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سجل إقالع وحدة التخزين

.وحدة التخزين ، قطاع إقالع القسم، قطاع إقالعPBR القسمسجل إقالع يسمى كذلك ::
 بايت( أو سجل إقالع إذا كان بطول عدة قطاعات كام هو الحال مع512 خصوصا إذا كان بطول قطاع واحد )غالبا(كتلة إقالع )قطاع إقالع.: عادة يدعى وحدة التخزين يف بداية القطاعات املحجوزة منطقة  جزء منVBRسجل ، BIOS/MBRيف أقراص 

.: يف أنظمة مايكروسوفت دوس/ويندوزNTFS وFAT32 وحدة التخزينسجالت إقالع 
( تهيئةوحدة التخزينينشأ عند تهيئة القسم )أي هذا القطاع . القرص املرن، ويف الغري مقسمة مثل Zip وقرص ذاكرة الفالش، والقابلة لإلزالة مثل القرص الثابت مثل املقسمة، الحاسوب الشخيص املتوافقة مع أجهزة تخزين البياناتسجل اإلقالع موجود يف 

..: إىل آخره.(القرص املدمج الحي )توزيعات لينكس يف إحدى GParted أو برنامج ويندوز أن يت يف مدير القرص يف دوس/ويندوز، أو FORMAT واستخدام األمر   القرص  تقسيم مثال، بعد تهيئة املستوي العايلمنطقية أو ما يعرف ب

نظام )ليس بالرضورة، لكن قد تكون جزء من بلغة اآللة،: مكتوبة شفرة برنامج إقالع( والوسيط )تصف موقع وتخطيط بنية البيانات عىل BPB بنية للبياناتيتضمن  قطاع االقالع(، DOS 1.x دوس )باستثناء FAT، و NTFS، HPFS، مثل أنظمة ملفاتيف 
( مخزن يف جزء أخر من القرص.تشغيل

C0/H1/S1  العنوان الفيزيايئ يف القسم األول عند0، )تحديدا، القطاع املنطقي القرص الثابت عىل القسم املمتد أو القرص املنطقي داخل القسم األوىل يف قطاع هو أول املقسمة عىل القرص. ويف األجهزة قطاع قطاع اإلقالع هو أول الغري مقسمةيف األجهزة 
 ومعلومات أخرى.جدول أقسام الذي يتضمن MBR سجل القسم( علام أن القطاع األول يف كامل القرص الثابت سيكون إزاحة الالحقة يف القطاع األول زائد األقسامويف 

VBR أقل معيارية من MBRلكن بيانات الذي يتضمن أيضا شفرة و ،VBR مثل MBR  نظام امللفات؛ موجود خارج منطقة بيانات القرص التي عليها تخزين امللفات. كام قلت، سجل إقالع القسم يحتفظ ببعض املعلومات من أجل للنظام التشغيلشفاف،
 عىل القسم، ثمالنواة التي تحددها دامئا أنظمة التشغيل، لكنها تعمل جميعها تقريبا بنفس الطريقة؛ أي بتحديد موقع شفرة االقالع، )رغم أنها ليست مطلوبة يف األنظمة الحديثة لكن العديد من أنظمة التشغيل تحتفظ بها للتوافو (ق( وBPBمثل، معامالت 

.:الدليل الجذر )أي ملفات التهيئة واملشغالت والنواة( من * MSDOS.SYS و  IO.SYS  محمل االقالع املرحلة الثانية وتحميل ملفاتFAT نظام امللفات،: بالتعرف عىل دوستحميلها وتنفيذها. أو تحميل ملف برنامج البدء كام يفعل قطاع إقالع نظام 

* MSDOS.SYS ملف مهم يف مايكروسوفت دوس MS-DOS و ويندوز Windows 9x امللف يحمل من قبل .IO.SYS يف أنظمة .MS-DOSهذا امللف يتضمن الشفرة األساسية ،
 )أيMS-DOS )مشغالت العتاد( يف نظام مشغالت األجهزة. يتضمن Windows 9x و MS-DOS. فهو عنرص أسايس يف أنظمة IO.SYS. أما ملف دوس نواةلنظام التشغيل، أي 

. دوسروتينات ربط العتاد( وبرنامج تهيئة )متهيد( 

كل . وتقريبا 55AAh القرص، وتوقيع االقالع بيانات،: وشفرة االقالع، مثل MBR يحتوي عىل عدة عنارص مشابها لعنارص VBR املستخدم. لكنها جميعا تشرتك يف بعض الخصائص. سجلنظام امللفات يتفاوت بحسب نوع سجل إقالع القسمطول ومحتوى 
 كان وما زال يتضمن العنارص املحددة التالية:أنظمة مايكروسوفتسجل إقالع قسم يف 

إزاحة(بايتطول )بنية قطاع اإلقالع

FAT16FAT32NTFSFAT16FAT32NTFSوظيفةرمز تذكرياسم

)333000h )0(000h )0(000h )0من أجل تجاوز منطقة البياناتJMPتعليمة القفزة

OEM ID هوية صانعي القطع األصلية 
منطقة البيانات

)الخصائص الفيزيائية للوسيط( 

888003h )3(003h )3(003h )3(

)BPB25532500Bh )11(00Bh )11(00Bh )11معامالت الكتلة املعيارية 

)EBPB262648024h )36(040h )64(024h )36معامالت الكتلة املمتدة

)44842042603Eh )62(05Ah )90(054h )84شفرة تتبع محمل اإلقالعIPL   [  14  ]شفرة إقالع

)510(1FEh )510(1FEh )510( 2221FEhقطاع تنفيذي )يقبل اإلقالع(تدل عىل 55AAhتوقيع القطاع

نوع قطاع اإلقالع
عدد القطاعات

أنظمة التشغيلنسخة احتياطية
املستخدمةاملحجوزة

FAT12 / FAT1611دوس، جميع إصدارات مايكروسوفتال توجد

FAT32323 دوس، مايكروسوفت ويندوزيف املنطقة املحجوزة6 من

NTFS161 + 6مايكروسوفت ويندوزيف أخر قطاع يف القسم

storage dimensionsنظام للتخزين قديم من 
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" الالمرشوطة  "تعليمة القفزة / التفرع
اللغة املخفضة؛: لغة اآللة يف  زمر التعليامتوتقريبا، جميع  .control flow "القفز من مكان إىل آخر يف الشفرة" مع "تجاوز البيانات أو الشفرة التي ال ينبغي تنفيذها." أي تغري تدفو (ق الربنامج/النظام تعليمة،: هذا التعبري يشري إىل الحاسوب برمجةيف 

.:لغات الربمجة عالية املستوى يف goto ،GO TO( وتدعى بأسامء أخرى مثلMC68K موتوروال  )كام يفBRA أو .JMP  الرمز التذكري ب ويشار لها عادةx86 يف jump قفزة   [  18  ] أو Branch،: تتضمن هذه التعليمة التي تدعى أيضا تعليمة تفرع املستوى
 وهي تحويل التنفيذ إىل سطر آخر من شفرة الربنامج دون وجود رشط يحتاج إىل الفحص )كامدون تسجيل معلومات العودة، أي تغري متتالية تنفيذ التعليامت يف الربنامج، control flow،: تغري تدفو (ق الربنامج الالمرشوطةكام ذكرنا، تعليمة القفزة أو التفرع 

 الوجهة )الهدف(. املعامل ميكن أن يكون: معامل. عنوان التعليمة التي يتم القفز إليها يحدده يف "الالمرشوطة”(؛ صحيح كان أو خاطئ

لحظية )فورية(قيمة •
تسجيل غرض عام•
موقع ذاكرة•

• immediate value
• general-purpose register
• memory location

 معالج ميكرو )أي األوامر التي ينفذها املعالج(مجموعة تعليامت أو ISAالقفزة الالمرشوطة ثالثة أنواع يف 

قفزة بعيدة
Far Jump

  [  19  ]قفزة قطعة بينية 
  Inter segment Jump 

)قفزة إىل قطعة مختلفة(

قفزة قريبة
Near Jump

قفزة قصرية
Short Jump

  [  19  ] قفزة قطعة داخلية
 Intra segment Jump

 )قفزة داخل القطعة(

Short Jumpقفزة قصرية
 )شائعة(Direct Jump مبارشة

(EB r8) قصريةقفزة  -بايت2
27±املدى: 

Near Jumpقفزة قريبة
 )شائعة(Direct Jump مبارشة

(E9 r16) طويلةقفزة  -بايت3
215±املدى: 

Near Jumpقفزة قريبة
 )نادرة(Indirect Jumpغري مبارشة

FF شفرة تشغيل أو أكرث تبدأ ب بايت2
طعة كاملةاملدى: ق

Far Jumpقفزة بعيدة
 )شائعة(Direct Jump مبارشة

القطعة قيمة  بايت2 إزاحة، و بايت2، وEA شفرة تشغيل  بايت؛5
املدى: يف أي مكان يف الذاكرة

Far Jumpقفزة بعيدة
 )نادرة(Indirect Jump غري مبارشة

FFشفرة تشغيل  أو أكرث تبدأ ب بايت2
املدى: يف أي مكان يف الذاكرة

privilege بايت تسمح بالقفز إىل أي موقع ذاكرة )يدال من قطعة الشفرة الحالية لكن عىل نفس مستوى االمتياز 5 قفزة بعيدة•
level .يستخدم األمر التوجيهي ( ضمن نظام الذاكرة الحقيقيFAR directive باستخدامها.املجمع إلعالم 

، وهي برنامج قفزةFar Direct Jumpبقفزة بعيدة مبارشة تدعى أيضا ، Inter segment Direct Jumpقفزة القطعة البينية املبارشة•
 قيمة القطعة. بايت2 قيمة اإلزاحة، و بايت2، وEAh شفرة تشغيل بايت1.  بايت5قطعة بينية شائع. طول التعليمة : 

، وهيFar Indirect Jumpبقفزة بعيدة غري مبارشة تدعى أيضا ، Inter segment Indirect Jumpقفزة القطعة البينية الغري مبارشة•
كحد أدىن. بايت 2طول التعلمية يعتمد عىل طريقة تحديد موقع القفزة. ميكن أن تكون نادرة االستخدام. 

 بايت. من العنوان: الذي يتبع القفزة127 إىل +128تسمح بالقفز / التفرع إىل موقع ذاكرة ضمن مدى: -:  بايت2 قفزة قصرية•
 باستخدامها.املجمع إلعالم SHORT directive(. ميكن أن يستخدم األمر التوجيهي EIP/IP)القيمة الحالية يف

 الحالية. يستخدم األمرقطعة الشفرة كيلوبايت من التعليمة يف 32± بايت تسمح بالقفز / التفرع  ضمن إزاحة من 3 قفزة قريبة•
 باستخدامها.املجمع إلعالم NEAR directiveالتوجيهي 

 بايت. القفزة الطويلة ميكن أن+32767 إىل -32768. املدى من -بايت3، تعني : تعليمة Long Jumpتعليمة القفزة الطويلة•
.CS قطعة الشفرة من  كيلوبايت64تغطي كامل 

،Near Indirect Jumpقفزة قريبة غري مبارشة تدعى أيضا ب، Intra segment indirect Jumpقفزة القطعة الداخلية الغري مبارشة•
 كاملةقطعةاملدى:  أو أكرث.  بايت2طول التعليمة : ال تستخدم كثريا )نادرة(. 

.Short Jump. ويدعو القفزة القصرية والقريبة بالقفزة القصرية Long Jump. البعض يدعو القفزة البعيدة بالقفزة الطويلة شفرة التشغيل، لكنها تختلف يف JMP الرمز التذكرياالثنان )املطلقة( متلك نفس القطعة البينية ( والنسبية واملطلقة الثالثة )قفزات القطعة الداخلية
 للمعالج. النمط املحمي وتعني قفزة إىل تعليمة تقع يف مهمة )أخرى( مختلفة، تستخدم فقط يفTask switch . وتصنف إىل أربعة أنواع كذلك بإضافة قفزةEB, E9, EA, FF، أي FF  القفزة القريبة الغري مبارشةتصنف أيضا القفزة الالمرشوطة إىل أربعة أنواع بإضافة

شفرة تشغيلتعليمةوصف

JMP rel/8EB cbقفزة قصرية، نسبية، اإلزاحة مرتبطة بالتعليمة التالية

JMP rel/16E9 cwقفزة قريبة، نسبية، اإلزاحة مرتبطة بالتعليمة التالية

JMP rel/32E9 cdقفزة قريبة، نسبية، اإلزاحة مرتبطة بالتعليمة التالية

r/m16JMP r/m16FF /4 العنوان معطى يف،  [  33  ].رة قفزة قريبة، مطلقة غري مباش

r/m32JMP r/m32FF /4قفزة قريبة، مطلقة غري مبارشة، العنوان معطى يف

JMP ptr16:16EA cdاملعاملقفزة بعيدة، مطلقة، العنوان معطى يف 

JMP ptr16:32EA cpقفزة بعيدة، مطلقة، العنوان معطى يف املعامل

m16:16JMP m16:16FF /5قفزة بعيدة، مطلقة غري مبارشة، العنوان معطى يف 

m16:32JMP m16:32FF /5قفزة بعيدة، مطلقة غري مبارشة، العنوان معطى يف 

rel8>بايت بعد نهاية التعليمة(127 بايت قبل إىل 128. )املدى من -بت8 نسبية   عنوان إزاحة rel16rel32 > ضمن نفس قطعة الشفرة-بت32 و أ-بت16نسبية عنوان إزاحة 

r/m8r/m16r/m32> بت(32-بت و 16-بت و 8 )و موقع ذاكرة( أتسجيل غرض عام )تسجيل بيانات-

ptr16:16ptr32:32> يف قطعة شفرة مختلفة-بت32  أو-بت16  بعيد مزدوجمؤرش 

m16:16> بت 16 إزاحة   و-بت16: قطعة  يتضمن مؤرش بعيد مركب من عدد مزدوج موقع ذاكرة-m16:32> بت32-بت وإزاحة 16 موقع ذاكرة يتضمن مؤرش بعيد مركب من أعداد: قطعة-

.CS( قيمة تتبع املعامل. هذه القيمة تستخدم يف تحديد إزاحة الشفرة ورمبا قيمة جديد يف تسجيل قطعة الشفرة ct-بايت )10(، أو co-بايت )8، :(cp-بايت )6، :(cd-بايت )4، :(cw-بايت )2، :(cb-بايت )1  <

>  FF/x =  يشري إىل أن بايت التعليمة يف 7 و 0 ما بني رقم ModR/M يستخدم فقط معامل التسجيل أو الذاكرة r/m ملعلومات أكرث راجع دليل( .حقل التسجيل يتضمن الرقم الذي يوفر امتداد إىل شفرة تشغيل التعليمة . Intel)

http://download.intel.com/products/processor/manual/325462.pdf
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https://en.wikipedia.org/wiki/Opstring
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https://en.wikipedia.org/wiki/Code_segment
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_segment
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https://en.wikipedia.org/wiki/Operand
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https://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language#Opcode_mnemonics_and_extended_mnemonics
https://en.wikipedia.org/wiki/X86
https://en.wikipedia.org/wiki/JMP_(x86_instruction)
https://en.wikipedia.org/wiki/Branch_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Low-level_programming_language
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Short Jumpتعليمة القفزة القصرية
. بدال من عنوان قفزة. إزاحةdisplacement تتبعها مسافة أو إزاحة األخرية. هذه شفرة التشغيل الحالية دون تغيري. وألن عنوان القفزة ال يخزن مع قطعة الشفرةإلمكانية ترحيلها إىل أي مكان ضمن  relative jump نسبيةالقفزة القصرية تدعى قفزة 

 بايت. هذه اإلزاحة تضاف إىل عنوان التعليمة التالية من أجل إيجاد عنوان الهدف.127+ إىل 128-مدى:  يكون موجب مع إشارة لألمام وسالب مع إشارة للخلف، ال-بايت،1  عدد مؤرش القفزة القصرية "مسافة" ميثلها
 ميكنها إعادة التموضع يف أي مكان يف الذاكرة دونالقفزة النسبية الربامج التي تستخدم فقط تعليامت .SHORT Relative Jumps, إلخ( تعرف أيضا بالقفزات النسبية القصرية JE, JG, JC, JZ, JNE, JNG, JNC, JNZ )مثل، املرشوطةأنوع القفزات 

 للقفزاتFFh إىل 80h، ومن Forward jumps للقفزات إىل األمام 7Fh إىل 00h من الحيد relative offset  إزاحة نسبية والبايت الثاين EBh دامئا SHORT Jump من أجل القفزات. أول بايت من القفزة القصرية )الالمرشوطة( لغة اآللةالحاجة إىل تغيري 
 !.النسبية مع أي نوع من القفزات JMP. تعداد اإلزاحة يبدأ دامئا عند البايت مبارشة بعد تعليمةBackward jumpsإىل الخلف )أو املعكوسة( 

شفرة التشغيلإزاحة

EB بايت 127 إىل +128 -

IP. يتأثر فقط تسجيل بايت 127 إىل +128قفزة قصرية مع مدى : -

IP/EI الحالية. تعليمة القفزة القصرية تتفرع إىل هذا العنوان الجديد للتعليمة التالية يف الربنامج )قطعة الشفرة( لتولد عنوان القفزة ضمن عداد برنامج )يدعى أيضا : IP/EIP مؤرش التعليمةعندما ينفذ املعالج قفزة قصرية، إشارة اإلزاحة تتمدد وتضاف إىل 
P[  10  ](. أنظر للشكل أدناه. عنوان القفزة ميكن أن يحدد عن طريو (ق معرف  يتضمن عنوان التعليمة التالية التي ستنفذ   labelمثال JMP NEXT تقفز إىل ،NEXT فعيل مع أي تعليمة قفزة.ست عرشي للتعليمة التالية. نحن ال نستخدم أبدا هنا عنوان 

 مثال..relative jumps هي قفزات نسبية labelsالقفزات الالمرشوطة إىل . call أو نداء jmp( يك تتم القفزة.إذا مل تتبعه نقطتان، ال ميكن القفز إليه. وتستخدم النقطتان فقط عند استخدم املعرف مع تعليمة قفزة NEXT:املعرف يتبعه نقطتان )

0000 EB 03     JMP STOP 
0002 90          NOP 
0003 33 00     XOR AX, AX 
0005 B4 4C    STOP:  MOV AH, 4Ch

 سيشري إىل التعليمة التي عندها سوف يستمر تنفيذ الربنامج.IP =< :(IP := 0002 + 3 = 0005 الحالية )IPينفذ املعالج القفزة بإضافة اإلزاحة إىل قيمة 

لقفزة ستظل قادرة عىل كشف قيمة بايت اإلزاحة. إذا أرشت إىل عنوان بعيد جدا عن متناول ااملجمعاتكافة (، Debug يف برنامج مثل Assemble )كام يطلب أمر عنوان مخصصلإلشارة إىل التعليمة التالية أو استخدمت  labelمعرف وسواء استخدمت 
 بأقل عددالروتني( ولهذا، املربمج الذي يحاول إبقاء كيلوبايت 64 الحالية  CS قطعة الشفرة هي قفزة خارج Absolute FAR Jump البعيدة القفزة املطلقة. )علام أن * Near jump    بايت قريبة  3  قفزة  سيحول التعليمة إىل املجمع، Short jumpالقصرية 

من بايتات، يجب أن يعرف حدود كلتا القفزتني القصريتني إىل األمام والخلف )والقفزة القريبة(.

IP + إزاحة هدف ممتد مع إشارة -< IPالتسجيل قفزة قصرية إىل عنوان التعليمة التالية.  

 (. السبب يف قدرتهFAR، وأخريا البعيدة NEAR، ثم القريبة SHORT ممكنة مع أي عنوان يقدم له )أوال، القصرية JMP سوف يستخدم أصغر شفرة (Assemble )أو أمر املجمع* 
حتى وإن كانت Near jump  القريبة بايت3، سوف تنشئ حيز عىل األقل من أجل قفزة املجمعاتعىل فعل ذلك ألن موقع التعليمة التالية بالضبط سيكون محدد. رغم ذلك، معظم 

NOP ال عمليةقد يفرس هذا ملاذا تشاهد تعليمة   !الشفرة األصلية يف ”JMP “الرمز التذكري للقفزة القصرية قبل ”SHORT” directive األمر التوجيهيغري رضورية ؛ ما مل تضمن أنت 
 واحد منPASS مرور تحتاج أكرث من املجمعات، label املعرف يف الشفرة التي ال تحتاج إىل بايت إضايف. مع استعامل فقط اسم SHORT Jump بعد القفزة القصرية 90hأي البايت 

 وكان العنوان:SHORT directive إذا استخدمت يف شفرتك األصلية، أمر توجيهي للقصرية  املشار إليه فعليا.املعرفملعرفة كم يبعد )من تعليمة القفزة( اسم ذلك الشفرة األصلية خالل 
أ.رسالة خطبعيدا جدا عن متناول القفزة القصرية، فسوف تحصل عىل 

JMP FRWDقفزة إىل األمام 
،: ترمز التعليمةبايت 128 القفزة أصبحت >= مسافةقفزة طويلة(. إذا  شفرة =  E9h)و E9 r16، ترمز التعليمة إىل بايت 128القفزة <  مسافةلتعليمة القفزة إىل األمام. إذا ثبت أن  بايت 3ملجمع يحجز . اpass.:1 املرور القفزة يف مقدار ال يعرف املجمع

 القفز إىل تعليمة أخرى بينها كحدى أقىصتنفيذ الربنامج متكن 7Fh إىل 00h من النسبية إلزاحةقفزة قصرية(. القفزات إىل األمام أسهل يف التعامل مقارنة بالقفزات إىل الخلف، فهي تستخدم قيم ل  = شفرة EBh )وNOP  ال عملية متبوعة بشفرةEB r8إىل 
.Forward Jump( هي إيجابية وتعطينا قفزة إىل األمام  0111 1111   )يف الثنايئ7FFh وحتى 0. ولهذا، كافة بايتات من لألعداد اإليجابية  0 هيMSB البت أو الخانة األكرث أهمية حيث -بت8  عدد مؤرش. أما بايت اإلزاحة النسبية، فهو أساسا،: بايت 127

JMP BKWDقفزة إىل الخلف
. خالفا FFh إىل 80h من  إزاحة نسبيةالقفزات إىل الخلف متلك بايتات.  بايت128إذا القفزة املطلوبة <  long Jump .: ويولد شفرة القفزة الطويلةبايت 128إذا القفزة املطلوبة >=  Short Jumpويولد شفرة القفزة القصرية  القفزة مقدار  يعرفاملجمع

القفزة القصرية لكال الحدين األعىل واألدىن من 2املتمم الثنايئ ، دعنا نقوم بحساب سالبة إشارة من كل بايت إزاحة مع *   2  املتمم الثنايئ ،: ألننا يجب أن نستخدم  أقرص قفزة إىل الخلفللقفزات إىل األمام، بايت اإلزاحة الذي يبدوا األكرب هنا يف الواقع يشري إىل
(:1متممه األحادي  اإلزاحة )الذي يعطيبايت من بت كل عكس: أوال، نإىل الخلف

FFh  )1111 1111( —< 00h )0000 0000(   80وh )1000 0000( —< 7FFh )0111 1111(

 من كل بايت هو يف الواقع:   2  املتمم الثنايئ  . إذن،عدد سالب ، ثم تحويلها إىلقيمة وسيطة إىل كل   1       تضيفبإتباع هذا، ببساطة

FFh —< -01h )-1(80وh —< -80h )-128( 

 تعامل بهذه الطريقة(.FFh إىل 80h حيث أية قيمة من Short Jump تعليمة، يخربه أنها EBh ألن أول بايت سالبة أبضا إلكرتونية، وإال لن تكون هناك قفزات إىل الخلف )املعالج يعلم أنها حيود السالبةهذه األعداد 

؛ يف الحقيقة، كام تعلم، الصفر محايد بني مجموعتي األعداد فال هو سالب وال هو موجبصفر موجب+ )0 سوف يعطينا00h-بت البسيطة، إذن 8 األعداد املؤرشة إذا استخدمنا فقط *
 من أجل تجنب الحصول عىل  2  حساب املتمم الثنايئ  (! وهذا، املربر األول الستخدامصفر سالب- )0( سوف يعطينا 1000 0000 )يف الثنايئ 80hويوضع باملنتصف بني املجموعتني(، لكن 

صفران مختلفان ! )أي وجود قيميتني للصفر(.

CS = 1000H
IP = 0002H

IP + 4=  جديد IP تسجيل
0006H= جديد  IP تسجيل

()مكان القفزة

ذاكرة

(ميكن كذلك أن تكون سالبة) IP= االختالف بني معرف الهدف واإلزاحة 
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.SHORT Assembler Directive  للقصريةأمر املجمع التوجيهي
.:القصرية،: إذا استخدم األمر التوجهي للمجمع للشفرة القفزة إىل األمامل  من أج بايت2 قصريةاملجمع يولد فقط شفرة قفزة •

Near Jumpتعليمة القفزة القريبة 
 كيلوبايت من تعليمة القفزة32±  الحالية الواقعة ضمنقطعة الشفرة( باستثناء أن مسافة القفزة أبعد. القفزة القريبة مترر التحكم إىل التعليمة يف ليس هناك اختالف بني ترميز القفزة القصرية النسبية والقريبة النسبيةالقفزة القريبة تشبه القصرية )

إزاحة يتبعها رقم شفرة تشغيل تتضمن -بايت3. تعليمة القفزة القريبة  بايت128القريبة. املجمع يستخدم القفزة القصرية إذا كان الهدف ضمن املدى القصري حتى يولد شفرة موجزة أكرث. ويستخدم القفزة القريبة بشكل آيل إذا كان الهدف يبعد أكرث من
.النمط الحقيقي الحالية يف قطعة الشفرة، ميكن للقفزة القريبة القفز إىل أي موقع ذاكرة ضمن  كيلوبايت32± لتولد عنوان القفزة. ألن مدى اإلزاحة ذات اإلشارة هو IP مؤرش التعليمة تنضم إىل ذات اإلشارة مع إشارة. اإلزاحة -بت16

IP( إىل محتويات التسجيل 0002Hقفزة قريبة تضيف اإلزاحة )

شفرة التشغيلإزاحةإزاحة
E9بايت منخفضبايت عايل

IP . أو  قفزة غري مبارشة ؛  )تسجيل أو قيمة يف الذكرة( -< IP + )إزاحة هدف(( -< IP)التسجيل  . IP(. يتأثر فقط تسجيل 32,767  إىل+32,768قفزة قريبة ضمن نفس القطعة )-
Far Jumpتعليمة القفزة البعيدة 

 تتضمن عنوان القطعة الجديد، ويف كلتا الحالتني البايت العايل يتبع البايت املنخفض.5 و 4-بايت تتضمن عنوان اإلزاحة الجديد والبايت 5 يف تعليمة 3 و 2القفزة البعيد حتى تنجز القفزة، تحصل عىل عنوان قطعة وإزاحة جديدين. البايت 

 بايت تتبع شفرة التشغيل.4 : بIP و التسجيل CSتعليمة قفزة بعيدة تستبدل محتويات كل من قطعة الشفرة 

CSCSIPIPشفرة التشغيل

EAبايت منخفضبايت عايلبايت منخفضبايت عايل

CS ؛ قطعة هدف -:< IPإزاحة هدف -<  . CS  و IPقفزة بعيدة إىل قطعة مختلفة. يتأثر كال التسجيالن 

إىل موقع آخر يف( EBPB/BPB )أي تجاوز  التي ال تقبل التنفيذتجاوز منطقة البياناتوظيفتها ( التي، كام ذكرنا سابقا، الالمرشوطة )تعليمة القفزة يف هذا القطاع ستكون  بايت3 الحاسوب، أول بدء تشغيل يستخدم كربنامج عند قطاع االقالعنظرا ألن 
هذه.: قطاع إقالع القسم إىل MBR من املعالج، يتم تنفيذ هذه التعليمة، بعد أن يتحول تنفيذ   x86  إنتيل يف أنظمة  (،وحدة التخزين، يف املنطقة املحجوزة داخل   0  القطاع الربنامج وتنفيذ التعليامت املوجودة هناك )حيث توجد شفرة االقالع، عادة يف نفس 

:أنظمة مايكروسوفت عادة تأخذ إحدى الصيغتان يف بلغة اآللةالتعليمة 

تعليمة القفزة )الالمرشوطة(

 التالية: :شفرة التشغيل( يف متتالي:ة 1.1 )وعىل أيضا دوس3.0كام تظهر منذ دوس  NOP متبوعة بتعليمة قفزة قصرية يجب أن تبدأ إما بx86، األقراص التي تقبل اإلقالع يف 2.0 دوسمنذ 
قفزة قصرية

ال عمليةقفزة قصرية + بايت إزاحة + تعليمة 

0x900x??0xEB

 :  Olivetti     أوليفيتي، و  Epson     إبسون 3.1دوس وعىل بعض أقراص x 2 دوس يف املهيئة:،   Compaq  كومباك  و  TeleVideo      تليفيديو معظم أقراص عىل كام تبدو يف شفرة التشغيل، قفزة قريبةأو 
 )قفزة مبارشة(قفزة قريبة
نسبي:ة بايت إزاحة 2قفزة قريبة + 

0x?? 0x??0xE9

بايتوظيفةأمثلة يف دوس/ ويندوز

NTFS
)JMP 0052 NOP(

EB
FAT32

)JMP 0058 NOP(

EB
FAT12/FAT16

)JMP 003C NOP(

EBتعليمة القفزة
قفزة قصرية

1

52583C 1نسبية:إزاحة

NOP.1 ال عمليةتعليمة 909090

-بت ميكن أن تكون يف هذا بايت(8 ستكون مختلفة، وتعني أن أي قيمة من 0x )لحظ قيمة بايت ??JMP SHORT 0x?? NOPالثالثة بايت يف تعليمة القفزة تفكك إىل •
 )قفزة قريبة(. E9h )قفزة قصرية(، أو EBh الخيارات الصالحة يف البايت األول هي إما •

()مكان القفزة

ذاكرة

قفزة بعيدة

CS = 1000H
IP = 0002H

0005H= جديد  IP تسجيل
قفزة قريبة

ذاكرة

()مكان القفزة
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https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc977221
https://en.wiktionary.org/wiki/relative
https://en.wikipedia.org/wiki/Olivetti
https://en.wikipedia.org/wiki/Olivetti
https://en.wikipedia.org/wiki/Epson
https://en.wikipedia.org/wiki/Epson
https://en.wikipedia.org/wiki/DOS
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https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_x86
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
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https://en.wikipedia.org/wiki/Unconditional_branch
https://en.wikipedia.org/wiki/JMP_(x86_instruction)
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Startup_Process
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_mode
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_segment
https://en.wikipedia.org/wiki/Program_counter
https://en.wikipedia.org/wiki/Signed_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Offset_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Opstring
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_segment
https://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language


)أو النظام املستخدم يف التهيئة( هوية صانعي القطع األصلية

 مع إصدارات دوس املقابلة واملستخدمة يف تهيئة قطاع االقالع، علام أن أكرث من مصدر ميكن أن ينتج نفس الهوية.OEM IDهذه الجدول يعرض جزء فقط من الئحة هوية صانعي القطع األصلية 

هوية صانعي القطع األصليةنظام التهيئة 

IBM 3.3 3.31كومباك دوس 

IBM PC-DOS.IBM n.mأنظمة 

OS/2 IBM 20.0نظام تشغيل 

OS/2.OS2 n0.mمايكروسوفت 

MSDOS5.0(FAT32 و FAT16 )عىل أقراص   2000   ويندوز  4 قبل اإلصدار مايكروسوفت-دوس

MSWIN4.0.  95  ويندوز 

MSWIN4.1  98  ويندوز  أو OSR2 95ويندوز 

MSWINn.m  .  ويندوز أن يتمايكروسوفت دوس و 

2003NTFS( / أداة إدارة القرص يف ويندوز أن يتNTFS )عىل أقراص 2000ويندوز 

Novell DOS.NWDOSn.mنظام نوفيل دوس 

DR-DOS.DRDOSn.m دي آر-دوسنظام 

mtools.MTOOLn.m أدوات منmformat باستخدام لينكسيف 

dosfstools.Mkdosfs من حزمة mkdosfsيف لينكس باستخدام 

PC Tools PC Tools وسيلة التهيئة يف

TAU.TAU n0.mTAU  n.mالتهيئة يف

RxDOS. RxDOSn.mالتهيئة يف 

(n.mحسب رقم اإلصدارة = )         

EBPB/BPB كتلة معامالت القرص

 الحالية،وحدة التخزين.: تأيت مختلطة، البيانات التي ليست شفرة تتضمن معلومات عن املعامالت الفيزيائية الخاصة ببيانات وللربنامج االقالع،: يتضمن شفرة )ابتدائية( املنطقة املحجوزة( يف 0 قطاع االقالع كام ذكرنا سابقا، سجل إقالع القسم )أو بالتحديد
 BIOSبنظام    [  11  ] رغم أنها ليست لها عالقة   BIOS Parameter B  lock كتلة معامالت البيوسوتعرف باسم 

 أو واصف )خرطوشه( القرص املرنFDC descriptor القرص املرن   [  12  ]( تصف هذه الكتلة أيضا لكن باسم: واصف )خرطوشه( ODC والضوئية FDC يف أقراص التخزين املرنة FAT )التي متثلISO/IEC 9293 و ECMA-107الوثائو (ق الخاصة مبعايري: 
. FAT BPB بايت( وهذه املقالة 285 259. ملعلومات أكرث راجع النرشة السابقة )التي بحجم FDC extended descriptorاملمتد 
(. تحديد النوع عىل القرص كان يتم بواسطة بوصة5.25،:  كيلوبايت360 )سعة بوجهني واألخرى لألقراص املرنة بوجه واحد.: تلك اإلصدارة كانت تستخدم فقط بنيتان، إحداهام لألقراص املرنة 1 مايكروسوفت دوس مل تستخدم يف اإلصدارة األوىل من BPBكتلة 

.BPB تتضمن يف قطاع االقالع FAT،: حيث أصبحت جميع وحدات تخزين قطاع االقالع يف BPB،: توقف دعم تلك الطريقة القدمية، وحل محلها استخدام معامالت2 مايكروسوفت دوس السفىل( لكن يف  بت8 )تحديدا، FAT1تفحص أول بايت من بنية
لكن ماهي بنية هذه املعامالت؟، الجواب يف الجداول التالية )أنظر أدناه(.

. بت16 الذي كان فقط حقل عدد القطاعات اإلجامليةلكل قطاع(. هذا التقييد سببه حجم  بايت 512 مع  ميغابيت32 )أي قطاع65,536  التي متلك أقل منFAT وحدة التخزين فقط من أجل BPB، تستخدم كتلة2مايكروسوفت دوس يف قطاع إقالع 
.   بت  32  عدد القطاعات اإلجاملية  يدعى حقل BPB،: عالج ذلك القيد عن طريو (ق تضمني حقل جديد يف كتلة 3  مايكروسوفت دوسلكن نظام

 التي ال ميكنها أنوحدة التخزين وحجم العنقود يف FAT كان مقيد بحجم FAT16 نظام ملفات عىل القرص. ألن FAT وحدة التخزين، الذي عالج مشكلة مساحة FAT32 الجديد أنذأك نظام امللفات مع   95  ويندوز  تم تعديلها مرة أخرى يف نظام BPBكتلة 
 أوFAT12/FAT16. لكنها تختلف وفقا لنوع الوسيط املستخدم أي    بت  32  عدد القطاعات اإلجاميل  يف جميع الحقول حتى حقل FAT12/FAT16 BPB تتفو (ق مع FAT32 BPB يف حجم القطاع عىل القرص. علام أن  بايت512 باستخدام جيجابايت 2تتعد 

FAT32 24. مع بداية الحيدh.)كام سوف تلحظ يف الجداول التالية( .
 أن تتضمن دامئا جميع حقول املعامالت الجديدة سواء كان نوعهاFAT وحدة التخزين يف قطاع إقالع BPB بالشكل الصحيح، ينبغي لكتلة وحدة التخزين سوف تفهم وتدعم نظام امللفات وللتأكد أن مشغالت FATللحصول عىل أقىص توافو (ق لوحدة تخزين 

FAT12/16 BPB  أوFAT32 BPB.كام سوف تلحظ أيضا يف رشوح التالية .
( بدال من قطاع اإلقالع. وحدة التخزين للحصول عىل معلومات القرص املنطقي )DPB  باستثناء أن التطبيقات يف الذاكرة ينبغي أن تصل إىل جدول كتلةBPB كتلةتشبه  MPB وتسمى أحيانا كتلة معامالت الوسيط DPBبالنسبة لكتلة معامالت القرص 

 )كحجم، وعدد القطاعات التيمواصفاته، الجدول يتضمن معلومات محددة عن القسم تستخدم من قبل نظام التشغيل، مثل نظام امللفات األساسية عىل القرص من أجل بنى البيانات وظيفته تحديد موقع وتخطيط بيانات عبارة عن جدول DPBكتلة
.FATs جداول توزيع امللفات،: والبنى الداخلية األخرى للقسم، مثل عدد القطاعات لكل عنقود عىل القسم )اسم(، ولصيقةيحتويها..الخ(، و
.NTFS عىل وحدات تخزين MFT جدول امللف الرئييس أو FAT عىل وحدات تخزين FAT جدول توزيع امللفات عىل القرص وموقع البنى املهمة، مثل وحدة التخزين للتحقو (ق من سعة DPB تحتاج إىل بيانات جدول OS/2 و دوسأنظمة التشغيل 

علم )أي التي تحمل القابلة لإلقالع وحدة التخزين وبنى أخرى، يتم فقط تنفيذ شفرة إقالع سجل إقالع القسم يف BPB إىل جانب شفرة إقالع تتضمن VBRsسجالت شكل هذه البيانات سيكون خاص جدا )أي مختلف يف كل نظام(. بالرغم من أن جميع 
.:وحدة التخزين )ويندوز( لتحديد معامالت بدأ التشغيل أثناء نظام التشغيل(. أما البيانات األخرى فتقرأ من قبل االقالع

DPBمعلومات جدول 

. هذه النداءات تعود مبعلومات تستفيد منها الخدمات والتطبيقات التي تنفذ إىل القرص الثابت عىل1FH و 32H  وظيفة دوسنداءاتميكن الحصول عليها عن طريو (ق  يف القرص، وحدة التخزين و القرصتصف  التي DPBمعلومات •
مستوى القطاع واملدعوم من مشغالت العتاد.

 أو عددالدليل الجذربعض األقراص خصوصا التي ال تقبل االقالع وتعمل فقط عن طريو (ق واجهة مشغل العتاد بها. قد ال تتضمن عىل املعلومات الصحيحة يف قطاع االقالع وجدول األقسام، هذا يصعب من عملية تحديد موقع مثال: حجم •
DPB يتضمن جميع هذه املعلومات يف شكل بنية واحدة. عمليا جميع املعلومات ميكن الحصول عليها عن طريو (ق قراءة قطاع االقالع وتنفيذ نداءات دوس األخرى مع بعض الحسابات، لكن جدول DPB، ...الخ. لهذا سجل FATsنسخ 

لديه كل هذه البيانات يف مكان واحد.
•32H 1 يف دوس رمبا هي الطريقة الوحيدة إليجاد عنوان مشغل العتاد. أماFH فتعود باملؤرش الخاص بالقرص املبديئ الحايل. لكن هذه النداءات تغري أيضا قيمة التسجيل DS.
. هذه الوظيفة ليس لها أية استخدم عميل معDPB )التي يوفرها مشغل العتاد( إىل كتلة BPB. تستطيع ترجمة كتلة 53H. هذه الوظيفة DPB أثناء بدء التشغيل لتحضري دوس. الغري موثقة )مدونة(، تستخدم يف 53Hوظيفة دوس •

التطبيقات، لكن قد تستخدمها أداوت القرص أو مشغل جهاز الكتلة الذي ينصب نفسه عن طريو (ق سطر أوامر دوس.
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شفرة إقالع القسم

، و يف ويندوز  NTL  DR يكون امللفXP/2000ويف ويندوز أن يت/ IO.SYSعادة يكون امللف  ME/9x/ ويندوزدوسيف نظام ، )الدليل الجذرمن  االبتدائية وتحميلها أو تحميل ملف برنامج البدء نظام التشغيل نواة تستخدم لتحديد موقع تعليامتهذه 
(.bootmgr، BCD ،winload.exe ستكون ملفات7فيستا/

اللوحة عىل ذاكرة للقراءة فقط )املخزن يف رقاقة BIOS للجهاز الربنامج الثابت واجهةإما مبارشة من قبل عند إقالع القرص، ،: وتستخدم لبدأ تحميل نظام التشغيل. ويتم استدعاءها القسم الذي يستخدم نظام التشغيل تخص VBRهذه الشفرة املضمنة يف 
 وMBR(، واألقسام األخرى ال تستخدمها. لكن، كلتا الشفرتان يف قسم النظام النشيط )أي القسم األوىل تستخدم هذه الشفرة لتحميل ويندوز(. يف مدير االقالع)أو  MBRسجل أو تنفيذها بشكل غري مبارش من قبل شفرة االقالع الرئيسية املضمنة يف  (األم

VBRراجع: كتيب الفريوساتألسف هذا يجعل قطاع اإلقالع مستهدف أيضا من كتاب .: ل يتم تحميلها بنفس الطريقة( MBR.)
أنظمة املستخدم يف جميع NTLDR محمل االقالع )عىل األجهزة املتعدد األنظمة( مثل التشغيل املزدوجة. بعض أنظمة  )أي التحميل بربط الشفرة(chain-loading  اإلقالع تعرف باسممدير أو محمل عن طريو (ق VBRعملية استدعاء أو تنفيذ 

 املعني من امللفVBR داخل سجل إقالع القسم وتخزنها يف ملفات عىل القرص، من أجل تحميل محتوى أنظمة التشغيل، تأخذ نسخ من شفرة اإلقالع التي تنصبها   2003  خادوم ويندوز  وويندوز أكس يب،: وتشمل ويندوز أن يت املشتقة من مايكروسوفت
.BOOTMGR ومدير إقالع ويندوز WINLOAD.EXE بعنرصين جديدان هام NTLDR والنسخ األحدث، تم استبدال   2008  خادوم ويندوز ،: وويندوز فيستا قامئة أنظمة التشغيل عىل املستخدم(. علام أن يف محمل االقالعأثناء اإلقالع )عندما يعرض 

(التشغيل املزدوجاإلقالع يف ويندوز ولينكس )

GNU GRUB 2, BOOTMGR, winload.exe, NTLDR برامج وملفات محمالت اإلقالع املختلفة.... :

GRUB-1 =  GRUB stage 1(  :MBRمرحلة اإلقالع األويل )شفرة محمل اإلقالع يف 

GRUB-2  =  GRUB stage 2 ( :  /نظام التشغيل  نظام امللفاتمرحلة اإلقالع الثانية )شفرة محمل اإلقالع غالبا توجد يف 

استدعاء الشفرة )التنفيذ(

 من الذاكرة من أجل عمل آلية ما يدعى كيلوبايت32  الشفرة ال تتوقع وجود أكرث من.العتاد تهيئة و، املقاطعات، وبنى البيانات إعداد قد أتم من جانبه، BIOS تفرتض أو تعمل عىل أساس أن الربنامج الثابت VBR سجل إقالع القسم يف شفرة االقالع
(RIPL، أو محمالت االقالع أنظمة التشفري ،BIOS extension overlays األخرى )مثل أغطية امتدادات نظام البيوس شفرة االقالع املسبقة، ألن INT 12h ؛ إذا احتاجت الشفرة قدر أكرب من الذاكرة ينبغي أن تستعلم عن ذلك من fail-safe فشل األمن !ال

(. VBR وMBR املعلن عنها وفقا ذلك، يك ال يعاد كتابتها من قبل عمليات INT 12hقد تتواجد كذلك يف مكان أخر يف الذاكرة )وعادة تخفي نفسها عن قطاع االقالع بخفض ذاكرة 
 )املستخدمة يف أجهزة8086 أو Intel 8088 وال تتوقع شفرة اإلقالع وجود معالجات أفضل من   [  1  ].:كذاكرة داخلية مؤقتة 0000h:FFFFh إىل 0000h:7C00h من الذاكرة وتويص بتعيني عناوين الذاكرة من كيلوبايت64 تسمح بحجم BBSمواصفة 

.: الرصةالحاسوب الشخيص األصلية( أو تفرتض يشء آخر مهام كانت حالة العتاد، أو نظام املقاطعات )املمكن متكينها أو تعطيلها( أو موقع وحجم 
. MBR و BIOS، هذه حالة ال يعتمد عليها، ألن هذا التقليد ال تتبعه جميع شفرات SS:SP = 0000h:0400h االبتدائية عند الرصة ويبقي 0000h القطعة عىل DS، ES ،SS يبدأ تسجالت IBM BIOS رغم أن النظام

 الذي يشريDPT يجب أن يحرك )ورمبا يضبط( جدولVBRسجل ، 0000h:0078h يف الذاكرة عند DPT/FDPB جدول معامالت القرص غري مسموح به عادة. بعد تنصيب النفاذ املبارش إىل العتادالتسجالت التي مل يأيت ذكرها أدناه، تعترب غري مستخدمة. و
 من الذاكرة من أجل العملية العادية )دون أن كيلوبايت128(. أحيانا يف بعض البيئات املوجهة، بعض محمالت اإلقالع الحديثة، تتوقع أن متلك حتى مقاطعة وليس DPT إىل مؤرش بعيد هو INT 1Eh يف هذا املوقع )INT 1Eh   [  13  ] متجه املقاطعةإليه 

.:80186 أو 80188 يف النفاذ للقرص، تتوقع وجود عىل األقل معالج LBAتطلب املزيد(، بينام محمالت إقالع أخرى تستخدم 
بتمرير عملية التنفيذ إليه عن طريو (ق القفز إىل العنوان، لكن االحتامل أن يكون محمل إقالع آخر( MBR أو BIOS )عادة   املسبو (ق  محمل اإلقالع  مع تنصيب تسجيالت املعالج التالية عندما يقوم 0000h:7C00h  عند موقع الذاكرةVBRيتم تحميل سجل 

0000h:7C00h للمعالج.النمط الحقيقي يف 
•CS:IP   =: 0000h:7C00h)ثابت(  

تفرتض قيم تسجيل معينة أو مل التي VBRسجل ،: ويجب تجنبه، فقد ال تعمل شفرة غري معياري، إال أنه النمط الحقيقي. رغم أن هذا العنوان يحدد نفس موقع الذاكرة يف 07C0h:0000h  تستخدم بالخطأ العنوانكومباكيف أجهزة  BIOSبعض أنظمة 
تكتب يك تنقل إىل مكان آخر.

•DL   = رقم جهاز اإلقالع(وحدة قرص اإلقالع( 
Fehحتى .:...:   81hالثاين =  ، 80h : األول = األقراص القابلة لإلزالة /   األقراص املثبتة•
، وال يجب استخدمها عىل القرص.ROM محجوزة من أجل األقراص عن بعد/ FFh و 7Fhالقيم . 7Eh حتى .:..:  01h = ، الثاين00h: األول =  superfloppiesأقراص /األقراص املرنة•
. األقراص الثابتةمن أجل  DL يف 2قيم أكرب أو تساوي   القدمية تستخدمWyse 286 BIOS بالشكل الصحيح، بعض أنظمة DL ال يدعم Toshiba T1000 BIOS. لكن نظام توشيبا DL تدعم أيضا التسجيل IBM BIOSاألخرى،  BIOSأنظمة  مثل معظم

تحت التسجيل كأقراص قابلة لإلزالة التي تم إعدادها USB sticks أقراص النادرة تعرض بالخطأ BIOSأنظمة. لكن، بعض DL = 01h أو DL = 00h تحصل عىل قيم اإلسناد superfloppiesأقراص  التي تم إعدادها كUSB sticks  أقراص الذاكرةعادة،
DL = 01h بدال من استخدام ،DL = 80h. 

