ستظھر لك رسالھ كالتالى  -

Would you like to force a dismount on this volume? 
(Y/N)   

  ENTER ثم اضغط  Yثم اكتب حرف ال  - 
فور بدء الكمبیوتر فى العمل سیتم تنفیذ سوف یتم اعاده تشغیل الكمبیوتر و -

العملیات الضروریة لتحویل نظام وحدة التخزین دون ان یؤثر ذلك على 
  الملفات المخزنھ على وحدة التخزین  

  عندما تتم عملیة التحویل بنجاااح ستظھر لك رسالھ -
 Conversion complete 

  .  لخطوات السابقةاذا كنت ترید تحویل اكثر من وحدة تخزین فقم بتكرار ا
  

  :الكاتب 
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