  [  1  ]  [  2  ] تسمح أيضا بإقالع األجهزة األخرى BBSو PnP BIOS مواصفة لتعمل مع قيم ثابتة. hard-wired أثناء اإلقالع كقيم ألقراص فيزيائية. عىل كل حال، الكثري من قطاعات اإلقالع مربمجة ضمنا BIOS يتم متريرها من قبل 00h و80h تقليديا فقط
  [  1  ] بدال من استعامل القيمة االعتيادية املضمنةVBR وMBR من قبل شفرات DLاملواصفة األخرية تويص أيضا باستخدام 

دوس يف نسخ +1FDh أو عند حيد القطاع EBPB يف كتلة +19h املقدمة وتبحث عن القيمة املخزنة عند الحيد DL تتجاهل قيمة OS/2, MS-DOS/PC DOS يف أنظمة VBRشفرة 
، لكن ميكنها استخدامBPB وتتجاهل قيمة DL تستخدم DR-DOS 7.07 يف نظامVBR سجالت .7.02  منذ اإلصدارDL تستخدم DR-DOS. بعض نسخ نظام 3.31 حتى النسخة3.2

 يفDL يستفيد أيضا من قيمةFreeDOS لتخزن هناك. نظام nnn أو حتى فرض قرص إقالع معني BPBإلعادة استدعاء الطريقة القدمية يف استخدام قيمة  nnn:[ SYS /O ]الخيار
.FFh إىل BPB فقط.إذا تم تعيني قيمة FAT12/FAT16، بينام يفعل ذلك يف وحدات تخزين FAT32وحدات التخزين 

•DH   0  = 5 : بت
BBS أو مواصفة  PnP   BIOS تقنية القبس والتشغيل. األنظمة التي تدعم DH تحفظ قيمة VBR و MBR. وبعض شفرات DH تدعم IBM BIOS ؛ ما عدا ذلك: ال تهم )ينبغي أن تكون صفر( بعض أنظمة INT 13h من خالل BIOSالجهاز املدعوم يف 

BIOS

سجل اإلقالع الرئييس  سجل إقالع القسم

مجلد System32ويندوز أكس يب

الخ/ ...XP/2000عملية: االقالع يف أنظمة: وين:دوز: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-booting
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
https://en.wikipedia.org/wiki/NTLDR
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista_Startup_Process#winload.exe
https://en.wikipedia.org/wiki/BOOTMGR
https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_GRUB
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Boot_Specification
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-and-Play
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-and-Play
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-and-Play
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-and-Play
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_boot_record
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/INT_13h
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS
https://en.wikipedia.org/wiki/DH_register
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FreeDOS
https://en.wikipedia.org/wiki/DR-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#BSIBM_OFS_1FDh
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#EBPB_OFS_19h
https://en.wikipedia.org/wiki/PC_DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/PC_DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/OS/2
https://en.wikipedia.org/wiki/OS/2
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_boot_record
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Boot_Specification
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug_and_Play_BIOS_Specification
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_coding
https://en.wikipedia.org/wiki/Removable_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfloppy
https://en.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Wyse
https://en.wikipedia.org/wiki/Wyse
https://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba
https://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfloppy
https://en.wikipedia.org/wiki/Floppy
https://en.wikipedia.org/wiki/Removable_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/boot_drive_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/DL_register
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_mode
https://en.wikipedia.org/wiki/Compaq
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_register
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_register
https://en.wikipedia.org/wiki/CS_register
https://en.wikipedia.org/wiki/CS_register
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_mode
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS
https://en.wikipedia.org/wiki/prior_bootstrap_loader
https://en.wikipedia.org/wiki/prior_bootstrap_loader
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_80186
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_80188
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Block_Addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/interrupt
https://en.wikipedia.org/wiki/far_pointer
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_interrupt_call
https://en.wikipedia.org/wiki/Interrupt_vector
https://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_Disk_Parameter_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_Disk_Parameter_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_Parameter_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_Parameter_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_hardware_access
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS
https://en.wikipedia.org/wiki/SS_register
https://en.wikipedia.org/wiki/SS_register
https://en.wikipedia.org/wiki/Segmentation_(memory)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stack_(data_structure)
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8086
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8088
https://en.wikipedia.org/wiki/scratchpad
https://www.acpica.org/download/specsbbs101.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_interrupt_call
https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_Initial_Program_Load
https://en.wikipedia.org/wiki/encryption_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/pre-boot_code
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_interrupt_call
https://en.wikipedia.org/wiki/Fail-safe_(computer)
https://en.wikipedia.org/wiki/hardware
https://en.wikipedia.org/wiki/initialization
https://en.wikipedia.org/wiki/interrupt
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_structure
https://en.wikipedia.org/wiki/set_up
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/boot_code
https://en.wikipedia.org/wiki/BOOTMGR
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista_Startup_Process#winload.exe
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_loader
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_boot_record
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/NTLDR
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_loader
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-booting
https://en.wikipedia.org/wiki/Chain_loading
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_manager
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_loader
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_boot_record
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record#System_bootstrapping
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/System_partition_and_boot_partition
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_partitioning
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_manager
https://en.wikipedia.org/wiki/Motherboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Motherboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Read-only_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Firmware
https://en.wikipedia.org/wiki/Interface_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista_Startup_Process#winload.exe
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista_Startup_Process#winload.exe
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_Configuration_Data
https://en.wikipedia.org/wiki/BOOTMGR
https://en.wikipedia.org/wiki/BOOTMGR
https://en.wikipedia.org/wiki/BOOTMGR
https://en.wikipedia.org/wiki/BOOTMGR
https://en.wikipedia.org/wiki/NTLDR
https://en.wikipedia.org/wiki/NTLDR
https://en.wikipedia.org/wiki/NTLDR
https://en.wikipedia.org/wiki/NTLDR
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
https://en.wikipedia.org/wiki/IO.SYS
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_ME
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_ME
https://en.wikipedia.org/wiki/DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Root_directory
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Instruction_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP


  DL: :[  2  ]  [  1  ] باإلضافة إىل PnP إىل بيانات مؤرشسوف توفر 
•DL  = انظر أعاله(وحدة قرص اإلقالع( 
•ES:DI  بنية تفحص تنصيب = تشري إىل "PnP$”

. VBR و MBR املقيم يف الذاكرة لتضبيط ترتيب اإلقالع،..الخ.، لكن هذه املعلومات يتم تجاهلها من قبل معظم السجالت املعيارية PnP / BBS overlay أو BIOS )يف حالة التمرير( التفاعل مع VBR أو MBR يفملحمل اإلقالعهذه املعلومات تسمح 
ميكن ES:DI يف ما بعد، لذلك معظم أنظمة التشغيل ال تعتمد عىل هذا. املعلومات يف PnP BIOS مدخلة لالسرتداد طرق احتياطية عادة متلك أيضا PnP تقنية، لكن أنظمة التشغيل التي تستخدم VBR يتم متريرها بشكل جيد إىل ES:DI تسجيالت

 من قبلVBRيف الوسيط املقسم، عند تنفيذ ..:  بايت16 حد عند كل FFFFFh وحتى F0000h ” يف ذاكرة النظام بداية من$PnP "أسيك سلسلة” بالبحث عن توقيع $PnP ميكن إيجاد بنية تفحص تنصيب "،PnP BIOS وفقا ملواصفةكإشارةاستخدامها 
MBR أو محمل إقالع آخر( بدال من( BIOS عدة تطبيقات مترر معلومات إضافية إىل ،VBR إىل جانب فقط DLوأحيانا أبضا( DHو ES:DI:)

•DS: SIجدول أقسام -بايت يف16   = تشري إىل مدخلة MBR يف( MBR  والذي يرتبط بسجل تغري مكانهالذي )VBR.النشيط 
 يف تحديد موقع قطاع إقالع،LOADERستخدم هذا مع وسيلة اإلقالع ت REAL/32و  Multiuser DOS( يف جدول األقسام. قطاعات إقالع أنظمة علم إقالع يعتمد عىل هذا يف اإلقالع إذا مل يتم تعيني قسم لإلقالع )قسم ب: PC-MOS 5.1نظام التشغيل

. باإلضافة إىل دعمAAP  القسم النشيط املتقدم تستخدم هذا مع ميزة )وظيفة(S/DOS 1.0 و PTS-DOS 6.6. أنظمة LOADER.SYS يف موضع ثابت عىل القرص( إذا مل تعرث عىل ملف اإلقالع IBMBIO.LDRالقسم النشيط )أو محمل إقالع أخر مثل 
.CHS/LBA VBR الرضوري عند استخدام شفرتها املزدوجة INT 13h ميكنها  استخدام هذا يف تقرير أسلوب نفاذ DR-DOS 7.07 أنظمة،AAP وأقسام LOADERوسيلة اإلقالع 

 )والنسخ األحدث(6.0 ويندوز أن يت يف أنظمة MBR، توفر أيضا نفس هذه الواجهة رغم أن تلك األنظمة ال تستخدمها. شفرة (2007)حتى    أن يت  ويندوز( و 7.10  )حتىPC DOS 2.0( و 7.0 )قبل النسخة MS-DOS وOS/2  يف أنظمةMBRشفرة 
 يف جدول األقسام نفسها، نجد امتدادات أخرى قد تتطلب متثيل )حضور( كافة-بايت16 مدخلة( يف حني أن بعض االمتدادات تعتمد فقط عىل DS:SI )مل تعد توفر املؤرشاالمتداداتتستخدم تسجيالت املعالج األخرى، ولذلك مل تعد متوافقة مع هذه 

 :الواجهة املمتدة ميكنه أن يستخدم اختياريا LOADER مع MBR، سجل DR-DOS 7.07( كذلك. يف نظام5 )أو 4مدخالت جدول األقسام
•AX   =  توقيع شفرة إقالع( يشري إىل وجود هذا االمتداد )توقيع سحري( 0EDCh)
•DL =  رقم جهاز االقالع( )انظر أعاله(وحدة قرص االقالع( 
•DS:SI جدول األقسام -بايت يف 16مدخلة  = تشري إىلMBR )املستخدمة )انظر أعاله
•ES:BX بداية قطاع االقالع أو صورة قطاع خاصة =  NEWLDR  عادة( 7يف الذاكرةC00h)
•CX  محجوزة =  

 )مواصفة قرص ظاهري( هذا االقرتاح يويصEDD-4   مواصفة الرابعة ملحرك األقراص املحسن  ال مع Hybrid MBR    هجني  سجل إقالع رئييس تقرتح شفرة ATA املسؤولة عن معايري واجهة T13، اللجنة الفنيةGPTعند استعامل مخطط تقسيم القرص
:MBR  VBR↔ VBR   [  3  ]بامتداد آخر إىل الواجهة بني سجل االقالع الرئييس وسجل إقالع القسم 

•EAX  =    :54504721h مبعنى "GPT! "
.MBR عوضا عن سجل القسم التقليدي يف DS:SI قد تم متريرها مع hybrid MBRويشري إىل أن بنية تسليم سجل االقالع الرئييس الهجني 

•DL)وحدة قرص االقالع )رقم جهاز االقالع( )انظر أعاله =  
•ES:DI  تشري إىل بنية تفحص تنصيب = "PnP$”)انظر أعاله( 
•DS: SI =  سجل االقالع الرئييس الهجني تسليمتشري إىل بنية hybrid MBR جدول أقسام  يف -بايت16 االفرتاضية، التي تتألف من املدخلةMBR. 

جدول،: وليس كامل -بايت16  القسممدخلةاملذكور أعاله. إذا كانت فقط  DS:SI، متبوعة بيانات إضافية. هذا يتوافو (ق جزئيا مع امتداد املؤرش القديم +(4h  عند الحيدنوع القسم و+0h عند الحيد علم االقالع)ستكون جميع البتات يف حالة تعيني باستثناء 
 مطلوب من قبل هذه االمتدادات القدمية.األقسام

LOADER.COM يعرف أبضا باسم NEWLDR دي آر-دوس  مثل دوس: هو محمل إقالع متعدد، استخدم يف أنظمةDR-DOS ملتي يوزر دوس ،Multiuser DOSمن عدة ،
...وغريها... Digital Research، والبحوث الرقمية/ديجيتال ريسريشCaldera كالديرا،IMS, آي ام أس Novellنوفيل رشكات مثل: 

.LOADER.COM جزء من تنصيبLOADER.SYSملف 
LOADER.EXE محمل برنامج تشغيل تلقايئ يستخدم اختياريا يف عملية بدء تشغيل نظام ويندوز ميلينيوم : ME.
IBMBIO.COM امللف جزء من دوس مدمجة يف عدة أنظمة ومشغالت عتاد :اسم ملف شفرة لتهيئة النظام ،PC DOS 5.0 و DR DOS باستثناء( ونسخ أحدث DR-DOS 7.06.)
 .3.41 حتى إصدار DR DOS 3.31 يف DRBIOS.SYS، أو MS-DOS يف IO.SYSوله نفس وظيفة 

توقيع قطاع اإلقالع

.قطاع االقالع والشفرات األخرى للتحقو (ق من صحة BIOSيستخدمه نظام
512( يف قطاع اإلقالع الذي بحجم 1FFh عند الحيد AAh و 1FEh عند الحيد 55h)توقيع قطاع اإلقالع  وتدعى AA55h-بت16 الست العرشية، يعرب عنه رسميا بالشفرة x86 يف قطاع إقالع محمل االقالع حضور IBM PC  األجهزة املتوافقة مع أنظمةيف 

-بت16 التي عىل القطاعات األصغر أو األكرب ميكن أن تعرض كذلك التواقيع عند نهاية حجم القطاع الفعيل، لكن املعلومات الواردة هنا تطبو (ق فقط عىل توقيع VBRs.: سجالت بايت 512 هذا التوقيع أيضا يحدد نهاية القطاع يف قطاعات .:  [  1  ]  أو أكرثبايت
 يعرض رسالة خطأ ويتوقف تحميلMBR أوBIOS.: هذه الشفرة إذا مل يعرث عليها نظام نظام التشغيل ميكن تنفيذه بأمان، حتى وإن كان يف الواقع غري قادر عىل تحميل افرتايض واحد محمل إقالع. هذا التوقيع يشري إىل وجود عىل األقل 1FEhعند الحيد 

املعالجات أو املنصات )لكن النسخ الحديثة ال تفعل ذلك(. شفرة إقالع FAT بنظام املهيئتعتمد عليه يف التحري عن الوسيط  3.3  القدمية قبل نسخةدوس )معني(، رغم أن بعض نسخ نظام تشغيل أو نظام ملفات.: التوقيع ال يشري إىل وجود نظام التشغيل
 املستخدمة أيضا من قبل نسخFAT12/FAT16 وسائط صالحة. هذا يفرتض من تنفيذية الذي يفرتض أنه يتضمن شفرة قطاع االقالع إىل التنفيذ عملية BIOS يف النظام عند مترير نظام انهياراألخرى ال تستخدم هذا التوقيع، ألن استخدامه ميكن أن يسبب 

FAT  )للمقارنة راجع أمثلة x86 أو قصد منها أن تقبل اإلقالع عىل املنصات األخرى فقط؛ ولذلك يجب أن تتضمن كذلك عىل األقل محمل إقالع واحد )افرتايض( متوافو (ق مع أنظمة نظام تشغيل القدمية جدا أن تحفظ التوقيع حتى وإن كانت ال تتضمن دوس
 %.100 ، مام يجعل عملية التحقو (ق غري موثوقة x86(. رغم ذلك، بعض وسائط املنصات األخرى تتضمن بالخطأ التوقيع بدون حتى وجود محمل افرتايض متوافو (ق مع أنظمة MSX-DOS وAtari ST وسائطيف 

 تتفحص هذا التوقيع قبل مترير التحكم إىلMBRسجل . أيضا، معظم شفرات محمالت اإلقالع يف IBM PC/AT تتفحص هذا التوقيع، منذ )عىل األقل( BIOS وبعض األجهزة األخرى، معظم أنظمة IBM PCي األصلية  أجهزة الحاسوب الشخصباستثناء
-بايت( التسعة األوىل نفس2 )كلامت وأن ال تتضمن 06h يكفي أن تبدأ ببايت أكرب أو يساوي superfloppies وأقراص األقراص املرنة، بينام األقراص القابلة لإلزالة / األقراص املثبتة( تتفحص فقط IBM PC/AT )مثلBIOS. بعض أنظمة قطاع االقالع

( أحيانا ال متلك هذا التوقيع رغم أنها تستطيع االقالع، ميكن تعطيل عملية التفحص يف بعضCP/M-86 ودوس.: ومبا أن قطاعات اإلقالع القدمية )مثل وسائط املرنة عىل األقراص 55h ،AAhالقيمة، قبل القبول بصحة قطاع اإلقالع، حتى يتم تجنب فحص 
.بايت 512 األقراص املرنة يك تستخدم قطاعات بأحجام أصغر من تهيئةالبيئات. هذا يعكس أيضا حقيقة إمكانية 

. هذاINT 18h إىل شفرة قطاع اإلقالع، سوف تحاول مع جهاز االقالع التايل يف ترتيب األجهزة املوجودة. إذا فشلت جميعها تعرض رسالة خطأ وتستدعي التنفيذ مل تكتشف قطاع إقالع صالح وبالتايل مل تستطيع مترير عملية MBR أو BIOSإذا شفرة نظام 
 حتى يتم استخدام مفتاحعملية االقالع بعد التأكيد من املستخدم، أو يجعل النظام يوقف INT 19h النظام عن طريو (ق إعادة تشغيل، أو محاولة اإلقالع عن بعد عرب الشبكة، أو ROM BASICسوف إما يبدأ يف تشغيل الربمجية املقيمة اختياريا يف ذاكرة 

تشغيل الحاسوب الخارجي مرة أخرى.
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نظرة عىل أنظمة امللفات

.: )سيكون رشح أنظمة امللفات بدون الخوض يف التفاصيل(.قطاع االقالع يف األنظمة التالية سيكون الرتكيز فقط عىل 

عتادمصدر الربمجيةمصدر الحاسوب منزيل  منصة  /   معالجنظام التشغيلنظام امللفات

1)FAT12, FAT16, FAT32(ويندوز  مايكروسوفت دوس/  
X86   )  Intel  (  متعددةمايكروسوفتحاسوب شخيص

2NTFSمايكروسوفت ويندوز

3FAT12 فقط( أو(   FAT16   رقع(   patches  )  MSX-BASIC   /   MSX−DOS  Zilog Z80MSXمايكروسوفتASCII

4FAT12 / معدل   FAT16  Atari TOSMotorola 680x0Atari STAtariAtari

FATنظام ملفات 

 غري معقد، صمم يف األصل لالستخدام عىل األقراص الصغرية من أجل بنى األدلة البسيطة. التسمية تعود إىل طريقة تنظيم وتخزين نظام امللفات للمدخالت يف جدول يشبه فهرس الكتابنظام ملفات، FAT  جدول تخصيص امللفات أوجدول توزيع امللفات
 يجب تخزينها يف موقع ثابت حتى يستطيع النظام تحديداملجلد الجذر، جداول توزيع امللفات وFAT12/16 عىل القرص مكتوب ذلك امللف. يف أنظمة عناقيد عند البحث عن ملف معني ومعرفة يف أية  نظام التشغيل.: يستخدمهوحدة التخزينيقع يف بداية 

. الحجم املبديئ للعنقود يحدد بناءعناقيد تكون موزعة عىل FAT املهيئة بنظام ملفات وحدة التخزين، أي ليس يف موقع ثابت وليس بحجم ثابت. منطقة البيانات الدليل الجذر موجود يف FAT32موقع امللفات املطلوبة عند بدء التشغيل، ويف وحدة تخزين 
.:وحدة التخزينعىل حجم 

FAT12نظام ملفات 

،(x86 يف أنظمة 3.5،: األقراص املرنة )يستخدم يف معظم 
(.FAT12 يجب أن تأخذ تهيئة ميغابايت 16 يف معالجة العناقيد )وحدات التخزين األصغر من بت 12 ألنه يستخدم ميغابايت 16 مصمم أصال ألقراص املرنة، وال يستطيع التعامل مع حجم أكرب من FAT12نظام ملفات 

FAT16نظام ملفات 

.: ونظرا ألن يف األقراص الثابتة الكربى حجم العنقود سيكونكيلوبايت 64 أكرب من عناقيد القدمية، وال يستطيع التعامل مع حجم ألقراص الثابتة صمم لFAT16 - األقراص الصغرى( نظام ملفات 95/98، ويندوز مايكروسوفت دوس)يستخدم يف أنظمة مثل 
وحدة املنصب يف نظام التشغيل شفرة إلقالع يتضمن أيضا قطاع االقالع( يحتوي عىل معلومات تستخدم يف حساب أحجام ومواقع املناطو (ق األخرى. قطاع االقالع(. القطاع األول )slack space عىل القرص )تدعى: مساحة كبرية مهملةأكرب، هذا سوف ينتج عنه 

،:امللف. املدخلة املخصصة للعنقود تتضمن إما قيمة العنقود التايل الذي يتضمن بيانات من   FAT  منطقة جدول توزيع امللفات  مصاحبة يف مدخلة )أو وحدات تخصيص(. كل عنقود منها ميلك عناقيد منطقية تدعى كتل موزعة عىل منطقة البيانات. التخزين
 التي تخص كائنات نظام امللفات.عنقود البداية،: ومعلومات أعالم الخاصية،: والتواريخ و اسم امللف واألدلة الثانوية تتضمنالدليل الجذر والتي تعني ال وجود لعناقيد إضافية تتضمن بيانات من امللف. EOFأو تتضمن ما يسمى قيمة نهاية امللف 

FAT16بنية نظام امللفات األساسية يف 

(FAT12/16 يف قطاع إقالع واحد فقطمنطقة القطاعات املحجوزة، )عند البداية وتتضمن 

FATمنطقة جدول توزيع امللفات

منطقة الدليل الجذر

منطقة البيانات

إزاحةحجم )بايت((FAT16اسم الحقل )يف قطاع إقالع 

)3000h )0تعليمة القفزة

)OEM ID8003h )3هوية صانعي القطع األصلية 

)BPB 2500Bh )11معامالت كتلة 

)EBPB26024h )36معامالت الكتلة املمتدة

)44803Eh )62شفرة إقالع ابتدائية

)510( 21FEhتوقيع القطاع )عالمة نهاية القطاع(
 :FAT16من محاسن
.: يونكس ويف بعض أنظمة NT/2000/95/98 يستخدم يف أنظمة ويندوز FAT16   نظام امللفات•
. FAT16هناك العديد من الربمجيات املستخدمة يف معالجة املشاكل واستعادة البيانات عىل وحدات تخزين •
.مايكروسوفت دوس لنظام قرص مرنإذا واجهتك مشكلة يف بدء التشغيل، ميكنك تشغيل الحاسوب باستخدام •
 )من حيث التخزين والرسعة(.    ميغابايت 256 فعال ومناسب لالستخدام عىل وحدات التخزين األصغر من FAT16نظام امللفات •

 :FAT16من مساوئ
( ميكن أن يخفض بشكل ملحوظ عدد املدخالت املتوفرة.LFN ) أسامء امللفات الطويلة كحد أقىص. استخداممدخلة 512 ميكن أن يتعامل فقط مع   املجلد الجذر•
.كيلوبايت 64 وتستخدم حجم عنقود جيجابايت 4مقيدة ب:      2000  ويندوز  الكبرية يف FAT16      التخزين  وحدة .  عنقود65.524، لكن بسبب بعض العناقيد املحجوزة، الحد العميل للعناقيد هو عنقود65.536  مقيد ب:FAT16نظام ملفات •

. جيجابايت2 أن تكون أكرب من وحدة التخزين،: ال ميكن ل98/95ويندوز، و  مايكروسوفت دوسوحتى تبقى متوافقة مع أنظمة
 مخزن عىلكيلوبايت 10 ليس فعال عىل وحدات التخزين بحجم كبري، ألن حجم العنقود ميكن أن يزيد. املساحة املخصصة لتخزين امللف ترتكز عىل حجم العنقود املخصص، وليس حجم امللف، مثال يف حالة :: ملف FAT16نظام ملفات •

. كيلوبايت22،: ستكون املساحة الضائعة من القرص -كيلوبايت32، تستخدم عنقود  جيجابايت1.2وحدة تخزين 
.:قطاع االقالع من  نسخة احتياطيةال توجد•
.FAT16ال يوجد نظام للتأمني نظام امللفات مدمج أو ألية للضغط البيانات يف •
،: وعدة أنظمة أخرى.95/98، وويندوز مايكروسوفت دوس ال ميكن النفاذ إليها من أجهزة حاسوب تستخدم  جيجابايت2 األكرب من FAT16وحدات التخزين •
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FAT32نظام ملفات 

 هذا النظام للملفات يستطيعFAT32( وكام يدل اسمه ؛: FAT28 محجوزة وال تستخدم أبدا. )لذلك تستطيع تسميته  بت32 من عنقود العليا  بت4.: لكن  كيلوبايت64  أكرب منعناقيد، يستطيع التعامل مع حجم 95/98 من زمن و ويندوز نظام ملفات
.::امللفات بني املساحة املهملة للعنقود يف كل قسم. الذي ميكن األقراص الثابتة الكربى من اإلبقاء عىل أحجام العنقود الصغرى وتقليص ميغابايت 256 أقىص معالجة كحد
 :FAT32من محاسن
ر.املجلد الجذ غري مقيد بعدد املدخالت يف FAT32.: لهذا السبب، وحدة التخزين اعتيادية ميكن أن تتواجد يف أي مكان عىل عناقيد عبارة عن سلسلة FAT32ر عىل قرص   املجلد الجذ•
 هناك إمكانيةFAT32. ووفقا لحجم ملفاتك، عند استخدام FAT16(، لذلك، هذا النظام أكرث فاعلية يف تخصيص مساحة القرص مقارنة بنظام ملفات جيجابايت8 ألجل وحدات تخزين تصل إىل  كيلوبايت4يستخدم عناقيد أصغر حجم )•

.FAT16لالستفادة من مساحات إضافية عىل القرص عىل وحدات التخزين الكربى مقارنة بنظام 
 تستطيع توظيف النسخة االحتياطية(.Chkdsk، فقط أداوت إصالح القرص مثل FAT16 بدال من االعتيادية )مع FAT من النسخة االحتياطيةيستطيع آليا استخدام •
.  FAT16 أقل عرضة للفشل مقارنة بوحدات تخزين FAT32،: لذلك، وحدات تخزين وحدة التخزينيتم آليا عمل نسخة احتياطية من قطاع االقالع يف املوقع املحدد يف •

 :FAT32من مساوئ 
 جيجابايت.32 يستطيع نظام ويندوز تهيئتها هي بحجم FAT32أكرب وحدة تخزين •
 يف حالة تعدد األنظمة ومن ويندوز(. لينكس )لكن ميكن النفاذ من OSR2 95/ 98 ويندوز  من أنظمة التشغيل األخرى باستثناءFAT32ال ميكن النفاذ مبارشة إىل وحدات تخزين •
 أو الالحقة(.OSR2، )باستثناء أصدارة 95ويندوز و  مايكروسوفت دوسإذا واجهتك مشكلة يف بدء التشغيل، ال ميكنك تشغيل الحاسوب باستخدام قرص مرن نظام •
.FAT32ال يوجد نظام للتأمني نظام امللفات مدمج أو ألية للضغط البيانات يف •

االختالف بني اإلصدارات

(.األقراص التخزين )وسائط)باإلضافة إىل النسخ األخرى املعدلة( وكل إصدارة مصممة الستخدام يف حجم مختلف من ، FAT12 ،FAT16 ،FAT32  ميلك عدة إصدارات مختلفةFAT نظام ملفات
.FAT جدول توزيع امللفاتمدخلة املطلوبة يف البتات تشري إىل عدد FAT32 و FAT16 و FAT12األرقام يف أسامء •
(. عنقود212)-بت 12 يستخدم مدخلة FAT12نظام ملفات •
(. عنقود216)-بت 16  يستخدم مدخلةFAT16نظام ملفات•
 كحد أقىص. عنقود228  ميلكFAT32، هذا يعني أن FAT من مدخلة  بت4 ،: لكن نظام ويندوز يحتفظ بأول-بت32 يستخدم مدخلة FAT32نظام ملفات•

نظام امللفاتFAT ضمن عنقود يف كل البايتعدد حدود العنقود

1.5FAT12 عنقود4087 عدد عناقيد البيانات أقل من

2FAT16 عنقود65526 و 4087عدد عناقيد البيانات بني 

4FAT32 عنقود268،435،456 و 65526 عدد عناقيد البيانات بني

  FAT12      وحدة التخزين(، و كيلوبايت128 بايت = 131052 عنقود = 65526 بايت * 2كقيمة للقطاعات ) كيلوبايت 128 املقيدة بحجم أقىص FAT16 ميكن أن تكون كبرية، عىل عكس نظريتها يف وحدة تخزين FAT، نسخةFAT32يف وحدة تخزين 
 حتى ال يضطر إىل حسابه كلام صدرت روتينات نداءFAT32(، لهذا السبب، يتم تخزين تعداد العنقود الحر "األخري املعروف" عىل وحدة تخزين  كيلوبايت6 بايت = 6130.5 عنقود = 4087 بايت * 1.5كقيمة للقطاعات ) كيلوبايت 6املقيدة بحجم أقىص 

API  هو القيمة املوجودة يف حقل قطاع معلومات نظام امللفات.: رقم وحدة التخزينالتي تستفرس عن حجم املساحة الحرة عىل BPB راجع أدناه: جدول أنظمة تشغيل مايكروسوفت يف 1 والتي تأخذ دامئا القيمة( :.قطاع معلومات نظام امللفات  FAT32.)

FATبنية وحدة تخزين 

(.وحدة تخزين )القسم مركب من أربعة أجزاء مختلفة يف FATنظام ملفات

إزاحة  حجم القطاعات )يف املناطو (ق األربعة(محتوي

1  

قطاع االقالع

بداية القسم# القطاعات املحجوزة ( FAT32قطاع معلومات نظام امللفات )فقط يف 

قطاعات إضافية محجوزة )اختيارية(

2 
(FAT1 )1جدول توزيع امللفات # 

بداية القسم + # القطاعات املحجوزة(FAT( * )# القطاعات لكل FATs)# جداول توزيع امللفات
( )رشطية(FAT2 )2جدول توزيع امللفات # 

( FAT * :2بداية القسم + # القطاعات املحجوزة + )# القطاعات لكل ( / )# بايتات لكل قطاع(32)# مدخالت الجذر * (FAT12/FAT16 )سيكون يف مكان وحجم ثابتني يف   [  2  ]الدليل الجذر  3
(.متكني يف حالة FAT   [  15  ])مع افرتاض أن مرآوية  )# العناقيد( * )# القطاعات لكل عنقود(منطقة البيانات )للملفات واألدلة  …  إىل نهاية القسم أو القرص( 4

القطاعات املحجوزة

نظام محمل إقالع، مع الجزء األول أو كامل شفرة BPB  ويتضمن عادة منطقةVBR أو قطاع اإلقالع(.أول قطاع يف هذه املنطقة سيكون 0القطاع ،: أو كتلة اإلقالع، أو قطاع اإلقالع،: الذي يدعى أيضا سجل اإلقالع وتتضمن وحدة التخزين)تقع يف بداية 
قطاع داخل حقل )أنظر للرشح أعاله(. العدد اإلجاميل للقطاعات املحجوزة يشري إليه .DPB املعلومات الهامة يف قطاع اإلقالع ميكن أيضا الوصول إليها من خالل بنية نظام تشغيل تدعى كتلة معامالت القرص ،OS/2.: يف بعض األنظمة مثل دوس والتشغيل

 عىل0القطاع املنطقي ، مع اعتامد FAT32 منذ إصدار 1 و0 تخطت القطاعات املنطقية مايكروسوفت)أنظر للجداول(. شفرة قطاع اإلقالع يف أنظمة لنسخة االحتياطية الثالثة  تشمل قطاعات ا،:32عادة قيمة الحقل تكون  FAT32. يف أنظمة ملفات االقالع
،: القطاع الثالث يف سجل اإلقالع الجديد لن يتضمن أية  7  ويندوز  وويندوز أكس يبيف أنظمة  FAT32إذا تم إنشاء أقسام . محمل االقالع من أجل القطاع-الواحد. رغم ذلك العديد من املنتجني ما زال يستخدم إعدادات 2القطاع املنطقي  يف الروتينات الثانوية

 من أجل محمل إقالع ممتد )موسع(.منطقة القطاعات املحجوزة( بدال من القطاع الثالث يف   13  القطاع  )أي 12القطاع املنطقي ، وسوف يستخدم 55h AAhشفرة؛ وسيكون حشو بايت صفر فقط، باستثناء التوقيع 

نوع قطاع االقالع
عدد القطاعات

أنظمة التشغيلنسخة احتياطية
املستخدمةاملحجوزة

FAT12 / FAT1611دوس، جميع إصدارات مايكروسوفتال توجد

FAT32323 دوس، مايكروسوفت ويندوزيف املنطقة املحجوزة6 من

NTFS161 + 6مايكروسوفت ويندوزيف أخر قطاع يف القسم
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FATمنطقة جدول توزيع امللفات 

 املستخدمة من قبلالعناقيد،: تشري إىل ملنطقة البيانات،: رغم أنها نادرا ما تستخدم، حتى من قبل أدوات إصالح القرص. هذه عبارة عن مخططات التدقيو (ق عن األخطاء)قد تتفاوت( لغرض جدول توزيع امللفات عادة هذه املنطقة تتضمن نسختني من 
، ميكن تغيري هذاFAT32. يف(FAT1  )أي FATتحفظ النسخ اإلضافية باألخص متزامنة عند الكتابة والقراءة وتستخدم فقط عند حدوث خطأ يف أول نسخة من . FAT16 و FAT12 أنظمة ملفات،: يف القطاعات املحجوزة.: وتعقب مبارشة األدلة وامللفات

( تتضمن قيم خاصة.  1      العنقود و  0  العنقود . علام أن أول اثنان من العناقيد يف مخطط )التشخيصالسلوك واختيار جدول توزيع ملفات واحد من تلك املتوفرة الستخدامه ألغراض 

منطقة الدليل الجذر

الدليل يخزن FAT32. لكن   التخزين  وحدة  حجم أقىص ثابت مخصص مسبقا عند إنشاء لدليل الجذر، ويفرض عىل اFAT16 و FAT12.: املنطقة تستخدم فقط يف الدليل الجذر التي تقع يف األدلة وامللفات يخزن معلومات عن جدول دليلهذه عبارة عن 
.FAT32 تبدأ هنا يف منطقة البيانات بالتوسع تقريبا بال قيد. لهذا السبب لمجلد الجذر،: إىل جانب امللفات واألدلة األخرى، هذا يسمح ل منطقة البيانات يفالجذر

منطقة البيانات

.نظام امللفات ويديرها عناقيد الفعلية. هذه املنطقة من القرص مقسمة إىل وامللفات األدلة، حيث تخزن القسم وتحتل معظم سجل إقالع القسممنطقة بيانات القسم تأيت بعد 
 امللفات وهكذا.، يف مثل هذه الحالة ال ميكن عرض بنية معينة هنا ألن البنى ديناميكية، أي تتغري مع تغري امللفات والبيانات عىل القرص. إلغاء تجزئة املستخدم، وترتيب تخزين امللفات، ومستوى نظام امللفاتاملحتوى النوعي هنا يتفاوت ألنه يرتكز عىل 

، بقية كيلوبايت32 يف عنقود بحجم  كيلوبايت1 من عناقيد، إذا كان هناك ملف بحجم وحدات. لكن باعتبار أن امللفات موزعة عىل FATحجم امللفات واألدلة الثانوية ميكن أن يزيد )طاملا كانت هناك عناقيد حرة( بإضافة روابط أكرث إىل سلسلة امللفات يف 
.:منطقة البيانات :: العنقود األول من 2 باألخص يبدأ جدول الدليل الجذر يف العنقود رقم FAT32نظام ملفات .: ة ال تستخدم، أي أنها مساحة ضائع كيلوبايت31

 األقراصCP/M. يف نظام Atari Portfolio   بورتفوليو  أتاري  حاسوب الجيب، وكذلك عىل   IBM  املتوافقة مع أنظمة ، عند تهيئة األجهزة (INT 1Eh )مؤرش DPT وفقا لجدول 0xF6 يتم حشوها بالقيمة منطقة البياناتتقليديا، األجزاء الغري مستخدمة من 
. 0xF4 كانت تستخدم القيمة Amstrad. بينام رشكة أمسرتاد Atari ST هذه القيمة كانت تستخدم أيضا عىل األقراص املرنة املهيئة يف Digital Researchرشكة  ؛ ووفقا ل0xE5-بوصات باألخص تأيت مهيئة مسبقا بالقيمة 8املرنة 

(P/E )دورات املسح wear هرتاء القرص لتقليل من اflash وتستخدم عىل أقراص (non-programmed flash block، القيمة االعتيادية للكتلة الذاكرة املدمجة بدون برمجة )0xFF، يف حني أن 0x00القيمة  باألقراص الثابتةبعض األدوات الحديثة متسح 
 علام أن بعض أدوات التهيئة املتقدمة تسمح بضبط بايت حشو التهيئة.،ROMالقيمة األخرية تستخدم أيضا عىل أقراص 

أسطوانة تشخيص )مع خاصية القراءة والكتابة(

 قدFDISK الستخدامها كأسطوانة اختبار تشخييص. بسبب وجود هذا األسطوانة، القرص الثابت األخرية عىل باألسطوانة تحتفظ عادة FDISK )أي عنونة الكتل املنطقية للنفاذ إىل القرص(، برامج تقسيم القرص مثل LBAيف األنظمة القدمية التي ال تدعم 
 من القرص.املقسمة لن يستخدم هذه األسطوانة ألنها تقع خارج املنطقة نظام التشغيل والسعة املعلن عنها من صانع القرص(. يف هذه الحالة، FDISKيعرض عدد أسطوانات أقل من العدد الفعيل )أي اختلف بني السعة اإلجاملية املعلن عنها من قبل 

، ميكن للنظام االحتفاظ بحيز يف نهاية القرص يستخدم يف اسرتداد النظام أو تستخدمه برمجية استعادة النظام، وأدوات التشخيص األخرى.HPAيف األنظمة التي تستخدم املنطقة املحمية للمضيف 
منطقة التشخيص تسمح للربمجية )مثل قرص التشخيص من املنتج/البائع( القيام باختبارات القراءة والكتابة عىل القرص بدون إتالف بيانات املستخدم. العديد من هذه الربمجيات أيضا يستبدل األسطوانة املترضرة بأسطوانة إضافية إذا وجدها أثناء االختبار.

شكل مبسط يظهر العالقة الفيزيائية التي تربط بني سجل إقالع القسم وبنى البيانات األخرى عىل القرص.

LBA باستخدام CHS القرص يدعم ترجمة قياسات القرص FAT عىل قرص قسم واحد VBR و MBR جيجابايت. يعرض مواقع 8.4 عىل قرص قيايس FAT16بنية إدارة ملفات 

املوقع اسم املنطقة عىل القرص نطاق األقسام

قطاع اإلقالع الرئييس
قطاعات )مهملة:( مخفية:

1#قطاع إقالع وحدة تخزين دوس 

الدليل الجذر

أسطوانة تشخيص

0،: رأس 0أسطوانة 

جيجابايت( 8.4حجم  )C:وحدة التخزين 

()العناقيدمنطقة البيانات 

1#جدول توزيع امللف 
2#جدول توزيع امللف 

1، رأس 0أسطوانة 

254، رأس 1022أسطوانة 

 1023أسطوانة 

املنطقة املحجوزة

املنطقة املحجوزة

FAT منطقة

FAT منطقة

الدليل الجذر منطقة البيانات

منطقة البيانات

1224القطا:ع 

1224القطا:ع 
2العنقود 

1256القطا:ع 
2العنقود 

FAT12/16

FAT32

هو أول قطاع من منطقة البيانات 2العنقود  FAT32 يتبع الدليل الجذر،: بينام يف 2العنقود ، FAT12/16 يف
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بنية قطاعات اإلقالع

 سوف تكون دامئا يفEBPB و BPB.: الكتلتان قطاع االقالعجزء من  BS_. واألسامء التي تبدأ ب:BPB جزء من معامالت BPB _، جميع األسامء التي تبدأ باملحارف الالتينيةNTFS و FAT32 و FAT16 و FAT12يف جداول األنظمة التالية •
. NTFS و FAT وحدة تخزين يف   0  لقطاع ا

! )رغمالوحدة التجميعية ملعامالت البيوس(، ورمبا قد تسمى أيضا   املرن   القرص  تعرف بأسامء عدة : كتلة معامالت نظام اإلدخال واإلخراج األسايس )البيوس(، وكتلة معامالت القرص، أو كتلة معامالت الوسيط )كام هو الحال يفBPBكتلة •
(.دوس )واختياريا خارج  نظام امللفات(، والذي يستخدمها هو   [  11  ] وال يستخدمها BIOSأنها ليس لها عالقة إطالقا بنظام 

.:  [  24  ] لترسيع عمليات املعالج بايت األعىل أخريا وبايت األدىن أوالدامئا تخزن يف الذاكرة  x86 )البيانات العددية التي تتطلب أكرث من بايت واحد( يف أنظمة إنتيلالست عرشيقيم •
.  [  1  ] )هذا بسبب اختلف املصادر(   .  نهوي كبري معكوس، لكن يف بعض األمثلة تظهر برتتيب مثانياتأو نهوي صغري مبعنى: األرقام املمثلة يف أكرث من بايت واحد تخزن/تظهر برتتيب 

.2.0 دوس، منذ x86 وأنظمةIBM  املتوافقة مع أجهزة، FAT ستكون بنية مشرتكة يف معظم إصدارات بايت11       يف بنية قطاع االقالع، أول
إزاحة البايتطول/بايتوصف

 إىل شفرة اإلقالع( وتنفيذ التعليامت املوجودة هناك، يستخدم غالبا يف هذا الحقل إحدى الصيغتان:BPBلقفز إىل موقع آخر يف الربنامج )أي تتجاوز معامالت من أجل ا)الالمرشوطة(.  تعليمة القفزة

( بعد تحميل  القطاع األول يف الذاكرة عند العنوانBPB/EBPBمن دون هذه القفزة، املعالج سوف يحاول تنفيذ البيانات التي ليست شفرة )
0x0000:0x7c00 من قطاع االقالع )الذي تتفحصه معظم محمالت االقالع املتواجدة يف    بايت  2  أخر  يف  توقيع صالح ميلكقطاع االقالع، إذا كان BIOSأو 

MBR،سوف تتجاوز بقيةتعليمة القفزة معينة، و تسجيل مع قيم املدخلة سوف ميرر التنفيذ إىل هذه   محمل االقالع املسبو (ق   ( وتقلع منه وحدة التخزين 
(. ال تقبل التنفيذالرتويسة )التي 

 و عىل3.0، )كام تظهر منذ دوس NOP متبوعة بتعليمة قفزة قصرية يجب أن تبدأ إما بx86 يف أنظمة تقبل االقالع، األقراص التي 2.0منذ دوس •
 أعاله(.شفرة التشغيل متتالية يف 1.1دوس 

 وأيضا عىل بعض أقراص دوسDOS 2.x، املهيئة يف دوس Compaq وكومباك TeleVideo معظم أقرص تليفيديو عىل )كام تظهر قفزة قريبةأو •
.Olivetti، وأوليفيتي Epson إبسون 3.1

SHORT JUMP قفزة قصرية

0x900x??0xEB

ال عملية + تعليمة إزاحة +  القفزة القصريةتعليمة
27±-بايت، املدى: 1  عدد مؤرش ."مسافة" ميثلهاإزاحة

NEAR JUMP  قفزة قريبة

0x?? 0x??0xE9

 )املبارشة( القفزة القريبةتعليمة
215±-بت مع إشارة( املدى: 16 إزاحة يتبعها رقم شفرة تشغيل)

MS-DOS, PC DOS, DR-DOS. يف القابلة لإلزالة عىل األقراص   للتوافو (ق مع اإلصدارات السابقة.   هذه القفزة•

 ال تفعل ذلك.MS-DOS/PC DOS، لكن أنظمة NOP بداية من تعليمةمتتالية القفزة املبدلة يستخدم أيضا DR-DOSةاألقراص الثابتعىل •
(. Atari ST)راجع الجدول 

BPB لوجود نوع من كمؤرش واألحدث يخدم 3.3( يف دوس 0x015 عند الحيدواصف الوسيط قيمة تفحص )مع األمناط من شفرة التشغيلوجود أحد هذه 
(، أما وحدات تخزينBPB ألن بعض قطاعات االقالع تتضمن بيانات محمل إقالع خاصة تتبع هدف القفزة)رغم أن الحجم الحقيقي ال ميكن تحديده من 

(.  1      القطاع املنطقي )يف FAT يف بايت الوسيط عرب البنية للكشف عن 1( فعليها العدوة إىل أسلوب دوس 3.0 )وبعض وحدات تخزين دوس 1دوس 

قفزة للتوافو (ق مع اإلصدارات السابقة

0x??0x??0x69

swapped JMPSقفزة )مبدلة( 

0x??0xEB0x90

??0x بت ميكن أن تكون يف هذا البايت.8 تعني أن أي قيمة من-

30000h )0(

0x20  عادة محشوة بفراغات )بايتمحارف شفرة أسيكهذه السلسلة الثامنية من  لكن نظام التشغيل ال يستخدمها بعد التهيئة. )هذه الهوية تشري إىل النظام املستخدم يف تهيئة وحدة التخزين أو القرص.هوية صانعي القطع األصلية. 
 تتفحص هذا الحقل لتقريرOS/2 و SE/ME/95/98(، وويندوز 3.1 )منذ إصدارMS-DOS/PC DOS، أنظمةOEM صانعي القطع األصليةرغم أنها رسميا محجوزة لفائدة  محارف(. 8( أو ملحقة بأصفار إذا كان طول االسم أقل من

أية أجزاء األخرى يف سجل اإلقالع مطلوبة وكيفية ترجمتها. لهذا السبب تعيني هذه لصيقة إىل قيم زائفة أو اعتباطية ميكن أن يجعل تلك األنظمة ال تتعرف عىل وحدة التخزين ويسبب تلف يف البيانات عند الكتابة. أمثلة شائعة عن
: لصيقة اسم صانعي القطع األصلية

FreeDOS␠mkdosfs␠IBM 7.1␠␠MSWIN4.1MSDOS5.0IBM 3.3␠␠

MSDOS5.1إصدارات دوس األقدم تستخدم أيضا يف هذا الحقل لصيقة •

.mkdosfsاألقراص املرنة املهيئة يف لينكس قد تحمل يف هذا الحقل القيمة •

 يف هذا الحقل.مفاتيح للنفاذأو  معلومات الرتخيص يخزن أيضا الباعة/املنتجنيبعض •

(.0x018 عند الحيد NEWLDRبعض محمالت االقالع تقوم بتعديالت أو ترفض مترير التحكم إىل قطاع االقالع وفو (ق قيم معينة تكتشفها هنا. )مثل •

للقراءة- ( حتى عىل القرص الذي يبدو95ويندوز   وتشري إىل Chicago شيكاغوتعني  OGACIHC )و ?????”IHC " بتواقيعOEM سوف يستبدل لصيقة SE/ME/95/98 يف ويندوز   متتبع/متعقب وحدة التخزين•
.محمي من الكتابة( إذا مل يكن الوسيط DIR A:)مثل  فقط

، ال تتعرف عىل الوسيط وتظهر رسائلOS/2 و SE/ME/95/98، ويندوز MS-DOS/PC DOS، قد يجعل هذا أنظمة BPBإذا أخذنا يف االعتبار بعض القيم املرشوحة أعاله، حسب بنية ومضمون الكتلة الفعلية •
أخطاء حتى وإن كان الوسيط سليم وميكن قراءته بدون مشاكل يف أنظمة التشغيل األخرى.

 .”Wangفقط إذا كانت املحارف األربعة األوىل من لصيقة االسم هي"    قابل لإلقالع    تعترب القرصboot ROM ذاكرة االقالع املقروءة فقط ،حاسوب وانجيف •

 واستخدام حقل  -بت  64  عدد القطاعات اإلجاميل  كحقل لحساب حقل نظام امللفات، ميكن استخدام 0، وحقول القطاعات اإلجاملية كالهام كان29h هو42h إذا كان التوقيع عند حيد القطاع FAT32 EBPBيف •
.0x052بدال من الحقل العادي عند الحيد  كنوع نظام ملفات بديل OEMلصيقة 

.77h إىل 40h الواقعة من عند حيد القطاع exFAT BPB" سيشري إىل استعامل   EXFAT  "   وبنفس الطريقة، إذا تم تعيني هذا الحقل إىل •

.NTFS BPB لداللة عىل "NTFS"    تستخدم لصيقة  NTFSبينام وحدات تحزين •

8003h )3(

معامالت الكتلة املعيارية والكتلة املمتدة
EBPB FAT32معامالت الكتلة املمتدة EBPBمعامالت الكتلة املمتدة BPBمعامالت الكتلة املعيارية كتلة

 بايت79 أو 60 بايت51 أو32 بايت25، 21، 19، 13أحجام

الحجم واملحتوى يتفاوت بني أنظمة التشغيل واإلصدارات، أنظر أدناه

)00Bh )11متفاوت

[ وبداية شفرة االقالع ؛ لذلك القفزة عند الحيدBPB]E[، لكن أحيانا توجد بيانات إضافية خاصة مبحمل االقالع مخزنة بني نهاية BPB]E الخاصة بنظام امللفات ونظام التشغيل؛ غالبا تبدأ مبارشة خلف كتلة شفرة االقالعشفرة االقالع.
001h ال ميكن االعتامد عليها يف استخراج بينة E[BPB. الدقيقة ]

. ومبا أن هذا املوقع قد يتضمن1-  232 من أجل وحدات التخزين التي تقع خارج القطاعات األوىل القطاعات املخفية بايت العليا من 4 لتخزين 0x1FA–0x1FD عىل األقل،، تستخدم الحيود DOS 3.31 BPB( مع كتلة BootDuet )مثل GPTبعض محمالت إقالع 
 ال تحتوي جميعها عىل أصفار.0x1F9–0x1FDشفرة أو بيانات أخرى يف قطاعات االقالع أخرى، ال يجب أن يكتب إليه: إن كانت الحيود 

متفاوتمتفاوت

 024h، تم نقل هذا الحقل إىل حيد القطاع 4.0. ودوس OS/2 1.0(. يف نظام 3.31 حتى 3.2 )فقط يف قطاعات إقالع دوس رقم القرص الفيزيايئرقم القرص. 
. 1FEh رغم أنها ليست جزء من التوقيع عند 1FDh و 1FCh عند الحيد 00h(. ومنذ ذلك الحني، معظم قطاعات إقالع مايكروسوفت و اي يب ام تحتفظ بقيم EBPB يف 019h)عند الحيد 

جدول زمن االقالع أو القيمة املخزنة يف DL( يك يتم تحديث هذا الحقل ديناميكيا إىل قيمة 014h عند NEWLDR. )أنظر DR-DOS 7.07 املحسن يفMBR )قسم إقالع(، ميكن ضبط وحدة تخزين االقالعإذا كان هذا ينتمي إىل 

11FDh )509(
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.DL قيمة VBR. هذا يسمح بإقالع األقراص البديلة، حتى عندما تتجاهل شفرة األقسام

 تتفحص هذا التوقيع قبل مترير التنفيذ إىل شفرة االقالع يف قطاع االقالع )لكن،BIOS أو MBR(. هذا التوقيع يشري إىل شفرة إقالع متوافقة مع أنظمة اي يب ام، معظم محمالت االقالع املوجودة يف0x55 0xAA ) توقيع قطاع االقالع
(. IBM PC ROM-BIOSأنظمة أخرى ال تفعل ذلك، مثل األنظمة األصلية من 

هذا التوقيع ال يشري إىل نظام ملفات أو نظام تشغيل معني.•

(، أنظمة التشغيل ينبغي أال تعتمدx86 التي ال تقبل االقالع يف أنظمة FAT أو وحدات تخزين DOS 1.x )مثال، ال يوجد عىل وحدات تخزين FATمبا أن هذا التوقيع غري موجود عىل جميع األقراص املهيئة بنظام •
 ال تفعل ذلك(.DR-DOS  تتفحص هذا التوقيع، لكن اإلصدارات الحديثة وكذلك نظام 3.3 قبل اإلصدار MS-DOS/PC DOSعىل وجود هذا التوقيع عند الولوج إىل وحدات التخزين )اإلصدارات القدمية من 

 )حلقة المتناهية يف CPU؛ عىل األقل، يك يوقف x86أدوات التهيئة ال يجب أن تكتب هذا التوقيع إذا كان قطاع االقالع املكتوب ال يتضمن محمل إقالع افرتايض )روتني وهمي( واحد عىل األقل متوافو (ق مع أنظمة •
0xF4 0xEB 0xFD أو يطلو (ق )INT 19h )وشفرة العودة )أو القفزة RETF :(0xCD 0x19 0xCB بأية حال .)000 هذه ال ينبغي استخدمها عند حيد القطاع شفرات التشغيلh شفرات، ألن نظام دوس يخترب

 األخرى كالتواقيع.التشغيل
.MS-DOS/PC DOS تفهمها أنظمة منط شفرة تشغيل بينام تحافظ عىل tight loop، لوقف املعالج يف املتكررة الحلقية 000h عند الحيد EBh FEh 90h تستخدم MSX-DOS 2عدة أقراص مرنة يف •

 بايت أو أكرث. إذا كان حجم القطاع الفيزيايئ أكرب، ميكن تكرار التوقيع عند نهاية القطاع الفيزيايئ.512 يف قطاع 1FEhالتوقيع يجب أن يكون عند الحيد الثابت •

•Atari ST   سوف يفرتض أن القرص هو أتاري Atari 680000 يساوي  نهوي-كبري كلمة256 يف قطاع االقالع فوق  تدقيو (ق املجموع يقبل االقالع إذا كانx1234 إذا كانت شفرة محمل االقالع متوافقة مع .IBMيجب ،
التأكد أن تدقيو (ق املجموع فوق قطاع االقالع ال يتطابو (ق عرضا مع تدقيو (ق املجموع هذا. إن كان كذلك، ميكن تجنبه بتغيري بت غري مستخدم )مثال، قبل أو بعد منطقة شفرة االقالع(.

 عىل صور القرص. هذا ميكن أن يكون بسبب تطبيو (ق خاطئ يف أداة التهيئة التي ترتكز عىل توثيو (ق خاطئ، لكن ميكن أن يشري أيضا إىل ترتيب مثانيات0xAA 0x55يف حاالت نادرة، لوحظ وجود توقيع معكوس •
 مختلفة.نهويةمعكوس يف صورة القرص، الذي يحدث عند النقل بني املنصات التي تستخدم طرق 

.نهوي-كبري وال يوجد أية تطبيقات للتنويعات تستخدم نظام   ر  نهوي-الصغي تستخدم فقط نظام FAT12، FAT16، FAT32 وأنظمة امللفات BPBقيم •

21FEh )510(
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(0 )قطاعFAT12/16قطاع إقالع 

( ويتضمن التايل: بايت512،: بطول قطاع واحد، )ملنطقة املحجوزة هو أول قطاع يف اFAT16 و FAT12 وحدات تخزين قطاع إقالع
إزاحةرمز تذكريطول/بايتمثالوصف

هذه الشفرة من أجل القفز إىل موقع آخر يف. EB3C90hعادة  بايت، )ستكون وفو (ق نظام امللفات وموقع شفرة االقالع(. 3تعليمة القفزة الغري مرشوطة تعليمة القفزة. 
 قد تكون مختلفة( :3C )قيمة JMP SHORT 3C NOP  تفكك إىل EB 3C 90 ثالثة بايت الربنامج وتنفيذ التعليامت هناك.

 بايت، وترجمتها:3 حتى تشكل NOPالقفزة القصرية، يجب أن متلك 
  | ال عملية |3C | قفزة قصرية )إىل( | الحيد

بايتوظيفةقيمة

EBقفزة قصريةتعليمة قفزة قصريةSHORT
JMP

1

3C1إزاحة نسبي:ة

NOP1 ال عمليةتعليمة 90

EB 3C903BS_jmpBoot 000h )0(

 تشري إىل توقيع إصدارة النظام املستخدمسلسلة محارف )أو هوية نظام التهيئة(، هذا الحقل يتضمن OEM ID  صانعي القطع األصليةهويةهوية صانعي القطع األصلية,
.التهيئة ال يستخدمها بعد نظام التشغيل. MSWIN4.1. )القسم( عادة تكون وحدة التخزينيف تهيئة 

، كمحاولة للتجنب مشاكل التوافو (ق.MSWIN4.1 تفعل ذلك. وهذا سبب وجود سلسلة املحارف FAT مشغالترغم أن أنظمة مايكروسوفت ال تهتم بهذا الحقل بعض 
 لن تتعرف عىل وحدة التخزين. ميكن اعتبار هذا الحقل إشارة للنظام املستخدم يف تهيئة وحدة التخزين.FATميكن وضع نص أخر يف هذا الحقل، لكن بعض مشغالت 

هويةنظام التهيئة:

98MSWIN4.1 أو ويندوز OSR2 95ويندوز 

BPBبعض املصادر تعترب هذا الحقل جزء من كتلة 

MSWIN4.18BS_OEMName 003h )3(

)DOS 2.0 BPB )FAT12أصل املعامالت الثامنية التالية من كتلة:  . FAT12/16 BPBبداية معامالت الكتلة 

 بايت. وميكن أيضا أن يكون بإحدى القيم التالية:512حجم القطاع عىل الوسيط الفيزيايئ، يف العادة يكون عدد بايتات يف كل قطاع. 

ترتيب بايتست عرشيعرشي

512200h00 02

1024400h00 04

2048800h00 08

40961000h00 10

 بايت يف كل قطاع. ورغم أن أنظمة512الستخدام   مصممةFAT بايت، غالبا األنظمة لن تحاول فحص هذه القيمة ألن معظم شفرة 512للتوافو (ق يجب أن تكون دامئا
مايكروسوفت تدعم القيم األخرى، لكن ال ينصح باستخدامها.

00 022BPB_BytsPerSec( 11 )00Bh

 ؛ عادة تكون بإحدى القيم التالية:0  أكرب من   2  قوة العدد حجم العنقود يجب أن يكون  عدد القطاعات املنطقية لكل عنقود.

كيلوبايتبايتست عرشيعرشي

1h5120.5 قطاع1

2h10241 قطاع2

4h20482 قطاع4

8h40964 قطاع8

10h81928 قطاع16

20h1638416 قطاع32

40h3276832 قطاع64

80h6553664 قطاع128

(، دعم وحدات التخزين الكبرية سيكون بزيادة عدد القطاعات يف كل عنقود. لكن الحجم املبديئ للعنقود يف65524 مقيد بعدد العناقيد التي يستطيع تعقبها، )تصل إىل FAT16نظرا ألن  
وحدة التخزين سوف يعتمد كليا عىل حجم وحدة التخزين )ونظام امللفات املستخدم(.

 كيلوبايت قد ال تعمل بالشكل الصحيح32 مبعنى آخر، القيم التي تجعل حجم العنقود أكرب من  بايت(.32768 ) كيلوبايت32 ال ينبغي استخدام حجم عنقود أكرب من
 كيلوبايت لكل عنقود. عدة تطبيقات لن تعمل64وليست مدعومة يف الكثري من األنظمة؛ ال تحاول تعيني إحداها. رغم أن بعض إصدارات أنظمة التشغيل تسمح بالقيمة 

. هذه.FATعىل مثل وحدات التخزين

041BPB_SecPerClus 00Dh )13(

(. عدد القطاعات املحجوزة )من أجل سجل االقالع( بداية من أول قطاع يف وحدة التخزين إىل بدايةFAT32 قطاع يف32، وFAT12/16 قطاع يف1)القطاعات املحجوزة 
،قطاع االقالع  ال تصلح أبدا يف هذا الحقل ألن املنطقة املحجوزة دامئا تتضمن 0القيمة . FAT16 و FAT12 عىل وحدات تخزين 1 ؛ يجب أن تكون دامئا FATأول نسخة 

. FATهذه القيمة تستخدم لحساب موقع القطاع األول الذي يتضمن نسخة 
 نفسه. قطاع االقالع، وتشمل FATمبعنى آخر، هذا الحقل ميثل عدد القطاعات التي تسبو (ق بداية أول نسخة من 

 يف هذا1. لذلك تلك الشفرات لن تحاول التأكد من وجود القيمة FAT16 و FAT12  مصممة للعمل مع قطاع واحد، محجوز من أجل وحدات تخزين FATعدة شفرات 
(.32 )أي 20h عادة هي FAT32الحقل. هذه القيمة يف

 كبرية جدا وال تتنسب مع الحيز املخصص يف قطاع إقالع القسم.شفرة االقالع، فذلك يعني أن 1إذا كانت القيمة أكرب من 

01 002BPB_RsvdSecCnt00Eh )14(

2 املخزن عىل القرص. عادة، قيمة هذا الحقل هي FAT. ميثل عدد نسخ FATهذا الحقل املوجود يف كافة أنواع وحدات تخزين .(. 2 )عادة تكون .FATعدد نسخ 
(. 2  أو أكرث، رغم أن بعض األنظمة ال تدعم أكرث من 1)وميكن أن تكون 

. وينبغي دامئا أن تكون هناك نسخة واحدة عىل األقل حارضة. جميعFAT1 تأيت مبارشة بعد النسخة األوىل FAT2هذه النسخ ستكون متعاقبة عىل القرص، أي النسخة 
مشغالت أنظمة ملفات مايكروسوفت تدعم أيضا القيم األخرى يف هذا الحقل.

. لكن بعضFAT2 لالستفادة من املساحة التي كانت ستشغلها النسخة 1، هذه الوظيفة ال فائدة منها يف حامية البيانات، وتستخدم القيمة  بطاقات ذاكرة فالشيف الوسائط األخرى، مثل
 ال تتعرف عىل مثل وحدات التخزين هذه.FATمشغالت

021
BPB_NumFATs

010h )16(
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ذو املركز-بات الخاصة بأسامء امللفات واملجلد التي ميكن تخزينها يف املجلد الجذر )32.. إجاميل عدد املدخالت 512 )املمكنة أو األقىص(. عادة تكون عدد مدخالت الجذر
  .512عىل القرص العادي للتوافو (ق قيمة هذا الحقل ستكون ( يف وحدة التخزين.والحجم الثابتني

، وامللفات واملجلدات التي بأسامء ملفات طويلة تستخدم عدة مدخالت يف كل ملف. هذا يعنيكلصيقة اسم وحدة التخزينعلام أن إحدى هذه املدخالت سوف تستخدم 
، لكن إذا استخدمت أسامء امللفات الطويلة، سوف تنفد املدخالت قبل أن تصل إىل ذلك الرقم )أي511أن العدد األكرب ملدخالت امللف واملجلد يف الدليل الجذر هو 

تستهلكها أسامء امللفات طويلة(.

 يجب أن تتضمن القيمة صفر يف هذا الحقل، هذا يعني أن الدليل الجذر سيكون بطول كيفي. ماFAT32إذا كان الدليل الجذر غري ثابت هذه القيمة ستكون صفر. لهذا السبب: جميع أقراص 
. عدد بايتات لكل قطاع بايت. لكن لتجنب هدر املساحة، يجب أن يقبل هذا الحقل القسمة عىل حقل 32. وكل مدخلة دليل تستهلك 512عدا ذلك هذا الحقل عادة يتضمن القيمة 

 قطاع هي طول جدول الدليل 14  = بايت512  / بايت32 * مدخالت 224 . مثال:  عدد بايتات لكل قطاع  /32 *     عدد مدخالت الجذر

00 022BPB_RootEntCnt011h )17(

 ميغابايت(.32)إذا كانت وحدة التخزين أقل من  . يف األقراص الصغرى فقطعدد القطاعات اإلجاميل
-بت، تشمل القطاعات التي تحتلها املناطو (ق األربعة ويتكون منها نظام ملفات عىل وحدات التخزين.16إجاميل عدد القطاعات 

،0 سيكون  -بت  32      العدد اإلجاميل األكرب للقطاعات قطاع، هذا الحقل سيتضمن العدد اإلجاميل للقطاعات، وحقل 65.536إذا كانت وحدات التخزين أصغر من •
.FAT16 إذا كانت 04h أو FAT12 إذا كانت وحدات تخزين 01h ستكون MBRوهوية النظام يف 

سوف يتضمن العدد الفعيل للقطاعات.  -بت   32      العدد اإلجاميل األكرب للقطاعاتوحقل  ، 0 قطاع أو أكرب هذا الحقل سيكون 65.536إذا كانت وحدة التخزين •
. )راجع كتيب: نوع القسم(06h ستكون MBRهوية النظام يف 

. إذا كانت القيم غري متساوية، ستستخدم القيمة األصغر يف احدهام. هذا الحقل ينبغي أن يكون كبري مبا فيه الكفايةجدول األقسام يف الحقل املقابلينبغي أن يتضمن نفس قيمة أو أقل 
، والدليل الجذر، إن وجد.FATحتى يتضمن عىل األقل القطاعات املحجوزة، وجميع نسخ 

00 00 2BPB_TotSec16013h )19(

. تقبل الفصل عىل معظم الوسائط التي F0h عىل جميع الوسائط الثابتة، و F8hبايت واصف الوسيط ؛ عادة يكون واصف الوسيط. 
(. لحظ أن بايت واصفFATهذا البايت يقدم معلومات عن الوسيط املستخدم. الجدول التايل يعرض بعض قيم واصف الوسيط املعرتف بها مع وسائطها )يف قطاع إقالع 

الوسيط ميكن أن يرتبط بأكرث من سعة للقرص.

FAT1هذه نفس القيمة التي يجب أن تكون يف بايت السفيل يف املدخلة األوىل من 

بايتسعةنوع القرصقطاعاترؤوسعدد املساراتدوس

F0 ميغابايت2.88-بوصة802363.5ذو وجهني

F0 ميغابايت1.44-بوصة3.3802183.5ذو وجهني

F8?قرص مثبت2.0

F9 كيلوبايت720-بوصة3.280293.5ذو وجهني

F9 ميغابايت1.2-بوصة3.0802155.25ذو وجهني

FA كيلوبايت320كالهام ؟9 أو 2.08018وجه واحد

FA؟RAM diskمن أجل أقراص الذاكرة  

FB كيلوبايت640كالهام ؟9 أو 8028ذو وجهني

FC كيلوبايت180-بوصة2.040195.25وجه واحد

FC؟ كيلوبايت-بوصة8؟؟77؟

FD كيلوبايت360-بوصة2.040295.25ذو وجهني

FD كيلوبايت500-بوصة2.0772268ذو وجهني

FE كيلوبايت160-بوصة1.040185.25وجه واحد

FE ميغابايت1.2-بوصة2.077288ذو وجهني

FE كيلوبايت250-بوصة1.0771268وجه واحد

FF كيلوبايت320-بوصة1.140285.25ذو وجهني

وتقريبا مل تعد تستخدم. (FAT12/16هذه القيم تعود إىل أقراص مايكروسوفت دوس القدمية )
0 مسار من 40 كيلوبايت متلك 360 بوصة حجم 5.25رقم املسار ورقم األسطوانة ورقم الرأس و رقم الجانب جميعها يرتكز عىل الصفر. عىل سبيل املثال، األقراص املرنة 

(. لكن القطاعات ترتكز عىل الواحد.1 و 0 )تقابل الرأس 1 إىل 0 بوصة متلك جوانب من 5.25. كذلك الحال مع أرقام الرؤوس والجوانب. مثال،  نفس األقراص املرنة 39إىل 
. 9 إىل 1 كيلوبايت متلك قطاعات من 360 بوصة حجم 5.25مثال،  األقراص املرنة 

F81BPB_Media015h )21(

الحاسوب سوف يستخدم هذا العدد مع عدد نسخ  عىل وحدة التخزين.FATعدد القطاعات املشغولة من كل نسخة -بت(. 16. )قطاعات FATعدد القطاعات لكل 
FATsوعدد القطاعات املحجوزة لتحديد بداية الدليل الجذر. الحاسوب يستطيع أيضا تحديد بداية منطقة بيانات املستخدم عىل وحدة التخزين وفقا لعدد املدخالت يف 

  (512الدليل الجذر. )

.   بت  FAT   :  32      عدد القطاعات لكل نسخة، والقيمة الفعلية تكون يف حقل 0 هذا ال يستخدم وسيكون FAT32يف قرص •

 لن تعمل مع األقراص إذاFAT12/16، وكذلك محمالت إقالع 0 إذا كان الحقل ليس FAT32 لن يعمل مع أقراص FAT32يف مايكروسوفت، محمل إقالع •
.  -بت  16      العدد اإلجاميل األصغر للقطاعات كان الحقل صفر. لذلك القيمة يجب أن تكون مناسبة لهذا الحقل، كام هو حال حقل

CD 002BPB_FATSz16016h )22(

 )DOS 3.0 BPB )FAT12, FAT16(, DOS 3.31 BPB )FAT12, FAT16, FAT16Bأصل املعامالت الثالثة التالية، الكتلتان: 
DOS 3.31 BPB وDOS 3.0 BPB يف  غري متوافو (قةالقطاعات املخفي، لكن حقل DOS 3.31 BPB وDOS 3.0 BPB يف متامثل عدد الرؤوس، وحقل  عدد القطاعات يف كل مسارالحقالن املقابالن لحقل

هذه القيم جزء(. 13h عىل القرص الثابت. )املريئ للنداء املقاطعة 63عادة يكون )وعدد القطاعات لكل رأس(. ميثل عدد القطاعات لكل مسار عدد القطاعات لكل مسار. 
 هو عدد القطاعات املجتمعة تحت رأس. عدد القطاعات لكل رأس( تهيئة منخفضة املستوى الظاهرية املستخدمة عند تهيئة القرص )قياسات القرصمن 

، يجب أن تكونCHS عنونة الكتل الفيزيائية. إذا كان هذا القسم يستخدم عدد األسطوانات لكل رأس( يعكس 0x1A )عند   عدد الرؤوس لكل أسطوانة•
. إذا كانت مختلفة، فذلك يعني أن إعدادات القرص خاطئة والقسم ال يصلح لالستعامل.BIOSهذه القيم نفس القيم العائدة من نظام 

 لهذه البنية إىل عدد القطاعات لكل مسار عن طريو (ق تعيني حقلBIOS يف نظام DPT جدول معامالت القرص املرنيف مايكروسوفت، محمل االقالع يغري •

3F 002BPB_SecPerTrk018h )24(



 كام تقرا من قرص اإلقالع.عدد القطاعات لكل رأس
.LBA عنونة الكتل املنطقيةالقيم يف هذه الحقول ال تهم نظام •

 كام يف الوسيط القابل للفصل مثل القرص املرن.جانب، تستبدل بكلمة رأس : أحيانا كلمة side = الجانب headالرأس •

،األسطوانة و يف حالة أكرث من رأسني املسار.  يف املرن ذو وجه واحد/وجهني، يستخدم عادة cylinder=أسطوانة trackمسار •
 الرؤوس *  األسطوانات *  عدد القطاعات لكل مسار*حجم القطاع  = السعة القصوى للوسيط

قياسات. هذه القيم جزء من 2 عىل القرص الثابت. يف القرص املرن ذو وجهني ستكون 255عدد الرؤوس/الجوانب )لكل أسطوانة( )قراءة/كتابة( عادة تكون عدد الرؤوس. 
(.تهيئة منخفضة املستوى ) الظاهرية املستخدمة عند تهيئة القرصالقرص

04 002BPB_NumHeads01Ah )26(

  ألول وحدة تخزين 63عدد القطاعات )املخفية( عىل القرص الفيزيايئ التي تسبو (ق بداية القسم املتضمن وحدة التخزين، قبل قطاع اإلقالع نفسه. عادة القطاعات املخفية. 

.13hهذا الحقل له عالقة فقط بالوسيط املريئ للنداء املقاطعة •

 يف الوسيط الغري مقسم )أي بدون أقسام(.0هذا الحقل يجب أن يكون دامئا •

 نفسه.جدول األقسام ميكن اعتباره عدد القطاعات بني بداية القسم و.مناطو (ق البيانات ولدليل الجذرويستخدم أثناء اإلقالع لحساب الحيد املطلو (ق إىل ا•

.garbage(، عادة تتضمن ما يدعى high word بايت العليا )2يف اإلصدارات القدمية من دوس، •

القطاع ليست مثل التي يف حقل القطاعات املخفية. إذا كانت جدول األقسام يف عدد القطاعات التي تسبو (ق القسمهذا الحقل يجب أن يكون نفس •
يعترب قطاع اإلقالع فاسد والقسم ال يصلح لالستعامل. ، جدول األقسام يف النسبي

garbage.يف الحوسبة، تعني بيانات خاطئة، بال معنى، أو غري مرغوبة. أو إدخال غري مناسب أو خاطئ ؛ البيانات بال فائدة أو مل تعد مطلوبة 

3F 00 00 004BPB_HiddSec01Ch )28(

DOS 3.31 BPB و DOS 3.2 BPB بني غري متوافو (ق العدد اإلجاميل للقطاعات . )DOS 3.2 BPB )FAT12, FAT16أصل املعامل التايل كتلة: 

 ميغابايت(.32يف األقراص الكربى )إذا كانت وحدة التخزين أكرب من عدد القطاعات اإلجاميل. 
-بت، تشمل القطاعات التي تحتلها املناطو (ق األربعة ويتكون منها نظام امللفات عىل وحدات التخزين.32إجاميل عدد القطاعات 

  -بت  16      العدد اإلجاميل األصغر للقطاعاتوحقل  قطاع أو أكرث هذا الحقل سوف يتضمن العدد اإلجاميل للقطاعات، 65.536إذا كانت وحدة التخزين بحجم •
(.06h ستكون MBR. وهوية النظام يف 0سيكون 

التعداد. سوف يتضمن   -بت  16      العدد اإلجاميل األصغر للقطاعاتوحقل ، 0 قطاع، هذا الحقل يجب أن يكون65.536إذا كانت وحدات التخزين أصغر من •
.FAT16 إذا كانت 04h و FAT12 إذا كانت وحدات تخزين 01h سوف تكون MBRوهوية النظام يف

C1 32 03 004BPB_TotSec32020h )32(

 وFAT12ة )شفرة اإلقالع(، وتتضمن معلومات تستخدم فقط يف وحدة تخزين شفرة لآللو ( أPC DOS 3.4 ،OS/2 1.0 ،DOS 4.0 )استخدمت ألول مرة يف األقراص املهيئة يف أنظمة FAT12/16 EBPB الكتلة املمتدة تأيت إما حقول FAT12/16 BPBبعد معامالت الكتلة املعيارية 
FAT16 الحقول التالية سوف تختلف عن نظريتها يف  .FAT32 024 بداية من الحيدh.

مالحظة FAT12, FAT16, FAT16B, HPFS يف وحدات تخزين EBPBبنية: 

DOS 4.0 EBPB  )FAT12, FAT16, FAT16B, HPFS( DOS 3.4 EBPB )FAT12, FAT16, FAT16B( إزاحة بايت اسم الحقل

)DOS 3.4 EBPB 024h )36رقم القرص مشابه  1 رقم القرص الفيزيايئ

025h )37( 1 الرأس الحايل )محجوزة ؛ أعالم ويندوز أن يت(

 وDOS 3.4 EBPB"( ومشابه لكتلة 4.1  يعرف ب: "0x29التوقيع 
NTFS EBPB

 وDOS 4.0 EBPB" ومشابه لكتلة 4.0 يعرف ب: "0x28التوقيع 
NTFS EBPB 026h )38( 1 توقيع إقالع ممتد

DOS 3.4 EBPBرقم تسلسيل مشابه  027h )39( 4 الرقم التسلسيل لوحدة التخزين

02Bh )43( 11 لصيقة اسم وحدة التخزين

036h )54( 8 نوع نظام امللفات

 )دامئا تأخذ0x00ترقيم األقراص املرنة يبدأ من . INT 13h املستخدم مع نداء املقاطعة BIOSرقم القرص املنطقي يف دوس املرتبط برقم القرص الفيزيايئ يف رقم القرص. 
“A“ أو ”B 0”(، بينام تبدأ منx80. ( 80يف األقراص الثابتةhبغض النظر عن عدد األقراص الثابتة املوجودة، ألن هذه القيمة لها عالقة فقط بقرص االقالع ،)قسم أويل = 

 حتى يتم تحديد القرص الذي سيكون النفاذ إليه.INT 13 BIOSعادة يتم تعيني هذه القيمة قبل إصدار نداء املقاطعة  و.BIOSاملحدد يف نظام 
801BS_DrvNum024h )36(

.CHKDSK يستخدم هذا البايت لتخزين اثنان من أعالم يندوز أن يتكن ول. FAT. عند تهيئة وحدات تخزين 0.قيمة هذا الحقل ستكون دامئا محجوزة
يف االقالع التايل.الفحص األيل ، ويشري لرضورة تشغيل كثرية األخطاء )ترتيب منخفض( علم وحدة التخزين 0بت •

، يشري لرضورة عمل تفحص دقيو (ق للسطح يف إقالع تايل.I/O )ترتيب منخفض( علم أخطاء اإلدخال/األخراج 1بت•
.0 ستكون دامئا خالية(. وينبغي ألدوات التهيئة تعني الحقل إىل 2-7)البتات

/املسار الذي )يتضمن( يقع عليه: قطاع االقالع، لكن القيمة املخزنة عىل القرص حاليا ال تستخدم عىل هذا النحو. ملعلومات أكرثاألسطوانة: يف األصل، كانت تستخدم لتخزين الرأس الحايل
 يف املوسوعة الحرة.BPBكتلة معامالت راجع

001BS_Reserved1025h )37(

توقيع إقالع ممتد

 حتى تتعرف عليه أنظمة ويندوز أن يت. 0x29 أو 0x28يجب أن تكون 

. 00h، سوف تشري إىل وجود الحقول الثالثة التالية. وإال، ستكون 29hإذا كانت القيمة هي 

إزاحةحجمحقل

)027h )39 بايت4الرقم التسلسيل لوحدة التخزين

)02Bh )43 بايت11لصيقة اسم وحدة التخزين

)036h )54 بايت8نوع نظام امللفات

291BS_BootSig026h )38(

 لتعقب وحدة التخزين عىللصيقة اسم وحدة التخزينرقم تسلسيل عشوايئ لكن فريد ومخزن يف ترتيب معكوس، يستخدم مع -بت. 32الرقم التسلسيل لوحدة التخزين 
 معرفة هوية القرص(. عادة القيمة تولد باستخدام التاريخ والوقت زمن تهيئة وحدة التخزين. علام أنه ال ميكن اسرتجاعFATالوسيط القابل لإلزالة )يسمح ملشغالت

)استخراج( التاريخ والوقت بواسطة الرقم التسلسيل. مثال عىل حسابها ثم تحويلها إىل النظام الست عرشي

ED 15 77 384BS_VolID027h )39(



رقم تسلسيلتاريخوقت

200135,2A,E7,15-03-10أكتوبر  مساء 2:22:32.50

 بايت األخرية2ثاين بايتأول بايت

( + الدقائو (ق + السنوات256[ × 12)الساعات ]إذا كان املساء + األشهر +  الث:واينميل ثانية +  األيام

50 + 3 = 5310 + 32 = 42)2 + 12 = 14 * 256 = 3584( + 22 + 2001 = 5607

35-< = 532A-< =42E7,15-< 15,e7-< =5607

 املخزنة اآلن كملف خاص. )يف الدليل الجذر(لصيقة اسم وحدة التخزينيجب أن تتطابو (ق مع مدخلة لصيقة اسم وحدة التخزين )يف القسم( لصيقة اسم وحدة التخزين. 
.NO NAMEيجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة إذا كانت املدخلة غري موجودة، 

.Labelدوس يضع هذه لصيقة: عند تهيئ:ة القرص ويجددها مع مدخلة لصيقة: وحدة التخزين يف الدليل الجذر عند إنشائها أو تغيريها مثال ب:
MSDOS710 11BS_VolLab02Bh )43(

هذا الحقل عبارة عن سلسلة محارف، تقول أن هذا الحقل غري مستخدم من قبل ويندوز أكس يب. وFAT16وثائو (ق مايكروسوفت الخاصة بنظام ملفات نوع نظام امللفات. 
. عند تهيئة القرص يجب أن يكون بإحدى السالسل التاليةهذا الحقل لغرض معلومايت/إعالمي فقطمحشوة بفراغات. 

 FAT16␠␠␠ FAT12␠␠␠ FAT␠␠␠␠␠

قد، ! وBPB/EBPB، وليس جزء من معامالت كتلة ال يحدد نوع نظام امللفات املستخدم، رغم أن هذا الحقل: FATيجب تعيني قيمة هذا الحقل وفو (ق نوع نظام امللفات 
 من خارجFAT. ومع ذلك كله، بعض مشغالت نظام ملفات نظام التشغيل ال يستخدم هذا الحقل بعد التهيئة،  ويكون تعيني هذا الحقل خاطئ أو غري موجود

مايكروسوفت سوف تتفحص هذا الحقل.

FAT16   8BS_FilSysType036h )54(

 وبداية شفرة االقالع وتوقيع االقالعFAT12/16 EBPBنهاية معامالت الكتلة املمتدة 

بداية الجزء الذي بدون تهيئة من قطاع االقالع. والذي يتضمن بيانات وشفرة يتم تنفيذها عند إقالع القرص. يف وحدة التخزين القابلة لإلقالع، املنطقة التيشفرة االقالع. 
. هذه الشفرة سوف تكون مختلفة بني أنظمةعملية االقالع تنفيذية. مسؤولة عن تنفيذ كل ما هو مطلوب من أجل استمرار  شفرة إقالع عبارة عنEBPBتيل كتلة 

 يف نظام امللفات، وتحمل جزء منه يف الذاكرة ثم تقفز إىل مدخلةIO.SYSالتشغيل وإصداراتها، مثال يف مايكروسوفت دوس، شفرة االقالع سوف تحدد موقع ملف 
،  ثم تحميله يف الذاكرة، ثم تنقل عملية التنفيذ إىل ذلك امللف. أي عمل شفرةNTLDR يف أنظمة ويندوز أن يت، هذه الشفرة تحدد موقع امللف .IO.SYSمخصصة يف 

االقالع سيكون مختلف بني أنظمة التشغيل. أيضا األقراص املرنة التي ال تقبل االقالع متلك شفرة تنفيذية يف هذه املنطقة. الشفرة رضورية لعرض رسائل األخطاء املألوفة، "
Non-system disk أو disk error" يف معظم األقراص املرنة املعيارية املهيئة يف م.س-دوس بدون استخدام خيار "system.”

)448BS_BootCode03Eh )62متفاوت

 )يقبل االقالع(. التطبيقات األخرى تستخدم هذا التوقيعقطاع تنفيذي أن هذا القطاع BIOS(. هذه الشفرة تخرب نظام 55AAh)يجب أن يكون دامئا توقيع قطاع االقالع. 
(. إذا كان القطاع511-510 )أي عند 1FEh أن يكون دامئا عند الحيد . هذا التوقيع يجبعدد بايتات لكل قطاعلتحقو (ق من تحميل القطاع الصحيح. ومهام كانت قيمة 

 بايت فهذه تعني أيضا نهاية القطاع.512بحجم 
55 AA2BS_Signature1FEh )510(

CHS 0-1-1, LBA 63)القطاع املطلو (ق(  )الجزء العلو(ي(FAT12/16بنية قطاع إقالع 
      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF 

0000: EB 3C 90 4D 53 57 49 4E 34 2E 31 00 02 04 01 00 [.<.MSWIN4.1.....]
0010: 02 00 02 00 00 F8 CD 00 3F 00 04 00 3F 00 00 00 [........?...?...]
0020: C1 32 03 00 80 00 29 ED 15 77 38 4D 53 44 4F 53 [.2....)..w8MSDOS]
0030: 37 31 30 20 20 20 46 41 54 31 36 20 20 20 33 C9 [710   FAT16   3.]
0040: 8E D1 BC FC 7B 16 07 BD 78 00 C5 76 00 1E 56 16 [....{...x..v..V.]
0050: 55 BF 22 05 89 7E 00 89 4E 02 B1 0B FC F3 A4 06 [U."..~..N.......]
0060: 1F BD 00 7C C6 45 FE 0F 38 4E 24 7D 20 8B C1 99 [...|.E..8N$} ...]
0070: E8 7E 01 83 EB 3A 66 A1 1C 7C 66 3B 07 8A 57 FC [.~...:f..|f;..W.]
0080: 75 06 80 CA 02 88 56 02 80 C3 10 73 ED 33 C9 FE [u.....V....s.3..]
0090: 06 D8 7D 8A 46 10 98 F7 66 16 03 46 1C 13 56 1E [..}.F...f..F..V.]
00A0: 03 46 0E 13 D1 8B 76 11 60 89 46 FC 89 56 FE B8 [.F....v.`.F..V..]
00B0: 20 00 F7 E6 8B 5E 0B 03 C3 48 F7 F3 01 46 FC 11 [ ....^...H...F..]
00C0: 4E FE 61 BF 00 07 E8 28 01 72 3E 38 2D 74 17 60 [N.a....(.r>8-t.`]
00D0: B1 0B BE D8 7D F3 A6 61 74 3D 4E 74 09 83 C7 20 [....}..at=Nt... ]
00E0: 3B FB 72 E7 EB DD FE 0E D8 7D 7B A7 BE 7F 7D AC [;.r......}{...}.]
00F0: 98 03 F0 AC 98 40 74 0C 48 74 13 B4 0E BB 07 00 [.....@t.Ht......]
0100: CD 10 EB EF BE 82 7D EB E6 BE 80 7D EB E1 CD 16 [......}....}....]
0110: 5E 1F 66 8F 04 CD 19 BE 81 7D 8B 7D 1A 8D 45 FE [^.f......}.}..E.]
0120: 8A 4E 0D F7 E1 03 46 FC 13 56 FE B1 04 E8 C2 00 [.N....F..V......]
0130: 72 D7 EA 00 02 70 00 52 50 06 53 6A 01 6A 10 91 [r....p.RP.Sj.j..]
0140: 8B 46 18 A2 26 05 96 92 33 D2 F7 F6 91 F7 F6 42 [.F..&...3......B]
0150: 87 CA F7 76 1A 8A F2 8A E8 C0 CC 02 0A CC B8 01 [...v............]
0160: 02 80 7E 02 0E 75 04 B4 42 8B F4 8A 56 24 CD 13 [..~..u..B...V$..]
0170: 61 61 72 0A 40 75 01 42 03 5E 0B 49 75 77 C3 03 [aar.@u.B.^.Iuw..]
0180: 18 01 27 0D 0A 49 6E 76 61 6C 69 64 20 73 79 73 [..'..Invalid sys]
0190: 74 65 6D 20 64 69 73 6B FF 0D 0A 44 69 73 6B 20 [tem disk...Disk ]
01A0: 49 2F 4F 20 65 72 72 6F 72 FF 0D 0A 52 65 70 6C [I/O error...Repl]
01B0: 61 63 65 20 74 68 65 20 64 69 73 6B 2C 20 61 6E [ace the disk, an]
01C0: 64 20 74 68 65 6E 20 70 72 65 73 73 20 61 6E 79 [d then press any]
01D0: 20 6B 65 79 0D 0A 00 00 49 4F 20 20 20 20 20 20 [ key....IO      ]
01E0: 53 59 53 4D 53 44 4F 53 20 20 20 53 59 53 7F 01 [SYSMSDOS   SYS..]
01F0: 00 41 BB 00 07 60 66 6A 00 E9 3B FF 00 00 55 AA [.A...`fj..;...U.]

      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

 بايت(3تعليمة القفزة، الغري مرشوطة )

 بايت(8هوية صانعي القطع األصلية )النظام املستخدم يف التهيئة( )

  BPB      منطقة معامالت
 بايت(1بايت واصف الوسيط ) بايت(2عدد بايتات يف كل قطاع )

 بايتFAT :(2)عدد القطاعات يف كل نسخة  بايت(1عدد القطاعات لكل عنقود )

 بايت(2عدد القطاعات لكل مسار وعدد القطاعات لكل رأس) بايت(2عدد القطاعات املحجوزة بداية من أول قطاع يف وحدة التخزين )

 بايت(2عدد الرؤوس لكل أسطوانة ) بايت(1 يف نظام امللفات )FATعدد نسخ 

 بايت(4عدد القطاعات املخفية التي تسبو (ق القسم ) بايت(2عدد مدخالت الجذر املحتملة )

 بايت(4-بت )الجديد( )32 العدد األكرب اإلجاميل للقطاعات  بايت(2-بت )16العدد اإلجاميل األصغر للقطاعات 

  EBPB  منطقة معامالت 
 بايت(4الرقم التسلسيل لوحدة التخزين ) بايت(1رقم القرص الفيزيايئ )

 بايت(11لصيقة اسم وحدة التخزين )يف القسم( ) بايت(1محجوزة )

 بايت(8نوع نظام امللفات ) بايت(1توقيع إقالع ممتد )

منطقة الشفرة
CHS 0-1-1( LBA 63) سطر(. عند العنوان: 32 بايت )16، كل سطر 95، ويندوز FAT16قطاع إقالع وحدة التحزين شفرة إقالع تنفيذية. سوف تكون مختلفة بني أنظمة التشغيل

بايتست عرشي )محرف( / بايت أسيكشفرة  )الجزء السفيل(FAT12/16بنية قطاع إقالع 

0Dh )13(Carriage Returnمحرف رجوع إىل السطر، مرجع إىل السطررسائل األخطاء وأسامء ملفات النظام الثالثة
CRLF

1

0Ah )10(Line Feed1محرف تزويد سطر بايت(11 )أسامء ملفات النظام الثالثة بايت(4مواقع البيانات )

00()sz(1( 00hنهاية صفرية )سلسلة + بايت صفر( بايت(3مواقع البيانات ) بايت !(84رسائل األخطاء )

FFh )255(1بايت يشري إىل الشفرة التي سيتم تفحصها بايت(11 )أسامء ملفات النظام الثالثة بايت(11 )أسامء ملفات النظام الثالثة

00h  وينتهي أخريا ببايت FFh، وينتهي ببايت 0Ah و 0Dh بايت 2كل سطر رسالة خطأ يبدأ ب:  )إذا كان القطاع سليم !(.55AAhتوقيع قطاع االقالع ؛ سيكون دامئا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Null-terminated_string
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_feed
https://en.wikipedia.org/wiki/Carriage_return
https://en.wikipedia.org/wiki/Byte
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII


FAT32سجل إقالع 

، )أي قطاعات القرص2، 1، 0.: سجل إقالع القسم االعتيادي يقع يف القطاعات املنطقية وحدة التخزينمحجوزة من أجل سجالت اإلقالع االعتيادية واالحتياطية يف بداية  قطاع 32، رغم أن هناك قطاعات 3 بطول سجل إقالع القسم، FAT32 وحدة تخزينيف 
 عىل القرص )أو القسمللقسم األول وال تتغري طوال فرتة االستعامل العادي. هذا بالنسبة وحدة التخزين تهيئة( وجميعها تنشأ عند 71،: 70، 69.: )القطاعات املطلقة 8، و 7، 6( والنسخة االحتياطية من سجل اإلقالع تقع يف القطاعات 65،: 64، 63املطلقة 

الوحيد عىل القرص(. لكن القطاعات املطلقة ميكن أيضا أن تتواجد يف مكان أخر إذا كان القرص ميلك أقسام ألنظمة أخرى.
أخر تتضمن فقط قيم أصفار لكنها قطاع 20  من سجل اإلقالع ستكون يف الستة قطاعات الالحقة. ثم يأيت بعدها مبارشةالنسخة االحتياطية،: يستخدم منها فقط القطاعات الثالثة األوىل. وحدة التخزين قطاعات من 6 سجل اإلقالع يحتل أول  98  ويندوز يف 

(. قطاع32تبقى جزء من املنطقة املحجوزة )أي 
.: شفرة اإلقالع يتضمن بقية القطاع الثالث. وFAT32 قطاع معلومات نظام امللفات يشغله القطاع الثاين. BPB/EBPBومعامالت شفرة االقالع  يتضمن جزء من سجل إقالع من كل أول قطاع

(.-بايت4 )حساب العناقيد الحرة، وتحديدا يف قيمة حقل قطاع معلومات نظام امللفاتاالختالف الوحيد بني نسختي سجل اإلقالع )االعتيادية واالحتياطية( سيكون يف 
.      512 و 511،: أيضا يف القطاع األكرب سيظل التوقيع عند موقع بايت  بايت512 األخرية يف القطاع  بايت2 يحتل 0xAA55 يف كل قطاع من الثالثة قطاعات، التوقيع

 التي ال تتوافو (ق مع نظامأنظمة التشغيل. علام أن FAT16 متلك حقول إضافية. عناوين اإلزاحة يف قطاع اإلقالع أيضا تختلف عن نظريتها يف سجل إقالع FAT32 BPB، لكن كتلة FAT16 تشبه كثريا بنية قطاع إقالع FAT32بنية قطاع إقالع وحدة تخزين 
.FAT32 ال ميكنها قراءة وحدات تخزينFAT32ملفات 

 وترتيبها سيكون بالشكل التايل:وحدة التخزين )أي القطاعات املحجوزة( يف سجل اإلقالع تأيت قطاعات   [  32  ] 63  القطاعات املخفيةبعد

000102030405060708

091011121314151617
181920212223242526
272829303132333435
363738394041424243
454647484950515253
545556575859606162

إزاحةبايت  [  35  ]محتوى (فيزيايئ/ خطيعنوان )FAT32سجل إقالع 

0القطاع املنطقي 
)قطاع اإلقالع (

CHS 0-1-1, LBA 63

)3000h )0تعليمة القفزة

)OEM ID8003h )3هوية صانعي القطع األصلية 

)BPB 5300Bh )11معامالت 

)EBPB 26040h )64معامالت الكتلة املمتدة

)42005Ah )90شفرة إقالع ابتدائية

)510( 21FEhتوقيع القطاع )عالمة نهاية القطاع(

1القطاع املنطقي 
)قطاع معلومات نظام امللفات(

CHS 0-1-2, LBA 64

)0( 4000hتوقيع رئيس )توقيع أول(

)480004h )4محجوزة

)484( 41E4hتوقيع بني:ة هذا القطاع )توقيع ثاين(

)41E8h )488حساب العناقيد الحرة

)492( 41ECh رقم العنقود # )العنقود الحر التايل(

)121F0h )496محجوزة

)508( 41FChتوقيع ذييل )توقيع أخري(

12  أو 2القطاع املنطقي 
)قطاع شفرة االقالع(

CHS 0-1-3, LBA 65
شفرة إقالع إضافية.

12 أو يتضمن فقط التوقيع إذا استخدم القطاع 
510000h )0(

)21FEh )510توقيع

6CHS 0-1-7, LBA 69القطاع املنطقي 

قطاعات النسخة االحتياطية 7CHS 0-1-8, LBA 70القطاع املنطقي 

8CHS 0-1-9, LBA 71القطاع املنطقي 

غري مستخدمة

FAT قطا:ع األخرية تتضمن بداية أول نسخة من 31
95القطاع املطلو (ق قطاع ( =   33  + 62أو عند القطا:ع املطلو (ق  )32القطاع املنطقي  عند

CHS 0-1-1, LBA 63CHS 0-1-7, LBA 69
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  [  21  ]  يف سجل اإلقالع(0 )القطاع األول أو القطاع FAT32قطاع إقالع وحدة التحزين 
إزاحةرمز تذكريطول / بايتمثالوصف

من أجل القفز إىل موقع آخر يف الربنامج وتنفيذ التعليامت هناك. مبعنى آخر هذه وفو (ق نظام امللفات وموقع شفرة االقالع(. EB5890h  )عادة تكون تعليمة القفزة
 بايت األوىل هي التي2 بايت لكن فقط 3( يف شفرة االقالع التنفيذية. ورغم أنها تتكون من05Ah إىل أول بايت )عند الحيد EBPB و BPBالتعليمة تأمر الحاسوب بتجاوز 

 أوEBالخيارات الصالحة يف بايت األول هي  قد تكون مختلفة(، 58 )قيمة JMP SHORT 58 NOP  تفكك إىل EB 58  90( والقفزة القصريةتشكل التعليمة الفعلية )أي 
E9.)قفزة قريبة( = 

بايتوظيفةقيمة

EB قفزة قصريةتعليمة القفزةSHORT
JMP

1

1إزاحة نسبية:58

NOP.1 ال عمليةتعليمة 90

EB 58 903BS_jmpBoot000h )0(

. لكن نظامMSWIN4.1 يشري إىل النظام املستخدم يف تهيئة وحدة التخزين. عادة، يكون OEM ID)اسم ورقم إصدارة نظام التشغيل(  هوية صانعي القطع األصلية 
التشغيل ال يستخدمها بعد التهيئة.

BPBبعض املصادر تعترب هذا الحقل جزء من كتلة 
MSWIN4.18BS_OEMName003h )3(

. علام أن بعضFAT32. تتضمن معلومات متجانسة مع الكتلة املعيارية، لكنها أيضا تتضمن عدة حقول إضافية خاص بنظامFAT16/FAT12 BPB هي نسخة ممتدة من كتلة FAT32 BPBهذه الكتلة ستكون أكرب من الكتلة املعيارية(. الكتلة  )FAT32 BPBبداية معامالت الكتلة 
، )سنذكرها هنا، فقط لإلشارة(.BPB واإلصدارات الالحقة تستخدم بنية مختلفة من OSR2إصدارات ويندوز 

)DOS 3.31 BPB )FAT12, FAT16, FAT16Bاملعامالت التالية أصلها من كتلة: 

 بايت. وميكن أن يكون أيضا بإحدى القيم التالية:512حجم القطاع عىل الوسيط الفيزيايئ، يف العادة يكون عدد بايتات يف كل قطاع. 

ترتيب بايتست عرشيعرشي

512200h00 02

1024400h00 04

2048800h00 08

40961000h00 10

 بايت يف كل قطاع. ورغم أن أنظمة512الستخدام   مصممةFAT بايت، غالبا األنظمة لن تحاول فحص هذه القيمة ألن معظم شفرة 512للتوافو (ق يجب أن تكون دامئا
مايكروسوفت تدعم القيم األخرى، لكن ال ينصح باستخدامها.

00 022BPB_BytsPerSec00Bh )11(

 ؛ عادة تكون بإحدى القيم التالية:0 أكرب من   2  قوة العدد  ؛ يجب أن يكون عدد القطاعات لكل وحدة تخصيصعدد القطاعات املنطقية يف كل عنقود. 

كيلوبايتبايتست عرشيعرشي

11h5120.5

22h10241

44h20482

88h40964

1610h81928

3220h1638416

6440h3276832

12880h6553664

 جيجابايت. عىل أية حال، وحدات32 يسمح بإنشاء وحدات تخزين بحجم أقىصFAT32حجم العنقود املبديئ يعتمد عىل حجم وحدة التخزين. يف ويندوز أكس يب تطبيو (ق 
 والالحقة( ميكن الوصول إليها أيضا يف ويندوز أكس يب.OSR2 95التخزين األكرب التي تنشأ يف األنظمة األخرى )مثل ويندوز 

101BPB_SecPerClus00Dh )13(

 )رغم أنها قد تتفاوت حسب إعدادات الوسيط( عىل32؛ يجب أن تكون      0  القطاع املنطقي ، بداية من  املنطقة املحجوزةعدد القطاعات يفعدد القطاعات املحجوزة. 
، وثالثة أخرى تستخدم سجل االقالع, منها ثالثة قطاعات تستخدم من أجلFAT1(. هذه القطاعات قبل أول CHS 0-1-32 إىل CHS 0-1-1)من  FAT32وحدات تخزين 

  +62  )أو عند القطاع املطلو (ق   32  القطاع املنطقي  تبدأ عند FAT1علام أن أول  من سجل االقالع،  بقية القطاعات ال تستخدم وتبقى شاغرة. النسخة االحتياطيةمن أجل 
.95 قطاع ( = القطاع املطلو (ق 33

20 002BPB_RsvdSecCnt00Eh )14(

(.FAT2  و FAT1. )تدعى مجازا : 2 عىل وحدة التخزين، عادة تكون FATsعدد نسخ . FATعدد نسخ 

.2عدة تطبيقات لن تعمل بالشكل الصحيح إذا القيمة مل تكون 
021BPB_NumFATs010h )16(

(FAT32 عىل وحدات تخزين 0 )يجب أن تكون عدد مدخالت املجلد يف الدليل الجذر

FAT32 ال يستخدم يف، وFAT16 و FAT12هذا الحقل فقط يف وسائط 

-32 ال يخزن يف موقع ثابت، وسيكون يف سلسلة عناقيد اعتيادية. وال يوجد عدد أقىص ملدخالت )FAT32 سوف تتجاهل هذا الحقل ألن الدليل الجذر عىل أقراص FAT32أقراص 
 يتضمن رقم أول عنقود يف الدليل الجذر يسمح للدليل الجذر بالنمو عند الحاجة.عنقود بداية الدليل الجذربايت( يف الدليل الجذر، باإلضافة لذلك، حقل 

00 002BPB_RootEntCnt011h )17(

،FAT12/16. هذا حقل عدد القطاعات الصغرى يف FAT32 عىل وحدات تخزين 0 ميغابايت( يجب أن تكون 32 )القطاعات الصغرى > -بت(16عدد القطاعات اإلجاميل )
.-بت(32حقل عدد القطاعات اإلجاميل ). يستخدم FAT32يف وحدات تخزين 

FAT32 ال يستخدم يف، وFAT16 و FAT12هذا الحقل فقط يف وسائط 

00 002BPB_TotSec16013h )19(

 تقديمبايت واصف الوسيطوظيفة  عىل معظم الوسائط القابلة للفصل. F0h عىل جميع الوسائط الثابتة، وF8hبايت واصف الوسيط؛ عادة يكون واصف الوسيط. 
. ويجب أن مياثل هذا  0  العنقود  يف أول بايت من مدخلة واصف وسيط تتضمن أيضا FAT1. نسخة نظام امللفات ونوع القرصمعلومات عن الوسيط املستخدم؛ نوع 

 تتفحص فقط واصف الوسيط يفScanDisk. يف ويندوز تطبيقاتFAT2الحقل يف قطاع اإلقالع، نفس واصف الوسيط يجب أن يظهر كذلك يف أول بايت يف النسخة الثانية 
FAT1.وتتجاهل واصف الوسيط يف قطاع اإلقالع، لهذا السبب ال يعتمد عليه يف كشف األخطاء. إذا كان هناك خطأ يف قطاع اإلقالع ،

F81BPB_Media015h )21(



، ومل تعد تستخدم يف ويندوزFAT16مدخالت واصف الوسيط كانت تستخدم يف أقراص مايكروسوفت دوس 

، لكن وحدات تخزينFAT(. هذا حقل عدد قطاعات املشغولة من قبل كلFAT32 عىل وحدات تخزين 0 )يجب أن تكون FAT-بت( يف كل نسخة 16عدد القطاعات )
FAT32 عدد القطاعات لكل نسخة  تستخدم حقل  FAT  :      32  بت-  .

FAT32 ال يستخدم يف، وFAT16 و FAT12هذا الحقل فقط يف وسائط 

00 002BPB_FATSz16016h )22(

(3Fh )63 ؛ عادة13h تستخدم  املستخدمة عند تهيئة القسم، يف األقراص التيقياسات القرصتضمن )لكل رأس( ي عدد القطاعات لكل مسارعدد القطاعات يف كل مسار. 
وحدة التخزين ستكون مجزأة إىل مسارات مبضاعفة الرؤوس واألسطوانات.عىل القرص الثابت. 

3F 002BPB_SecPerTrk018h )24(

)FF 002BPB_NumHeads01Ah )26( يف معظم األقراصFFh )255؛ عادة 13hلألقراص التي تستخدم  املستخدمة عند تهيئة القسم، قياسات القرص يتضمن لكل أسطوانةعدد الرؤوس/الجوانب عدد الرؤوس. 

( التي تسبو (ق القسم الذي يتضمن وحدة التخزين ؛ عادة63-0-0 إىل CHS 0-0-1( عىل القرص. عدد القطاعات املخفية )0 رأس = 0 )أسطوانة = عدد القطاعات املخفية
 قيمة هذا الحقل تستخدم أثناء االقالع لحساب الحيد املطلو (ق إىل الدليل الجذر ومناطو (ق البيانات. عموما هذا الحقل ذو صلة فقط( ألول وحدة تخزين.3Fh  )63تكون 

 مبعنى آخر :  عىل الوسيط الذي بدون أقسام. 0. ويجب أن يكون دامئا INT 13hبالوسيط املريئ يف 
،القسم املمتد األول يف القرص املنطقي أو  القرص الثابت قطاع قي حالة القسم األويل األول يف63تكون •

 وحدات التخزين ستملك قيمة هنا تتضمن عددالقسم املمتد، الثاين أو أكرث يف قرص املنطقي: الثانية، الثالثة، الرابعة، أو الاألقسام األوليةلكن يف •
قطاعات جميع األقسام األولية التي قبلها أو عدد القطاعات من بداية القسم املمتد. بالنسبة للقرص املنطقي.

  0  مسار  )رغم أنه ليس قسم(. وتدعى Non-DOS Partition قسم غري دوسالقطاعات املخفية تدعى أيضا •

.عدد القطاعات املخفية مع حقل    بايت العليا من )قيمة( عدد القطاعات املخفية  2    والالحقة تستخدم حقل إضايف يدعى حقلOSR2بعض نسخ ويندوز •

 يتضمن نظام تشغيل )وليس فقط بيانات(، سوف تكتشفقسم ممتد، للXP/2000 يف ويندوز FAT32عند مقارنة هذه املدخلة مع مدخلة سجل إقالع •
قبلها )التي سوف لن تكون مخفية يف هذه الحالة!( ؛ ليس فقط من بداية القسمللقطاعات املخفية  الحقيقي بالعدد تحتفظ وحدة التخزينأن 

، إذا تم تعديل هذه املدخلة! القسم املمتد من9x/ME! وبالتايل، هناك إمكانية إلقالع ويندوز القرص الفيزيايئاملمتد. ولكن من أول قطاع عىل كامل 

3F 00 00 004BPB_HiddSec01Ch )28(

-بت( عىل32العدد اإلجاميل للقطاعات ). FAT32يجب أن تكون صفر عىل وحدات التخزين  ال ميغابايت( 32 )القطاعات الكربى =<عدد القطاعات اإلجاميل يف القسم
 قطاع أو أكرث. 65.536وحدات التخزين بحجم 

.  -بت(  16  عدد القطاعات اإلجاميل )، سيضمن التعداد يف حقل 0. إذا كان الحقلFAT16هذا الحقل يعرف أيضا بحقل  القطاعات الكربى  أو إجاميل القطاعات الكربى يف وحدات تخزين 

 بت، بقيمة غري الصفر( أقل32 بت أو 16ي )أيا كان  الحقل عدد القطاعات اإلجامللنفرتض أن لدينا قرص أو قسم بحجم قطاعات القرص: إذا كان حقل •
  16/32  عدد القطاعات اإلجاميل . يف الواقع، ليس غريب أن تكون قيمة FATأو يساوي حجم القرص، فال يعني ذلك وجود مشكلة مع وحدة التخزين 

 أقل قليال من حجم القرص. بل من الجيد أن تكون كذلك. هذا سيدل عىل أن هناك هدر يف مساحة القرص. وال يعني بالرضورة تلف وحدةبت
 أكرب من حجم القرص، فذلك يعني أن وحدة التخزين مترضرة أو بتهيئة   بت  16/32  عدد القطاعات اإلجاميل . لكن إذا كانت قيمة FATتخزين 

خاطئة ألنها يف هذه الحالة تتجاوز نهاية الوسيط أو تتخطى البيانات التي تأيت بعدها عىل القرص. لذلك من الخطأ اعتبار وحدة التخزين صالحة إذا
( للوسيط أو القسم كبري جدا ألن ذلك ميكن أن يؤدي إىل ضياع يف البيانات.BPB_TotSec16/32كان حجم الحقل )

 بايت العليا من )قيمة( عدد القطاعات الكربى اإلجاميل يف2 واإلصدارات الالحقة تستخدم حقل إضايف يدعى حقل OSR2بعض إصدارات ويندوز •
 )الصغرى(.   -بت  16  عدد القطاعات اإلجاميل   بدال من استخدام حقل  عدد القطاعات الكربى اإلجاميل يف القسم، مع حقلالقسم

FC 8A 38 014 BPB_TotSec32020h )32(

)FAT32( DOS 7.1 EBPBاملعامالت التالية جزء من الكتلة املمتدة )غري كاملة( : 

.FAT32. فقط يف وسائط FAT-بت( عدد القطاعات املشغولة من كل نسخة32 )القطاعات الكربى FATعدد القطاعات لكل 
 وعدد القطاعات املحجوزة لتحديد بداية الدليل الجذر. الحاسوب يستطيع أيضا تحديد بداية منطقة بيانات املستخدمFATsالحاسوب يستخدم هذا العدد مع عدد نسخ 

عىل وحدة التخزين وفقا لعدد املدخالت يف الدليل الجذر.

 يجب  -بت  16  دد القطاعات لكل نسخة جدول توزيع ملفات . القيمة يف حقل عFAT ، ويعرف أيضا باسم حقل القطاعات الكربى يف كل FAT16 و FAT12هذا الحقل ال يوجد يف وسائط 
.FAT32 عىل وحدات تخزين 0أن تكون 

 بايت العليا من )قيمة( عدد2حقل آخر يدعى حقل   -بت و  32  عدد القطاعات الكربى لكل نسخة جدول توزيع ملفات حقل  واإلصدارات الالحقة تستخدم OSR2بعض إصدارات ويندوز 
.   FAT  عدد القطاعات لكل ، بدال من حقل FAT32. عىل قرص   FAT  القطاعات الكربى يف كل 

08 27 00 004BPB_FATSz32024h )36(

، علام أن وظيفة املرآوية تأيت يف حالة متكني مسبو (ق(، FAT نسخ   [  15  ]. )من أجل متكني/تعطيل مرآوية أعالم ممتدة
 ال يستخدم يف ويندوز أكس يب تقول أن هذا الحقل FAT32. وثائو (ق مايكروسوفت بشأن FAT32يستخدم فقط يف وحدة التخزين 
، ويستخدمها نظام التشغيل يف حالة ترضر النسخة األوىل ؛ يف العادةFAT1 تخزن مبارشة بعد األوىل FAT2يف قطاع االقالع: الثانية    [  15  ]يف املرآوية )أو النسخ االحتياطي( 

 هناك نسختني فقط يتم تحديثهام معا، لكن ميكن أن تكون هناك نسخ أكرث يف القسم.
 أخرى. وأيضا ميكن قراءة قطاعFAT، تعني الكتابة إىل كل نسخة FAT1 )أي النسختني( يتم تحديثها )الكتابة يف قطاع FAT، كافة نسخ FATعند متكني مرآوية •

FAT1 من أي نسخة مرآوية(. مبعنى، تعدد FATs.يجعلها نسخ احتياطية من بعضها البعض 
 ، يتم تحديثها. ويتم تجاهل األخرى.0–3، فقط النسخة النشيطة يف حقل FATعند تعطيل مرآوية •

. إذا كان هناك قطاع فاسد، ميكن تعطيل الوصول إىل النسخةFATs يف أحد نسخقطاع فاسدتعطيل املرآوية يسمح مبعالجة القرص الذي ميلك •
 الغري نشيطة وجعلها قابلة للوصول بتغري قيمة النسخة النشيطة يف هذا الحقل يف قطاع اإلقالع.FATs يف إحدى FATاملترضرة بالكامل. ثم بناء 

(.7  إىل 0 )وترقيمها من  بايت1 يف كل  بت8ملحوظة :عادة هناك •

(( . إذا1 = 7 )أي تعطيل خاصية مرآوية )أي بت 7( من أجل النسخة النشيطة، ستكون صالحة فقط إذا تم تعيني بت 0 : رقم يرتكز عىل الصفر )أي يبدأ من 0-3البتات 
. الجدول التايل يرشح ذلك بالتفصيل. أعالم معالجة0 ستكون مرآوية كاملعتاد. البتات األخرى محجوزة ويجب أن تكون FATs(، كافة نسخ 0 = 7 كان خال )أي بت 7بت 

 :FATمرآوية نسخ

( بايت2عدد البت ) وصف

15–8  . تحفظ القيمة الحالي:ة بعد ذلك.0 من يبتدئمحجوزة دامئا 
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6–4  . تحفظ القيمة الحالية: بعد ذلك0محجوزة. دامئا تبدأ من 

3–0  )إذا تم تعطيل املرآوية(FATرقم النسخة النشيطة

القيمة)م(  7بت 

متكنيFATs0املرآوية زمن التشغيل عىل كافة نسخ 

تعطيل1 هي النش:يطة3-0  الوحيدة يف بتات FATفقط نسخة 

0123456789101112131415

0000h النسخة  النشيطةFATمحجوزةممحجوزة

 )عند التعيني( أو تعطيلها )عند املسح(املرآوية  متكني 7بت إذا املرآوية معطلة 

(.00h:00h. ويجب أن يكون FAT32يستخدم فقط يف وحدة التخزين  )رقم إصدارة نظام امللفات

بايت سفىلبايت عليا

 )إصدارة ثانوية(مراجعة غري هامةرقم  )إصدارة هامة( مراجعة هامةرقم

 واألنظمة الالحقة. هذه القيمة عادة ال تفحص، لكن، أحياناXP/ME/ 98/95 OSR2/2000 يف أنظمة ويندوز 0كلتا إصدارات نظام امللفات )الهامة والثانوية( تعني إىل 
.0محمل إقالع مايكروسوفت يتفحصها، ويشتيك إذا مل تكن صفر، وكذلك إصدارات ويندوز القدمية سوف لن توصل وحدة التخزين إذا كانت بقيمة غري 

 القدمية عند وصلها وحدة التخزين.FAT32 دون القلو (ق بشأن مشغالت FAT32هذا يدعم التوسع مستقبال يف نوع وسيط 

أدوات القرص ينبغي أن تتقيد مبضمون هذا الحقل وال تعمل عىل وحدات التخزين ليست مصممة من أجلها، سواء كانت برقم إصدارة هامة أو ثانوية.•
 يجب أن تتفحص هذا الحقل وال توصل وحدة التخزين إذا كانت ال تتضمن رقم إصدارة معروفة للمشغل )أي ضمن شفرةFAT32وكذلك مشغالت 
تصميم املشغل(.

 بايت متثل2( مع اجتامع 15 إىل 8 )يف العادة أقىص اليسار( )منMSB بت األكرث أهمية 8(: هو بايت يتضمن high byteالبايت األكرث أهمية أو األعىل، )•
 بت(.15 إىل 0-بت )من 16القيمة 

 OSR2 = Windows 95 OEM Service Release 2ملحوظة: •

00 002BPB_FSVer02Ah )42(

، لكن ليس دامئا(. هذا هو رقم العنقود الخاص بالعنقود األول من2 )أي العنقود 2. عادة يعني إىل FAT32يستخدم فقط يف وحدة التخزين عنقود بداية الدليل الجذر. 
الدليل الجذر، )أي رقم العنقود األول لبداية جدول الدليل الجذر(.

 الدليل الجذر يخزن كأي دليل آخر، يف سلسلة العناقيدFAT32سابقا، الدليل الجذر مل يكن جزء من منطقة البيانات، وكان بحجم وموقع ثابتني. لكن يف •
. لكن ليس بالرضورة2)يف أي مكان يف منطقة البيانات( يبدوا أن السبب يف هذا توقع الزيادة يف الحجم. قيمة هذا الحقل ينبغي أن تكون عىل األقل 

، ما مل يكن فاسد( حتى  2   العنقود أداوت القرص التي تغري موقع الدليل الجذر يجب أن تضع العنقود األول للدليل الجذر يف أول عنقود سليم )أي، يف•
.0تستطيع أداوت إصالح القرص بسهولة إيجاد الدليل الجذر إذا أصبح هذا الحقل عرضيا بقيمة 

.عنقود بداية الدليل الجذر مع حقل  بايت العليا من حقل عنقود بداية الدليل الجذر2 والالحقة تستخدم حقل إضايف يدعى OSR2بعض نسخ ويندوز •

02 00 00 004BPB_RootClus02Ch )44(

(. FAT32 )يستخدم فقط يف وحدة التخزين رقم قطاع معلومات نظام امللفات
، عادة يكونFAT32 وحدة تخزين ضمن منطقة القطاعات املحجوزة يف قطاع معلومات نظام امللفات، املمتد الذي يدعى القطاع الثاينهذه الرقم يجب أن يشري إىل بنية 

 يساوي العنوان الفيزيايئ1  ؛ لذلك العنوان0 يبدأ من LBA؛ ألن تعداد القطاعات يف نظام عنونة الكتل املنطقية(0. )املوقع وفو (ق ترقيم القطاع النسبي الذي يبدأ من 1
CHS 0-1-2 يف القسم.  0  القطاع املنطقي . ؛ ويحسب من بداية .

 سيتم تجاهله )أي ال يستخدم(. يف هذه الحالة، نظام التشغيل سوف يعيد قطاع معلومات نظام امللفات، وتعني أن0. القيمة املمكنة األخرى هي 1إىل جانب القيمة
. )لكنقطاع معلومات نظام امللفات(، عوض تخزين قيمة املساحة الحرة يف FATحساب املساحة الحرة عىل القرص كلام كانت هناك حاجة لهذه القيمة )أي قراءة كامل

هذا األجراء سيكون أبطأ من عملية البحث عن القيمة(

( يف هذه0x0000 )أو 0xFFFF اختياريا بتحديد قيمة قطاع معلومات نظام امللفات تدعم جزئيا مواصفة مايكروسوفت لجعل FAT32بعض تطبيقات •
(.0x030املدخلة )عند الحيد 

 ويتضمن قيمBIGFATBOOTFSINFO يدعى أيضا قطاع  FAT32هذه مدخلة تشري إىل أحد القطاعات اإلضافية يف املنطقة املحجوزة عىل أقراص •
تستخدم يف حساب العناقيد الحرة ورقم العنقود الخاص بالعنقود املخصص مؤخرا )أخر مرة(، هذه الحقول اإلضافية تسمح للنظام استخدام القيم

.FATاملوجودة بدون الحاجة إىل قراءة كامل 
 لكن فقط النسخة التي يشري لها هذا الحقل ستبقى يف حالة تحديثسجل االقالع االحتياطي، يف قطاع معلومات نظام امللفاتهناك نسخة من •

ة. النسخة االحتياطي يفقطاع معلومات نظام امللفاتمستمر،  وال يتم تحديث أبدا بيانات 
 واحد عىل األقل ويقع ضمن املنطقة املحجوزة. وأن ال تكون هذه القيمةقطاع معلومات النظام.. ويجب أن يكون 0جميع بايتات األخرى تعني إىل •

 هذه الرشوط، ال يجب استخدام هذا القطاع، ما عدا ذلك، ينبغي أنلبي(، إذا مل ت032h)عند الحيد قطاع إقالع النسخة االحتياطية مثل قيمة 
يكون نظام امللفات ما زال صالح. إذا كان توقيع هذا القطاع غري صالح ال تستخدم معلومات هذا القطاع. علام أن مايكروسوفت قامت بتوثيو (ق

.1التوقيع الثاين فقط. أيضا، برامج تحليل القرص  عادة تتفحص فقط رقم العناقيد الحرة وقيمة هذا الحقل تكون 
(Aaron R. Reynolds  = الشفرة عىل اسم املربمج هارون رينولدزRRaA = AARD codeملحوظة: )•

 )ملعلومات أكرث راجع جدول القطاع الثاين(FAT32بنية قطاع معلومات نظام امللفات. يف 
اإلزاحة يف القطاع حجم تعريف

0x000 4 41615252h = "RRaA" توقيع، ينبغي أن يكون:

0x004 480 محجوزة

0x1E4 4 61417272h = "rrAa" توقيع، ينبغي أن يكون: 

0x1E8 4  إذا كانت مجهولة1عدد العناقيد الحرة )الشاغرة( عىل القرص، أو -

00 002BPB_FSInfo030h )48(



0x1EC 4 رقم العنقود املخصص حديثا

0x1F0 12 محجوزة

0x1FC 4  0x00 0x00 0x55 0xAA توقيع )نهوي كبري(

. هذه النسخة تستخدم إذا ترضرت النسخة الرئيسية من سجل االقالع. إذا مل تكنFAT32يستخدم فقط يف وحدة التخزين رقم قطاع النسخة االحتياطية للسجل االقالع. 
. علام أن القيم األخرى غري6. عادة يكون القطاع  وحدة التخزين يفمنطقة املحجوزة التي ستكون أيضا يف لنسخة االحتياطية من سجل االقالعع اصفر، تشري إىل رقم قطا

.CHS 0-1-7 سيكون عند العنوان: الفيزيايئ 6 القطاع (.0 القطاع املنطقي ، )أي من0مستحسن هنا.  وفو (ق ترقيم القطاع النسبي الذي يبدأ من 

، ستكون هناك رسالة تحذير. هذه النسخة قد ال تكون سليمة نتيجة تلف أو فريوستتطابو (ق. إذا مل بدء التشغيلميكنك مراقبة ومقارنة النسختني عند •

 أو تضمن نفس قيمة حقلعدد القطاعات املحجوزة أو رقم أكرب من أو يساوي 0وال ينبغي استخدام قطاع النسخة االحتياطية، إذا تضمن هذا الحقل •
.طاع معلومات نظام امللفاتق

 خطأ يف القراءة، أو واجهMBR. ويف حالة استلم FAT32 يف وحدة التخزين 6 عادة يصنع نسخة احتياطية من سجل اإلقالع يف القطاع Fdiskبرنامج •
 ويحاول قراءة بقية محمل اإلقالع. 6مشكلة يف التحقو (ق من صحة التوقيع عند قراءته قطاع اإلقالع، سوف يبحث يف القطاع 

06 002BPB_BkBootSec032h )50(

00 00 00 00 00 000برنامج تهيئة وحدات تخزين يعني هذا الحقل إىل . 0. يجب أن تكون دامئا FAT32)اسم ملف إقالع !(. فقط يف وحدة التخزين محجوزة 
00 00 00 00 00 0012BPB_Reserved034h )52(

 حقول أصلية6، وتحريك 20h حقول جديدة بعد الحيد 6 بايت( وفقا لوثائو (ق مايكروسوفت. مايكروسوفت جعلت هذه كتلة متناقضة مع سابقتها بإضافتها 26  )وستكون بحجم FAT32 EBPB وبداية البقية املتممة ملعامالت الكتلة املمتدة DOS 7.1 EBPBنهاية معامالت الكتلة
( :52h إىل 40h )من EBPB( إىل نهاية 4 ؛ منذ م.س-دوس 36h إىل 24h)كانت من الحيد 

بايت إزاحة حقل 

1 40h رقم القرص الفيزيايئ

1 41h الرأس الحايل )أو محجوزة ؛ أعالم ويندوز أن يت(

1 42h توقيع إقالع ممتد

4 43h الرقم التسلسيل لوحدة التخزين

11 47h لصيقة: اسم وحدة التخزين

8 52h نوع نظام امللفات

. INT 13h املستخدم يف نداء املقاطعة BIOSرقم القرص املنطقي يف دوس املرتبط برقم القرص الفيزيايئ يف نظام رقم القرص. 
عادة، بغض النظر عن عدد األقراص الثابتة املوجودة، ألن هذه القيمة .0x80”(، بينام األقراص الثابتة تبدأ من B” أو “A  )دامئا تأخذ “0x00ترقيم األقراص املرنة يبدأ من 

 حتى يتم تحديد القرص الذي سيتم النفاذ إليه.INT 13 BIOS. يتم تعيني هذه القيمة قبل إصدار نداء املقاطعة BIOSلها عالقة فقط بقرص االقالع املحدد يف نظام 

 عند حيد مختلف يف قطاع االقالعFAT32 ولكن يف FAT16 و FAT12نفس الحقل موجود يف وسائط 

801BS_DrvNum040h )64(

)قد يكون هذا الحقل رقم البايت العليا للمدخلة السابقة !( (. 0(. )يجب أن تكون الرأس الحايل )سابقا: محجوزة

 عند حيد مختلف يف قطاع االقالعFAT32 ولكن يف FAT16 و FAT12نفس الحقل موجود يف وسائط 

.CHKDSK يستخدمها لتخزين علامن من أعالم يندوز أن يت هذه القيمة أصال كانت ستستخدم لتخزين املسار الذي يقع عليه قطاع اإلقالع، لكن و
 يف اإلقالع التايل.فحص آيل ، يشري لرضورة تشغيل dirty كثرية األخطاء )ترتيب منخفض(: علم وحدة تخزين 0بت •

، ويشري لرضورة عمل تفحص للسطح يف اإلقالع التايل.I/O )ترتيب منخفض( : علم أخطاء اإلدخال/األخراج 1بت•
.0 ستكون دامئا خالية(. وينبغي ألدوات التهيئة تعني الحقل إىل 2-7)البتات

/املسار الذي يقع عليه قطاع االقالع، لكن القيمة املخزنة عىل القرص حاليا ال تستخدم عىل هذا النحو.األسطوانةأصال، كانت تستخدم لتخزين 

001BS_Reserved1041h )65(

توقيع إقالع ممتد

 عند حيد مختلف يف قطاع االقالعFAT32 ولكن يف FAT16 و FAT12نفس الحقل موجود يف وسائط 

  حتى يتعرف عليه: نظام ويندوز أن يت0x29 أو 0x28يجب أن تكون 

. 00h تشري إىل وجود الحقول الثالثة التالية. وإال، ستكون 29hالقيمة 
إزاحةحجمحقل

)043h )67 بايت4الرقم التسلسيل لوحدة التخزين

)047h )71 بايت11لصيقة اسم وحدة التخزين

)052h )82 بايت8نوع نظام امللفات

291BS_BootSig042h )66(

 يف تعقب وحدة التخزين عىل الوسيطلصيقة اسم وحدة التخزينرقم ست عرشي عشوايئ لكن فريد وبرتتيب معكوس(. يستخدم مع . )الرقم التسلسيل لوحدة التخزين
(. FORMAT.COMالقابل للفصل )أي للتمييز بني األقراص(. عادة، هذا الرقم يولد باستخدام التاريخ والوقت عند تهيئة وحدة التخزين، )باستخدام 

 عند حيد مختلف يف قطاع االقالعFAT32 ولكن يف FAT16 و FAT12نفس الحقل موجود يف وسائط 

DF 0D 00 004BS_VolID043h )67(

هذا الحقل كان يستخدم سابقا لتخزين لصيقة وحدة التخزين، املخزنة . يف الفراغات20h، وبايت الحشو محارف أسيكسلسلة نصية تستخدم لصيقة اسم وحدة التخزين. 
يجب أن تكون : إذا مل تكن هناك لصيقة،  يف الدليل الجذر؛ملف خاصكاآلن 

NO NAME␠ ␠␠␠␠

 عند حيد مختلف يف قطاع االقالعFAT32 ولكن يف FAT16 و FAT12نفس الحقل موجود يف وسائط 

DRIVE C         11BS_VolLab047h )71(

ام :. )هذا الحقل لغرض معلومايت/إعالمي فقط(. سلسلة محارف، محشوة بفراغات. متثل هوية نظام امللفات. يجب أن تكون دائنوع نظام امللفات

FAT32␠␠␠

 عند حيد مختلف يف قطاع االقالعFAT32 ولكن يف FAT16 و FAT12نفس الحقل موجود يف وسائط 

FAT32    8BS_FilSysType052h )82(



 وال يستخدمها مشغل نظام ويندوز بعد تهيئة القرص، ألنها غالبا ستكون غريBPBكام يظهر من اسمها، يف الواقع، هذه القيمة معلوماتية فقط وليست جزء من كتلة 
 يحدد فقطFAT، ألن يف مايكروسوفت نظام ملفات نوع FAT12, FAT16, FAT32صحيحة، أو غري موجودة. مبعنى آخر، ال ميكن استخدمها يف تحديد نوع نظام امللفات 

عن طريو (ق عدد العناقيد يف القسم.

 من خارج مايكروسوفت ستتفحص الحقلFAT ألن بعض مشغالت FATرغم ذلك، يجب تعيني هذه السلسلة وفو (ق نوع 

 وبداية شفرة االقالع وتوقيع االقالعFAT32 EBPBنهاية معامالت الكتلة املمتدة 

عىل وحدة التخزين التي تقبل اإلقالع، املنطقة التي تتبع الكتلة. ينقل التحكم إىل نظام التشغيل يف القسم النشيط. IPLشفرة برنامج اإلقالع، عادة برنامج شفرة اإلقالع. 
 تنفيذية. هذه الشفرة مسؤولة عن أداء كل ما هو رضوري يك تستمر عملية اإلقالع. يف أنظمة ويندوز أن يت، شفرة اإلقالع هذهشفرة إقالع عادة تكون EBPBاملمتدة 

، وتحمله يف الذاكرة، ثم تنقل عملية التنفيذ إىل امللف. بنية وعمل شفرة اإلقالع سيكون مختلف بني أنظمة التشغيل )دوس، ويندوزNTLDRسوف تحدد موقع امللف 
95/98/NT .)الخ..

-Non "الالتيني:ة مثليف هذه املنطقة هناك دامئا شفرة تنفيذية، حتى عىل القرص املرن الذي ال يقبل اإلقالع . هذه الشفرة رضورية من أجل طباعة: رسالة: الخطأ املألوفة التي تظهر ب
system disk أو disk error" وتعني "ليس قرص نظام” أو "خطأ يف القرص”، هذه ستكون يف معظم األقراص املرنة املعيارية املهيئة: يف م.س-دوس بدون استخدام الخيار ”system."

)420BS_BootCode05Ah )90متفاوت

 بايت األخرية تحمل هذه القيمة )إذا كان2 بايت دامئا 512يف أي قطاع إقالع. عندما يقرأ من تسجيل املعالج(. 55AAh. )يجب أن يكون الشفرة التنفيذية توقيع االقالع
 مساوي511، والبايت 0x55 مساوي 510ة، سيكون البايت مصفوفة مثانيإذا اعتربنا القطاع  بايت يف القطاع. 512القطاع صالح(. حتى وإن كان القسم ال يستخدم كامل 

0xAA يف وحدة تخزين .FAT (. 0. )يف القطاع

 إذا كان حجم القطاععدد بايتات لكل قطاع. بايت هو 512 بايت األخرية من القطاع، لكن هذه املعلومة صحيحة فقط إذا كانت 2 يحتل 0xAA55 تذكر أن التوقيعFATالعديد من وثائو (ق
 بايت األخرية من قطاع االقالع هذا التوقيع(2 بايت، لن تتغري إزاحة التوقيع )مع ذلك ال مشكلة أيضا إذا تضمن 512أكرب من 

55 AA2BS_Signature1FEh )510(

وفو (ق ألوان العمود الثاين يف الجدول أعاله:
بيانات هذه قد تكون مختلفة يف بعض الظروف، لكن عادة تبقى هي نفسها كام تظهر يف الجدولMSWIN4.1بيانات هذه الحقول ال ينبغي أن تتفاوت بني أنظمةبيانات هذه الحقول قد تتفاوت من حاسوب إىل آخر

(FAT32 )يف سجل إقالع 0 قطاع اإلقالعبنية 
.EB 58 90. مثال: NOP تعليمة ال عملية والبايت األخري ، بايت األوىل تشكل تعليمة القفزة الفعلية إىل بقية شفرة اإلقالع2، منها تعليمة القفزة بايت تدعى 3( متلك القرص املرن و  2      دوس )منذ زمن أنظمة مايكروسوفتما زالت جميع سجالت اإلقالع يف 

 )كام تظهر أدناه( متلك حقول إضافية أخرى مقارنةMSWIN 4.1 BPB(. كتلة ال تقبل التنفيذ )التي BPB   [  20  ] ثم كتلة معامالتMSWIN4.1( مثال: بايت8 )بحجمالتهيئة أو اسم نظام OEM ID هوية صانعي القطع األصليةبعد تعليمة القفزة تأيت    [  3  ]:
. "FAT32"    هوية نظام امللفات “ و DRIVE C     "   وحدة التخزين  لصيقة اسم. ما زال آخر حقلني فيها هام :  FAT16(. ورغم أن هذه الكتلة أطول من تلك التي يف قسم MSWIN4.0 سجل االقالع األصيل   95  ويندوز     )يفFAT16 قسمبنظريتها يف 

CHS 0-1-1, LBA 63)القطاع املطلو (ق(  )الجزء العلو(ي(FAT32بنية قطاع إقالع 
      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F   0123456789ABCDEF 

0000: EB 58 90 4D 53 57 49 4E 34 2E 31 00 02 10 20 00 [ ëX MSWIN4.1      ]
0010: 02 00 00 00 00 F8 00 00 3F 00 FF 00 3F 00 00 00 [      ø  ? ÿ ?    ]
0020: FC 8A 38 01 08 27 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 [ üŠ8  '           ]
0030: 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [                  ]
0040: 80 00 29 DF 0D 00 00 44 52 49 56 45 20 43 20 20 [ € )ß   DRIVE C   ]
0050: 20 20 46 41 54 33 32 20 20 20 FA 33 C9 8E D1 BC [   FAT32   ú3ÉŽÑ¼ ]
0060: F8 7B 8E C1 BD 78 00 C5 76 00 1E 56 16 55 BF 22 [ ø{ŽÁ½x Åv  V U¿" ]
0070: 05 89 7E 00 89 4E 02 B1 0B FC F3 A4 8E D9 BD 00 [  ‰~ ‰N ± üó¤ŽÙ½  ]
0080: 7C C6 45 FE 0F 8B 46 18 88 45 F9 38 4E 40 7D 25 [ |ÆEþ ‹F ˆEù8N@}% ]
0090: 8B C1 99 BB 00 07 E8 97 00 72 1A 83 EB 3A 66 A1 [ ‹Á™»  è- r ƒë:f¡ ]
00A0: 1C 7C 66 3B 07 8A 57 FC 75 06 80 CA 02 88 56 02 [  |f; ŠWüu €Ê ˆV  ]
00B0: 80 C3 10 73 ED BF 02 00 83 7E 16 00 75 45 8B 46 [ €Ã sí¿  ƒ~  uE‹F ]
00C0: 1C 8B 56 1E B9 03 00 49 40 75 01 42 BB 00 7E E8 [  ‹V ¹  I@u B» ~è ]
00D0: 5F 00 73 26 B0 F8 4F 74 1D 8B 46 32 33 D2 B9 03 [ _ s&°øOt ‹F23Ò¹  ]
00E0: 00 3B C8 77 1E 8B 76 0E 3B CE 73 17 2B F1 03 46 [  ;Èw ‹v ;Îs +ñ F ]
00F0: 1C 13 56 1E EB D1 73 0B EB 27 83 7E 2A 00 77 03 [   V ëÑs ë'ƒ~* w  ]
0100: E9 FD 02 BE 7E 7D AC 98 03 F0 AC 84 C0 74 17 3C [ éý ¾~}¬˜ ð¬„Àt   ]
0110: FF 74 09 B4 0E BB 07 00 CD 10 EB EE BE 81 7D EB [ ÿt ´ »  Í ëî¾ }ë ]
0120: E5 BE 7F 7D EB E0 98 CD 16 5E 1F 66 8F 04 CD 19 [ å¾ }ëà˜Í ^ f  Í  ]
0130: 41 56 66 6A 00 52 50 06 53 6A 01 6A 10 8B F4 60 [ AVfj RP Sj j ‹ô` ]
0140: 80 7E 02 0E 75 04 B4 42 EB 1D 91 92 33 D2 F7 76 [ €~  u ´Bë ‘’3Ò÷v ]
0150: 18 91 F7 76 18 42 87 CA F7 76 1A 8A F2 8A E8 C0 [  ‘÷v B‡Ê÷v ŠòŠèÀ ]
0160: CC 02 0A CC B8 01 02 8A 56 40 CD 13 61 8D 64 10 [ Ì  Ì¸  ŠV@Í a d  ]
0170: 5E 72 0A 40 75 01 42 03 5E 0B 49 75 B4 C3 03 18 [ ^r @u B ^ Iu´Ã   ]
0180: 01 27 0D 0A 4E 6F 20 4F 53 20 46 6F 75 6E 64 20 [  '  No OS Found  ]
0190: 20 20 20 20 20 20 20 FF 0D 0A 44 69 73 6B 20 49 [        ÿ  Disk I ]
01A0: 2F 4F 20 45 72 72 6F 72 FF 0D 0A 49 6E 73 65 72 [ /O Errorÿ  Inser ]
01B0: 74 20 4F 53 20 73 65 74 75 70 20 64 69 73 6B 2C [ t OS setup disk, ]
01C0: 20 74 68 65 6E 20 70 72 65 73 73 20 61 6E 79 20 [  then press any  ]
01D0: 6B 65 79 0D 0A 00 00 00 49 4F 20 20 20 20 20 20 [ key     IO       ]
01E0: 53 59 53 4D 53 44 4F 53 20 20 20 53 59 53 7E 01 [ SYSMSDOS   SYS~  ]
01F0: 00 57 49 4E 42 4F 4F 54 20 53 59 53 00 00 55 AA [  WINBOOT SYS  Uª ]

      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

CHS 0-1-1(LBA 63) سطر(. عند 32 ) بايت16، كل سطر 98/98SE/ME ويندوز، FAT32 وحدة التحزين قطاع إقالع

 بايت(3تعليمة القفزة، الال مرشوطة )
 بايت(8هوية صانعي القطع األصلية )التعريف بنظام التهيئة( )

  BPB      منطقة معامالت
 بايت(4عدد القطاعات املخفية التي تسبو (ق القسم ) بايت(2عدد بايتات يف كل قطاع )

 بايت(4-بت )32العدد اإلجاميل األكرب للقطاعات  بايت(1عدد القطاعات لكل عنقود )

 بايتFAT :(4)-بت( يف كل نسخة 32عدد قطاعات ) بايت(2عدد القطاعات املحجوزة بداية من قطاع وحدة التخزين األول )

 بايتFAT :(2)أعالم مرآوية  بايت(1 يف نظام امللفات )FATعدد نسخ 

 بايت(2رقم إصدارة نظام امللفات ) بايت(2عدد مدخالت الجذر املحتملة )

 بايت(4رقم العنقود األول من الدليل الجذر ) بايت(2-بت )القديم( )16العدد اإلجاميل األصغر للقطاعات 

 بايت(2رقم قطاع معلومات نظام امللفات ) بايت(1بايت واصف الوسيط )

 بايت(2رقم قطاع النسخة االحتياطية لسجل االقالع ) بايتFAT :(2)-بت( يف كل نسخة 16عدد قطاعات )

 بايت(12محجوزة ) بايت(2عدد القطاعات لكل مسار وعدد القطاعات لكل رأس)

 بايت(2عدد الرؤوس لكل أسطوانة )

(، والعددFAT12/FAT16 الحقول التالية يجب تعيينها إىل الصفر: عدد مدخالت الدليل الجذر )يف FAT32 وحدة التخزينيف 
(.FAT12/FAT16 )فقط يف FAT، وعدد القطاعات يف كل -بت16اإلجاميل األصغر للقطاعات 

   )الجزء السفيل(  FAT32  بنية قطاع اإلقالع   EBPB  منطقة معامالت 

(.FAT32 )األسامء قد تتفاوت وفو (ق نظام التشغيل املستخدم يف رسائل األخطاء وأسامء ملفات النظام الثالثة  بايت(4الرقم التسلسيل لوحدة التخزين ) بايت(1رقم القرص الفيزيايئ )

 بايت(11 )أسامء ملفات النظام الثالثة بايت(4مواقع البيانات )إزاحة الرسالة( ) بايت(11لصيقة اسم وحدة التخزين )يف القسم( ) بايت(1محجوزة )

 بايت(3مواقع البيانات )إزاحة امللف( ) بايت !(84رسائل األخطاء ) بايت(8نوع نظام امللفات ) بايت(1توقيع إقالع ممتد )

 بايت(11 )أسامء ملفات النظام الثالثة بايت(11 )أسامء ملفات النظام الثالثةمنطقة الشفرة

 ) إذا كان القطاع صالح !(.55AAhتوقيع قطاع االقالع ؛ سيكون دامئا شفرة إقالع تنفيذية. سوف تكون مختلفة بني أنظمة التشغيل،

 )يف البياناتالست عرشي؛ تذكر أن قيم AA55h(   السحري  الرقم ( وتوقيع االقالع األخري )IO.SYS، وأسامء ملفات النظام الثالثة )بداية من ملف رسائل األخطاء(، 27 01 18 03 تتضمن بعض مواقع البيانات )سجل االقالع بايت األخرية من أول قطاع يف 130
.:بايت األعىل أخريا وبايت األدىن أوال دامئا تخزن يف الذاكرة x86العددية التي تتطلب أكرث من بايت واحد( يف أنظمة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Most_significant_byte
https://en.wikipedia.org/wiki/Least_significant_byte
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_x86
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Block_Addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_ME
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_ME
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98_Second_Edition
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_label
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_95
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_formatting
https://en.wikipedia.org/wiki/Identifier
https://en.wikipedia.org/wiki/Identifier
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/NOP
https://en.wikipedia.org/wiki/JMP_(x86_instruction)
https://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows


(FAT32)القطاع الثاين يف سجل إقالع قطاع معلومات نظام امللفات 

. ووضع يف الخدمة لتحسني أداء بعض العمليات )مثل, الحصول عىل قيمة املساحة الحرة(.FAT32. هذا القطاع يتضمن بعض بيانات املتقلبة باستمرار يف FAT32 سجل إقالع القسم قطاعات تشكل طول 3( من1 )أي القطاع   [  16  ]  [  17  ]هذا القطاع الثاين 
(.  0  القطاع  )أي قطاع االقالع. يف 0x30، لكنه ميلك فيها مؤرش عند الحيد FAT32 EBPB ليس جزء من كتلة نظام امللفاتقطاع معلومات 

4.: لكن فقط النسخة التي يشري لها هذا الحقل سيتم تحديثها باستمرار، وهذا يفرس سبب االختالف بني النسختني األولية واالحتياطية كام ذكرنا سابقا عن حقل قطاع معلومات نظام امللفاتكلتا النسختني األولية واالحتياطية من سجل اإلقالع تشري إىل نفس 
 يف قطاع معلومات نظام امللفات.بايت

CHS 0-1-2( LBA 64)( عند 1 يف القطاع الثاين )القطاع FAT32 قطاع معلومات نظام امللفات            بنية 
إزاحةرمز تذكريطول / بايتمثالوصف

تعيني هوية قطاع معلومات نظام امللفات.توقيع رئيس )توقيع أول(. 
نظام يستخدم هذا الوسم )التوقيع( يك يتحقو (ق من صحة هوية هذا القطاع. الذي يجب أن يكون ال.FSIتوقيع قطاع معلومات نظام امللفات 

52526141h . يفMSWIN4.1، ”الوسم يعرف القطاع باسم: "سجل إقالع ممتد 
FAT16 و FAT12 يف أنظمة FAT، الذي عادة هو املوقع الذي تبدأ فيه نسخة   1   القطاع املنطقي  يقع يفقطاع معلومات نظام امللفاتطاملا 

، ألنها تتوقع من القيم يفFAT32 وحدة تخزين وصل)التي تستخدم قطاع واحد فقط(، وجود هذا التوقيع مينع نسخ دوس القدمية من 
معينة والتي لن تكون مع هذا التوقيع.  متسلسالت ثنائية أن تتبع  1  العنقود  و   0  العنقود 

ست عرشي

52 52 61 414FSI_LeadSig000h )0(

52526141h

شفرة أسيك 

 RRaA

 تعني جميع بايتات هذاFAT32( ينبغي دامئا عىل برامج تهيئة NULL بايت جميعها أصفار 480. عند التهيئة، وال تتغري بعد ذلك أبدا )0يجب أن تكون محجوزة. 
. وال تستخدم أبدا بعد ذلك.0الحقل إىل 

00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00     

480FSI_Reserved1004h )4(

 تعيني هوية بداية البياناتتوقيع بنية هذا القطاع )توقيع ثاين(.
 إجاميلهذا وسم آخر يحدد بداية بيانات. 72724161h يتحقو (ق من صحة القطاع. ويجب أن يكون FSIتوقيع قطاع معلومات نظام امللفات 

 )هذا توقيع محيل يحدد موقع الحقول املستخدمة(.العنقود التايل املتوفر والعناقيد الحرة

ست عرشي

72 72 41 614FSI_StrucSig1E4h )484(
72724161h

شفرة أسيك

 rrAa

  أو0xFFFFFFFFهذا الحقل يتضمن الحساب األخري املعروف لعدد عناقيد البيانات الحرة )الشاغرة( عىل وحدة التخزين. إذا كانت القيمة حساب العناقيد الحرة. 
 يعني ذلك أن عدد العناقيد الحرة مجهول، ويجب حسابها.1-

 قبل استخدمها وتأكد أنها عىل األقل أصغر أو تساوي حساب العناقيد يف وحدة التخزين.التأكد من صحتهاالقيمة لن تكون صحيحة بالرضورة. وعىل نظام التشغيل 
 وتحديثها فيام بعد من قبل النظام.0xFFFFFFFFأثناء التهيئة يجب تعينها إىل 

EF 87 04 004FSI_Free_Count1E8h )488(

 إىل املكان حيث يجب عىل مشغل النظام بدأ البحث فيه عن العنقود الحر. عادة يعني الحقل إىل رقم عنقود)العنقود الحر التايل(. الرقم إشارة #رقم العنقود 
.2 )أي الحقل غري معني( وعىل النظام البدء بالبحث عند العنقود إشارة، لن تكون هناك FFFFFFFFhالبيانات األخري، املخصص من قبل املشغل. إذا كانت القيمة 

 وتحديثها فيام بعد من قبل نظام التشغيل. ميكن استخدام أي قيمة أخرى، ولكن عىل نظام التشغيلFFFFFFFFhأثناء التهيئة يجب تعينها إىل (. 0x00000002)أي
، يستغرق وقتا طويال إذا كان عددFAT32 يف وحدة تخزين FATتفحصها أوال قبل استخدمها وتأكد أنها رقم عنقود صالح عىل وحدة التخزين. نظرا لكرب جدول

.2 واملشغل يبدأ بالبحث عن العنقود الحر من بداية العنقود FATالعناقيد املخصصة كبري عند بداية 

05 1C 09 004FSI_Nxt_Free1ECh )492(

 تعيني جميعFAT32ينبغي دامئا عىل برامج تهيئة ( NULL بايت جميعها أصفار12 وال تتغري بعد ذلك أبدا )لكن ال يعتمد عليها عند التهيئة، 0دامئا محجوزة. 
  وال تستخدم أبدا بعد ذلك.0بايتات هذا الحقل إىل 

00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00

12FSI_Reserved21F0h )496(

55 00 00 بايت )4، ويجب أن تكون القيمة قطاع معلومات نظام امللفاتتوقيع قطاع معلومات نظام امللفات لتحقو (ق أن هذا القطاع هو توقيع ذييل )توقيع أخري(. 
AA.حتى يعترب مضمون القطاع صالح ،)

  0  القطاع  املستخدمة يف توقيع 1FEh من عند 511 و510 بايت العليا يف هذه القيمة تحتل نفس موقع إزاحة البايت 2

00 00 55 AA4FSI_TrailSig1FCh )508(

CHS 0-1-2, LBA 64)القطاع املطلو (ق( ( FAT32  )القطاع الثاين يف سجل إقالعقطاع معلومات نظام امللفاتبنية 
      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF 

0000: 52 52 61 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [RRaA............]
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]

* ]34[
01E0: 00 00 00 00 72 72 41 61 EF 87 04 00 05 1C 09 00 [....rrAa....T...]
01F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA [..............U.]

،98/98SE/ME   ويندوز، FAT32 وحدة التحزينقطاع معلومات نظام امللفات 

 بايت(4عدد العناقيد الحرة ) بايت(4توقيع قطاع معلومات نظام امللفات )توقيع رئييس( )

 بايت(4رقم العنقود # ) بايت(480محجوزة )

 بايت(12محجوزة ) بايت(4توقيع قطاع معلومات نظام امللفات )توقيع البنية( )

 بايت(4توقيع قطاع معلومات نظام امللفات )توقيع ذييل( )

 بشكل صحيح أووحدة التخزين فصل بدون الوسيط إزالة إذا تم صالح أو تستخدم هذا القطاع، وحتى وإن فعلت ذلك، لن يكون املحتوى تحدثمعلومات القطاع قد تكون قدمية وال تعكس مضمون الوسيط الحايل، هذا ألن أنظمة التشغيل ليست جميعها 
 وتجاهل البيانات0x041 عند الحيد FAT32 EBPB أو   1  العنقود     يفFAT،: املتواجدة يف مدخلة وحدة التخزين يف األعالم الثنائية االختيارية الخاصة بوضعية إيقاف التشغيل.: لهذا يجب عىل أنظمة التشغيل التحقو (ق أوال من انقطاع التيار الكهربايئبعد 

 يتحقو (ق من حجم املساحة الحرة يف القسم )عدد العناقيد الحرة(، ويصحح القيمة )إذا كانتScanDisk برنامج ويندوز و دوسسابقا بشكل غري صحيح. يف  وحدة التخزين تشري إىل فصل األعالم الثنائية،: إذا كانت تلك قطاع معلومات نظام امللفاتاملخزنة يف 
 يف قطاع االقالع؛ وهذا مينع األخطاء.0 ، لكن ال يفعل ذلك إذا كان املؤرش هو قطاع معلومات نظام امللفاتخاطئة( املخزنة يف 

مثل عىل حساب إجاميل العناقيد الحرة والعنقود التايل املتوفر
( لكل عنقود، حجم املساحة الحرة عىل القرص سيكون بحساب بايت التايل: بايت4096 ) كيلوبايت4نفرتض أن هناك قرص ميلك 

ست عرشي عرشي وصف

000487EF 296,943 عدد العناقيد الحرة )الحساب األخري املعروف(  عىل القرص. ويبدوا أن ويندوز يقوم بتحديث هذان املوقعني يف كل مرة يكتب فيها إىل القرص!العنقود التايل املتوفر هو 596,997 ثبت أن رقم العنقود
00091C05( جيجابايت1.13 )حوايل بايت1,216,278,528  )أو للعنقود( = بايت4096  * عنقود296,943 596,997 العنقود التايل املتوفر )إشارة إىل مكان البحث(

0003EBDF 256,991 عدد العناقيد الحرة )الحساب األخري املعروف(  وتعني املساحة الحرة:DF EB 03 00 54 0A 0B 00( ووجد أنها تتضمن هذه املرة:  1EF إىل1E8بعد مرور تقريبا شهر، تم فحص املواقع مرة أخرى )من 
723,540.000B0A54 (؛ العنقود التايل املتوفر كان يف جيجابايت0.97  )حوايل بايت1,052,635,136 )أو للعنقود( =  بايت4096 *  قطاع256,991 723,540 العنقود التايل املتوفر )إشارة إىل مكان البحث(

 الذي يظهر دامئا يف نهاية كل قطاع يف سجل اإلقالع.AA55 h توقيع مع الشفرة التنفيذية        أخريا، القطاع الثالث واألخري يف سجل االقالع، يتضمن بقية 
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(FAT32 )القطاع الثالث يف سجل إقالع FAT32 قطاع شفرة إقالع
. هذا القطاع ال يتضمن معلومات تخص النظام!، يتضمن فقط شفرة معيارية متجانسة55AA)رغم أنه ليس فريد( وتنتهي بتوقيع إقالع  0F B6  66 (، تبدأ بالوسم بايت510 )الربنامج، تقريبا شفرة االقالع(، يتضمن CHS 0-1-3القطاع الثالث من القسم )

 بدال  12  لقطاع  تستخدم امايكروسوفت، آلن 55h AAh،: باستثناء التوقيع األخري 00، القطاع الثالث يف سجل اإلقالع الجديد لن يتضمن أية شفرة؛ وسيكون محشو ببايت   7  ويندوز  أو ويندوز أكس يب يف FAT32. إذا تم إنشاء أقسام FAT32عىل كافة أقراص 
د.محمل إقالع متمدمن القطاع الثالث يف منطقة املحجوزة من أجل 

(FAT32 قطاعات تشكل سجل إقالع قسم 3. )القطاع األخري من 2، يف القطاع FAT32          بنية قطاع شفرة إقالع 
إزاحةرمز تذكريبايتمثالوصف

510BS_BootCode000hمتفاوت )األمثلة أدناه(شفرة برنامج اإلقالع

)AAh:5555 AA2BS_Signature1FEh )510 ؛ يجب أن يكون  التوقيع

CHS 0-1-3, LBA 65 )القطاع املطلو (ق( 
      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF 

0000: FA 66 0F B6 46 10 66 8B 4E 24 66 F7 E1 66 03 46 [úf.¶F.f‹N$f÷áf.F]
0010: 1C 66 0F B7 56 0E 66 03 C2 33 C9 66 89 46 FC 66 [.f.·V.f.Â3Éf‰Füf]
0020: C7 46 F8 FF FF FF FF FA 66 8B 46 2C 66 83 F8 02 [ÇFø....úf‹F,fƒø.]
0030: 0F 82 CF FC 66 3D F8 FF FF 0F 0F 83 C5 FC 66 0F [.‚Ïüf=ø....ƒÅüf.]
0040: A4 C2 10 FB 52 50 FA 66 C1 E0 10 66 0F AC D0 10 [¤Â.ûRPúfÁà.f.¬Ð.]
0050: 66 83 E8 02 66 0F B6 5E 0D 8B F3 66 F7 E3 66 03 [fƒè.f.¶^.‹óf÷ãf.]
0060: 46 FC 66 0F A4 C2 10 FB BB 00 07 8B FB B9 01 00 [Füf.¤Â.û»..‹û¹..]
0070: E8 BE FC 0F 82 AA FC 38 2D 74 1E B1 0B 56 BE D8 [è¾ü.‚ªü8-t.±.V¾Ø]
0080: 7D F3 A6 5E 74 19 03 F9 83 C7 15 3B FB 72 E8 4E [}ó¦^t..ùƒÇ.;ûrèN]
0090: 75 D6 58 5A E8 66 00 72 AB 83 C4 04 E9 64 FC 83 [uÖXZèf.r«ƒÄ.édüƒ]
00A0: C4 04 8B 75 09 8B 7D 0F 8B C6 FA 66 C1 E0 10 8B [Ä.‹u.‹}.‹ÆúfÁà.‹]
00B0: C7 66 83 F8 02 72 3B 66 3D F8 FF FF 0F 73 33 66 [Çfƒø.r;f=ø...s3f]
00C0: 48 66 48 66 0F B6 4E 0D 66 F7 E1 66 03 46 FC 66 [HfHf.¶N.f÷áf.Füf]
00D0: 0F A4 C2 10 FB BB 00 07 53 B9 04 00 E8 52 FC 5B [.¤Â.û»..S¹..èRü[]
00E0: 0F 82 3D FC 81 3F 4D 5A 75 08 81 BF 00 02 42 4A [.‚=ü ?MZu. ¿..BJ]
00F0: 74 06 BE 80 7D E9 0E FC EA 00 02 70 00 03 C0 13 [t.¾€}é.üê..p..À.]
0100: D2 03 C0 13 D2 E8 18 00 FA 26 66 8B 01 66 25 FF [Ò.À.Òè..ú&f‹.f%.]
0110: FF FF 0F 66 0F A4 C2 10 66 3D F8 FF FF 0F FB C3 [...f.¤Â.f=ø...ûÃ]
0120: BF 00 7E FA 66 C1 E0 10 66 0F AC D0 10 66 0F B7 [¿.~úfÁà.f.¬Ð.f.·]
0130: 4E 0B 66 33 D2 66 F7 F1 66 3B 46 F8 74 44 66 89 [N.f3Òf÷ñf;FøtDf‰]
0140: 46 F8 66 03 46 1C 66 0F B7 4E 0E 66 03 C1 66 0F [Føf.F.f.·N.f.Áf.]
0150: B7 5E 28 83 E3 0F 74 16 3A 5E 10 0F 83 A4 FB 52 [·^(ƒã.t.:^..ƒ¤ûR]
0160: 66 8B C8 66 8B 46 24 66 F7 E3 66 03 C1 5A 52 66 [f‹Èf‹F$f÷ãf.ÁZRf]
0170: 0F A4 C2 10 FB 8B DF B9 01 00 E8 B4 FB 5A 0F 82 [.¤Â.û‹ß¹..è´ûZ.‚]
0180: 9F FB FB 8B DA C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [Ÿûû‹ÚÃ..........]
0190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
* 
01F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA [..............Uª]

،98/98SE/ME   ويندوز، FAT32 وحدة التحزينقطاع شفرة إقالع، 

 أخرىFAT32(، ميكنك الحصول عىل نسخة من قطاع أي وحدة تخزين LBA 8 القطاع الثالث ال يتضمن معلومات تخص النظام، يعني أن املحتويات دامئا نفسها يف أي نظام من نفس النوع. أي إذا تعرض هذا القطاع إىل التلف )مع النسخة االحتياطية عند
.(31 )القطاع املنطقي   32  القطاع ( يف  بايت16368يف القطاع ) 3FF0ستكون محشوة بأصفار إىل أخر حيد  FAT32 بقية القطاعات املحجوزة لسجل إقالعواستخدامها الستعادة القطاع املترضر. 

FAT32النسخة االحتياطية من سجل إقالع 
  أو يف  0  القطاع  عىل الكتابة لذلك ميكن خسارتها بالكامل إذا تم FAT16 وFAT12. هذه امليزة غري موجودة يف وحدات تخزين  املنطقة املحجوزة يفسجل اإلقالع من قطاع النسخة االحتياطية، وجود حقل لرقم FAT32 وحدات تخزينمن إحدى مميزات 

،:0. أما يف حالة تلف القطاع النسخة االحتياطية، ميكن ألداة إصالح القرص استعادة قطاع اإلقالع من 0. يف حالة الكتابة فوق القطاع FAT32 القطاع، ووجود حقل رقم قطاع النسخة االحتياطية. يقلل من خطورة هذا املشكلة يف وحدات تخزين تلفحالة 
 غري صالح للقراءة،0. ألنه إذا كان القطاع حقل رقم قطاع النسخة االحتياطية وليس قيمة أخرى يف 6( هي سبب وجود القيمة 0 يك يستطيع املستخدم الوصول إىل البيانات قبل استبدال القرص. الحالة الثانية )أي حالة تلف القطاع وحدة التخزينميكن وصل 

 ) قطاعات3 بطول FAT32 قطاع االقالع مايكروسوفت كامل. يف سجل إقالع يعترب قطاع النسخة االحتياطية. علام أن من بداية FAT32 عىل وحدة تخزين 6 عند القطاع قطاع اإلقالع االحتياطيةيك تتفحص  Hard coded مربمجة  [  22  ]عدة أنظمة تشغيل 
.0القطاع  يف BPBيف هذه النسخة االحتياطية يشري إىل نفس القيمة كام هي يف  FSI، حتى وإن كان حقل قطاع معلومات نظام امللفات.: وتتضمن أيضا نسخة احتياطية من  قطاع النسخة االحتياطية قطاعات تبدأ عند3ة من النسخة االحتياطي(. و3 * 512

(FAT32 نظام ملفات)عمل الشفرة 
( تتضمن الشفرة7D7D إىل 7C5A التالية )العناوين  من  بايت292 وBPB، سوف تحتلها الكتلة 7C59h إىل 7C0Bh. عناوين الذاكرة من 0000:7C00 يف موقع الذاكرة املعتاد سجل االقالع يحمل القطاع األول من سجل االقالع الرئييس : 95يف ويندوز 

القرص عىل -بت32(، والذي يتضمن معظم الشفرة املستخدمة يف قراءة مدخالت FAT32 وحدة التخزين من القطاع الثالث، األخري )يف سجل إقالع اإلقالعشفرة ( التي بدورها سوف تحمل روتينات ثانوية )أي الربنامج الرئييس وعدة القطاع لهذا التنفيذية
(.نظام التشغيل يف الذاكرة )التي  أخريا ستحمل بقية IO.SYS تحميل أجزء امللف ويندوز أو دوس، يك يستطيع نظام الثابت

 لنقل التنفيذ إىل شفرة قطاع االقالع، تقريبا الروتني سيكون كالتايل :RET العودة يستخدم تعليمة ،000:7C00 يف موقع الذاكرة قطاع االقالع سجل االقالع الرئييسبعد أن يحمل  :  98يف ويندوز 
.INT 1Eh متجه املقاطعة  الذي يشري لهDPT جدول معامالت القرصحفظ عنوان .1
.:0000:0522 عندDPT يك يشري إىل الجدول املعدل  INT 1Eh متجه املقاطعة تغيري.2
.0000:0522 إىل عنوان DPTنسخ جدول .3
.DPTتغيري نسخة .4
 وأحرض مؤرش النظام للقسم الحايل.MBR، أقرأ سجل قرص ثابتإذا كان القرص .5
(.0000:81FF )تنتهي عند 0000:7E00حمل القطاعني التاليني يف موقع الذاكرة .6

 من القطاعات. النسخة االحتياطيةإذا حدث خطأ يف القراءة، جرب◦
.يعيد التشغيل" وبعد ضغط املفتاح، النظام Replace the disk, and then press any key" متبوعة برسالة "Disk I/O errorإذا فشلت املحاولة، أعرض رسالة الخطأ "◦

ة(    اإلصدارة الثاني  98  ويندوز  )لفهم بقية العملية… أبحث يف األنرتنت باللغة االنجليزية. عن تفكيك شفرة قطاع إقالع 0000:8000استمر يف تنفيذ عند موقع الذاكرة .1
الربنامج سوف يتحقو (ق  أيضا من العنارص التالية:

(.FAT12/FAT16 يجب أن يكون صفر )فقط يف FATعدد القطاعات لكل •
.نسخة احتياطية من قطاع االقالعيجب أن تكون هناك •
.:3عدد القطاعات يف املنطقة املحجوزة يجب أن يكون أكرب من •
(FAT32 )فقط يف 0رقم إصدارة نظام امللفات يجب أن يكون •

".بعد ضغط املفتاح النظام يعيد التشغيل.Replace the disk, and then press any key" متبوعة برسالة "Invalid system disk أو "”No OS Found “إذا كان أحد املعطيات خاطئ يعرض رسالة
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قطاع اإلقالع يف أنظمة دوس األخرى

جهاز أتار(ي أس يت

 خارجيقرص مرن كان ميلك 520ST. الطراز األول للحاسوب -بت16 خارجي ناقل بياناتو -بت32 معالج، وتشري إىل 16/32” اختصار ST، املحارف "  68000  موتوروال . مع معالج 1985، من عام Atariمن أتاري  حاسوب منزيلكان  Atari STأتاري أس يت 
 مع أتاري فالكون ترتكز عىل جهاز1993. ثم حدثت عدة ترقيات، حتى عام 1040 يف جهاز  ميغابايت1، ثم أصبحت بحجم 520STFM و 520 يف جهاز  كيلوبايت512 بحجم RAM. ثم ذاكرة 1040STووحدة طاقة، أصبحت فيام بعد مدمجة يف جهاز

(.بتعدد املهامت الوقايئ الذي يسمح مالتي توس )الذي كان أخر منتج من أتاري؛ وإستخدم نظام ،:  030  أتاري فالكون  وأتاري ميجا أس يت إي، وأتاري يت يت،: و أتاري أس يت إي،: الرشكة أنتجت أيضا حاسوب أتاري أس يت. بعد إصدار   68030  موتوروال معالج 
.:1993، مرشوع أتاري متوقف منذ عام Jack Tramiel، نسبة ملؤسس الرشكة Jackintosh جاكنتوش البعض من باب السخرية أو املزاح كان يدعو أتاري باسم   Macintosh      املاكنتوشبسبب واجهة املستخدم، التي تشبه 

TOS V4.04 مل تصدر رسميا، رغم ترسيب النامذج األولية ومشاركتها الحو (ق،  وأخر إصدار رسمي كان 4.9x(. لكن  نسخ ROM. تكتب إىل رقاقة IMG يف صيغةMultiTOS )هذا نسخة من TOS 4.92أتاري توس

(.األقراص الثابتة عىل FAT16( )أو   [  31  ]ميكرو فلويب  )3½  األقراص املرنة عىلFAT12، ونسخة معدلة من نظام ملفات GEM مع واجهة جيم GEMDOS املرتكز أساسا عىل نظام جيم دوس TOS،: استخدام نظام تشغيل أتاري توس أتاري أس يتحاسوب 
، وقبل ذلك يف النسخ األوىل من أتاري أس يت، كان يقلع من األقراص املرنة. ROM رقاقات يشتغل من TOSقبل إستخدام األقراص الثانبة يف أجهزة الحاسوب املنزيل، كان 

:DOS/TOSأهم اختالفات يف قطاع اإلقالع بني 
،(0xEB xx 90  أو0xE9 xx xx  )أيIBM املتوافقة مع متتالية القفزةقطاع اإلقالع ال يحتاج أن يتضمن •
.: موتوروال( معالج 0x603C )مثل MC68K قفزة بشفرة تشغيلقطاعات االقالع التنفيذية يف منصات أتاري تبدأ •
. PC ( متوافقة مع أنظمةTOS 1.04  )قبل إصدارOEMالقطاع يفتقد إىل لصيقة اسم صانعي القطع األصلية •
(.PC الحاسوب الشخيصيف  0x55 0xAA تستخدم توقيع PC يف أخر القطاع )بينام نسخة تدقيو (ق املجموعللداللة عىل قابلية قطاع االقالع عىل اإلقالع، يستخدم •
 يصبح القطاع قابل لإلقالع.$1234 الرقم السحرياألخرية، إذا كانت النتيجة  بايت 2 وتشمل بايت512 ( يف قطاع االقالعنهوي-كبري )نظام 256 تعالج قيم تدقيو (ق املجموعخوارزمية •

10 مسار مهيئة مل تكن نادرة يف مجتمع أتاري. وعادة تستخدم 80 قطاع لكل مسار وفوق 11 أو حتى 10 يسمح باألقراص االستثنائية متعددة املسار والقطاع، لذلك األقراص التي متلك GEMDOS جيم دوس، نظام MS-DOSعىل عكس م.س.دوس 
GEMDOSأنظمة ملفات قرص جيم دوس  .:  [  7F  ] باستخدام تهيئة خاصة. كيلوبايت900 ووصل إىل الكثافة املزدوجة غري مهيئة، لكن العديد من املستخدمني تجاوز السعة يف األقراص ذات  كيلوبايت800 مسار، ينتج عنها سعة 80منقطاعات يف كل مسار 

.   9x  ويندوز  أو دوسميكن أيضا قرأتها باستخدام 

TOSأتار(ي توسقطاع إقالع 
(.00 األوىل، وبقية القطاع يتم حشوها )بايت  بايت512، ستستخدم فقط قطاع فيزيايئ، يف حاسوب أتاري أس يت، يقع يف أول قرص منطقي )يف القسم املعياري( بحجم قطاع منطقي واحد، حتى وإن تضمن قطاع اإلقالع املنطقي أكرث من TOSقطاع إقالع 

 يف الذاكرة زمن االقالع. يقبل إعادة التموضع يسمح بتشغيل الربنامج الذيروتني لإلقالع النظام. هذا القطاع يتضمن أيضا TOS من هذا القطاع تخزن يف بنية BPB يقرأ هذا القطاع إليجاد معلومات القرص املهمة. الكتلة املحملة TOSنظام التشغيل 

TOSالقسم املعيار(ي يف 
:األقسام املعيارية حددت نوعني من ( للقرص الثابتمشغل )AHDI 3.00مواصفة أتاري 

(GEM )قسم   القسم االعتيادي•
(BGM )قسم   القسم الكبري•

منطقة البيانات للملفات واألدلة..) إىل نهاية القسم أو القرص(  الدليل الجذر FAT #2 FAT #1 محجوزة )اختيارية( قطاع اإلقالع

عدد العناقيد * عدد القطاعات لكل عنقود 512( / 32)عدد مدخالت الجذر *  (FAT(  * )عدد القطاعات لكل FATs)عدد  )عدد القطاعات املحجوزة(

 هذه البني:ة ستكون مختلفة قليال.HDDRIVER و PPDRIVER املشغالن عن طريو (ق DOS&TOSأقسام عند استخدام يف أتاري :  الحجم بعدد القطاعات. |  TOSبنية القسم املعياري نظام  

DOS&TOSأقسام 
. يف هذا الفصل سنذكر بعض التفاصيل الفنية املستخدمة من قبل هذان املشغالن. معظم مشاكل عدمالتطبيو (ق لكن مع إختلف يف HDDRIVER و PPDRIVER القرص مشغالت. فهي متوفرة فقط عن طريو (ق DOS&TOSليس هناك معيار ألقسام 

. يف األسطر التالية وصف لتلك املعامالت الحرجة :BPB توجد يف منطقة قطاع االقالع TOS و FATالتوافو (ق بني أنظمة ملفات 
ميكن( BPS القطاع املنطقي )TOS لكنهام معا يحددان مفهوما للقطاعات املنطقية. يف نظام ملفات DOS/FAT و TOS. كلهام يفرس بشكل مختلف يف SPC وعدد القطاعات لكل عنقود BPSاملعامالن األهم هام عدد بايتات لكل قطاع •

..: 2 دامئا = SPC و  [  5  ] بايت 8192 إىل 512أن ميتد من 
. بايت65536  إىل1024 الذي ينتج قطاع منطقي من 128 إىل 2 ميكن أن ميتد من SPC ، لكن بايت512  دامئا =BPSو ( SPC * BPS القطاع املنطقي )،DOS/FATيف نظام ملفات

. مثال: بايت512 نستنتج أن النظامان يستخدمان تخطيطان مختلفان يف تحديد القطاعات املنطقية األكرب من
. SPC = 2 و BPS = 4096يتحقو (ق عن طريو (ق  بايت س8192 ، قطاع منطقي منTOSيف نظام ملفات ◦
.SPC = 16 و BPS = 512 سيتحقو (ق عن طريو (ق بايت 8192، نفس القطاع املنطقي DOSيف نظام ملفات◦

.:  عدد القطاعات اإلجاميلاملعامل األخر املهم هو•
. TOSمن أجل قسم    [  6  ](  بايت8192 * 216 )ميغابايت 512( هذا ينتج حجم أقىص NSECTS-بت )16  يخزن هذا الرقم بقيمTOSيف نظام ملفات ◦
.: تريابايت2،: هذا يسمح بحجم أقسام يصل إىل (DOS 3.31 BPB يف 020h الحيد HSECTS-بت )حقل32  عدد القطاعات ميكن أن يخزن بقيمDOS/FATيف نظام ملفات◦

(.GEMDOS كبديل لنظام BigDOS( عىل أنظمة أتاري )ما مل يستخدم FAT16A) ميغابايت 32 ميكن فقط استخدام أقسام تصل إىل DOS BPS ال يتعامل بالشكل الصحيح مع بعض TOS يف GEMDOSبناء عىل ذلك، وألن الجزء الخاص بجيم دوس 
، معTOS سيبدو مثل قسم TOS&DOS. كال املشغالن يستخدم نفس التقنية لكن التطبيقات ستكون مختلفة. أساسا الفكرة هي أن قسم TOS&DOS يقدمان نوع جديد من األقسام يدعى PPTDRIVER و HDDRIVER املشغالنلتجاوز هذا القيد 

 سيملك قطاعنيTOS&DOS.: هذا يعني أن قسم ويندوز/دوس الذي يستخدم نظام الحاسوب الشخيص، عند النفاذ إليه من DOS، مع قطاع إقالع DOS. نفس القسم سيبدو مثل قسم TOS، عند استخدامه عىل أجهزة أتاري مع نظام TOSقطاع إلقالع 
.DOS واألخر من أجل TOSلإلقالع؛ أحدهام من أجل 
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DOS&TOSبنية القسم يف نظام 
منطقة البياناتالدليل الجذرTOSFAT1FAT2قطاع إقالع DOSقطاع إقالع 

،host adapter   [  23  ]مع مشغالت القرص الحالية وجهاز  .  host   adapter هيئ املضيف،: وسعة م القرص الثابتمشغالت، وTOS )العائو (ق األكرب(. حجم القسم األقىص يعتمد عىل إصدارة TOS ستتبع قيود قسم TOS&DOSلذلك القيود املوجودة يف قسم 
 املصنعة للجهاز( حجم القسم األقىص سيكون:ICD من رشكةextended command set األوامر املمتدة/املوسعة)التي تدعم مجموعة 

إصدارةحجم

TOS > 1.4 ميغابايت 256يصل إىل 

TOS ≥  1.4 ميغابايت512 يصل إىل

فالكون )TOS ≥ 4.x )Falcon  جيجابايت2 يصل إىل

 عن عدة أشياء رضورية تخص القرص وعن إمكانية تحميل برنامج االقالع من القرص أو أن الشفرة ستكون يف مكان أخر,ST سيكون مسار االقالع. الذي يخرب STأول قطاع عىل قرص 
 متغري، الشفرة يف قطاع اإلقالعموقع الصوان حيث تم تحميل شفرة االقالع. ومبا أن الصوان إىل أول بايت يف JSR. إذا كان تدقيو (ق املجموع صحيح، سوف يقفز النظام )قفزة طويلة( قابل لإلقالع( يف القطاع يعني أن القطاع 4660 )$1234 تدقيو (ق املجموعأوال، 

 الخاصة بالقرص، كام تظهر يف الجدول التايل. أيضا يف الجدولBPB القرص أو نسخ كامل القرص إىل قرص أخر. قطاع االقالع بتضمن أيضا معامالت تهيئة.  تتم كتابة قطاع االقالع عادة عند   location-dependant   تابعة املوقع ، وليستنسبيةيجب أن تكون 
 )ذو وجهني، بدون إقالع(.DS )ذو وجه واحد، بدون إقالع( وقرصSSإذا ظهرت قيمة واحدة فقط، ستكون نفسها يف جميع األقراص الثالثة، إذا ظهرت قيمتان ستكون متامثلة يف قرص 

 متلك تخطيط مشابه جدا للقطاع االقالع يف أنظمة مايكروسوفت/أي يب أم.FAT املرنة املهيئة بنظام ملفات أتاري أس يت أقراص 
إزاحة من بداية كتلة االقالعرمز تذكريطول / بايتوصف

، و إال لنقبل االقالع، إذا كان القرص يTOS بايت تتضمن تعليمة قفزة إىل شفرة االقالع يف قطاع إقالع 2تعليمة القفزة. 
وللتوافو (ق مع 0x:0x60 ??  تبدأ بالقفزة القصرية(68000تستخدم. قطاعات االقالع األصلية يف أتاري أس يت )معالج موتوروال 

0x :x0E9 تبدأ بالتعليمة ??TOS 1.4  األقراص املهيئة يف أتاري أس يت، منذ PCأنظمة 

Original Atari ST/ 68000 BRA.Sقفزة )أتاري( 

2BRA.S0000h )0(

0x??0x60

Atari ST / compatibility with PCقفزة )أتاري للتوافو (ق( 

0x??0xE9

. short branch قفزة قصرية إىل أن التعليمة هي Assembler املجمع، ترشد BRA بعد Sحرف 
.68000موتوروال أتاري أس يت، مع معالج  اختصار السم نظام التشغيل املستخدم يف حاسوب TOSكلمة 

TOS = BOOT. قرص إقالع DS/ قرص ذو وجهني، بدون إقالع = SSقرص ذو وجه واحد، بدون إقالع = 

]24[ BOOT SS DS

LSB/MSB 60 38 00 00

(،  يف املثال لصيقة عىل وحدات التخزين التي تتضمن محمل0x20 )قد تكون محشو بفراغات؛ بايت OEM لصيقة اسم صانعي القطع األصلية
. PCلحظ اختلف االزاحة والطول مقارنة باملدخلة عىل األقراص املهيئة يف  OEMراجع أعاله . أتاريإقالع 

ست عرشيأسيك
6OEM0002h )2(

"Loader"4C 6F 61 64 65 72

" هنا عىلIHC سيخزن دامئا "98/95 ويندوز متعقب وحدة تخزين(،  يستخدمها  أتاري أس يت للكشف عن تغيري القرص. )0x00 0x00 0x00 بت( )االعتيادية : 24 )الرقم التسلسيل للقرص
( هذه القيمة يجب أن تتغري إذا تغري محتوى القرص خارجيا، وإال أتاري أس يت لن يتعرف عىل التغيري عند إعادة إدراج القرص. هذه املدخلة تغطي عىلالغري املحمية من الكتابةاألقراص املرنة 

; انظر أعاله.األمناطوللحصول عىل أقىص توافو (ق، يجب هنا تطابو (ق بعض PC عىل األقراص املهيئة يف OEMحقل 
3SERIAL0008h )8(

. )القرص املرن(BPBكتلة  أتاري 
إزاحةرمز تذكريبايتمحتوى

DOS 2.0 BPB

DS  SSBOOT  بايت بني:ة إنتيل( عدد بايتات يف القطاع املنطقي. )نهوي-كبري(2)حجم القطاع 
2BPS00Bh )11(

00 02LSB/MSB

DS  SSBOOT .2 يدعم فقط GEMDOS. نظام   2  قوة العدد يجب أن يكون عدد القطاعات يف كل عنقود. 
1SPC00Dh )13(

 02LSB/MSB

 يف بداية القرص املنطقي، وتشملالقطاعات املنطقية: املحجوزةعدد  بايت بني:ة إنتيل( 2)القطاعات املحجوزة 
(.FAT12/FAT16 )يف 1قطاع االقالع. عادة تكون  

 DS  SSBOOT
2RES00Eh )14(

0001LSB/MSB

DS  SSBOOT .2 املخزنة عىل القرص املنطقي. عادة تكون FATsعدد نسخ . FATsعدد 
1NFATS010h )16(

 02LSB/MSB

 بايت بني:ة إنتيل( العدد اإلجاميل ملدخالت أسامء امللفات التي ميكن2 )عدد املدخالت اإلجاميل يف الدليل الجذر
تخزينها يف الدليل الجذر للقرص املنطقي.

 DS  SSBOOT
2NDIRS011h )17(

0070LSB/MSB

 بايت بني:ة إنتيل( العدد اإلجاميل للقطاعات املنطقية عىل2 )عدد القطاعات اإلجاميل عىل القرص املنطقي
القرص املنطقي وتشمل القطاعات املحجوزة.

 DS  SSBOOT
2NSECTS013h )19(

A0D0 02D0 02LSB/MSB

ST عىل األقراص الثابتة. لكن ال يستخدم من قبل نظام F8بايت واصف الوسيط سيكون واصف الوسيط 
BIOS  قارن مع( .FAT ID)

 DS  SSBOOT
1MEDIA015h )21(

F9F8F8LSB/MSB

 بايت بني:ة إنتيل( 2 )هذه FATعدد القطاعات املنطقية لكل 
.FATعدد القطاعات املنطقية التي تحتلها كل نسخة من 

 DS  SSBOOT
2SPF016h )22(

0005LSB/MSB

DOS 3.0 BPB

،0 بايت بني:ة إنتيل( غري قابل للتطبيو (ق عىل القرص الثابت. املدخلة 2 )عدد القطاعات الفيزيائية يف كل مسار
تشري إىل أن املدخلة محجوزة، لكن ليس مستخدمة.

 DS  SSBOOT
2SPT018h )24(

0009LSB/MSB

، تشري0 بايت بني:ة إنتيل( غري قابل للتطبيو (ق عىل القرص الثابت. املدخلة 2 )عدد الرؤوس/الجوانب عىل الوسيط
إىل أن املدخلة محجوزة، لكن ليست: مستخدمة.

 DS  SSBOOT
2NSIDES01Ah )26(

00 0201 0001 00LSB/MSB

 عند0 بايت بنية: إنتيل( ال يجب استخدمها إذا كانت مدخلة القطاعات املنطقية: 2 )عدد القطاعات املخفية
0x13 0. وهذا ال تتوافو (ق معx01Cيف DOS 3.31 BPB 

 DS  SSBOOT
2NHID01Ch )28(

00LSB/MSB

19BPB00Bh )11(

)01Eh )30متفاوت( / شفرة إقالع )إن وجدت(نهوي-كبري و نهوي-صغريبيانات قطاع إقالع خاصة )بنية مختلطة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Big-endian
https://en.wikipedia.org/wiki/Little-endian
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#BPB331_OFS_11h
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#BPB20_OFS_08h
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#BPB30
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#FATID
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#RSVD_SECTORS
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#BPB20
https://en.wiktionary.org/wiki/patterns
https://en.wikipedia.org/wiki/non-write-protected
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_Tracker
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_TOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_TOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_TOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_TOS
https://en.wikipedia.org/wiki/68000
https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_ST
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_formatting
https://en.wiktionary.org/wiki/relative
https://en.wikipedia.org/wiki/Buffer_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Checksum
https://en.wikipedia.org/wiki/Host_adapter
https://en.wikipedia.org/wiki/Host_adapter
https://en.wikipedia.org/wiki/Host_adapter
https://en.wikipedia.org/wiki/Host_adapter
https://en.wikipedia.org/wiki/Device_driver


، إذا فشل تحميل النظام، ميكن للشفرة أتاريإعادة التعينيشفرة إقالع تخص نظام ملفات وتشغيل أتاري أس يت. وليس هناك أية فرضيات ملوقع تحميل الشفرة، التي يجب أن تقبل شفرة االقالع. 
 بدون تعديلالتسجيالت نهوي-كبري( وجميع 0x4E 0x75 مع متتالية 0x4E75 شفرة التشغيل )RTS 68000 مع تعليمة BIOSالعودة إىل 

متفاوتمتفاوت

، خوارزمية تدقيو (ق املجموع68000يف جهاز أتاري أس يت ( 4660$. )1234 -بت. الذي يجب أن يساوي16 تدقيو (ق املجموع بايت األخرية يف قطاع االقالع محجوزة من أجل 2تدقيق املجموع،  
. مدخلة تدقيو (ققابال لإلقالع سيعترب هذا القطاع BIOS. نظام $1234 الرقم السحري بايت، إذا كانت النتيجة تساوي 512 بايت هذه يف قطاع االقالع 2 وتشمل نهوي-كبري كلمة 256تضيف 

. ومبا أنتصفر بايت، ال يتم تضمني بقية القطاع يف تدقيو (ق املجموع، و512املجموع هذه ميكن استخدمها من أجل محاذاة تدقيو (ق املجموع وفقا لذلك. إذا كان حجم القطاع املنطقي أكرب من 
 يف هذا املكان )وإضافة0x55 0xAA غري موجود هنا،  ينصح بوضع التوقيع 0x55 0xAA إذا كان توقيع القطاع FAT، ال تقبل بالخطأ األقراص املرنة املهيئة بنظام PCبعض أنظمة تشغيل 

 ال0x1234 لتتأكد من أن تدقيو (ق املجموع الرقم التسلسيل أو البيانات الخاصة أو شفرة االقالع بايت غري مستخدمة يف منطقة 2( واستعامل IBM متوافو (ق مع أنظمة روتني وهمي أو محمل إقالع
 يف نفس الوقت(. IBM PC ويف أتاري أس يت املشرتك تنفيذي يف fat code غطاءيتطابو (ق )إال إذا كان ملف أو 

إنتل ال تخزن يف أي مكان عىل القرص. مقارنة مبعالجات 0x1234 نفسه. قيمة الرقم  الرقم السحري، وليست قيمةاملحاذاة تحتفظ بقيمة Atari يف قطاعات إقالع تدقيو (ق املجموعمدخلة 
x86 680  موتوروال ، معالجاتx0  املستخدمة يف أجهزة أتاري تستخدم نهوي-كبري ويجب أخذ هذا التمثيل باالعتبار عند حساب تدقيو (ق املجموع. ونتيجة لهذا من أجل شفرة التحقو (ق من 

-بت.16، يجب تبديل أزواج بايتات قبل إضافة x86صحة تدقيو (ق املجموع التي تشتغل عىل أجهزة 
-16 وميكن كتابتها بكلمة 1FFh عند AAh و1FEh عند 55h سيكون1FEh يف قطاعات اإلقالع، يف التوقيع عند الحيد   هوي صغري  ن تستخدم  IBMألن األجهزة املتوافقة مع أنظمة •

.نهوي كبري  يف برامج املعالجات األخرى بطريقة55AAh ، بينام تكتب  x86 يف برامج املعالج AA55hبت 
-بت16 بايت أو 2  = الكلمة أي Word، و stub / dummy routineروتني وهمي = •

 : ملف تنفيذي يتضمن شفرة ألكرث من معالج واحد. ويتم اختيار الشفرة الصحيحة آليا زمن التشغيل.FAT Binary /FAT Codeالشفرة الثنائية •

$.1234. ويستخدم أيضا تدقيو (ق املجموع Root Sector قطاع الجذر يف أتاري يدعى MBRسجل االقالع الرئييس •

201FEh )510(

CHS 0-0-1( 0)القطاع املنطقي  )قطاع إقالع القرص املرن(بنية قطاع إقالع أتار(ي أس يت
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF 

0000 60 38 4C 6F 61 64 65 72 00 00 00 00 02 02 01 00 [`8Loader........ ]
0010 02 10 00 24 03 F8 02 00 0A 00 01 00 00 00 00 00 [...$.ø.......... ]
0020 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 53 57 [..............SW ]
0030 4F 4F 53 48 20 20 49 4D 47 00 70 07 32 3C 07 77 [OOSH  IMG.p.2<.w ]
0040 48 E7 C0 00 3F 3C 00 25 4E 4E 54 8F 4C DF 00 03 [HçÀ.?<.%NNT.Lß.. ]
0050 20 7C FF FF 82 40 30 81 04 41 01 11 51 C8 FF E2 [ |ÿÿ‚@0..A..QÈÿâ ]
0060 20 7C FF FF 82 40 70 0F 42 58 51 C8 FF FC 33 FA [ |ÿÿ‚@p.BXQÈÿü3ú ]
0070 FF AE 00 00 04 82 3F 39 00 00 04 46 3F 3C 00 07 [ÿ®...‚?9...F?<.. ]
0080 4E 4D 58 4F 4A 80 67 00 00 F6 2A 40 41 FA FF 9C [NMXOJ€g..ö*@Aúÿœ ]
0090 4A 90 66 06 20 B9 00 00 04 32 30 2D 00 08 E1 48 [J.f. ¹...20-..áH ]
00A0 D0 80 38 40 D9 FA FF 84 30 3A FF 76 67 10 3C 3A [Ð€8@Ùúÿ„0:ÿvg.<: ]
00B0 FF 72 38 3A FF 70 26 7A FF 6E 60 00 00 B4 3C 2D [ÿr8:ÿp&zÿn`..´<- ]
00C0 00 0A 38 2D 00 08 D8 6D 00 06 26 7A FF 5E 61 00 [..8-..Øm..&zÿ^a. ]
00D0 00 B0 66 00 00 AA 20 4C 30 2D 00 06 E1 48 E3 48 [.°f..ª L0-..áHãH ]
00E0 41 F0 00 00 43 FA FF 48 90 FC 00 20 B1 CC 6D 00 [Að..CúÿH.ü. ±Ìm. ]
00F0 00 8E 70 0A 12 30 00 00 B2 31 00 00 66 EA 51 C8 [.Žp..0..²1..fêQÈ ]
0100 FF F4 7E 00 1E 28 00 1B E1 4F 1E 28 00 1A 2C 7A [ÿô~..(..áO.(..,z ]
0110 FF 1A 26 7A FF 12 42 84 0C 47 0F F0 6C 52 36 07 [ÿ.&zÿ.B„.G.ðlR6. ]
0120 55 43 C6 ED 00 02 D6 6D 00 0C 0C 44 00 40 6C 08 [UCÆí..Öm...D.@l. ]
0130 4A 44 67 0E B6 45 67 10 61 46 66 42 E1 8C E3 8C [JDg.¶Eg.aFfBáŒãŒ ]
0140 D7 C4 3C 03 3A 03 42 84 D8 6D 00 02 DA 6D 00 02 [×Ä<.:.B„Øm..Úm.. ]
0150 34 07 E2 4A D4 47 12 36 20 01 E1 49 12 36 20 00 [4.âJÔG.6 .áI.6 . ]
0160 08 07 00 00 67 02 E8 49 02 41 0F FF 3E 01 60 A8 [....g.èI.A.ÿ>.`¨ ]
0170 4A 44 67 04 61 0A 66 06 2F 3A FE AC 4E 75 60 FE [JDg.a.f./:þ¬Nu`þ ]
0180 3F 39 00 00 04 46 3F 06 3F 04 2F 0B 42 67 3F 3C [?9...F?.?./.Bg?< ]
0190 00 04 4E 4D DE FC 00 0E 4A 40 4E 75 00 00 00 00 [..NMÞü..J@Nu.... ]
01A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................ ]
01B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................ ]
01C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................ ]
01D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................ ]
01E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................ ]
01F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 7D [..............$} ]

     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

 بايت لألمام(38h )أي $3A ( تقفز إىل شفرة االقالع عند الحيد بايت2تعليمة القفزة )

'Loader ؛ سلسلة املحارف '( بايت6) أتاري أس يت عىل وحدات التخزين التي تتضمن محمل إقالعلصيقة االسم 

( بايت3الرقم التسلسيل للقرص )

  BPB  منطقة معامالت 

( بايت2): FATعدد القطاعات يف كل نسخة ( بايت2عدد بايتات يف كل قطاع )

( بايت2عدد القطاعات لكل مسار )( بايت1)عدد القطاعات يف كل عنقود 

( بايت2عدد الجوانب عىل الوسيط )( بايت2عدد القطاعات املحجوزة  )

( بايت2عدد القطاعات املخفية )( بايت1 يف نظام امللفات )FATعدد نسخ 

بيانات قطاع إقالع خاصة )مختلطة نهوي-صغري ونهوي-كبري( متفاوت( بايت2عدد مدخالت الجذر  )

( بايت1محجوزة )( بايت2عدد القطاعات عىل الوسيط )

( بايت1واصف الوسيط )

منطقة الشفرة
 من عند النهاية مللء كامل القطاع(00شفرة إقالع، )محشوة ببايت 

 ؛ ويعترب القطاع قابل لإلقالع.$1234الرقم السحري  بايت حتى يصبح تدقيو (ق املجموع 2(؛ يتم حساب هذه  بايت2 )تدقيو (ق املجموع

 ورمبا كذلك عىل أقراص الرشكات األخرى، لكنها عموما القرص االقالع تستخدم عىل OEM. بايتات عدد القطاعات املخفية عىل األقراص املرنة هذا النظام يتجاهل أيضا .:واصف الوسيط  ال يستخدم بايت TOSرغم أن بعض أنظمة امللفات تستخدمه، نظام 
 األخرية بايت2' و Loader بالشكل'OEM، يجب أن يكون املحمل معرفة القرص إذا تبدل. بعض اإلداوات يك تستطيع التعامل مع TOS يكتب يف زمن التهيئة ويجب أن يكون فريد يك يستطيع الرقم التسلسيل.: ال تقبل االقالعتستخدم عىل األقراص التي 

 أن يكون صحيح. تدقيو (ق املجموعمحفوظة لقيمة املعادلة التي تسمح ل

إزاحةبايتاسمنهوي-صغري ونهوي-كبريحقول بيانات منطقة قطاع االقالع الخاصة )محمل االقالع( برتتيب مختلط 

)EXECFLG2 01E )30-بايت نهوي كبري( .2_'  )برتتيبcmdload( املنسوخة إىل متغري النظام الذي يدعى word بايت )2، قيمة علم تنفيذ

. 020 بايت نهوي كبري(. عند الحيد 2)ترتيب Load modeمنط التحميل 
 عن طريو (ق اسمه واستخدام نظام امللفات.FNAME تأمر املحمل بالبحث عن وتحميل ملف 0القيمة صفر •

 دون اإلشارة إىل نظام امللفات.SSECT  بداية من SCETCNTالقيم األخرى تأمر املحمل بتحميل سلسلة من القطاعات يف •

LDMODE2020 )32(

)34( SSECT2022.منط التحميل يف 0 يقرأ )نهوي كبري(. يستخدم فقط عندما ال تكون القيمة أول قطاع

)36( SCETCNT2024.منط التحميل يف 0)نهوي كبري(. يستخدم فقط عندما ال تكون القيمة  التي ستحمل / ستقرأ عدد القطاعات

)LDADDR4026 )38 بايت نهوي كبري(. عنوان الذاكرة حيث سيتم تحميل امللف أو القطاعات 2) عنوان التحميل

)FATBUF402A )42$ ستختار آليا العنوان املناسب,00000000 والدليل الجذر. القيمة FAT بايت نهوي كبري( يشري إىل عنوان الذاكرة أين سيتم تحميل بيانات 4 ) :FATعنوان 

4F 4F 53 48 20 20 49 4D 47 57 53منط التحميل  يف0يستخدم فقط عندما تكون القيمة    يف امتداد.3 محارف + 8 من  بدون '.'(8.3)اسم اسم امللف و امتداد 
FNAME1102E )46(

'SWOOSH  IMG'

)reserved039 )57.محجوزة

)BOOTIT03A )58شفرة إقالع

 من أي قرص برصف النظر عن مكان ظهوره يف الدليل 'image file ميكنه تحميل ملف ST بايت. محمل إقالع 512 مدخلة = قطاع 16 بايت * 32 بايت نهوي صغري(. كل مدخلة 2                                عدد املدخالت يف الدليل الجذر )

https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_ST
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68000
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_x86
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_x86
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)
https://en.wiktionary.org/wiki/alignment
https://en.wikipedia.org/wiki/Fat_binary
https://en.wiktionary.org/wiki/overlay
https://en.wiktionary.org/wiki/zero-filled
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/Big-endian
https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_sum
https://en.wiktionary.org/wiki/registers
https://en.wikipedia.org/wiki/Opcode
https://en.wiktionary.org/wiki/relocatable


MSXحاسوب أم أس أكس 

 )SONY MSX MSX-DOS/MSX BASIC(

 التي صممت الجهاز بالتعاون مع مايكروسوفت.ASCII واملدير يف رشكة أسيك مايكروسوفت اليابان، ثم نائب مدير Kazuhiko Nishi كان يدعى MSX.: املسؤول عن مرشوع 1983 يونيو/حزيران عام 16 يف مايكروسوفت أعلنت عنه الحاسوب املنزيلهذا 
(.Microsoft Basic ؛ )لغة الربمجة املمتدة من مايكروسوفت بيسيك BASIC بيسيك للغة  الربنامج الثابتهذه األخرية وفرت

 كان نادرا يف الواليات املتحدة، لكنه كان معروف يف معظم اليابان، ويف الرشق األوسط، والربازيل، واالتحاد السوفيايت، وهولندة، وإسبانيا، وأقل انتشار يف عدة دول أوربية أخرى. من الصعب تقديرMSXرغم مشاركة مايكروسوفت يف املرشوع،  إال أن جهاز 
، لكن يف اليابان تقدر بخمس مليون وحدة.MSXعدد األجهزة املبيعة حول العامل من 

 كان األكرث شعبية يف البالد العربية. Sakhr MSX AX170. بينام الطراز صخرالنسخة العربية من هذه األجهزة كانت يف الثامنينات من 

مواصفة الجهاز )حسب الطراز(
 MSX/MSX2/MSX2+/MSX turboRاألجهزة: 

، Zilog Z80-بت: 8معالج ميكرو 
 كيلوبايت. 512-8  : منRAMذاكرة وصول عشوايئ 

 كيلوبايت.32/48/64/96 : حجم متفاوت ROMذاكرة للقراءة فقط 
.....( DiskROM )والحقا تضمنت إضافات أخرى مثلBIOS ونظام MSX BASIC: تضمنت الربنامج الثابت للغة بيسيك ROMرشيحة 

/ كيلوبايت. ورشيحة للصوت. 16/128/192: حجم متفاوت   V  RAMذاكرة للفيديو 
 بوصة )باستثناء الطراز األول(. 3.5قرص مرن 

 وكلهام من رشكة مايكروسوفت.MSX BASIC إىل جانب لغة: الربمجةMSX-DOSنظام الت:شغيل 

 أنتجته رشكات عدة مثل، سوينMSXقيل أيضا أن املرشوع تزعمته مايكروسوفت كمحاولة لتوحيد املعايري وسط مصنعي العتاد أنذأك. جهاز  ”.MicroSoft eXtended" مايكروسوفت )بيسيك( املمتدة تعني جملة  يف الغالب، MSXاألحرف املخترصة 
Sony، توشيبا Toshibaو باناسونيك ،Panasonic، دايو ، Daewoo و فيليبس ،Philips.

MSX−DOS نظام التشغيل أم أس أكس دوس
.MSX Turbo-R مع حاسوب 1990يف عام  2.31 وأخر إصدارته كانت. CP/M-80 2 ونظام   MS-DOS 1.25:[  8  ]مزيج بني مايكروسوفت دوسكان  وMSX-DOS    دوس   أس أكس  مأ كان يدعى MSXالنظام الرسمي الوحيد املستخدم يف أجهزة 

MSX-DOS 2. عىل القرص، حيث يوجد الكثري من امللفات املساعدة وبعض اإلداوات. لكن MSXDOS2.SYS  وCOMMAND2.COM ونواة )مع بعض امتدادات لغة بسيك( وملفات نظام التشغيل ROMتضمنت ذاكرة    MSX-DOS 2 :[  9  ]اإلصدارة 
 .MSX-DOS 1.0xتبدوا ظهريا أكرث تعقيدا من إصدارة 

،: النظام كان يعمل جيدا "كنظام تشغيل قرص مرن"، لكن مع الوقت ظهرت خيارات للتخزين أخرى يف شكل عتاد للهوة مركب )يف بداية التسعينات القرص املرن كان الخيار الوحيد يف الجهاز للتخزين البيانات الكبرية هوMSX-DOSيف زمن تطوير نظام 
دارة هذه األجهزة، لكن كانت هناك  بعض املشاكل: استخدم يف إMSX−DOS ويف عرصنا، أجهزة قراءة بطاقات الوسائط املتعددة(. نظام IDE و SCSIكانت يف شكل متحكامت القرص الثابت 

 غري رسمية لدعم نظام ملفاتpatches لكن كانت هناك رقع  ميغابايت.32 التي ال ميكنها أن تتجاوز وحدة التخزين. هذا يحد من حجم FAT12،: ويدعم فقط نظام ملفات -بت16  يتعامل مع أعداد القطاع بقيمMSX-DOSنظام •
FAT16 (إضافة مؤقتة إىل جزء من شفرة الربنامج .)الرقعة هي

 الخاصة بنواة نظام التشغيل، وممثل يف الحاسوب عن طريو (ق متحكامت القرص املرن الخارجية ومحركات القرص املرن املدمجة. والROM الفعيل )الشفرة التي تتعامل مع عتاد متحكامت التخزين الكبرية( مضمن داخل ذكرة   مشغل العتاد•
.custom driverلشفرة النواة لتضمني املشغل املخصص  برمجة عكسية ؛ ولذلك تحتم عىل مطوري هذا العتاد الخاص )ملتحكامت التخزين( عمل ROMتوجد طريقة رسمية موثقة للتضمني مشغل عتاد مخصص يف ذاكرة النواة 

 يطلب منMSX-DOS نظام ،A : ملشغل العتاد. عىل سبيل املثال، للنفاذ أو للوصول إىل القرصAPI واجهة برمجة التطبيقات كام تظهر للمستخدم ووحدات الجهاز التي تعرضها محارف القرصهناك عالقة واحد-لواحد مبارشة وثابتة بني •
. هذا ال يشكل مشكلة مع األقراص املرنة، لكن عند استخدام أجهزة أكرث تعقيد متلك قسم أو عدة أقسام، املشغل سيكون املسؤول )وعادة األدواتB:املشغل النفاذ إىل أول جهاز فيه ؛ بينام يستعلم عن الجهاز الثاين عند النفاذ إىل القرص 

 إىل الجهاز والقسم.إسناد القرصالخارجية التي من صنع مطور املشغل ستكون أيضا مسؤولة( عن إدارة 
 عىل شفرة النواة.   رمجة عكسيةب( فصعب جدا، ويحتاج إىل عمل CD-ROM)مثل األقراص املدمجة  non-blockأما إدارة األجهزة التي ال متلك كتل•

MSX-DOSإقالع 
 الختيار معاملFAT من أول بايت يف نسخة FAT ID استخدم قيمة هوية MS-DOS 1.25لكنه مثل  يف االقالع، القرص املرن عىل قطاع اإلقالع يف عملية االقالع ومل يستخدم BDOS ROM استخدم روتينيات MSX-DOS، نظام MS-DOS 2.xعكس 

. قطاع االقالع يف BPB بدال من العودة إىل كتلة   FAT12      نظام امللفات
،: وإمكانية3 ½ إىل جانب3 ¼ يف أكرث من منفذ للقرص، )أي إمكانية وجود محرك القرص املرنFDCلكن النظام يستطيع االقالع من عدة محركات أقراص مرنة مع وجود أكرث من حاوية )خرطوشه( قرص مرن  ورغم أنه مل يوفر طريقة لإلقالع القرص املرن!.

استخدام أحدهام مع قرص قابل لإلقالع(.
 وميكن أنMSX-DOS 1 ال يستخدم املعلومات املخزنة يف مناطو (ق معينة يف القرص )قطاع االقالع(، لذلك هذه املعلومات ليس صحيحة بالرضورة عىل أقراصMSX-DOS 1، إال أن MSX-DOS 2 و MSX-DOS 1رغم معيارية بنية القرص املستخدمة يف 

 أوMSX-DOS 1” يف قطاع االقالع( ولن يعمل مع أقراص volume id)أي، األقراص التي متلك الهوية “ MSX-DOS 2 يف املهيئة سوف يعمل فقط مع األقراص UNDELأيضا، األمر  مع هذه األقراص. MSX-DOS 2تتسبب يف مشاكل عند استخدام 
.: ومعلومات معالجة البيانات يف ثالثة مناطو (ق. قطاع االقالع سيكون دامئا يفمنطقة البيانات، القطاعات موزعة عىل أربعة مناطو (ق عىل القرص، )أنظر للجدول(، بيانات امللفات التي تكتب إىل القرص تسجل يف MSX-DOS يفاألقراص املهيئة يف األنظمة أخرى. 

.DPB، والدليل، ومنطقة البيانات( ستكون مختلفة وفقا للوسيط، لهذا يجب العودة إىل جدول FAT،: لكن القطاعات العليا األخرى )  0  لقطاع ا

0القطاع # 

القطاع # ؟

القطاع # ؟

القطاع # ؟
 
 

القطاع األخري

>--

>--

>--

>--

>--

القرص 

 ومعلومات القرص, MSX-DOSبرنامج بدء تشغيل Boot sectorقطاع االقالع

معلومات التحكم الفيزيائية: الخاصة بالبيانات عىل القرص.FATجدول توزيع امللفات

معلومات التحكم يف امللفات عىل القرص.Directoryالدليل

بيانات امللفات الفعلية.Data areaمنطقة البيانات

محتوى

DPB هذه ميكن الحصول عليها من
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 وقطاع اإلقالعDPBجدول كتلة معامالت القرص 

 ميكنه التعامل مع معظم أنوع محركات األقراص، ألن االختالف بني الوسائط ميكن معادلته عن طريو (ق معالج متثيل األقراص.MSX−DOS لكل قرص متصل، حيث تسجل معلومات القرص. الذاكرة يف منطقة العمل يف DPB، يتم تخصيصMSX−DOSيف 
والجدول التايل. البيانات     BPB   3.0معامالت ، كام تظهر يف DPB.لحظ االختالف بني محتويات قطاع اإلقالع وجدول MSX−DOS(، تقرأ عند بدء تشغيل 0 عىل القرص )القطاع #قطاع االقالع، والتي هي يف األصل عىل DPBاملعلومات املكتوب يف جدول 

.DPB وجدول  قطاع االقالعستكون مرتبة بشكل مختلف يف

1DD/: 92 قطاعاتDD/ : 91 قطاعاتDD/ :82 قطاعاتDD/ :8ةدعاق → قاعدةرقم القرص قطاعات

Media ID+1واصف الوسيط )هوية(0F8H0F9H0FAH0FBHنوع الوسيط

3+ 2+حجم القطاع1212عدد الجوانب

Directory mask+4قناع الدليل80808080عدد مسارات كل جانب

Directory shift+5إزاحة الدليل )تبديل(9988عدد بايتات كل مسار

Cluster mask+6قناع العنقود512512512512عدد بايتات كل قطاع

Cluster shift+7إزاحة العنقود )تبديل(2222حجم العنقود )بالقطاع(

FAT+8 +9القطاع األعىل للجدول توزيع امللفات 2312 )بالقطاع(FATحجم 

FAT+10عدد نسخ FAT2222عدد نسخ 

11+عدد مدخالت الدليل112112112112عدد امللفات القابلة للتسجيل

13+ 12+القطاع األعىل ملنطقة البياناتMSX-DOSالوسيط املدعوم يف 

15+ 14+1كمية: العناقيد +

FAT+16عدد القطاعات املطلوبة من أجل نسخة 

18+ 17+القطاع األعىل ملنطقة الدليل

20+ 19+ يف الذاكرةFATعنوان 

 يف الذاكرة ومعلومات أخرى لكل قرص كتب عىل قطاع االقالع.DPB. )تحصيل معلومات القرص( النداء يعود بعنوان DPB للنفاذ إىل1BH نداء النظام   [  25  ]تستخدم وظيفة 
MSX-DOS أقراص. يف نظام محرك األقراص الواحد, وميلك ميزة محاكاة قرصيني )عرب استبدال األقراص املرن مؤقتا(, ويدعم استخدام لوحة املفاتيح، والشاشة، والطابعة.8 يدعم حتى 

-قطاعات هذا يعني8. وكالمهام يستخدم بنية املسار ب: 2DD أو وجهني 1DDالنظام ميلك مدير ملفات مرن ال يعتمد عىل البنية الفيزيائية للقرص، ويدعم عدة وسائط، ميكن استخدام نوعان من األقراص املرنة املعيارية ذات الكثافة املزدوجة؛ وجه واحد 
إمكانية استخدام أربعة أنواع من الوسائط. الجدول أعاله يعرضها يف مايكروسوفت.

روتني تحديد نوع الوسيط
( من القرص املستهدف.1، القطاع 0أقرأ قطاع االقالع )املسار.1
(8086 يف أنظمة JMP )هذه هي تعليمة القفزة 0EBh أو 0E9hتأكد ما إذا كان البايت األول هو .2
.0FFh و 0F8h ميرره املتصل وتأكد أنه بني FAT؛ لذلك، استخدم أول بايت من نسخة  MS−DOS 2.0(، اعترب أن إصدارة القرص قبل 2إذا فشلت الخطوة ).3

(، إذن ال ميكن قراءة هذا القرص.3(، استخدم هذا كواصف وسيط. إذا فشلت الخطوة )3إذا نجحت الخطوة ).1
 )راجع الجدول التايل :: قطاعMS−DOSميكن الحصول عليه من قطاع إقالع  MSX−DOS  الخاص بنظامDPB وما فوق. 2.0، اإلصدارة MS−DOS الخاص بنظام DPB هذا  #.1D  إىل  #0B (، أقرأ بايتات من2إذا نجحت الخطوة ).4

(. ملعلومات أكرث، راجع الدليل الرسمي، باللغة االنجليزية، عىل األنرتنت.MSX-DOS اإلقالع يف وحدات تخزين دوس

::دوس قطاع إقالع متلك تخطيط شبيه جدا بFAT12 نظام ملفات باملهيئة MSX-DOS وحدات تخزين   
إزاحةمثال/رمز تذكريطول / بايتوصف

3EB FE 900x000(0xEB 0xFE 0x90 )مثال، MSX-DOS / Dummy jump  وهميةتعليمة قفزة 

8SANYO2.00x003 (.0x20 )ميكن أن يكون محشو بفراغات ؛ بايتOEMاسم صانعي القطع األصلية 

 (DOS 2.0 BPB )تشمل معامالت DOS 3.0 BPB كتلة 

إزاحة بايتمحتوى

 DOS 2.0 BPB  معامالت

]0BLSB ]24 بايت512عدد بايتات يف القطاع املنطقي. )حجم القطاع( قوة العدد اثنني، عادة تكون القيمة 
200Bh )11(

0CMSB ]24[

)13( 128100Dh، 64، 32، 16، 8، 4، 2، 1عدد القطاعات املنطقية يف كل عنقود. )حجم العنقود(، القيم املعرتف بها هي: 

 يف صورة نظامFAT( قبل أول MSX-DOS. )عدد القطاعات الغري مستخدمة من قبل عدد القطاعات املنطقية املحجوزة
(FAT32 من أجل 32 عىل األقل من أجل هذا القطاع. )وعادة1امللفات. ستكون 

0ELSB
200Eh )14(

0FMSB

)21010h )16 املخزنة عىل القرص املنطقي، تقريبا دامئا FATsعدد نسخ 

011LSB ستكون FAT32 لكن يف FAT16 أو FAT12عدد املدخالت اإلجاميل يف الدليل الجذر. )أي عدد امللفات املمكن إنشائها( يف 
2011h )17(

12MSB

عدد القطاعات اإلجاميل عىل القرص املنطقي. وتشمل القطاعات املحجوزة. )عدد القطاعات لكل قرص(
 0x020 بايت عند الحيد 4إذا كانت صفر، تستخدم قيمة 

13LSB
2013h )19(

14MSB

)1015h )21(FAT ID. )قارن مع واصف الوسيط

 وتستخدم قيمة0 تعني إىل FAT32. لكن يف FAT12/FAT16( من أجل FAT. )حجم FATعدد القطاعات املنطقية يف كل 
 عوض ذلك.0x024-بت عند الحيد 32

16LSB
2016h )22(

17MSB

DOS 3.0 BPB معامالت 

190x00B
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https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#BPB331_OFS_15h
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https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8086
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1.20 للقرص املرن 15. مثال INT 13h CHS. لألقراص التي تستخدم قياسات PSTعدد القطاعات الفيزيائية يف كل مسار 
، تشري إىل أن املدخلة محجوزة، لكن ليس مستخدمة.0ميغابايت. املدخلة 

18LSB
2018h )24(

19MSB

 للقرص املرن2. مثال INT 13h CHSعدد الرؤوس عىل الوسيط )عدد الجوانب املستخدمة( لألقراص التي تستخدم قياسات 
، تشري إىل أن املدخلة محجوزة، لكن ليس مستخدمة. 0ذو وجهني. املدخلة 

1ALSB
201Ah )26(

1BMSB

. وهذه ال0x13 عند 0 هذه. ال يجب استخدمها إذا كانت املدخلة FATعدد القطاعات املخفية التي تسبو (ق وحدة التخزين 
  عىل الوسيط غري املقسم.0 ويجب أن تكون DOS 3.31 BPB يف0x01Cتتوافو (ق مع 

1CLSB
201Ch )28(

1DMSB

BPB عند مترير التحكم إىل قطاع اإلقالع. هذه املوقع أصبح يتداخل مع بنية MSX-DOS 1. هذا املوقع حيث تقفز أجهزة MSX داخل شفرة إقالع Z80 من أجل معالجات MSX-DOS 1مدخلة شفرة 
 ما مل تتخذ إجراءات وقائية خاصة كمثل  وقف املعالج هنا يف متكررةMSX، وسيؤدي إىل انهيار جهاز IBM PC يف قطاعات االقالع املتوافقة مع x86 أو شفرة قطاع االقالع املتوافقة مع DOS 3.2منذ 

(.0x18 0xFE for JR 0x01E شفرة التشغيل )tight loop   [  4  ]حلقية 
0x01E(2متفاوت )

MSX-DOS 2  6VOL_ID0x020" يف وحدة تخزين VOL_IDتوقيع "

undelete flag علم اسرتجاع امللفات التي تم حذفها يف MSX-DOS 2 :0 )القيمة االعتياديةx00" إذا كان التوقيع ,VOL_ID 0" موجود عند حيد القطاعx020هذا العلم يشري ما إذا كانت وحدة التخزين ،
 يف مدخالت الدليل(0x0Cتحتفظ مبلفات محذوفة ميكن استعادتها )أنظر للحيد 

1360x026 

 يخزن هنا الرقم التسلسيل للوحدةMSX-DOS 2، نظام 0x020" موجود عند حيد القطاع VOL_ID(. إذا كان التوقيع "0x00000000 )القيمة االعتيادية: MSX-DOS 2 يف الرقم التسلسيل للقرص
التخزين للكشف عن تغيري/تبديل الوسيط )القرص(. 

456 23 36 C00x027

000x02B 00 00 00 500محجوزة

 منذEBPB عند مترير التحكم إىل قطاع االقالع. هذه املوقع يتداخل مع MSX-DOS 2. هذا املوقع حيث تقفز أجهزة MSX  داخل شفرة إقالع Z80  من أجل معالجات MSX-DOS 2مدخلة شفرة 
DOS 4.0 / OS/2 1.2 أو شفرة قطاع االقالع املتوافقة مع x86 يف قطاعات االقالع املتوافقة مع IBM PC وسيؤدي إىل انهيار جهاز ،MSXما مل تتخذ إجراءات وقائية خاصة كمثل  وقف املعالج هنا يف 

(.0x18 0xFE for JR 0x030 شفرة التشغيل )tight loopمتكررة حلقية 
 0x030(2متفاوت )

20x1FEتوقيع

 MSX-DOS     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEFتحليل جزء من بنية قطاع إقالع 

0000 EB FE 90 53 41 4E 59 4F 32 2E 30 00 02 02 01 00 |...SANYO2.0.....|
0010 02 70 00 D0 02 F8 02 00 09 00 01 00 00 00 D0 ED |.p..............|
0020 53 59 C0 32 d0 C0 36 56 23 36 C0 31 1F F5 11 AB |SY.2..6V#6.1....|
0030 C0 0E 0F CD 7D F3 3C CA 63 C0 11 00 01 0E 1A CD |....}.<.c.......|
0040 7D F3 21 01 00 22 B9 C0 21 00 3F 11 AB C0 0E 27 |}.!.."..!.?....'|
0050 CD 7D F3 C3 00 01 58 C0 CD 00 00 79 E6 FE FE 02 |.}....X....y....|
0060 C2 6A C0 3A D0 C0 A7 CA 22 40 11 85 C0 CD 77 C0 |.j.:...."@....w.|
0070 0E 07 CD 7D F3 18 B4 1A B7 C8 D5 5F 0E 06 CD 7D |...}......._...}|
0080 F3 D1 13 18 F2 42 6F 6F 74 20 65 72 72 6F 72 0D |.....Boot error.|
0090 0A 50 72 65 73 73 20 61 6E 79 20 6B 65 79 20 66 |.Press any key f|
00a0 6F 72 20 72 65 74 72 79 0D 0A 00 00 4D 53 58 44 |or retry....MSXD|
00b0 4F 53 20 20 53 59 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |OS  SYS.........|
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
* 
01f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|

 بايت( تقفز إىل شفرة اإلقالع3تعليمة القفزة )

 بايت(8وحدة التخزين )لصيقة اسم 

  DOS 3.0 BPB  منطقة معامالت 

 بايت(1واصف الوسيط ) بايت(2عدد بايتات يف كل قطاع )

 بايتFAT :(2)عدد القطاعات يف كل نسخة  بايت(1)عدد القطاعات يف كل عنقود 

 بايت(2عدد القطاعات الفيزيائية لكل مسار ) بايت(2عدد القطاعات املنطقية املحجوزة )

 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00      بايت(2عدد الرؤوس عىل الوسيط ) بايت(1 يف نظام امللفات )FATعدد نسخ 

0000 eb fe 90 59 44 2d 36 34 30 20 20 00 02 02 01 00 |...YD-640  .....|
0010 02 70 00 d0 02 f8 02 00 09 00 01 00 00 00 18 10 |.p..............|
0020 56 4f 4c 5f 49 44 00 39 7d 03 63 00 00 00 00 00 |VOL_ID.9}.c.....|
0030 d0 ed 53 6a c0 32 72 c0 36 67 23 36 c0 31 1f f5 |..Sj.2r.6g#6.1..|
0040 11 ab c0 0e 0f cd 7d f3 3c 28 26 11 00 01 0e 1a |......}.<(&.....|
0050 cd 7d f3 21 01 00 22 b9 c0 21 00 3f 11 ab c0 0e |.}.!.."..!.?....|
0060 27 cd 7d f3 c3 00 01 69 c0 cd 00 00 79 e6 fe d6 |'.}....i....y...|
0070 02 f6 00 ca 22 40 11 85 c0 0e 09 cd 7d f3 0e 07 |...."@......}...|
0080 cd 7d f3 18 b8 42 6f 6f 74 20 65 72 72 6f 72 0d |.}...Boot error.|
0090 0a 50 72 65 73 73 20 61 6e 79 20 6b 65 79 20 66 |.Press any key f|
00a0 6f 72 20 72 65 74 72 79 0d 0a 24 00 4d 53 58 44 |or retry..$.MSXD|
00b0 4f 53 20 20 53 59 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |OS  SYS.........|
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
*
01f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|

 بايت(2عدد القطاعات املخفية ) بايت(2عدد مدخالت الدليل الجذر  )

 بايت(2عدد القطاعات اإلجاميل عىل الوسيط )

منطقة الشفرة

 بايت(4 )حجم MSX-DOS 2الرقم التسلسيل للقرص دوس (2، )متفاوت MSX-DOS 1شفرة إقالع 

 بايت(5محجوزة ) بايت(6 )حجمMSX-DOS 2توقيع 

(2 )متفاوت MSX-DOS 2شفرة دوس  بايت(1علم استعادة امللفات املحذوفة )

 القرص الرئييس )النسخة االنجليزية(مثال أخر منرسائل األخطاء وأسامء ملفات النظام

MSX-DOS 2.2 )MSX2 / 1988 / Ascii( MDOS22DE.ROM بايت(11أسامء ملفات النظام  ) بايت(37رسائل األخطاء )

 بايت(2توقيع )

https://en.wikipedia.org/wiki/opstring
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#BSMSX_OFS_020h
https://en.wikipedia.org/wiki/disk_serial_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#DIR_OFS_0Ch
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#BSMSX_OFS_020h
https://en.wikipedia.org/wiki/opstring
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#BPB331_OFS_11h
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#BPB20_OFS_08h
https://en.wikipedia.org/wiki/INT_13h
https://en.wikipedia.org/wiki/INT_13h
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_sectors_per_track


(New Technology File System)نظام ملفات التقنية الجديدة  NTFSنظام امللفات 

 )البيانات الوصفية(ميتاداتا يف العديد من امليزات مثل دعم HPFS وFAT جدول توزيع امللفات.: نظام إن يت إف أس يتفوق عىل   3.1  ويندوز إن يت ،: منذ ويندوز إن يت، يستخدم رسميا ضمن عائلة أنظمة مايكروسوفت من NTFS إن يت إف أس نظام ملفات
. هذا النظام مل يصمم فقط ألداء العمليات االعتيادية بشكلJFS ونظام امللفات املزود بقيد حوادث ACL متقدمة لتحسني الكفاءة، والوثوقية، وأداء قرص التخزين، باإلضافة إىل تحسني أمن امللفات باستخدام قامئة التحكم بالنفاذ بنية بياناتواستخدام 

 ألنه يستخدم مقدار كبري من املساحة ميغابايت400 التي ال تزيد مساحتها عن األقسامهذا النوع من أنظمة امللفات ال يستحسن استخدامه مع  أرسع مثل القراءة والكتابة، بل حتى العمليات املتقدمة مثل استعادة نظام امللفات، عىل األقراص الكبرية. لكن
 يفالعناقيدلحاميتها من الفساد أو الضياع كام يقوم باستخدام  MFT يقوم بحفظ عدة نسخ لألجزاء الحرجة واملهمة من NTFS . نظام امللفات MFTجدول امللف الرئييس  هو NTFSيف هيكلية )تراكيب( النظام. الجزء املركزي األسايس لنظام امللفات 

كام أن استعامل حجم صغري للعناقيد ال يقلل جيجابايت 5 أو  ميغابايت500 ميكنه متثيل حجم القرص أو القسم مهام كان حجمه ؛  بايت512تخزين بيانات امللفات، وحجم العنقود هنا ال يتوقف عىل حجم القرص أو القسم حيث أن عنقود بحجم صغري 
 يدعمNTFS يعطي أداء جيد مع األقراص الكبرية.  نظام امللفات NTFS ؛ ألن تجزئة امللف عىل عدة عناقيد غري متجاورة يسبب بطء يف الوصول إىل ذلك امللف، ونظام تجزئة امللفات وإمنا أيضا يقلل من عملية القرص الثابتفقط من املساحة املهدورة من 

 وذلك لتميزه بهذه الصفات: FAT هو األفضل لالستعامل مقارنة بالنظام NTFS ؛ ويستطيع آليا اكتشاف القطاعات الفاسدة وترميزها )بعالمة( بحيث ال تستخدم يف املستقبل. ومام سبو (ق عرضه نرى أن نظام Hot fixingالتصليح الفوري لألخطاء 
.FAT مقارنة باستهالكللذاكرةاستهالك أقل .1
فهرسة التصاميم أكرث فاعلية للملفات لكل دليل. .2
 املعلومات الذي يحسن من قوة األمان بشكل كبري.   تشفري.3
ة. الوسائط القابلة لإلزالالتخزين البعيد والذي يوفر توسيعا ملساحة القرص عن طريو (ق إمكانية الوصول إىل .4
 والذي يساعدك يف استعادة املعلومات برسعة عند حدوث فشل يف الطاقة أو مشكلة يف النظام.  NTFSتسجيل االسرتداد لبيانات التعريف .5
 النسبية للقرص والتي ميكن استخدامها ملراقبة مقدار مساحة القرص املستخدمة من قبل املستخدمني كأفراد والتحكم به.   الحصص.6
. FAT  وعند زيادة حجم القرص ال يؤدي ذلك إىل تخفيض األداء كام يحدث مع FAT أكرب بكثري مقارنة ب: NTFSالتحجيم األفضل لألقراص الكبرية. إن الحد األقىص لحجم قرص .7
 فكافة املستخدمني لهم حو (ق الوصول لكافة امللفات بغض النظر عن نوع الحساب. FATالتحكم بالوصول إىل امللفات واملجلدات ودعم حسابات للمستخدمني محدودة, أما يف .8
9.NTFS يعمل بشكل أفضل مع األقراص الكبرية ثم يليه يف ذلك نظام ملفات FAT32 .

  أما إذا وقع العكس سيتم فقدان البيانات. NTFS  إىل FATإمكانية التحويل من .10

. أولNTFS وحدة التخزين وملفات أخرى، تتضمن معلومات عن كافة امللفات واملجلدات عىل (،جدول امللف الرئيس$ )MFT ،$Bitmap ،$LogFile( مثلميتاداتا سوف ينتج عن ذلك عدة ملفات نظام )NTFS بنظام ملفات وحدة التخزينعند تهيئة 
.$MFT قطاع. هذا امللف يصف املعلومات األساسية لوحدة التخزين وموقع ملف ميتاداتا الرئييس 16 وميكن أن يصل طوله إىل   0  القطاع (، الذي يبدأ عند $Boot  )ملف ميتاداتاقطاع إقالع القسماملعلومات عىل وحدة التخزين ستكون 

 بعد التهيئة:NTFSتخطيط وحدة التخزين 

نسخة جدول امللفات الرئييس بيانات ملفات النظام جدول امللفات الرئييس  قطاع إقالع

)قطاع اإلقالع + قطاعات شفرة اإلقالع( NTFSسجل إقالع 

 تخزن أيضاXP/2000م، القطاعات الثامنية األخرية شاغرة )تتضمن فقط بايت أصفار(، أنظمة ويندوز سجل إقالع القس محجوزة من أجل قطاع 16(، ورغم أن هناك شفرة االقالع قطاعات ل6 )منهاقطاعات 7 بطولسجل االقالع NTFS وحدات التخزينيف 
 من دون القطاعات الستة األخرى التييندوز أكس يب، لكن يف الواقع، هذا القطاع ال يستطيع إقالع نظام مثل وقطاع واحد، يوصف غالبا بأنه NTFS مايكروسوفت. سجل إقالع   [  26  ] ! القسم وحدة تخزين يف القطاع األخري يف سجل إقالع من نسخة احتياطية

.:شفرة اإلقالع و طاع اإلقالع( من أجل ق$Boot )تعرف مبلف  قطاع16 يخصص أول نظام التشغيل تقول أن مايكروسوفت يف القسم. وثائو (ق شفرة االقالعتشكل معظم 

  [  35  ]محتوى (فيزيايئ /  خطيعنوان )FAT32سجل اإلقالع

شفرة اإلقالع، التوقيع،BPB/EBPBالقفزة، هوية صانعي القطع األصلية، معامالت 1CHS 0-1-1, LBA 63( 0القطاع املنطقي )قطاع اإلقالع

قطاعات شفرة اإلقالع

2CHS 0-1-2, LBA 64( 1القطاع املنطقي )

شفرة إقالع
3CHS 0-1-3, LBA 65( 2القطاع املنطقي )

4CHS 0-1-4, LBA 66( 3القطاع املنطقي )

5CHS 0-1-5, LBA 67( 4القطاع املنطقي )

6CHS 0-1-6, LBA 68( 5القطاع املنطقي )

بايت كلها أصفار 138هذا القطاع األخري يف شفرة اإلقالع ينتهي ب: 7CHS 0-1-7, LBA 69( 6القطاع املنطقي )

قطاعات غري مستخدمة 8- - - - - - - 16 - 8( 15-7القطاع املنطقي )()محجوزةقطاعات شاغرة 

 قطاعات مستخدمة فعليا يتضمن العنارص التالية:7أول قطاع من 

إزاحةبايتحقل

)3000h )0تعليمة القفزة

)OEM ID8003h )3هوية صانعي القطع األصلية 

)BPB 2500Bh )11معامالت كتلة 

)EBPB 48024h )36معامالت الكتلة املمتدة

)426054h )84شفرة إقالع ابتدائية

)510( 21FEhتوقيع القطاع )عالمة نهاية القطاع(

.NTFS وحدة تخزين أو بنى أخرى. وباستثناء القطاع األول جميع القطاعات ينبغي أن تكون نفسها عىل أي التوقيع، بدون  شفرة إقالع إضافية( املتبقية تتضمن فقط6ألخرى )باألحرى  قطاع ا15
NTFS يف ”$” يف Bootقطاعات “
4 للعنقود أو  قطاعات8 ؛: يف معظم األنظمة التي تستخدم   1  العنقود  و   0  العنقود  ؛: وحدة التخزين األوىل عىل العناقيدهذا امللف يحتل $” Boot“ تعرف باسم NTFS يف قسم  قطاع16 .: أي أن  سجل إقالع وحدة التخزين   يشري إىل   بيانات وصفية   هذا ملف

NTLDR/BOOTMGR مثل شفرةشفرة لإلقالع، كام يتضمن $MFTMirr وامللف املرآوي$MFT وعدد عناقيد ملف الرقم التسلسيل مثل الحجم وBPB يف معامالت وحدة التخزين(. ويتضمن معلومات عن  بايت4096 )كيلوبايت لكل عنقود
NTFS EBPBالكتلة املمتدة 

 واستخدمت مكانها28h حذفت جميع الحقول السابقة بداية من الحيد مايكروسوفت جديدة بالكامل. رغم أنها تتضمن بعض الحقول بنفس العنارص املستخدمة يف الكتلة السابقة، لكن NTFS EBPB، بنية الكتلة املمتدة NTFSيف وحدات التخزين 
 ال يقع يف قطاع معروف مسبقا، كام هو الحال مع وحدات التخزينMFT، غري أن امللف NTFS وحدات التخزين. يف MFT إيجاد ntldr محمل االقالع تخول برنامج بدء التشغيل. بيانات هذه الحقول أثناء NTFSحقول أطول )بايت مثاين( مطلوبة يف 

FAT16 و FAT32 لهذا السبب، ال ميكن تحريك ملف .MFT من مكانه إذا كان القطاع فاسد يف املوقع املعتاد. عىل أية حال، إذا كانت البيانات فاسدة ال ميكن تحديد موقع ملف MFT تهيئة بدون وحدة التخزين سيفرتض أن ويندوز، يف هذه الحالة، نظام.

ال يشء مييزها( 5 )6إىل ( 2 )3القطاعات من 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Removable_media
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(املوسوعة من مايكروسوفت يختلف قليال عن جدول الجدول. )هذا NTFS سجل إقالع القسم  قطاعات تشكل طول7 منقطاع إقالعالجدول التايل يصف بنية أول 
إزاحةرمز تذكريبايتمثالوصف

 وفو (ق نظام امللفات وموقع شفرة االقالع(.EB5290h القفز إىل شفرة االقالع، )عادة تكون من أجلتعليمة القفزة. 

بايتوظيفة:قيمة

EBقفزة قصريةتعليمة القفزة
SHORT JMP

1

1إزاحة نسبي:ة52

NOP.1 ال عمليةتعليمة 90

EB 52 903BS_jmpBoot000h )0(

)NTFS    8BS_OEMName003h )3. لكن النظام ال يستخدمها بعد التهيئة.NTFS(. يشري إىل النظام املستخدم يف تهيئة وحدة التخزين. وهو OEM ID)هوية صانعي القطع األصلية 

NTFS BPBبداية معامالت كتلة 

 بايت. وميكن أن يكون بإحدى القيم التالية :512حجم القطاع عىل الوسيط الفيزيايئ، يف العادة يكون عدد بايتات لكل قطاع. 

ترتيب بايتست عرشيعرشي

512200h00 02

1024400h00 04

2048800h00 08

40961000h00 10

 بايت يف كل قطاع. ورغم أن أنظمة512 بايت، غالبا األنظمة لن تحاول فحص هذه القيمة ألن معظم الشفرات مصممة الستخدام 512للتوافو (ق يجب أن تكون دامئا
مايكروسوفت تدعم القيم األخرى، لكن ال ينصح باستخدامها.

00 022BPB_BytsPerSec00Bh )11(

 ؛ بإحدى القيم التالية:0أكرب من  2قوة العدد جب أن يكون . والقيمة ي8 عادة تكون XP/2000يف ويندوز عدد القطاعات املنطقية لكل عنقود. 

كيلوبايتبايتست عرشيعرشي

11h5120.5

22h10241

44h20482

88h40964

1610h81928

3220h1638416

6440h3276832

12880h6553664

081BPB_SecPerClus00Dh )13(

 يضع قطاع االقالع يف بداية القسم. إذا ملNTFS. القيمة دامئا تكون صفر ألن VBR(. عدد القطاعات املحجوزة قبل 0 )يجب أن تكون دامئا عدد القطاعات املحجوزة
 وحدة تخزين.وصل يف NTFS، يفشل نظام ملفات 0تكن 

.0 )العرشية( ويحسب تنازليا إىل 16 وبخزن عدد قطاعات سجل اإلقالع التي ستقرأ؛ ويبدأ بالقيمة 7C0Ehبعد تحميل يف الذاكرة املوقع يصبح 

00 002BPB_RsvdSecCnt00Eh )14(

 يف وصل وحدة تخزين(NTFS. أو سيفشل 0 )دامئا محجوزة

FAT12/16 يف وحدة تخزين   FAT  عدد نسخ هذا الحقل يستخدم من أجل 
001BPB_Reserved010h )16(

  يف وصل وحدة تخزين(NTFS. أو سيفشل 0 )دامئا محجوزة

FAT12/16  يف وحدة تخزين عدد مدخالت املجلد يف الدليل الجذرهذا الحقل يستخدم من أجل 
00 002BPB_Reserved011h )17(

 قطاع أو أقل. لذلك65535 التي تتضمن NTFS ال يدعم وحدات التخزين NTFSيف مايكروسوفت، مشغل  يف وصل وحدة تخزين( NTFS. أو سيفشل 0)دامئا محجوزة 
يرفض وصل وحدات التخزين حني يتضمن هذا الحقل قيمة غري الصفر.

FAT12/16-بت( يف وحدة تخزين 16 )عدد القطاعات اإلجاميلهذا الحقل يستخدم من أجل 

  00 002BPB_Reserved013h )19(

 عىلF0h، وتكون القرص الثابت عىل كافة الوسائط الثابتة مثل F8hبايت واصف الوسيط؛ يوفر معلومات عن الوسيط املستخدم. عادة القيمة تكون واصف الوسيط. 
 وال تستخدم يف أنظمة مثل خادومFAT16. مدخالت واصف الوسيط استخدمت يف أقراص مايكروسوفت دوس القرص املرنمعظم الوسائط التي تقبل الفصل مثل 

.F8. لكن الشفرات األخرى قد تستخدمها لهذا يتم تعيني هذا الحقل إىل القيمة XP/2000 و 2003ويندوز 
F81BPB_Media015h )21(

 يف وصل وحدة تخزين(NTFS. أو سيفشل 0 )دامئا محجوزة

FAT12/16. يف وحدة تخزين FAT-بت( يف كل 16هذا الحقل يستخدم من أجل عدد القطاعات )
00 002BPB_Reserved016h )22(

”. NTFS تقول أن هذا الحقل "غري مستخدم وال يفحص من قبل NTFSوثائو (ق مايكروسوفت الخاصة بنظام ملفات عدد القطاعات لكل مسار.  
 عىل القرص الثابت.63. عادة تكون 13hداء املقاطعة  التي تستخدم نقياسات القرصعدد القطاعات لكل مسار ب

3F 002BPB_SecPerTrk018h )24(

”.NTFS تقول أن هذا الحقل "غري مستخدم وال يفحص من قبل NTFSوثائو (ق مايكروسوفت الخاصة بنظام ملفات عدد الرؤوس. 
( عىل القرص الثابت.FF )255. عادة تكون 13hعدد الرؤوس )الجوانب( التي تستخدم نداء املقاطعة 

FF 002BPB_NumHeads01Ah )26(

( ألول وحدة تخزين.3Fh  )63. عادة تكون القطاعات املخفية التي تسبو (ق القسم الذي يتضمن وحدة التخزينعدد القطاعات املخفية. 

 عىل الوسيط بدون أقسام.0 ويجب أن يكون 13hالحقل مرتبط فقط بالوسيط املريئ يف املقاطعة •

رغم أن جميع تطبيقاتها يف مايكروسوفت غري معروفة، هذه القيمة تستخدم أثناء قراءة قطاعات االقالع يف الذاكرة !•

(؛ هذا يفرس0 رأس 0هذا القيمة من املفرتض أن تكون عدد القطاعات الفيزيائية عىل القرص التي تسبو (ق القطاع األول لوحدة التخزين )أسطوانة •
سجل إقالع لكل وحدة تخزين أوىل يف القسم املمتد ألنه يسبقها 63، وستكون أيضا 63 متلك القيمة جدول أقسام القرصملاذا املدخلة األوىل يف 

3F 00 00 004BPB_HiddSec01Ch )28(

https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block#NTFS
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457122.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_boot_record
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector


 إذا القسم األوىل هو الثاين، الثالث، الرابع وليس األول..NTFSد خاص. ولذلك القيمة تتفاوت فقط يف ممت
.63( بدل 0x800 )2048، عدد القطاعات املخفية أو املحجوزة ألول قسم ارتفع إىل 7يف ويندوز فيستا/•

.قرص دينامييك عىل وحدة التخزين( يف هذا الحقل غالبا تشري إىل أن 1Dh )29القيمة •

”. لكن يبدوا أن تلك اإلفادة خاطئة. ألنNTFS تقول أن هذا الحقل "غري مستخدم وال يفحص من قبل NTFSوثائو (ق مايكروسوفت الخاصة بنظام ملفات 
 كام تفعل شفرةFAT16B ،FAT16 ،FAT12. مع أنظمة 3.31 تستخدم هذا الحقل بنفس األسلوب، املوصوف يف نظام دوس NTFS يف VBRشفرة إقالع 

 يف جميع بنى أنظمة امللفات األخرى وأنظمة التشغيل. التحويل بني العناوين املرتبطة بالقرص وتلك املرتبطة بوحدة التخزين هو عمل تقوم بهVBRإقالع 
. وال ميكن إلغاءه/تجنبه.VBRجميع شفرات إقالع 

 يف وصل وحدة تخزين(NTFS. أو سيفشل 0)دامئا محجوزة 

FAT32 يف وحدة تحزين العدد اإلجاميل للقطاعات، وFAT12/16 يف وحدة تخزين عدد القطاعات الكربى اإلجاميليستخدم ل
00 00 00 004BPB_Reserved020h )32(

NTFS EBPB وبداية معامالت الكتلة املمتدة NTFS BPBنهاية معامالت كتلة 

.NTFS تقول أن هذا الحقل "غري مستخدم وال يفحص من قبل NTFS . وثائو (ق مايكروسوفت الخاصة بنظام ملفات محجوزة

 ميثل رقم القرص !80h. لحظ أن أول بايت 80008000h يعني دامئا هذا الحقل إىل NTFSلكن نظام 
.رقم القرص الفيزيايئ بايت يستخدم لتعيني 4أيضا عند تفحص شفرة سجل االقالع )يف الذاكرة(، ظهر أن أول بايت من هذه 

80 00 80 004Reserved024h )36(

كام ذكرنا أعاله، هذه القيمة دامئا ستكون بحجم أقل بقطاع واحد من مجموع عدد القطاعات يف مدخلة وحدة التخزين يفعدد القطاعات اإلجاميل عىل وحدة التخزين. 
  NTFS  .:[  26  ]  وحدة التخزين  ليس جزء من NTFS قطاع النسخة االحتياطية، ألن جدول األقسام

AE 39 D7 00 00 00
00 008BPB_TotSec64028h )40(

 باستخدام رقم العنقود املنطقي الخاص بامللف.MFTيحدد موقع ملف  $ يف القسم.MFTرقم العنقود املنطقي لبداية ملف يف ”$. MFTرقم العنقود املنطقي مللف
(.8 هو عدد القطاعات يف كل قيمة عنقود ؛ إذا كان 32)القطاع املنطقي 

04 00 00 00 
00 00 00 008BPB_MftClus030h )48(

 باستخدام رقم العنقودMFT للملفالنسخة املرآويةيحدد موقع  $ يف القسم.MFTMirrرقم العنقود املنطقي لبداية ملف  يف ”$. MFTMirrرقم العنقود املنطقي مللف 
املنطقي للملف.

8D EF 00 00 00 00
00 008BPB_MirClus038h )56(

(. FRS عدد العناقيد لكل قطعة سجل ملف. حجم كل سجل، )MFTعدد العناقيد لكل سجل . MFTعدد العناقيد يف كل سجل 
NTFS ينشئ سجل ملف لكل ملف وسجل مجلد لكل مجلد يتم إنشاه عىل وحدة تخزين NTFSامللفات واملجلدات األصغر من هذا الحجم تضمن يف ملف .MFT.

MFT (، سوف ميثل عدد العناقيد لكل سجل7Fhإذا كان هذا العدد إيجايب )قد يصل إىل •

. يف القيمة املطلقة لهذا العدد2(، حجم سجل امللف سيكون مرضوب FFh إىل 80hإذا كان العدد سلبي )من •

F6
1

عدد بإشارة
)+/-(

BPB_ClusPerMft040h )64(

)NTFS.00 00 003Reserved041h )65 تقول أن هذا الحقل "ال يستخدم يف NTFS. وثائو (ق مايكروسوفت للنظام ملفات 0عادة تكون محجوزة. 

حجم كل صوان مفهرس، يستخدم لتخصيص حيز لألدلة )املجلدات(.عدد العناقيد لكل صوان مفهرس. 
MFT(، سيمثل عدد العناقيد لكل سجل 7Fhإذا كان هذا العدد إيجايب )قد يصل حتى•

  يف القيمة املطلقة لهذا الرقم.2(، حجم سجل امللف سيكون مرضوب FFh إىل 80hإذا كان عدد سلبي )من •

011BPB_ClusPerIndx044h )68(

)NTFS.00 00 003Reserved045h )69 تقول أن هذا الحقل "ال يستخدم يف NTFS. وثائو (ق مايكروسوفت الخاصة بنظام ملفات 0عادة تكون محجوزة. 

. عادة تولد باستخدام التاريخ والوقت زمن التهيئة . القابل لإلزالةلدعم تعقب وحدة التخزين عىل الوسيط. NTFS الرقم التسلسيل لوحدة التخزين

C:\<dir، مثال: بايت8 بايت األخرية فقط من 4 يعرض :CMD/DOS يف DIRعرض الرقم التسلسيل باألمر 
Volume in drive C is myWindows
Volume Serial Number is 827B-B23A 

FC 5D E1 A4 99
E1 A4 B48BS_VolID048h )72(

. NTFS تقول أن هذا الحقل "غري مستخدم  من قبل NTFSوثائو (ق مايكروسوفت الخاصة بنظام ملفات محجوزة / تدقيق املجموع. 
.Checksum دقيو (ق املجموعتهذا الحقل يتضمن فقط بايت أصفار لكن البعض يسمى هذا الحقل حقل 

00 00 00 004Reserved050h )80(

 وبداية شفرة اإلقالع وتوقيع اإلقالعNTFS EBPBنهاية معامالت الكتلة املمتدة 

)426BS_BootCode054h )84متفاوت”NTFSأنظر أدناه إىل "عمل الشفرة يف شفرة برنامج االقالع. 

)55h AAh  55 AA2BS_Signature1FEh )510؛ يجب أن تكون توقيع االقالع 

وفو (ق ألوان العمود الثاين يف الجدول أعاله:
بيانات هذه  قد تكون مختلفة يف بعض الظروف، لكن عادة تبقى هي نفسها كام تظهر يف الجدولNTFSبيانات هذه الحقول ال ينبغي أن تتفاوت بني أنظمةبيانات هذه الحقول قد تتفاوت من حاسوب إىل آخر

. )أنظر للعمود األخري أعاله(FAT32 و FAT16  متاثل الحقول املوجودة يف وحدات تخزين 0x0B, 0x0D, 0x15, 0x18, 0x1A, 0x1Cالحقول التي تبدأ عند الحيود 

(NTFS )يف سجل إقالع بنية القطاع األول

 ؛ أما البايتx86 يف أنظمة التنفيذية شفرة التجميع األوىل فقط هي تعليمة القفزة الفعلية إىل بقية  بايت2 يف الواقع   [  28  ]:( EB 52 90. )مثال : JMPتدعى تعليمة القفزة األوىل  بايت 3،: (2 م.س-دوس )منذ أنظمة مايكروسوفتمثل بقية سجالت إقالع 
NTFS BPB. رغم أن كتلة BPB ؛ متبوعة مبعامالت NTFS وحدة تخزين فراغات( يف 4 مع ”NTFS    “ )اسم النظام أو OEM ID هوية صانعي القطع األصلية التالية تشكل  بايت8بعد بايتات القفزة تأيت. NOP ال عملية مجرد تعليمة 90hالثالث 

Systemنوع النظام (، إال أن، هذه الكتلة ال تتضمن حقول F8 القديم )قيمة بايت واصف الوسيط، ..إلخ. بل وحتى حقل   د  عدد القطاعات لكل عنقوو، عدد بايتات يف كل قطاع  يف الكثري من الحقول ؛: مثل حقلFAT32 و FAT16تشرتك مع سجالت إقالع 
IDوحدة التخزين  لصيقة اسم أو Volume Label نظام. لكن، إذا راجعت الشفرة التي تتبع محمل االقالع االبتدايئ ستلحظ عدد من ملفات النظام مثل أسامء ملفات، وال أية BOOT.INI رقم وحدة التخزين التسلسيل. يف هذه الكتلة أيضا، استبدال

.)أنظر للطرح أدناه(. بايت8برقم جديد-بايت 4القديم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_serial_number
https://en.wikipedia.org/wiki/NTLDR
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_label
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/NOP
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_x86
https://en.wikipedia.org/wiki/Executable
https://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language
https://en.wikipedia.org/wiki/JMP_(x86_instruction)
https://en.wikipedia.org/wiki/Byte
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/Clusters_Per_File_Record_Segment


CHS 0-1-1, LBA 63)القطاع املطلو (ق(  )الجزء العلو(ي(NTFSبنية أول قطاع يف سجل إقالع 
      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF 

0000: EB 52 90 4E 54 46 53 20 20 20 20 00 02 08 00 00 [.R.NTFS    .....]
0010: 00 00 00 00 00 F8 00 00 3F 00 FF 00 3F 00 00 00 [........?...?...]
0020: 00 00 00 00 80 00 80 00 AE 39 D7 00 00 00 00 00 [.........9......]
0030: 04 00 00 00 00 00 00 00 8D EF 00 00 00 00 00 00 [................]
0040: F6 00 00 00 01 00 00 00 FC 5D E1 A4 99 E1 A4 B4 [.........]......]
0050: 00 00 00 00 FA 33 C0 8E D0 BC 00 7C FB B8 C0 07 [.....3.....|....]
0060: 8E D8 E8 16 00 B8 00 0D 8E C0 33 DB C6 06 0E 00 [..........3.....]
0070: 10 E8 53 00 68 00 0D 68 6A 02 CB 8A 16 24 00 B4 [..S.h..hj....$..]
0080: 08 CD 13 73 05 B9 FF FF 8A F1 66 0F B6 C6 40 66 [...s......f...@f]
0090: 0F B6 D1 80 E2 3F F7 E2 86 CD C0 ED 06 41 66 0F [.....?.......Af.]
00A0: B7 C9 66 F7 E1 66 A3 20 00 C3 B4 41 BB AA 55 8A [..f..f. ...A..U.]
00B0: 16 24 00 CD 13 72 0F 81 FB 55 AA 75 09 F6 C1 01 [.$...r...U.u....]
00C0: 74 04 FE 06 14 00 C3 66 60 1E 06 66 A1 10 00 66 [t......f`..f...f]
00D0: 03 06 1C 00 66 3B 06 20 00 0F 82 3A 00 1E 66 6A [....f;. ...:..fj]
00E0: 00 66 50 06 53 66 68 10 00 01 00 80 3E 14 00 00 [.fP.Sfh.....>...]
00F0: 0F 85 0C 00 E8 B3 FF 80 3E 14 00 00 0F 84 61 00 [........>.....a.]
0100: B4 42 8A 16 24 00 16 1F 8B F4 CD 13 66 58 5B 07 [.B..$.......fX[.]
0110: 66 58 66 58 1F EB 2D 66 33 D2 66 0F B7 0E 18 00 [fXfX..-f3.f.....]
0120: 66 F7 F1 FE C2 8A CA 66 8B D0 66 C1 EA 10 F7 36 [f......f..f....6]
0130: 1A 00 86 D6 8A 16 24 00 8A E8 C0 E4 06 0A CC B8 [......$.........]
0140: 01 02 CD 13 0F 82 19 00 8C C0 05 20 00 8E C0 66 [........... ...f]
0150: FF 06 10 00 FF 0E 0E 00 0F 85 6F FF 07 1F 66 61 [..........o...fa]
0160: C3 A0 F8 01 E8 09 00 A0 FB 01 E8 03 00 FB EB FE [................]
0170: B4 01 8B F0 AC 3C 00 74 09 B4 0E BB 07 00 CD 10 [.....<.t........]
0180: EB F2 C3 0D 0A 41 20 64 69 73 6B 20 72 65 61 64 [.....A disk read]
0190: 20 65 72 72 6F 72 20 6F 63 63 75 72 72 65 64 00 [ error occurred.]
01A0: 0D 0A 4E 54 4C 44 52 20 69 73 20 6D 69 73 73 69 [..NTLDR is missi]
01B0: 6E 67 00 0D 0A 4E 54 4C 44 52 20 69 73 20 63 6F [ng...NTLDR is co]
01C0: 6D 70 72 65 73 73 65 64 00 0D 0A 50 72 65 73 73 [mpressed...Press]
01D0: 20 43 74 72 6C 2B 41 6C 74 2B 44 65 6C 20 74 6F [ Ctrl+Alt+Del to]
01E0: 20 72 65 73 74 61 72 74 0D 0A 00 00 00 00 00 00 [ restart........]
01F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A0 B3 C9 00 00 55 AA [..............U.]

 بايت(3تعليمة القفزة )الالمرشوطة( )

 بايت(8هوية صانعي القطع األصلية )من أجل التعريف بالنظام املستخدم يف التهيئة( )

  BPB  منطقة معامالت 

 بايت(1 واصف الوسيط ) بايت(2عدد بايتات يف كل قطاع )

 بايت(2 )0محجوزة، يجب أن تكون  بايت(1عدد القطاعات لكل عنقود )

 بايت(2 وال يتفحصها )NTFSال يستخدمها  بايت(2 )0عدد القطاعات املحجوزة، يجب أن تكون 

 بايت(2 وال يتفحصها )NTFSال يستخدمها  بايت(1 )0محجوزة، يجب أن تكون 

 بايت(4 وال يتفحصها )NTFSال يستخدمها  بايت(2 )0محجوزة، يجب أن تكون 

 بايت(4 )0محجوزة، يجب أن تكون  بايت(2 )0محجوزة، يجب أن تكون 

  EBPB  منطقة  معامالت املمتدة 

 بايت(3 )0محجوزة، يجب أن تكون  بايت(4 )0محجوزة، يجب أن تكون 

 بايت(1عدد العناقيد لكل صوان فهرس ) بايت(8عدد القطاعات اإلجاميل عىل وحدة التخزين )

 بايت(3 )0 وال يتفحصها، وتكون NTFSال يستخدمها  بايت(8$ يف القسم )MFTرقم عنقود بداية ملف

 سطر(32 بايت )16، كل سطرXP/2000، ويندوز NTFSالقطاع األول، وحدة التحزين  بايت(8الرقم التسلسيل لوحدة التخزين ) بايت(  8$ يف القسم )MFTMirrرقم عنقود بداية ملف 

 )الجزء السفيل(NTFSبنية أول قطاع يف سجل إقالع   بايت(4 )0 وال يتفحصها، وتكون NTFSال يستخدمها  بايتMFT :(1)عدد العناقيد لكل سجل مجلد/ملف 

رسائل األخطاء واإلزاحةمنطقة الشفرة

 بايت(4إزاحة الرسالة ) بايت !(104رسائل األخطاء ) بايت( سوف تكون مختلفة بني أنظمة التشغيل(426شفرة إقالع تنفيذية )

 ) إذا كان القطاع سليم !(55AAhتوقيع قطاع االقالع؛ دامئا 

مبارشة   00h:[  27  ]( تنتهي ب: CRLFتزويد سطر، ورجوع إىل السطر )عبارة عن محرف  رسالة، تشري إىل بداية كل سطر0Ah و 0Dh  بايتAA55h :[  24  ]   .2 توقيع االقالعو الرسائل إزاحة،: و بايتات  رسائل األخطاءتتضمن القطاع األول األخرية يف  بايت125
 األصيل؛القسم غري موجود يف ntldr(، هذه الشفرة تظل مطلوبة إلقالع نظام ويندوز، حتى وإن كان ملف ويندوز أن يت يف NTLDR محمل االقالع يف قسم النظام )ملف يتبع ntldr،: تتضمن شفرة تتفاعل مع ملف قطاعات 6 تأيت NTFS قطاع إقالعبعد 

ألن الشفرة ستبحث عن امللف يف قسم أخر وتستخدمه.

قطاعات شفرة اإلقالع

التالية: بايت 16 يف شفرة اإلقالع( يبدأ دامئا ب: القطاع األول )أي القطاع الثاين، NTFSيف وحدات تخزين 
” )يف بعض سجالت00 30 00 33 00 49” ثم عالمة الدوالر $ برتميز يونيكود. السطر التايل يبدأ ب:"00 04 محارف. متبوعة ب: "5” تعني أن سلسلة يونيكود التالية بطول00 05(، هنا "يونيكودباستخدام الرتميز ) NTLDR محارف 5تشكل يف معظمها 

(.NTFS 3.” يف شفرة أسيك وهو عبارة عن مؤرش/فهرس من أجل أسامء امللفات، يستخدم من قبل األدلة، منذ +I.3.0 هذه العرشة بايت تشكل سوية ملف "..$.:NTFS يفميتاداتاملفات 
0030003300490024000400520044004C0054004E0005

0  .3  .I  .$  ..  .R  .D  .L  .T  .N  ..  .

.  NTFS  شفرة إقالع   )كام تظهر يف الطرح أسفل(، يف أول قطاع من 6Ah عند الحيد شفرة االقالع التي تقبل اإلقالع إىل NTFS وحدة التخزين قطاع إقالع الشفرة سوف يتحول من تنفيذ
 والبيانات عن القسم. الحسابات الوسيطة لتخزينشفرة االقالع )أنظر للطرح(، املنطقة تستخدمها 69h و 00h  بنيامللونةورغم أن الغرض الفعيل من كل بايت غري معروف يف املنطقة . mov ax,cs ::املعالج يف التعليامت سوف تشكل أول 8C C8  بايت2

 يقفز دامئا مبارشة إىل هذا القطاع عند الحيدNTFS   إقالع  سجل ، لكن يف الواقع، تنفيذ الربنامج يف 56h( وتظن أن هناك قفزة يف هذا القطاع عند الحيد 90 90 ؛ يتبعها EB 12 )تعليمة القفزةعند قراءة أول مرة هذه الشفرة سوف يلفت انتباهك وجود 
6Ahالذي يبدأ بالتعليمة(  mov ax,cs ؛ وال توجد أية قفزة إىل الحيد)56h 56 تلك عند الحيد  بايت4. والسؤال هو: ملاذا وضعتh.تحديدا !؟ 

( من شفرة االقالع يشبه: هذه الب:ني:ة )اإلزاحة تبدأ من بداية أول قطاع يف شفرة االقالع(2أول قطاع )القطاع 

CHS 0-1-2, LBA 64)القطاع املطلو (ق( 
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF

0000 05 00 4E 00 54 00 4C 00 44 00 52 00 04   00   24   00   [..N.T.L.D.R...$.]
0010 49   00   33   00   30   00   00 E0 00 00 00 30 00 00 00 00 [I.3.0......0....]
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0050 00 00 00 00 00 00 EB 12 90 90 00 00 00 00 00 00 [................]
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C C8 8E D8 C1 E0 [................]
0070 04 FA 8B E0 FB E8 03 FE 66 0F B7 06 0B 00 66 0F [........f.....f.]
0080 B6 1E 0D 00 66 F7 E3 66 A3 4E 02 66 8B 0E 40 00 [....f..f.N.f..@.]
0090 80 F9 00 0F 8F 0E 00 F6 D9 66 B8 01 00 00 00 66 [.........f.....f]
00A0 D3 E0 EB 08 90 66 A1 4E 02 66 F7 E1 66 A3 52 02 [.....f.N.f..f.R.]
00B0 66 0F B7 1E 0B 00 66 33 D2 66 F7 F3 66 A3 56 02 [f.....f3.f..f.V.]
00C0 E8 71 04 66 8B 0E 4A 02 66 89 0E 22 02 66 03 0E [.q.f..J.f..".f..]
00D0 52 02 66 89 0E 26 02 66 03 0E 52 02 66 89 0E 2A [R.f..&.f..R.f..*]
00E0 02 66 03 0E 52 02 66 89 0E 3A 02 66 03 0E 52 02 [.f..R.f..:.f..R.]
00F0 66 89 0E 42 02 66 B8 90 00 00 00 66 8B 0E 22 02 [f..B.f.....f..".]
0100 E8 5F 09 66 0B C0 0F 84 57 FE 66 A3 2E 02 66 B8 [._.f....W.f...f.]
0110 A0 00 00 00 66 8B 0E 26 02 E8 46 09 66 A3 32 02 [....f..&..F.f.2.]
0120 66 B8 B0 00 00 00 66 8B 0E 2A 02 E8 34 09 66 A3 [f.....f..*..4.f.]
0130 36 02 66 A1 2E 02 66 0B C0 0F 84 24 FE 67 80 78 [6.f...f....$.g.x]
0140 08 00 0F 85 1B FE 67 66 8D 50 10 67 03 42 04 67 [......gf.P.g.B.g]
0150 66 0F B6 48 0C 66 89 0E 62 02 67 66 8B 48 08 66 [f..H.f..b.gf.H.f]
0160 89 0E 5E 02 66 A1 5E 02 66 0F B7 0E 0B 00 66 33 [..^.f.^.f.....f3]
0170 D2 66 F7 F1 66 A3 66 02 66 A1 42 02 66 03 06 5E [.f..f.f.f.B.f..^]
0180 02 66 A3 46 02 66 83 3E 32 02 00 0F 84 1D 00 66 [.f.F.f.>2......f]
0190 83 3E 36 02 00 0F 84 C8 FD 66 8B 1E 36 02 1E 07 [.>6......f..6...]
01A0 66 8B 3E 46 02 66 A1 2A 02 E8 BC 01 66 0F B7 0E [f.>F.f.*....f...]
01B0 00 02 66 B8 02 02 00 00 E8 FE 07 66 0B C0 0F 84 [..f........f....]
01C0 A8 09 67 66 8B 00 1E 07 66 8B 3E 3A 02 E8 31 06 [..gf....f.>:..1.]
01D0 66 A1 3A 02 66 BB 20 00 00 00 66 B9 00 00 00 00 [f.:.f. ...f.....]
01E0 66 BA 00 00 00 00 E8 D6 00 66 85 C0 0F 85 23 00 [f........f....#.]
01F0 66 A1 3A 02 66 BB 80 00 00 00 66 B9 00 00 00 00 [f.:.f.....f.....]

 يف شفرة االقالع( القطاع األول )أي القطاع الثاين.  XP/2000، ويندوز NTFS وحدة التحزين
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 يأيت$MFT   [  29  ] حديثا، جدول امللف الرئييس املهيئة NTFS وحدة التخزين(. )أنظر للطرح(. يف   SP2  ويندوز أكس يب  يف الشفرة األصلية، قبل حزمة  بايت300 كلها أصفار ) بايت138 فينتهي ب: 7 ال يشء مييزها، أما القطاع األخري 6إىل  3 من القطاعات
،  ميتاداتا  البيانات الوصفية/ سوف تتضمن أيضا يف وسط القسم بعض NTFS وحدات التخزين( وقبل أن تجد يشء ميكنك قراءته ! معظم $Bitmap )غالبا جزء من FFh، الجدول عادة يتضمن عدد من القطاعات محشوة بالبايت $Bootمبارشة بعد منطقة

(.ميغابايت وميكن أن يكون بحجم عدة NTFS  قيد حوادث )الذي هو $LogFile األربعة األوىل( وملف$MFT من تسجيالتنسخة احتياطية )وهي $MFTMirr)ملفات للنظام(؛ كمثل، 
( سوف يبدو كالتايل:NTFS سجل إقالع ؛ أي القطاع السابع يف كامل شفرة االقالع األخري )القطاع السادس يف القطاع

.XP/2000، ويندوز NTFS وحدة التحزين( يف قطاعات شفرة االقالع، 7 األخري )القطاع 6القطاع 

CHS 0-1-7F, LBA 69)القطاع املطلو (ق( 
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF

0C00 10 67 66 8B 42 18 66 33 D2 66 F7 36 5E 02 66 33 [.gf.B.f3.f.6^.f3]
0C10 F6 66 50 66 56 66 58 66 5E 66 3B C6 0F 84 3A 00 [.fPfVfXf^f;...:.]
0C20 66 56 66 40 66 50 66 48 E8 1B FE 72 E8 E8 EB FD [fVf@fPfH...r....]
0C30 66 5A 66 5E 66 59 66 5B 66 53 66 51 66 56 66 52 [fZf^fYf[fSfQfVfR]
0C40 66 A1 42 02 67 66 8D 40 18 E8 D0 F8 66 0B C0 74 [f.B.gf.@....f..t]
0C50 C4 66 59 66 59 66 59 66 59 C3 66 59 66 59 66 33 [.fYfYfYfY.fYfYf3]
0C60 C0 C3 66 51 66 50 66 B8 05 00 00 00 1E 07 66 8B [..fQfPf.......f.]
0C70 F9 E8 8D FD 66 8B C1 66 BB 20 00 00 00 66 B9 00 [....f..f. ...f..]
0C80 00 00 00 66 BA 00 00 00 00 E8 33 F8 66 5B 66 59 [...f......3.f[fY]
0C90 66 85 C0 0F 85 15 00 66 8B C1 66 0F B7 0E 0C 02 [f......f..f.....]
0CA0 66 BA 0E 02 00 00 E8 16 F8 EB 33 90 66 33 D2 66 [f.........3.f3.f]
0CB0 8B C1 66 8B CB 66 50 66 53 E8 23 00 66 5B 66 5F [..f..fPfS.#.f[f_]
0CC0 66 0B C0 0F 84 17 00 1E 07 E8 35 FD 66 8B C7 66 [f.........5.f..f]
0CD0 0F B7 0E 0C 02 66 BA 0E 02 00 00 E8 E1 F7 C3 66 [.....f.........f]
0CE0 52 66 51 66 BB 20 00 00 00 66 B9 00 00 00 00 66 [RfQf. ...f.....f]
0CF0 BA 00 00 00 00 E8 C7 F7 66 0B C0 0F 84 63 00 66 [........f....c.f]
0D00 8B D8 1E 07 66 8B 3E 16 02 66 33 C0 E8 59 F8 1E [....f.>..f3..Y..]
0D10 07 66 8B 1E 16 02 66 59 66 5A 26 66 39 0F 0F 85 [.f....fYfZ&f9...]
0D20 0C 00 26 66 39 57 08 0F 84 31 00 EB 13 90 26 66 [..&f9W...1....&f]
0D30 83 3F FF 0F 84 2F 00 26 83 7F 04 00 0F 84 26 00 [.?.../.&......&.]
0D40 26 66 0F B7 47 04 03 D8 8B C3 25 00 80 74 CB 8C [&f..G.....%..t..]
0D50 C0 05 00 08 8E C0 81 E3 FF 7F EB BE 26 66 8B 47 [............&f.G]
0D60 10 C3 66 59 66 5A 66 33 C0 C3 A0 F9 01 E9 F4 F3 [..fYfZf3........]
0D70 A0 FA 01 E9 EE F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0D80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
*
0DF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]

 (0D7F5h)اإلزاحة من بداية أول قطاع يف شفرة االقالع، و بايت األخري يف الشفرة سيكون عند الحيد 
NTFSعمل الشفرة يف 

 إىل7C54h التالية من العنوان  بايت303 لهذا القطاع ستكون يفلشفرة التنفيذية، وا7C53h إىل 7C0Bh سوف تحتل عناوين الذاكرة من NTFS BPB. الكتلة 0000:7C00 يف موقع الذاكرة  NTFS:[  30  ] سجل إقالعي تحمل سجل االقالع الرئيسشفرة 
7D82h التي بدورها سوف تحمل قطاعات إقالع الروتينات الثانوية وتتضمن الربنامج الرئييس والعديد من N.T.L.D.R انتبه! هذه( .وليس ملف القطاعات يف الذاكرة NTLDR يندوز أن يت يف القسم، أنظمة والدليل الجذر املوجود يف.)

 وعمل نسخ احتياطي للبيانات وامللفات الخاصة لحاميتها من الضياع يف حالة تعذر الوصول إىل القسم.Chkdsk،: يوىص بفحص وحدة التخزين بانتظام باستخدام برنامج مثل وحدة التخزيننظرا ألن عمل النظام يعتمد عادة عىل قطاع اإلقالع للوصول إىل 
.Chkdskملعلومات أكرث راجع دليل استخدام 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_sector
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https://en.wikipedia.org/wiki/Journaling_file_system
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Boot sector (كتلة التحكم يف االقالع )قطاع اإلقالع يف لينكس
 إىل بايت0( من بايت بايت 1.024 )أيقطاعني(، رغم ذلك أول GPT وMBR. )راجع كتيب MBR االبتدائية يف قطاع شفرة االقالع.: وتستخدم عوض ذلك النواة( إىل جانب وحدة التخزين )نظام امللفات يف إقالع ال متلك شفرة توزيعات لينكستقليديا 

، لكنها ال تستخدم، وقد تتضمن بيانات مخفية! من بعض التطبيقات.x86  قطاع اإلقالع، ستكون محجوزة من أجل شفرةsuper block كتلة نظام امللفات العليا  قبل بداية1023

إقالعنوع الت:نصيب:أقىص سعةحجم القطاع

بايت 512 × 232 
تريابايت 2.2

BIOS-MBR
(قطاع 62 أي كيلوبايت 31 )عادة تكون عىل األقل MBR + قطاعات بعد 0شفرة قطاع اإلقالع 

UEFI-MBR

 بايت512× 264 
BIOS-GPTBBP + GRUB 2 شفرة اإلقالع يفPMBR / Hybrid MBR

ESPمدير اإلقالع + UEFI-GPTزيتابايت 9.4

UEFI-GPTمثال عىل تخطيط قرصBIOS-GPTمثال عىل تخطيط قرص 

نقطة وصلقسمGUIDنوع قسم علم إقالعحجم مقرتحنقطة وصلقسمGUIDنوع قسم علم إقالعحجم مقرتح

ESP/dev/sdx1/bootنعم  ميغابايت512ال BBP/dev/sdx1نعم ميغابايت1

]SWAP[dev/sdx2/قسم الذاكرة الظاهرية/إبدالالRAMوفقا لحجم القرص و]dev/sdx2]SWAP/قسم الذاكرة الظاهرية/إبدالالRAMوفقا لحجم القرص و

بقية املساحة من تخصيص املستخدم
/dev/sdx3/لي:نكسال

بقية املساحة من تخصيص املستخدم
/dev/sdx3/لينكسال

dev/sdx4/home/)ملفات املستخدم(الdev/sdx4/home/)ملفات املستخدم(ال

Super blockالكتلة العليا 
.لكن النسخةنسخ احتياطية. لذلك توجد منها عدة لينكس نظام(، وتتضمن معلومات رضورية إلقالع NTFS يف MFT أو FAT وتشبه جدولUFS و مينكس )هذه الكتلة موجودة أيضا يف أنظمة مثل VCB وحدة التخزينمن أجل التحكم يف  هذه الكتلة

 ستكون فقط يفgroup descriptors وsuperblock نسخ من استخدام وصيانة النظام. لمدير(، وتستخدم يف اإلقالع. معلومات هذه الكتلة تسمح لوحدة التخزين )نظام امللفات وصل فقط يف أول كتلة يتم قراءتها عند Primary superblockاألول 
group و  superblock يسمح بوجود نسختني فقط من sparse_super2.: بينام متكني امليزة مجموعات الكتل النسخ املكررة ستكون يف جميع sparse_super  ميزة تعطيل إىل آخره. لكن يف حالة 27، 25.: 9،: 7،: 5،: 3 وأس العدد 1  و 0 املجموعة

descriptors عادة تكون إحداها يف بداية املجموعة .block group #1 راجع ميزة كتل البيانات، واألخرى يف املجموعة األخرية يف نظام امللفات. هذه امليزة األخرية تسمح بزيادة نسبة( .املتامسة عىل القرص! للملفات flex_bg  يف كتيبext4.)

 بايت(4096 كتلة باستثناء املجموعة األخرية )هنا حجم الكتلة كان 32768 مجموعة كل مجموعة بحجم 63 يف نظام ملفات ميلكPrimary superblockمثال : موفع الكتلة العليا 

 :3 و 2وتشغل القطاعات  LBA 2 بايت، تبدأ عند الكتلة 512( يف حالة قطاع حجم الكتلة )مهام كان بايت 1024 ودامئا بحجم ثابتوحدة التخزين من بداية 1024تقع دامئا عند بايت  superblock   كتلة

 بت(32  )املثال من نظام struct ext4_super_block يف Super blockبنية الكتلة العليا 

 dd if=/dev/sda1 bs=1024 count=1 skip=1 | hexdump -Cv

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEFF
0000 00 00 38 00 00 96 df 00 e6 2d 0b 00 22 68 48 00 |..8......-.."hH.| 
0010 41 3a 33 00 00 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 |A:3.............| 
0020 00 80 00 00 00 80 00 00 00 20 00 00 2a 73 ba 5a |......... ..*s.Z| 
0030 09 7b be 5a 02 00 04 00 53 ef 01 00 01 00 00 00 |.{.Z....S.......| 
0040 79 5e ba 5a 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 |y^.Z............| 
0050 00 00 00 00 0b 00 00 00 00 01 00 00 3c 00 00 00 |............<...| 
0060 42 02 00 00 7b 00 00 00 91 2b 02 40 5b 79 47 c2 |B...{....+.@[yG.| 
0070 a4 8b 75 a6 e6 d5 cf f3 00 00 00 00 00 00 00 00 |..u.............| 
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 2f 00 61 72 67 65 74 00 |......../.arget.| 
0490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fc 03 |................| 
00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
00e0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 63 e8 05 |.............c..| 
00f0 1f d6 4f 28 8c 0d 03 33 f7 62 63 97 01 01 00 00 |..O(...3.bc.....| 
0100 0c 00 00 00 00 00 00 00 d0 9d 37 58 0a f3 02 00 |..........7X....| 
0110 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 7f 00 00 |................| 
0120 00 80 68 00 ff 7f 00 00 01 00 00 00 ff ff 68 00 |..h...........h.| 
0130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 |................| 
0150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1c 00 1c 00 |................| 
0160 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
0170 00 00 00 00 04 00 00 00 86 4e d9 0a 00 00 00 00 |.........N......| 
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
0190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
01a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
01b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
01c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
01d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
01f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
0200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
0210 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
0220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
0230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
0240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
0250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
0260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
0270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
[REMOVED]                                                              
 03f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|  
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le320x00 )00(s_inodes_count__ 4 نظام امللفاتيف اإلجاميل inodesعدد 

le320x04 )04(s_blocks_count_lo__4يف نظام امللفات اإلجاميل  الكتلعدد 

4__le320x08 )08(s_r_blocks_count_lo(0x50 للحيد؛ ذو الصالحيات العليا( )أنظر  املستخدم الجذر( )سيكون من تخصيصاملنخفضة بت 32 )نظام امللفات عدد الكتل املحجوزة ملنع شغل

le320x0C )12(s_free_blocks_count_lo__ 4(الغري مخصصة)   [  59  ] الحرةعدد الكتل 

le320x10 )16(s_free_inodes_count__ 4(الغري مخصصة)الحرة  inodesعدد 

le320x14 )20(s_first_data_block__ 4 عىل األقل(1 التي يجب أن تكون كيلوبايت 1 بالنسبة لجميع أحجام الكتلة، باستثناء كتلة 0( )ستكونSuper Blockأول كتلة بيانات )تتضمن 

s_log_block_size(4 __le320x18 )24(s_log_block_size + 10( ^ 2حجم الكتلة

s_log_block_size4 __le320x1C )28(s_log_cluster_size يجب أن يساوي s_log_cluster_size، ما عدا ذلك. bigalloc(. هذا يف حالة متكني ميزةs_log_cluster_size ^ 2بعدد الكتل  )العنقودحجم 

le320x20 )32(s_blocks_per_group__ 4مجموعةعدد الكتل لكل 

s_blocks_per_group4__le320x24 )36(s_clusters_per_group يجب أن يساوي s_clusters_per_group. ما عدا ذلك. bigalloc ميزة متكنيعدد العناقيد لكل مجموعة، يف حالة 

le320x28 )40(s_inodes_per_group__4 لكل مجموعةinodes عدد

(توقيت يونكس بعدد الثواين )( آخر مرةوحدة التخزين نظام امللفات )وصلزمن 

أختام زمنية

4__le320x2C )44(s_mtime

le320x30 )48(s_wtime__4(توقيت يونكسبعدد الثواين )زمن الكتابة إىل نظام امللفات آخر مرة 

52(s_mnt_count( le160x34__ 2!(   ثبات نظام امللفات  أو  فحص متاسك  )منذ استخدام أداة fsckعدد مرات وصل نظام امللفات )وحدة التخزين( منذ أخر فحص 

fsck2__le160x36 )54(s_max_mnt_countعدد مرات وصل نظام امللفات املطلوبة قبل فحص متاسك نظام امللفات 

EXT2_SUPER_MAGIC0xEF532__le160x38 )56(s_magic(وحدة التخزين عىل EXT2/3/4)لتأكيد !؟ وجود نظام امللفات  (التوقيع! )سحريرقم 

القيم الصالحة ستكون:  نظام امللفاتحالة( أعالم)

s_state
Unmounted cleanlyEXT4_VALID_FS0x0001(عىل نحو نظيف مفصولنظام امللفات نظيف )إلغاء نقطة االرتباط صحيح / 

Errors detectedEXT4_ERROR_FS 0x0002أخطاء يف نظام امللفات

Orphans being recoveredEXT4_ORPHAN_FS0x0004 )مؤرشات فهرسة معزولة( يتيمةinodes استعادة

ستكون إحدى القيم الثالثة التالية:   [  66  ] طريقة معالجة الخطأ

2__le160x3C )60(s_errors
Continue executionEXT4_ERRORS_CONTINUE1 )تجاهل الخطأ(االستمرار

Remount fs read-onlyEXT4_ERRORS_RO2القراءة فقط نظام امللفات يف وضعية إعادة وصل

PanicEXT4_ERRORS_PANIC3(Panicخطأ فادح داخيل )نواة النظام يف وضعية 

le160x3E )62(s_minor_rev_level__2( نظام التحكم باملراجعات )راجع أيضا:مستوى املراجعة بت( داخل 16 )قيمة مستوى مراجعة ثانوي

(توقيت يونكسزمن الفحص األخري، بعدد الثواين )
أختام زمنية

4__le320x40 )64(s_lastcheck

le320x44 )68(s_checkinterval__4 بعدد الثواينالفحوص،  بنيالفرتة األقىص

 .وحدة التخزين / هوية نظام التشغيل الذي عن طريقه تم إنشاء نظام امللفات عىل نظام التشغيل

s_creator_os

Linux EXT4_OS_LINUX0لينكس

HurdEXT4_OS_HURD1 )نواة(جنو هريد

Rémy CardMasixEXT4_OS_MASIX2اسم نظام تشغيل من تطوير 

FreeBSD  FreeBSDEXT4_OS_FREEBSD3      فري يب  إس دي

BSD4.4-LiteLitesEXT4_OS_LITES4 عىل املبنيةالنظم 

le320x4C )76(s_rev_level__4. ستكون إحدى هذه:مستوى املراجعة

The good old )original( formatEXT4_GOOD_OLD_REV0صيغة أصلية

V2 format w/ dynamic inode sizesEXT4_DYNAMIC_REV1....إىل آخرهخصائص ممتدة و  [  19  ] ديناميكية inode مع أحجام 2صيغة 

EXT4_DEF_RESUID 02__le160x50 )80(s_def_resuidاملستخدم الجذري  يشري إىل: UIDنوع  املعرّف :  املحجوزةالكتل املستخدم، الذي يستطيع استخدام معرّف

EXT4_DEF_RESGID02__le160x52 )82(s_def_resgidاملجموعة الجذرية يشري إىل: GIDنوع  املعرّف : معّرف املجموعة، التي تستطيع استخدام الكتل املحجوزة

 يجب أنالنواة يف امليزات الغري متوافقة، للنواة مجهول بت تعيني سيكون كالتايل: يف حالة incompatible feature set والغري متوافقة compatible feature set مجموعة امليزات املتوافقةاالختالف بني. EXT4_DYNAMIC_REV superblocksالحقول التالية فقط من أجل 
 امليزة إذا كانت مجهولة لألداة سواء يف امليزات املتوافقة أو الغري متوافقةإلغاء يتم E2fsck نظام امللفات.. بينام يف وصلترفض 

le320x54 )84(s_first_ino__4نظام امللفاتغري محجوز يف  inodeأول 

2__le160x58 )88(s_inode_size(Inode Size )راجع فقرة: بايتات: بعدد inode بنيةحجم 

superblock2__le160x5A )90(s_block_group_nr  الكتلة العلياهذه التي تنتمي إليها جموعة الكتلرقم م

Compatible feature set flags : 4__le320x5C )92(s_feature_compat امليزّات املتوافقةأعالممجموعة 

COMPAT_DIR_PREALLOC0x0001(0xCD للحيد )عند إنشاء دليل جديد( )أنظر التجزئة من أجل خفض املخصصة مسبقا الدليلكتل 

"imagic inodesلكنه يشري إىل وجود العلم ماذا يفعل هذا " ليس واضح( inodes خادوم AFS)COMPAT_IMAGIC_INODES0x0002

COMPAT_HAS_JOURNAL0x0004(ring buffer  ِصوان حلقي أوسجل دوري يف updates أو مجموعة   ات  إجراء )بقيد حوادث مزود نظام ملفات

COMPAT_EXT_ATTR0x0008(  خصائص ممتدة متلك inodes )  خصائص املمتدة  الدعم 

COMPAT_RESIZE_INODE0x0010أكرب( أقسام نفسه إىل إعادة تحجيم نظام امللفات )نظام امللفات يستطيع توسع من أجل GDTميلك كتل 

COMPAT_DIR_INDEX0x0020 لترسيع عمليات البحث يف األدلة الكبرية(hashed  b-trees )تستخدم شجرة فهارس للدليلميلك 

"Lazy BG ؟مجموعات الكتل الغري مهيئة" هذه امليزة تبدوا من أجلuninitialized block groupsCOMPAT_LAZY_BG0x0040

https://en.wiktionary.org/wiki/uninitialized_block_groups
https://en.wiktionary.org/wiki/directory_indices
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_partition
https://en.wiktionary.org/wiki/resize
https://en.wiktionary.org/wiki/expansion
https://en.wiktionary.org/wiki/Group_Descriptor_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_file_attributes
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_file_attributes
https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_log
https://en.wiktionary.org/wiki/Transactions
https://en.wiktionary.org/wiki/Transactions
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Offset_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system_fragmentation
https://en.wiktionary.org/wiki/preallocation
https://en.wikipedia.org/wiki/Directory_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Byte
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wiktionary.org/wiki/structure
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wiktionary.org/wiki/abort
https://en.wikipedia.org/wiki/E2fsck
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel
https://en.wikipedia.org/wiki/Bit
https://en.wiktionary.org/wiki/set
https://en.wikipedia.org/wiki/Group_identifier_(Unix)
https://en.wikipedia.org/wiki/Superuser
https://en.wikipedia.org/wiki/User_identifier_(Unix)
https://en.wikipedia.org/wiki/Block_(data_storage)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
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https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
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https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_panic
https://en.wiktionary.org/wiki/read-only
https://en.wiktionary.org/wiki/Remount
https://en.wiktionary.org/wiki/Continue
https://en.wiktionary.org/wiki/Error_Handling_Methods
https://en.wiktionary.org/wiki/orphaned
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wiktionary.org/wiki/recover
https://en.wiktionary.org/wiki/Errors_detected
https://en.wiktionary.org/wiki/Cleanly
https://en.wiktionary.org/wiki/umounted
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https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)
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https://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Bigalloc
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"Exclude inode مؤرش فهرسة مرتبط بكتل "exclude bitmapغري مستخدم( )مستخدم يف(  Next3)COMPAT_EXCLUDE_INODE0x0080

COMPAT_EXCLUDE_BITMAP0x0100(e2fsprogs النواة / غري مستخدم يف)  snapshot filesتتعقب الكتل املعينة إىل  التي exclude bitmapsلإلشارة إىل وجود 

superblockCOMPAT_SPARSE_SUPER20x0200 تتضمنان نسخ  الكتلمن فقطمجموعتان  سيشري إىل s_backup_bgs، حقل العلم هذا تعينيإذا تم 

COMPAT_ORPHAN_FILE0x0400(e2fsprogsدعم إنشاء وحذف امللفات املعزولة ! )غري مستخدم يف النواة / 

: Incompatible feature set امليزّات الغري متوافقةأعالممجموعة 

4 __le320x60 )96(s_feature_incompat

INCOMPAT_COMPRESSION0x0001ضغط البيانات

INCOMPAT_FILETYPE0x0002(ext4_dir_entry_2)راجع  نوع امللف تتضمن حقل مدخالت الدليل

Filesystem needs recoveryINCOMPAT_RECOVER0x0004 استعادةنظام امللفات يحتاج إىل 

INCOMPAT_JOURNAL_DEV0x0008 منفصلجهاز قيد حوادثنظام امللفات ميلك 

INCOMPAT_META_BG0x0010(Meta Block Groups:  )راجع امليزةمجموعات الكتل الوصفية

INCOMPAT_EXTENTS0x0040(extents )دعم املدياتتستخدم  نظام امللفاتيف  امللفات

INCOMPAT_64BIT0x0080 تريابايت(16 ) كتلة264متكني حجم نظام امللفات 

INCOMPAT_MMP0x0100(MMP. )غري مطبو (ق( )راجع فقرة MMPحامية نظام امللفات من الوصل املتعدد 

INCOMPAT_FLEX_BG0x0200(Flexible Block Groups . )راجع امليزة:مجموعات الكتل املرنة

inodes راجع امليزة قيم الخصائص املمتدة الكبرية ميكن استخدامها يف تخزين( EA INODE )INCOMPAT_EA_INODE0x0400

INCOMPAT_DIRDATA0x1000 )غري مطبو (ق؟(dirent مدخلة الدليل يف بيانات

superblockINCOMPAT_CSUM_SEED0x2000  الكتلة العليا مخزنة يفتدقيو (ق مجموع البيانات الوصفية بذرة

HtreeINCOMPAT_LARGEDIR0x4000 يف شجرة 3 مستوى أو جيجابايت 2 كبري < دليل

inodeINCOMPAT_INLINE_DATA0x8000 يف بياناتتضمني 

INCOMPAT_ENCRYPT0x10000 نظام امللفات عىل مشفرة inodesوجود 

INCOMPAT_CASEFOLD0x20000(e2fsprogs-1.45.2)مستخدم يف  casefold عىل مستوى نظام امللفات من أجل األدلة يف حالة تعيني   محارف  ال  ترميز دعم 

Readonly-compatible feature set :4__le320x64 )100(s_feature_ro_compat– يف وضعية القراءة فقط  امليزّات املتوافقةأعالممجموعة 

RO_COMPAT_SPARSE_SUPER0x0001 )أي ليست يف كل مجموعات الكتل(Sparse superblocksستكون متناثرة  نسخ الكتلة العليا وتوصيفات املجموعات

RO_COMPAT_LARGE_FILE0x0002جيجابايت 2 أكرب من ملفاتنظام امللفات يستخدم يف تخزين 

DIR_INDEXRO_COMPAT_BTREE_DIR0x0004( أنظر e2fsprogs !؟ )غري مستخدم يف النواة أو حزمة BTREE أو شجرة ثنائية مخزن يف شكل الدليل محتوى

RO_COMPAT_HUGE_FILE0x0008 الكبري جدا.امللف، هذا يدل عليه بايت 512 قطاع، وليس الكتل املنطقية من وحدات متثل بأحجام ملفاتالنظام ميلك 

RO_COMPAT_GDT_CSUM0x0010تدقيو (ق مجاميع متلك Group descriptors توصيفات املجموعات

64,999RO_COMPAT_DIR_NLINK0x0020 إذا زاد عن 1عني إىل  يالدليل يف i_links_count مل يعد مطبو (ق. وext3 يف 32,000 األدلة الثانوية حد

RO_COMPAT_EXTRA_ISIZE0x0040نظام امللفات كبرية عىل inodesتشري إىل وجود 

RO_COMPAT_HAS_SNAPSHOT0x0080(e2fsprogs النواة / غري مستخدم يف) snapshot نظام امللفات ميلك صورة

QUOTARO_COMPAT_QUOTA0x0100  )الحصص النسبية للقرص(الحصةمتكني نظام 

RO_COMPAT_BIGALLOC0x0200الكتل )من الكتل( بدل العناقيد من وحدات باستخدام امللف مديات تعقب، هذا يعني bigalloc يدعم نظام امللفات

RO_COMPAT_METADATA_CSUM0x0400(GDT_CSUM تعيني مع ذلك ال يجب GDT_CSUM)يقتيض ضمنا.تدقيو (ق مجموع البيانات الوصفيةدعم 

RO_COMPAT_REPLICA0x0800(e2fsprogs )هذه امليزة ليست يف النواة وال يف النسخ طبو (ق األصلنظام امللفات يدعم 

RO_COMPAT_READONLY0x1000 لن تكتب إىل الصورة األدوات ومعظم القراءة والكتابة يف وضعية تصلها لن النواة؛ للقراءة فقط نظام ملفات صورة

RO_COMPAT_ORPHAN_PRESENT0x2000(e2fsprogs النواة / غري مستخدم يف) استخدام ملف معزول !

RO_COMPAT_PROJECT0x2000 )هذا نوع جديد من الحصص !(project quotasنظام امللفات يتعقب حصص القرص باستخدام

RO_COMPAT_SHARED_BLOCKS0x4000(e2fsprogs-1.44متكني مشاركة الكتل يف نظام امللفات )يف وضعية القراءة فقط!( )مستخدم يف 

RO_COMPAT_VERITY0x8000(e2fsprogs-1.44)مستخدم يف   لكن عىل مستوى امللفات للتحقو (ق من صحة امللفاتdm-verityتأدية وظيفية تشبه 

 ]u80x68 )104(s_uuid]16__16 ويجب أن يكون فريد(blkid َخرْج( )كام يظهر يف UUID-بت 128 )بقيمةوحدة التخزينمعرّف 

 ]16char0x78 )120(s_volume_name]16( )غري مستخدم تقريبا !(0  ينتهي ب: ISO-Latin-1 / أسيك بايت، ترميز 16 )قيمة Volume label وحدة التخزين اسم

 ]64char0x88 )136(s_last_mounted]64 للتوافو (ق( 0 تنتهي ب: ISO-Latin-1 / أسيك بايت، ترميز 64 نظام امللفات آخر مرة )هذه قيمة وصل أين تم   لدليل  ا، أي نقط وصل آخر مسار

le320xC8 )200(s_algorithm_usage_bitmap__4 / لينكس(e2fsprogs بت الختيار نظام ضغط البيانات )غري مستخدم يف 32. قيمة خوارزمية لضغط البيانات

LZV1 )Lev-Zimpel-Vogt(0x00000001EXT2_LZV1_ALG0

LZRW )Lempel–Ziv Ross Williams(0x00000002EXT2_LZRW3A_ALG1

GZIP )GNU zip(0x00000004EXT2_GZIP_ALG2

BZIP2 )Burrows–Wheeler(0x00000008EXT2_BZIP2_ALG3

LZO )Lempel–Ziv–Oberhumer(0x00000010EXT2_LZO_ALG4

EXT4_FEATURE_COMPAT_DIR_PREALLOC علم متكني ينبغي أن يحدث فقط يف حالة التخصيص املسبو (ق للدليلتنويه: 

u80xCC )204(s_prealloc_blocks__1التخصيص املسبو (ق للكتل / لينكس(e2fsprogs بت( )غري مستخدم يف 8)قيمة  ملفات اعتياديةعند إنشاء .املخصص مسبقاعدد الكتل 

u80xCD )205(s_prealloc_dir_blocks__1 / لينكس(e2fsprogs بت( )غري مستخدم يف 8)قيمة  لألدلةعدد الكتل املخصص مسبقا 
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le160xCE )206(s_reserved_gdt_blocks__2 نظام امللفات مستقبالتوسع من أجل GDTعدد املدخالت املحجوزة 

EXT4_FEATURE_COMPAT_HAS_JOURNAL تعيني يف حالة صالح سيكون نظام  ملفات قيد الحوادثدعم 

(UUID بايت 16)قيمة    [  114  ] قيد الحوادث الخارجي يف superblockالتي تقع بعد  journal superblockكتلة معرّف 

(jbd2) نظام ملفات قيد الحوادث

16__u80xD0 )208(s_journal_uuid]16[

le320xE0 )224(s_journal_inum__4 بت(32 )قيمةjournal file    الحوادث  للملف قيد inodeرقم 

le320xE4 )228(s_journal_dev__4 بت(32 )قيمةقيد الحوادث الخارجي ميزة علم يف حالة تعيني journal deviceللملف قيْد الحوادث جهازرقم 

232(s_last_orphan( le320xE8__4 )أو مؤرشات الفهرسة املعزولة( من أجل الحذفinodes اليتيمةبداية الئحة 

]HTREE16__le320xEC )236(s_hash_seed]4 باستخدام شجرة للهاش البذرة أو القيمة االبتدائية

 بت( :8 )قيمة دوال الهاش التشفريية( وستكون إحدى األدلة فهرسة )الدليل هاش املستخدمة يف االبتدائية الهاش خوارزميةنسخة 

1__u80xFC )252(s_def_hash_version

LegacyEXT2_HASH_LEGACY0x00ترايث !

4Half MD4EXT2_HASH_HALF_MD40x01 إم دينصف دالة الهاش التشفريية 

Tea )Tiny Encryption Algorithm(EXT2_HASH_TEA0x02خوارزمية التشفريية الصغرى !

Legacy, unsignedEXT2_HASH_LEGACY_UNSIGNED0x03ال يحمل إشارةترايث!، عدد صحيح 

Half MD4, unsignedEXT2_HASH_HALF_MD4_UNSIGNED0x04ال يحمل إشارة، 4 إم دينصف دالة الهاش التشفريية 

Tea, unsignedEXT2_HASH_TEA_UNSIGNED0x05ال يحمل إشارةخوارزمية التشفريية الصغرى!، عدد صحيح 

journal backup1__u80xFD )253(s_jnl_backup_type( املبدئيةنوع النسخة االحتياطية من قيد الحوادث )

INCOMPAT_64BIT2__le160xFE )254(s_desc_size ميزة علم، يف حالة تعيني بايتات، ب: group descriptorsتوصيفات مجموعات الكتل حجم 

: Default mount options بت( :32 )قيمة االبتدائية نظام امللفات وصلخيارات 

4__le320x100 )256(s_default_mount_opts

EXT4_DEFM_DEBUG0x0001نظام امللفات أو إعادة وصل وصل عند التنقيح معلوماتطباعة 

EXT4_DEFM_BSDGROUPS0x0002(fsgid الحالية العملية )بدال من معرف gid االحتواء دليل معرف مجموعة الجديدة تأخذ امللفات

EXT4_DEFM_XATTR_USER0x0004 مساحة املستخدم توفرهاخصائص ممتدةدعم 

EXT4_DEFM_ACL0x0008 )تصاريح نظام امللفات(بوزيكس، معيار ACLs قوائم التحكم بالنفاذدعم 

EXT4_DEFM_UID160x0010-بت32 قيم UIDsال يدعم 

All data and metadata are committed to the journalEXT4_DEFM_JMODE_DATA0x0020 قيد الحوادث إىل البيانات الوصفية والبياناتجميع تنفيذ

JournalEXT4_DEFM_JMODE_ORDERED0x0040 قيد الحوادث إىل Metadata البيانات الوصفية تنفيذ )من الصوان( إىل القرص قبل Dataالبيانات  جميع تخليص

EXT4_DEFM_JMODE_WBACK0x0060البيانات الوصفية بعد كتابة البيانات غري محفوظ؛ ميكن كتابة ترتيب البيانات

EXT4_DEFM_NOBARRIER0x0100(EXT4 يف BARRIERةحواجز الكتاب )راجع آلية write flushes كتابات الصوان: إىل القرصتعطيل 

EXT4_DEFM_BLOCK_VALIDITY0x0200(3.18. )هذا الخيار هو يف حالة متكني يف بيانات يف نظام امللفات يك ال تستخدم ككتل البيانات الوصفية كتل تعقب

EXT4_DEFM_DISCARD0x0400 عن الكتل التي أصبحت غري مستخدمةجهاز التخزين، أين يتم إخبار DISCARD دعم متكني

EXT4_DEFM_NODELALLOC0x0800(delayed allocation )راجع التخصيص املتأخر للكتل تعطيل

le320x104 )260(s_first_meta_bg__4 بت(32 )قيمة meta_bg ميزة متكني يف حالة Meta Block Group مجموعة كتل وصفيةهوية أول 

le320x108 )264(s_mkfs_time__4(توقيت يونكس نظام امللفات، بالثواين )إنشاءزمن 

]17[le320x10C )268(s_jnl_blocks__68 يف العنارص السادسة والسابعة عرش، عىل التوايلi_size وi_size_high األوىل وعنرص 15يف journal inode's i_block][ مصفوفة احتياطية من نسخة

EXT4_FEATURE_COMPAT_64BIT يف حالة متكني ميزة صالحبت سيكون 64دعم 

le320x150 )336(s_blocks_count_hi__4 بت العليا(32 اإلجاميل )الكتلعدد 

le320x154 )340(s_r_blocks_count_hi__4 بت العليا(32 )املحجوزةعدد الكتل 

le320x158 )344(s_free_blocks_count_hi__4 بت العليا(32 )الحرةعدد الكتل 

le160x15C )348(s_min_extra_isize__2 عىل األقل# بايت يجب أن متلك inodesجميع 

inodes 2# بايت تحجز الجديدة يجب أن__le160x15E )350(s_want_extra_isize

: Miscellaneous flags نظام ملفات متنوعةأعالم

4__le320x160 )352(s_flags

Signed dirhash in useEXT2_FLAGS_SIGNED_HASH0x0001 يف االستخدام تحمل إشارة دليل قيمة هاش

Unsigned dirhash in useEXT2_FLAGS_UNSIGNED_HASH0x0002يف االستخدام ال تحمل إشارةقيمة هاش دليل 

OK for use on development codeEXT2_FLAGS_TEST_FILESYS0x0004من أجل استخدامها يف اختبار شفرة التطوير

This is a snapshot imageEXT2_FLAGS_IS_SNAPSHOT0x0010 )صورة تجميد / استنسخ زمني للحالة امللفات / النظام(snapshot هذه صورة

Snapshot inodes corruptedEXT2_FLAGS_FIX_SNAPSHOT0x0020 فاسدة snapshotمؤرشات فهرسة 

Exclude bitmaps corruptedEXT2_FLAGS_FIX_EXCLUDE0x0040(snapshot filesتتعقب الكتل املعينة: إىل  Exclude bitmap) snapshot  إلقصاء!فاسدةمصفوفات ثنائية 

RAID stride2__le160x164 )356(s_raid_stride وحدة رشيطية يف مصفوفة ريد

MMP فحص انتظار # عدد ثواين
منع الوصل املتعدد للنظام امللفات

2__le160x166 )358(s_mmp_interval

MMP8__le640x168 )360(s_mmp_blockبيانات حامية نظام امللفات من الوصل املتعدد # رقم كتلة 

RAID stripe widthblocks on all data disks )N*stride(4__le320x170 )368(s_raid_stripe_widthحجم الرشيط يف مصفوفة ريد 

s_log_groups_per_flex1__u80x174 )372(s_log_groups_per_flex ^ 2 ( وسيكون: flex_bg )عدد مجموعات الكتل التي تشكل مجموعة مجموعة الكتل املرنةحجم 

EXT2_CRC32C_CHKSUM1__u80x175 )373(s_checksum_type(crc32c )1 هيالصالحة الوحيدة القيمة. تدقيو (ق مجموع البيانات الوصفية خوارزميةنوع 
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le160x176 )374(s_reserved_pad__2محاذاة/ حشو

376(s_kbytes_written( 8__le640x178(P/E cycles )نتيجة دورات املسح املحدودة SSD خاليا / الكتل عىل أقراص اهرتاءكمية تقدير )هذا مفيد يف حالة فرتة حياته يف نظام امللفات املكتوبة إىل كيلوبايتاتعدد 

Inode number of active snapshot / لينكس( e2fsprogs)غري مستخدم يف    snapshot      النشيطةلصورة  امؤرش فهرسةرقم 

snapshotصور زمنية انتقائية للنظام 

4__le320x180 )384(s_snapshot_inum

sequential ID of active snapshot4__le320x184 )388(s_snapshot_id / لينكس( e2fsprogs )غري مستخدم يف snapshotهوية تتابعية للصورة النشيطة 

le640x188 )392(s_snapshot_r_blocks_count__8 / لينكس(e2fsprogs لالستعامل مستقبال )غري مستخدم يف snapshotصورة النشيطةعدد الكتل املحجوزة لل

le320x190 )400(s_snapshot_list__4 / لينكس(e2fsprogs. )غري مستخدم يف عىل القرص snapshotبداية الئحة صور  مؤرش فهرسةرقم 

  املنظورةاألخطاءعدد 

األخطاء

4__le320x194 )404(s_error_count

le320x198 )408(s_first_error_time__4(توقيت يونكس)زمن وقوع أول خطأ، بعدد الثواين 

inode4 املرتبط بأول خطأ__le320x19C )412(s_first_error_ino

le640x1A0 )416(s_first_error_block__8 املرتبطة بأول خطأالكتلةرقم 

]u80x1A8 )424(s_first_error_func]32__ 32 أين وقع الخطأالوظيفةاسم 

le320x1C8 )456(s_first_error_line__4 أين وقع الخطأرقم السطر

le320x1CC )460(s_last_error_time__4(توقيت يونكس) خطأ، بعدد الثواين أحدثزمن 

inode4 املرتبط بأحدث خطأ__le320x1D0 )464(s_last_error_ino

le320x1D4 )468(s_last_error_line__4أحدث خطأرقم السطر أين وقع 

le640x1D8 )472( s_last_error_block__8بأحدث خطأ رقم الكتلة املرتبطة

]u80x1E0 )480(s_last_error_func]32__ 32أحدث خطأاسم الوظيفة أين وقع 

]512(s_mount_opts]64( u80x200__64 نظام امللفاتوصل خيارات )ترميز محارف( من أجل ASCIIZ سلسلة

inode number of user quota file ملف حصة املستخدم مؤرش فهرسةرقم 
حصص القرص

4__le320x240 )576(s_usr_quota_inum

inode number of group quota file4__le320x244 )580(s_grp_quota_inum ملف حصة املجموعة مؤرش فهرسة رقم

le320x248 )584(s_overhead_blocks__4( ديناميكياً بحسابه تقوم النواة )هذا الحقل دامئا صفر، ويعني أن overhead blocks/clusters in fs يف نظام امللفاتالفوقانية الكتل أوالعناقيد

]8__le320x24C )588(s_backup_bgs]2(sparse_super2 )يف حالة متكني ميزة superblock من نسخمجموعات الكتل التي تتضمن 

 ستكون كالتايل:أمناطها مع الصالحة الخوارزميات شفرات خوارزميات يف أي وقت؛ 4( التي قد يصل عددها عند االستخدام إىل املوسوعة املستخدمة. )راجع معلومات خوارزمية التشفري

4__u80x254 )596(s_encrypt_algos]4[

،محتويات امللفات مع AES-256-XTSخوارزمية حاليا الشفرة تستخدم 
يفأسامء امللفات  مع AES-256-CBC+CTS خوارزميةوتستخدم 

inode علم ENCRYPT_FL)سيدل عىل تشفري الكائن )ملف 

EXT4_ENCRYPTION_MODE_INVALID0غري صالحةخوارزمية 

AES بت يف منط 256 إيه إي إس-XTS EXT4_ENCRYPTION_MODE_AES_256_XTS1

AES بت يف منط 256 إيه إي إس-GCM EXT4_ENCRYPTION_MODE_AES_256_GCM2

AES بت يف منط 256 إيه إي إس-CBC EXT4_ENCRYPTION_MODE_AES_256_CBC3

AES بت يف منط 256 إيه إي إس-CTSEXT4_ENCRYPTION_MODE_AES_256_CTS4

]Salt used for string2key algorithm16__u80x258 )600(s_encrypt_pw_salt]16( لتشفري )لstring2key / string-to-key خوارزمية يستخدم من أجل salt سولت

lost+found4__le320x268 )616(s_lpf_ino الدليل مؤرش فهرسةرقم 

project quotas4__le320x26C )620(s_prj_quota_inum الذي يتعقب حصص القرص من نوع inodeمؤرش الفهرسة 

csum_seed crc32c)~0, $orig_fs_uuid(4__le320x270 )624(s_checksum_seed يف حالة تعيني القيمة. هذه metadata_csum حسابات املستخدمة يف تدقيو (ق املجموع بذرة

(توقيت يونكسبعدد الثواين )  s_wtime زمن الكتابة إىل نظام امللفات آخر مرة  بت العليا من حقل8

أختام زمنية

1__u80x274 )628(s_wtime_hi

629( s_wtime_hi( u80x275__1 بعدد الثواين )توقيت يونكس(s_mtimeزمن تعديل البيانات آخر مرة  بت العليا من حقل 8

630(s_mkfs_time_hi( u80x276__1 بالثواين )توقيت يونكس(s_mkfs_time نظام امللفات إنشاء بت العليا من حقل زمن 8

631(s_lastcheck_hi( u80x277__1 بعدد الثواين )توقيت يونكس(s_lastcheck_hi زمن الفحص األخري  بت العليا من حقل8

632(s_first_error_time_hi( u80x278__1)توقيت يونكس( بعدد الثواين s_first_error_time_hiزمن وقوع أول خطأ  بت العليا من حقل8

633(s_last_error_time_hi( u80x279__1بعدد الثواين )توقيت يونكس( s_last_error_time_hi خطأ أحدث زمن  بت العليا من حقل8

Zero padding2__u8]2[0x27A )634(s_padحشو صفر

]le320x27C )636(s_reserved]96__--الكتلة إىل نهاية حشو

FS UUID)crc32c)superblock(4__le320x3FC )1020(s_checksum يشمل أيضا الكتلة العلياحساب تدقيو (ق مجموع بنية  )Superblock checksum  تدقيو (ق مجموع

(ext4.wiki.kernel.org بايت )املصدر: 1024حجم الكتلة اإلجاميل 
(2 )املسودة EXT4 يف كتيب ext4راجع بقية رشح تخطيط  

https://en.wikipedia.org/wiki/Timestamp
https://en.wikipedia.org/wiki/Checksum
https://en.wikipedia.org/wiki/Block_(data_storage)
https://en.wiktionary.org/wiki/Padding
https://en.wiktionary.org/wiki/most_recent
https://en.wiktionary.org/wiki/created
https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(computer_science)
https://en.wiktionary.org/wiki/calculations
https://en.wikipedia.org/wiki/Checksum
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_seed
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_and_found#Computing
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wiktionary.org/wiki/encryption
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_(cryptography)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ciphertext_stealing
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Cipher-block_chaining
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Galois/Counter_Mode
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_encryption_theory#XEX-based_tweaked-codebook_mode_with_ciphertext_stealing_.28XTS.29
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://en.wiktionary.org/wiki/Invalid
https://en.wiktionary.org/wiki/mode
https://en.wiktionary.org/wiki/valid
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
https://en.wiktionary.org/wiki/codes
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_encryption_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Encryption_algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/Backup
https://en.wiktionary.org/wiki/dynamically
https://en.wiktionary.org/wiki/calculate
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel
https://en.wikipedia.org/wiki/Overhead_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Block_(data_storage)
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_cluster
https://en.wiktionary.org/wiki/group_quota_file
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wiktionary.org/wiki/user_quota_file
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_(computing)
https://en.wiktionary.org/wiki/options
https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
https://en.wikipedia.org/wiki/String_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time
https://en.wiktionary.org/wiki/most_recent
https://en.wiktionary.org/wiki/Line_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Block_(data_storage)
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time
https://en.wiktionary.org/wiki/errors
https://en.wiktionary.org/wiki/errors
https://en.wikipedia.org/wiki/E2fsprogs
https://en.wiktionary.org/wiki/on-disk
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wikipedia.org/wiki/E2fsprogs
https://en.wikipedia.org/wiki/E2fsprogs
https://en.wikipedia.org/wiki/E2fsprogs
https://en.wikipedia.org/wiki/Snapshot_(computer_storage)
https://en.wiktionary.org/wiki/active
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
https://en.wikipedia.org/wiki/Program-erase_cycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory#Memory_wear
https://en.wiktionary.org/wiki/estimating
https://en.wiktionary.org/wiki/lifetime
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Kibibytes
https://en.wiktionary.org/wiki/Alignment
https://en.wiktionary.org/wiki/Padding


Extended File Allocation Table جدول توزيع امللفات املمتد 

 أيضا متوافو (قexFAT. جيجابايت 32 خصوصا األكرب من SDXC.: مثل ذواكر التخزين بتقنيةبطاقة الذاكرة الرقمية املؤمنة،: و   املحمولة  USB  أقراص  الحديثة، مثل الذواكر الوميضية( يستخدم يف 2006 )صدر عام ،:مايكروسوفت من احتكاري نظام ملفاتهذا 
  FAT32:.[  42  ] جيجابايت املوجود يف 4 حجم امللف(، مع تجاوزه مشكلة حد فوقانية )ألنه أقل NTFSالبديل للنظام ملفات  وغالبا ما يستخدم كالهجينة SSD و HDDمع أقراص 

exFATبنية وحدة تخزين 
، ومنطقة البيانات)كومة العناقيد(.FAT يتكون من ثالث مناطو (ق رئيسية هي منطقة اإلقالع، منطقة جداول exFATسجل إقالع وحدة تخزين 
 قطاع أولية، وأخرى احتياطية تأيت مبارشة بعد األولية، وتتضمن: 12منطقة اإلقالع تتكون من 

BPB مع معامالت MBSقطاع إقالع رئييس •
 )من أجل برامج اإلقالع الكبرية(MEBS قطاعات إقالع ممتدة إضافية 8•
قطاع محجوز )بدون استخدام حاليا(•
 )خاص بالعتاد(OEMقطاع معامالت •
  [  39  ]قطاع تدقيو (ق املجموع )للتكامل بيانات القطاعات السابقة(. •

(2مصفوفة توزيع العناقيد   )العنقود •
(3جدول املحارف الكبرية     )العنقود •
(4الدليل الجذر                )العنقود •
ملفات و أدلة•

• Allocation Bitmap
• Up-case Table
• Root Directory
• Files & Directories
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VBR يف FAT  إزاحة-

VBR كومة العناقيد يفإزاحة 

قطاع إقال:ع رئييس

 قطاع:ات إق:الع ممتدة8

قطاع معامال:ت صانعي القطع: األصلية

قطاع محجوز

FAT 0

FAT 1

كومة العناقيد

VBR يف FAT قيمة طول

VBR يف FAT قيمة طول

FAT فجوة أو حيز لرصف

كومةفجوة أو حيز لرصف ال

FAT 1  ف:::قط يف:: ب:::يئةTexFAT

00000 )0(

0200 )512(

01200 )4608(

1400 )5120(

1600 )5632(

1800 )6144(

1a00 )6656(

2a00 )10752(

2c00 )11264(

13

2e00 )11776(

رقم القطاع(  +  512)قطاع زيحان 

24

FAT طول+  FATإزاحة 

ألولية
ن القطاعات ا

خة م
نس

ق:طاع تدق:يو (ق املجموع

ClusterCount+1

https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/Large_file_support
https://en.wikipedia.org/wiki/Overhead_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Gibibyte
https://en.wikipedia.org/wiki/SDXC
https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
https://en.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_format
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system


ExFAT : (exfat super block)أول قطاع عىل وحدة تخزين 
dd if=/dev/sda3 of=exfat_sec_24 bs=512 count=24 | hexdump -C -n 512

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF

0000 eb 76 90 45 58 46 41 54 20 20 20 00 00 00 00 00 |.v.EXFAT   .....| 
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
[Removed]                                                               
0040 3f 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 9e 24 00 00 00 00 |?..........$....| 
0050 00 08 00 00 00 4a 00 00 00 58 00 00 a0 9e 24 00 |.....J...X....$.| 
0060 06 00 00 00 3e 54 95 60 00 01 00 00 09 08 01 80 |....>T.`........| 
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 33 c9 8e d1 bc f0 7b 8e |........3.....{.| 
0080 d9 a0 fb 7d b4 7d 8b f0 ac 98 40 74 0c 48 74 0e |...}.}....@t.Ht.| 
0090 b4 0e bb 07 00 cd 10 eb ef a0 fd 7d eb e6 cd 16 |...........}....| 
00a0 cd 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
[Removed]                                                               
0100 0d 0a 52 65 74 69 72 65 7a 20 6c 65 20 64 69 73 |..Retirez le dis| 
0110 71 75 65 ff 0d 0a 45 72 72 2e 20 64 69 73 71 75 |que...Err. disqu| 
0120 65 ff 0d 0a 50 72 65 73 73 65 7a 20 75 6e 65 20 |e...Pressez une | 
0130 74 6f 75 63 68 65 20 70 6f 75 72 20 72 65 64 82 |touche pour red.| 
0140 6d 61 72 72 65 72 0d 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 |marrer..........| 
0150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 
[Removed]                                                               
01b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff |................| 
01c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 
[Removed]                                                               
01f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 14 22 55 aa |............."U.| 
0200                                                               

رمز تذكريإزاحة بايت

JMP  0xEB7690تعليمة القفزة 

 مطلوبة يف أنظمة ملفات مايكروسوفت حتى وإن كان الجهاز ال يقبل االقالع

بايتوظيفة:قيمة

30x00 )0(JumpBoot
EBقفزة قصريةتعليمة القفزة

SHORT JUMP

1

1إزاحة نسبية:76

NOP1تعليمة ال عملية 90

.OEM IDهوية صانعي القطع األصلية 
77h و 40h  الواقعة بني الحيد exFAT BPBتشري إىل استعامل اسم أو لصيقة 

شفرة أسيكست عرشي
80x03 )3(FikeSystemName

45 58 46 41 54 20 20 20    "  EXFAT  "

ماسك مكان (FAT32    )يف DOS 3.31 BPBكتلة معامالت 
(0 بايت ال تستخدم، دامئا 53)

250x0B )11(
MustBeZero

)280x24 )36(FAT32)يف    DOS 7.1 EBPBاملعامالت املمتدة 

exFAT BPB   40من الحيدh 77 إىلh تغطي املدخالت املعيارية ،FAT32 EBPB  وتعرف بالتوقيع .   "EXFAT 0" عند الحيدx0030 من الحيد ، يف هذه الحالة بايتاتx00B 0 إىلx03F 0 ستحمل قيمx00    

  يجب تجاهلها.0 يف الوسيط القابل لإلزالة، وإن كانت 0( أو تكون القيمة االعتيادية.MBRأول قطاع يف وحدة التخزين )اإلزاحة من 
0x3f 00 00 00 00 00 00 00 = 63مثال: القطاع الفيزيايئ •

 80x40 )64(PartitionOffset

 )عدد القطاعات(exFATحجم وحدة تخزين 
0x00 f8 9e 24 00 00 00 00 قطاع  = 614,266,880مثال:•

80x48 )72(VolumeLength

( VBR )القامئة املوصولة( )عدد القطاعات( )اإلزاحة من FATعنوان أول جدول 
0x00 08 00 00 = 2048مثال: القطاع الفيزيايئ •

40x50 )80(FatOffset

)القامئة املوصولة( )عدد القطاعات( FATحجم 
x00 4a 00 00 قطاع = 18,944مثال:•

40x54 )84(FatLength

  [  41  ]   [  40  ]:( VBR( )عدد القطاعات( )اإلزاحة من Custer heapعنوان بداية منطقة البيانات )بداية كومة العناقيد
 0x00 58 00 00 = 22,528مثال: القطاع الفيزيايئ •

.exFATمضمون بداية كومة العناقيد يف 

(2مصفوفة توزيع العناقيد      )العنقود •
(3جدول املحارف الكبرية      )العنقود •
(4الدليل الجذر                  )العنقود •
ملفات و أدلة•

• Allocation Bitmap
• Up-case Table
• Root Directory
• Files & Directories

 يف كومة العناقيد.هو من سيتعقب حالة توزيع العناقيدBitmap Allocationجدول 
تحديد موقع العنقود املنطقي األول: 

.Bitmap، نطرح عنقوديني من قطاع بداية 0. أي إليجاد العنقود 2 تبدأ مع العنقود Bitmapاملصفوفة الثنائية 
8190 = قطاع 2 ( -2 )موقع قطاع العنقود0x00 20 00 00 = 8192مثال: 

40x58 )88(ClusterHeapOffset 

  [  38  ] عدد العناقيد
0xa0 9e 24 00 عنقود = 2,399,392مثال: •

40x5C )92(ClusterCount 

[40]  [  36  ]:(VBRأول عنقود يف الدليل الجذر )اإلزاحة من 
0x06 00 00 00 = 06مثال: •

24062( = القطاع 2 عنقود )العنونة تبدأ عند العنقود 2 )بداية كومة العناقيد( – 22528 عنقود( + قطاع 6 قطاع * 256 )1536  )املحدد أعاله( = 6العنقود 
24062 وموقعه القطاع 6إذن، عنقود بداية الدليل الجذر عند العنقود 

40x60 )96(RootDirectoryCluster

الرقم التسلسيل للوحدة التخزين )الذي يولد باستخدام الوقت والتاريخ الجاري عند تهيئة وحدة التخزين(
543E:-6095=  :0x3e 54 95 60مثال: الرقم املتسلسل: •

40x64 )100(VolumeSerialNumber

)بايت أعىل = رقم مراجعة رئيسية/هامة. و بايت أدىن = مراجعة ثانوية(  exFATرقم إصدارة نظام ملفات
 exFAT 1.00 = :0x00 01مثال:رقم هذه اإلصدارة•

20x68 )104(FileSystemRevision

106(VolumeFlags( 20x6Aأعالم )حالة( وحدة التخزين 

https://en.wikipedia.org/wiki/ExFAT
https://en.wikipedia.org/wiki/ExFAT_BPB
https://en.wikipedia.org/wiki/ExFAT
https://en.wikipedia.org/wiki/ExFAT_BPB


 بت0x00 00: (16)مثال: •
 النشيطتان، إىل جانب حالة وحدة التخزين. هذه القيم مخزنة يف شكل بتات منفردة:املصفوفة الثنائية والقامئة املوصولةمن أجل تعقب 

رمز تذكريإزاحةحجمعلممعنى

FATالنسخة النشيطة 
0بت Bitmap وأول FATأول 

]0ActiveFat ]37 بت1
1بت (TexFAT )فقط يف Bitmap وثاين FATثاين 

أخطاء وحدة تخزين
0بت cleanوحدة تخزين بدون أخطاء 

1VolumeDirty بت1
1بت dirtyوحدة تخزين كثرية األخطاء 

فشل الوسيط
0بت مل  يعلن عن أي فشل أو تم وسمها سابقا كعناقيد تالفة

2MediaFailure بت1
1بت فشل بعض عمليات القراء/الكتابة

3ClearToZero بت1---بال معنىتصفري

4Reserved بت12---بال معنىمحجوزة

 بايت لكل قطاع(4096 )212 بايت لكل قطاع( واألقىص 512 )29، الخ(.القيمة األدىن 8، 4، 2، 1 )قوة العدد اثنني  أي عدد بايتات لكل قطاع
0x09 بايت( = 512) 29مثال: حجم القطاع •

10x6C )108(BytesPerSectorShift

 ميغابايت.32، لذا أقىص حجم للعنقود هو 225 قطاع لكل عنقود( واألقىص 1) 20  )قوة العدد اثنني(  القيمة األدىنعدد القطاعات لكل عنقود
0x08 قطاع لكل عنقود = 256 = 28مثال: •

10x6D )109(SectorsPerClusterShift

(TexFAT يف بيئة 2 )أو تكون 1 عىل وحدة التخزين، دامئاFATعدد نسخ 
0x01 = 1مثال: •

10x6E )110(NumberOfFats

0x80 10x6F )111(DriveSelect(، سيكون دامئا Extended INT 13hرقم القرص )يستخدم من قبل نداء املقاطعة 

0x0110x70 )112(PercentInUse%  = 1 = غري متوفر( النسبة املئوية للعناقيد املخصصة مع تدوير إىل عدد صحيح، بدون كسور. مثال: 0xffنسبة استعامل منطقة البيانات، )

0x00 00 00 00 00 00 0070x71 )113(Reservedمثل:   0محجوزة، دامئا 

3900x78 )120(BootCode(لطرح أعاله – مع  النسخة الفرنسية امثالتنفيذية )شفرة إقالع 

20x1FE )510(BootSignature (55AA = 0xAA55توقيع )

BytesPerSectorShift - 512 0x200 )512(ExcessSpace^2 بايت، سيكون هذا حشو  إضايف بعد توقيع اإلقالع(512ال تستخدم )إذا كان حجم القطاع أكرب من 

(MEBS قطاعات إقالع ممتدة إضافية 8بنية قطاع اإلقالع املمتد – )

0200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
           [Removed]                                                                         

03f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa |..............U.|

0(ExtendedBootCode( BytesPerSectorShift - 40x00^2شفرة إقالع ممتدة )شفرة تتبع النظام(

0xAA55000042^BytesPerSectorShift - 4ExtendedBootSignatureتوقيع قطاع االقالع املمتد 

 )أنظر للطرح(000055AA توقيع  مع وجود0x00 يف كل قطاع. لكن إذا مل يستخدم قطاع اإلقالع املمتد، سيكون معبأ بقيم  بايت4 توقيع يف القطاعات املمتدة، شفرة اإلقالع تشغل كامل القطاع باستثناء

OEMقطاع معامالت صانعي القطع األصلية
1200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
[Removed]                                                              
13f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|

إزاحة بايت

[0معامالت ]
رمز تذكريإزاحةحجمOEMبنية سجل معامالت 

GUID160x00 )0(ParameterType هو من يحدد رقم معرف صانعي القطع األصليةنوع املعامل، ---  

OEM320x10 )16(ParameterValueصانعي القطع األصلية قيمة املعامل ---   مخصصة من قبل 
حاليا هذه املعامالت العميمة

#define OEM_FLASH_PARAMETER_GUID 0A0C7E46-3399-4021-90C8-FA6D389C4BA2 
struct 
{ 
 GUID OemParameterType; //Value is OEM_FLASH_PARAMETER_GUID 
 UINT32 EraseBlockSize; //Erase block size in bytes 
 UINT32 PageSize; 
 UINT32 NumberOfSpareBlocks; 
 UINT32 tRandomAccess;  //Random Access Time in nanoseconds 
 UINT32 tProgram;   //Program time in nanoseconds 
 UINT32 tReadCycle; //Serial read cycle time in nanoseconds 
 UINT32 tWriteCycle;    //Write Cycle time in nanoseconds 
 UCHAR Reserved[4]; 
} 
FlashParameters;

قيم الصفر = غري محددة

480x00 )0(

 - - - - - -- - -

)480x1B0 )432[9معامالت ]

 )BytesPerSectorShift - 4800x01E0 )480^2محجوزة

. حقول املعامالت التي ال تستخدم يجب وصفها كذلكGUIDs. صانعي القطع األصلية هم من يحدد معامالتهم مع معرفاتها OEM(، يتجاهلها نظام ويندوز، لكن ميكن أن تستخدمها تطبيقات flash devices )خصائص األجهزة مثل ذاكرة فالش OEMمعامالت 
، باستثناء حالة املسح األمن للوسيطexFAT وهذه البنية إن كانت موجودة، يجب املحافظة عليها أثناء تهيئة OemParameterType. أي ParameterType يف حقل GUID_NULLبالدالة

OEMبنية معامالت 
struct 
{ 
   struct 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_array
https://en.wikipedia.org/wiki/Linked_list


      { 
         //If the GUID is all zeroes, it indicates the parameter is undefined. 
         GUID OemParameterType; 
         //OEM-specific parameter structure 
         UCHAR OemParameters[32]; 
      } 
   OemParameterArea[10]; 
   UCHAR Reserved[32]; 
} 
OEM_PARAMETERS; 

القطاع املحجوز

 بايت(512. )يف حلة قطاع 15ff إىل  1400القطاع ال يستخدم / محجوز، ومصفر. إزاحة هذا القطاع ستكون من 

VBR Checksum-بت( 32)قطاع تدقيق مجموع 

 )متطايرة(، تدقيو (ق املجموع مكرر حتى نهاية القطاع. مرات التكرار يعتمد عىل حجم القطاع.PercentInUse و VolumeFlags قطاع سابقة. تدقيو (ق املجموع يستثنى حقول 11. تشكل تدقيو (ق مجموع -بايت مكررة4  يتضمن12القطاع 
1600 C9 D0 18 8B C9 D0 18 8B C9 D0 18 8B C9 D0 18 8B | ÉÐ.‹ÉÐ.‹ÉÐ.‹ÉÐ.‹|

                [Removed]                                                                               
17f0 C9 D0 18 8B C9 D0 18 8B C9 D0 18 8B C9 D0 18 8B | ÉÐ.‹ÉÐ.‹ÉÐ.‹ÉÐ.‹|

UINT32 BootChecksum (const unsigned char data[], int bytes) 
{ 
 UINT32 checksum = 0; 
} 
 for (int i = 0; i < bytes; i++) 
 { 
  if (i == 106 || i == 107 || i == 112) 
   continue; 
  checksum = (checksum << 31) | (checksum >> 1) + data[i]; 
 } 
 return checksum;
}

 قطاع األوىل عىل وحدة التحزين )القسم(12 تتضمن نسخة احتياطية كاملة من 23 إىل 12           بقية القطاعات من 
( :1.00 )مواصفة exFATمن ميزّات

 بايت4096 إىل 512حجم القطاع من ◦
مبيبايت 32 ميكن أن يصل إىل العنقودحجم ◦
◦FAT32 بت محجوزة( و32-بت العليا من عنقود 4 بت )28-بت، يستخدم منها 32 ميلك من exFAT تنبيه: تسمية  بت 32-بت، يستخدم منها 32 ميلك من(FAT64.)غري صحيحة /غري رسمية 
 مبيبايت. 256األدلة الفرعية ميكن أن تصل إىل حجم ◦
.overhead، وأرسع، وأقل فوقانية NTFSميلك بعض ميزّات ◦
 )ميكن تخصيص نظام امللفات وفقا للخصائص الجهاز(OEMميلك قطاع من أجل معامالت صانعي القطع األصلية ◦
  بات يف عدد القطاعات(4 مقيد ب: MBR يف exFAT تريابايت )حد فعيل( )تنبيه: قسم 512 )حد نظري( ويوىص بالحجم بيتابايت 128حجم  وحدة التحزين األقىص يصل حاليا ≈ ◦
 تريابايت )حد فعيل(.512 إكسابايت )حد نظري( )أي أكرب من حجم وحدة التخزين!( أو 16 - 1حد حجم امللف ◦
  ملف، 2,796,202عدد امللفات يف كل دليل )فرعي( يصل إىل ◦
إزالة مدخالت الدليل الفيزيائية "." و ".." التي تظهر يف األدلة الفرعية◦
232-11العدد األقىص للملفات عىل وحدة التخزين، حوايل ◦

، UTF-16 محرف 255عدد املحارف األقىص يف أسامء امللفات ◦
أسامء ملفات يونيكود و أسامء وحدات التخزين، ◦
◦exFAT ال يدعم أسامء امللفات القصرية SFN (8.3 )أي صيغة
(WinCE )اختياري يف ويندوز يس إي  TexFATدعم  معيار نظم ملفات العمليات،◦
 وزيحان أخر لرصف حدود منطقة البيانات )أنظر للخطاطة(FATزيحان من أجل رصف حدود جدول ◦
(Windows CE 6 )أذون نظام امللفات( )فقط يف ويندوز يس إي ACL)اختياري( دعم قامئة التحكم بالنفاذ ◦
ثالثة مجاميع للتدقيو (ق املجموع لضامن سالمة أو تكامل البيانات الوصفية◦
◦exFAT ليس من نوع نظام امللفات املزود بقيد حوادث، لكنه يستخدم جدول توزيع ملفات واحد مع مصفوفة للمساحة الفارغة/الحرة. يسمح باستعادة نظام امللفات يف حالة سحب ejectedالوسيط أثناء الكتابة )خصوصا مع 

 أضاف دعم للمصفوفات والجداول االحتياطية، لكنها غالبا ليست مدعومة يف األنظمة.TexFATاألقراص القابلية لإلزالة(، أيضا خيار 

https://en.wikipedia.org/wiki/Access_control_list
https://en.wikipedia.org/wiki/WinCE
https://en.wikipedia.org/wiki/TexFAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Pebibyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Mebibyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_(file_system)


مالحظات

 أنظمةاألجهزة املتوافقة معيف   ترتيب البيانات هي الطريقة املستخدمة يف متثيلlittle-endian هوي صغرين .ومبا أن+1FFhند  عAAhو + 1FEhعند  55hحيث  55h  AAh سيكون +1FEh يف قطاعات اإلقالع، التوقيع الذي عند الحيد  ̂ .1
. ألن هذه الطرق يف التمثيلbig-endianنهوي كبري  يف برامج املعالجات األخرى بطريقة55AAh  )لحظ ترتيبها املعكوس(، بينام تكتب بشكلx86 يف برامج معالج أنظمة AA55h -بت16 ، هذه ميكن كتابتها بكلمة IBM PC، أي يب أم

قد تم الخلط بينها يف الكتب ويف وثائو (ق املرجع األصيل والرسمي من مايكروسوفت، النص املرتجم من املوسوعة يستخدم طريقة البايت املرتكز عىل اإلزاحة يف متثيل البيانات عىل القرص. 
 يف إنتيل و سن ميكرو سيستم تعرض االختالف بني نهوي-كبري ونهوي-صغري مع نفس البيانات يف يونكس.Tcpdumpأمثلة أخرى : هذان امللفني من أداة سطر األوامر ملراقب الشبكة 

لي:نكس عىل جهاز إنتيل )نهوي-صغري(سوالريس عىل جهاز سن ميكرو سيستم  )نهوي-كبري( 

00020004A1B2C3D402000400D4C3B2A1

00000001000000440100000060000000

0004BFF03EBCBA2D46C305002DBABC3E

 رقم عنقود بداية متلك حقل جديد يدعىFAT32 . أيضا وحدة تخزين   95  ويندوز  يف FAT16 وليس منطقة ثابتة منفصلة عىل القرص كام هو الحال يف وحدة تخزين منطقة البيانات، الدليل الجذر جزء من FAT32 يف وحدة تخزين  ̂ .2
.FAT32 BPB يف كتلة الدليل الجذر

 التي هي42h كعلم يدل عىل استخدام أو عدم استخدام وظيفة قراءة قطاعات القرص )أي الوظيفة 0000:7C02h ( عند عنوان90h عىل عكس سجالت االقالع السابقة، الشفرة يف هذا السجل تستخدم يف الذاكرة بايت )تعليمة ال عملية  ̂ .3
 (.  INT 13   نداء املقاطعة امتداد يف

4. ̂  tight loopأو busy-loopالال نهائية هي دورة حلقية أو متكررة حلقية تنفذ دون إصدار أية موارد إىل الربامج األخرى أو نظام التشغيل. علام أن الحلقات  infinite loop، endless loop غالبا ما تكون tight لكن ،tight loopنادرا ما 
 فهو تسجل القفزة.JR.: أما ال نهائيةتكون 

(.  16384 )لكن رسميا يدعم فقط Falconعىل جهاز فالكون  TOS4.0 يف إصدارة 32768  ̂ .5
 (32768 * 216 جيجابايت )2 حجم القسم األقىص = TOS 4.x،: و يف (8192  * 215)  ميغابايت256( حجم القسم األقىص = TOS > 1.04يف )  ̂ .6
ي.الحاسوب الشخص” املستخدم يف بيئة Formatting” بدال من مصطلح تهيئة "Initializationيف بيئة أتاري يستخدم غالبا مصطلح متهيد/تهيئة "  ̂ .7
PC  ↔ VBR رغم إمكانية تبادل امللفات بني الجهازين  ̂ .8 MSX( جهاز أو املتوافقة مع الحاسوب الشخيص ،)محايك      MSX   سوف يعلو (ق إذا حاولت إقالع نظام MSX-DOS يف نظام مهيئ قرص مرن من MS-DOSيف الحاسوب الشخيص، ألن 

FAT يستخدم منطقة نسخة احتياطي يف MSX DOS 2. )الختالف بنية العتاد واملعالج(. مع هذا ال توجد أية اختالفات أخرى، باستثناء أن MSX مختلفة عن شفرة قطاع إقالع القرص املهيئ واملستخدم يف جهاز شفرة االقالع وقطاع االقالع
.UNDELالستعادة امللفات املحذوفة، عن طريو (ق األمر 

 يف الحاسوب الشخيص، هذا األخري لن يتعرف عىلللقرص الثابت مساوي MSX كيلوبايت يف 360 كيلوبايت )ذات الوجه الواحد( ميكن أيضا قرأتها يف أجهزة الحاسوب الشخيص. لكن نتيجة ألن واصف الوسيط للقرص360األقراص املرنة 
(.األسئلة. وصفحة CJS MSX2 emulator كيلوبايت )راجع ذلك يف حزمة 360. لكن ميكن حل هذه املشكلة بتغيري شفرة واصف الوسيط لتتناسب مع الحاسوب الشخيص مع القرص املرن MSXالقرص املرن 

 عىل القرص،وحدة التخزين إذا مل يجد هذه املدخلة لهوية MSX-DOS2. نظام volume ID وحدة التخزين. من أجل متييز األقراص تم إضافة هوية MSX-DOS1 مقارنة بظامMSX-DOS2 بنية قطاع االقالع تغريت قليال يف أقراص  ̂ .9
 لن تعمل متاما. وألن هذا ميكن أنcache وهذا يعني أن وظائف )ميزات( مثل استعادة امللفات املحذوفة والذاكرة املؤقتة DOS2". النظام يفرتض أن القرص ليس قرص Wrong version of MSX-DOSسوف يعرض رسالة الخطأ "

 أوFIXDISK. لكن هذا الحل ال ميكن وظيفة استعادة امللفات املحذوفة، ولحل املشكلة استخدم طريقة SET EXPERT = ON. واستخدام األمر : expert يتوقع من املستخدم معرفة إعدادات وضع MSX-DOS2يسبب مشاكل، 
FIXBOOT املتوفر يف موقع BiFi واملستخدمة يف األساس مع أقرص ،IDE ميكن ترقية القرص إىل بنية ..MSX-DOS2 باستخدام برنامج FIXDISK املوجود يف MSX-DOS2:: مثال ،FIXDISK A.

 )أي القفز من مكان إىل آخر يف الربمجيات(.JMP يستخدم يف تأشري موقع يف برنامج ليكون وجهة العبارة/التعليمة label املعرف  ̂ .10
 !BPBأصل التسمية   ̂ .11

(. ببساطةالربنامج الثابت واجهة )BIOS التقليدي املعروف اختصارا باسم نظام اإلدخال واإلخراج األسايس ليست إشارة إىل BIOS parameter block يف جملة BIOSعكس ما قد تعتقد، كلمة بيوس 
. BPB يجهل كليا حقيقة معامالت الحاسوب الشخيصهذا األخري يف 

،: يتعامل مع نداءات النظامنصف علوي( حني كان نظام التشغيل يقسم إىل CP/M )املستمد من تصميم 2.0،: اإلصدار يب يس دوس/مايكروسوفتجذور هذه التسمية تعود إىل تصميم نظام تشغيل 
.  DASD  أجهزة التخزين بالنفاذ املبارش ي، يتعامل مع مشغالت العتاد وأساسيات الوصول الفيزيايئ إىل ونصف آخر سفل امللفات واألدلة، تجريدو

يب/م.س-دوس. هذان الجزءان من نظام   BIOS      بيوس، والنصف السفيل كان نظام اإلدخال واإلخراج األسايس أو اختصارا  BDOS بدوس أو اختصارا نظام تشغيل القرص األسايسالنصف العلوي كان يدعى 
،: كانت تسمى عىل التوايلدي آر دوس، ويب يس دوس.: ويف 5 املختلفة حتى اإلصدار  م. س.دوس/يب يس دوس كنا يحتفظ بهام يف ملفني منفصلني )عىل شكل صور( عىل القرص، يف كافة إصداراتيس دوس

IBMDOS.COM النواة( و( BMBIO.COM أسامء امللفات هذه تعكس مبارشة أسامء مكونات نظام التشغيل. نستنتج من ذلك أن كلمة ،)شفرة تهيئة ومشغالت( BIOSيف BPBإىل إشارة فقط هي 
.مايكروسوفت/يب يس/آر دي دوس يف النصف السفيل

.:للقرص املرن هو االسم الرسمي FDC أو flexible disk cartridge يف املعايري الدولية )خرطوشه( القرص املرن،  ̂ .12
 مكان يف ذاكرة الحاسوب يخزن عناوين روتينات الثانوية التي تم تنشيطها عند إغالق الحاسوب.interrupt vectorمتجه املقاطعة   ̂ .13
 )وتعنيIPL، لهذا تحتل هذه املنطقة شفرة ابتدائية تدعى اختصارا شفرة االقالع ال ميكن أن تتضمن كامل  بايت446 :  يف سجل االقالع الرئييس، املساحة املخصصة ملحمل االقالع IPL / Initial Program Loader محمل ابتدايئ ؟  ̂ .14

التي عادة تكون يف stage1.5  أو core.img  تحمل شفرةلينكس ويندوز. ويف طاع إقالعق إىل BIOS هذه الشفرة تدل نظام  أنظمة ويندوزيف. boot.img  وstage1 لينكسوظيفيا : محمل ابتدايئ للشفرة(. من أسامء هذه الشفرة يف 
.نظام امللفات من stage2 أو  core.img املسار األول من القرص مبارشة بعد سجل االقالع الرئييس، أو تحمل مبارشة الشفرة الرئيسية

 )فعل/اسم( تعي عمل نفس النسخة من البيانات، لكنها عادة تشري إىل :Mirror/Mirroring املرآوية  ̂ .15
، التي تعني كتابة نفس البيانات عىل جميع األقراص.  RAID   1 أو   مرآوية القرص◦
،: موقع أرشفي، موقع عىل األنرتنت،  الذي يعيد نرش املعلومات حرفيا من موقع )منشأ( آخر.  موقع مرآة◦

 يستخدم يف توزيع امللفات الكبرية مثل لينكس أو الربمجيات الحرة أخرى, مرآة موقع. أو FTPمرآة تحميل؛  تشري إىل بروتوكول ▪
DSKPROBE(. أداة مايكروسوفت FAT16 ( وهو نسخة أحدث من بنية نظام امللفات األصيل FAT16B = BigFAT / Big = B. )حرفFAT16Bاالسم التقني لنظام امللفات هذا هو : BigFAT / BIGDOS / FAT16Bنظام ملفات   ̂ .16

.-بت32 مع حجم مدخلة قطاع BPBكتلة معامالت  يستخدم صيغة أحدث من FAT16B. نظام BIGDOS تصف النوع باسم FDISK، بينام بعض النسخ القدمية من BigFAT باسم 0x06تشري إىل نوع القسم 
.FAT32 ”هو االسم األصيل لنظام  BigFAT. بعض املصادر تذكر أن ”BigFAT ؛ وتعني قطاع معلومات نظام امللفات يف سجل إقالع قسم BIGFATBOOTFSINFO هذا القطاع تقنيا يعرف ببنية  ̂ .17
BRA.W أو حتى BRA.S، وأصغر حجم، هذا يعني االقتصاد يف الوقت والذاكرة. لكن تعليمة JMP أرسع من تعليمة BRA ويف زمن املعالجة. تعليمة الذاكرةاالختالف الرئييس بني االثنني سيكون يف  ؟ :  jump أو القفز Branch التفرع  ̂ .18

(.موتوروال بايت( )معالج 2 )أي word كلمة” تعني w” حيث "bra.w. الحجم األخر املتوفر هو "short قصرية” يعني bra.s يف "s.  محرف JMPال ميكنها الوصول إىل أماكن معينة، عكس تعليمة 
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Inter segment . )داخل قطعة شفرة واحدة(. قفزات القطعة البينيةstatementsدامئا تكون بني العبارات )أو األوامر األحادية(  Intra segment jumps  الداخليةالقطعةقفزات  ؟ :  Inter segment  و Intra segment  الفرق بني  ̂ .19
jumps  تستطيع نقل التحكم إىل أمر أحاديstatement قطعة شفرة داخل CS القفزات القصرية والقريبة غالبا ما تدعى  واحدة(. قطعة مختلفة )بني أكرث منIntra segment jumps بينام القفزات البعيدة تدعى ،Inter segment
jumps . باملناسبة، قطعة الشفرةCS يف ترجامت عربية أخرى(مقطع الربنامج أو قطعة الربنامج تدعى أيضا( 

(. FAT32 هو االسم األصيل لنظام ملفات BigFAT )بعض املصادر تذكر أن FAT16B. نظام ملفات 06h تشري إىل نوع القسم Big FAT علام أن .BF_BPB ويرمز لها Big FAT BIOS Parameter Block تدعى أيضا باسم BPB  كتلة  ̂ .20
 كان ميلك قطاع واحد فقط.FAT16، نظرا ألن سجل االقالع القديم يف Extended Boot Record سجل االقالع )قطاع االقالع( أحيانا يدعى سجل إقالع ممتد  ̂ .21
22. ̂   hard wired, Hard coded : (هي قيمة بيانات أو إجراء تم كتابته مبارشة يف برنامج، غالبا يف عدة أمكان، بحيث ال ميكن تعديلها بسهولة. مفردة تخصصية )صفة( هي البيانات التي تم تضمينها مبارشة يف الربنامج، حيث ال ميكن(

تعديلها بسهولة، خالفا للبيانات يف بعض ملفات التعريف )ملفات التحكم(، أو مورد.
.host bus adapter مكيف ناقل مضيف، وcontroller متحكم.: الجهاز يدعى أيضا طاقة توسعة( بالحاسوب الرئييس، عادة، يف شكل بSCSI )عن طريو (ق ممر الوحدة امللحقةجهاز يربط  : host adapter  مهيئ مضيف ، مكيف مضيف  ̂ .23

 تشري إىل الحاسوب الرئييس.HOSTكلمة املضيف
24. ̂  LSB/MSB البت ذو القيمة األدىن، الخانة األقل أهمية : (LSB( أو )least significant bit ) ::عىل اليمني( ويسمى بت منخفض بت( low bit مبعنى :: صفر .)ثم يزداد بواحد يف كل0يبدأ من   )ألن ترقيم البتبت )بت أدىن يف البايت 

( يفoctet أو مثانية )بايت، )نادر( وهو Least significant byte، وهو البت األخري أو بت أقىص اليمني يف الكتابة العادية. املعنى املوازي للمذكور أعاله هو البايت األقل أهمية  ones يعطي رقم أحاد ثنايئموضع بت الحقا(، هو بت رقم 
.least significant bit إذا كان املعنى يف السياق غري واضح، ينبغي ذكره تجنبا للخلط مع .لكن low byte )بايت أدىن( بايت منخفض ميلك أقل قيمة ممكنة. ويسمىمتعدد البايتموضع رقم 

((. بت أول أو بت أقىص اليسار يف الكتابة العادية. املعنىn-1^)2،: بت أكرث أهمية )ثنايئ يف رقم بت بت n-1)بت أعىل يف البايت( مبعنى ::  high bit )عىل اليسار( ويسمى بت( :: آخر MSBالبت ذو القيمة األعىل، الخانة األكرث أهمية )
. لكن إذا كان املعنى يف السياق غري واضح،High byte ميلك أكرب قيمة ممكنة. ويسمى بايت أعىل متعدد البايت( يف موضع رقمoctet أو مثانية )بايت، وهو Most significant byteاملوازي للمذكور سابقا هو  بايت القيمة األكرث أهمية 

.Most significant bitينبغي ذكره حتى تتجنب الخلط مع 
، النمط املحميsupervisor mode )مثل، منط املرشف منط التشغيل يغري املعالج خاصة تجعل  لغة آلةألية تستخدم من قبل الربنامج لطلب خدمة من نظام التشغيل. نداءات النظام غالبا ما تستخدم تعليمة : System call نداء النظام  ̂ .25

protected modeوحدة إدارة الذاكرة  القيام بإجراءات محدودة مثل النفاذ إىل العتاد أونظام التشغيل (. هذا يسمح ل MMU راجع( .System call يف دليل MSX2.)
 الذيالقسم واحد من بقطاع أصغر وحدة التخزين !. يف هذا الحالة سيكون حجم القسم يف القطاع األخري يف وحدة تخزين سجل إقالع يخزن نسخة من كل XP/2000 ! :: ويندوز وحدة تخزين وليس قسم ملاذا نستخدم هنا تعبري  ̂ .26

وحدة تخزين )أويل( و قسم. رغم أن املصطلحان VBR املوجود يف سجل إقالعها وحدة التخزين دامئا أكرب بقطاع واحد من "عدد القطاعات اإلجاميل"  يف MBR/EBR يف جدول أقسام NTFSيضمها ؛: "عدد القطاعات اإلجاميل" يف القسم 
 نفس املعنى.تقريباغالبا ما تكون مرتادفة، لكن يف هذه الحالة ال يحمالن 

.  Null-terminated string   . وتعرف بسلسلة منتهية بصفر لغات برمجة سلسلة محارف متبوعة ببايت صفر وحيد، تستخدم يف عدة  ̂ .27
2 وتحتاجE9 التي تبدأ بالبايتDirect JMP،: املبارشة تعليمة القفزة القريبة. ميكن بسهولة  أيضا استخدام EB التي تبدأ بالبايت Short JMP، -بايت2 تعليمة القفزة القصرية رغم أن مايكروسوفت، دامئا تستخدم يف سجالت االقالع،  ̂ .28

 )والثالثةE9 51 00 أو E9 57 00( ميكن استبدالها يف سجل االقالع بثالثة بايت NOP ال عملية من أجل تعليمة 90h زائدلقفزة القصرية ل-بايت2 التي تظهر يف املثال )EB 52 90 أو EB 58 90. مثال تعليمة، إلزاحة النسبية إضافية لبايت
(.القفزة القصرية عكس تعليمة تعليمة القريبة،بايتات ستكون جزء من ال

  ميكن أن يتحول من مكانه.MFT يف وحدات التخزين التي تم فيها حذف وإضافة عدة ملفات، خصوصا، وحدات التخزين التي عىل وشك أن تنفذ فيها مساحة التخزين، جدول امللف الرئييس  ̂ .29
 إضافية يف الذاكرة تتضمن شفرة االقالع؛ رغم أن القطاعات الثامنية األخرية منها تتضمن فقط أصفار !قطاع 15 يحمل NTFS قطاع االقالع  ̂ .30
ر(. سنتيمت8.9 بوصة، 312 )عادة، سنتيمرت 13.3،:  بوصة514 هو قرص مرن قطره أقل من : microfloppy disk قرص ميكرو فلويب أو الدقيو (ق ̂ .31
،: هذه القيمة63؛: هذا يفرس ملاذا مدخلة القسم األول يف جدول أقسام القرص متلك القيمة وحدة التخزين:: هذه القيمة من املفرتض أن تكون عدد القطاعات الفيزيائية عىل القرص التي تسبو (ق القطاع األول لمنطقة القطاعات املخفية  ̂ .32

 خاص( لكن يف حالة األقسام األولية: الثاين أوسجل إقالع ممتد يف القسم املمتد يسبقها وحدة تخزين )ألن كل القسم املمتد يف املنطقي األول( أو القرص CHS 0-0-63 إىلCHS 0-0-1 األول يف القرص )من القسم األويلستكون قي حالة 
 أو عدد القطاعات من بداية القسم املمتد بالنسية للقرص املنطقي. لذلك هذه القيمة تتفاوت  التخزين  وحدة الثالث أو الرابع أو القرص املنطقي الثاين أو أكرث يف القسم املمتد، القيمة ستكون عدد قطاعات جميع األقسام األولية التي قبل 

. وكذلك الحال مع برامج تقسيم القرص يف األنظمة األخرى.63 قطاع بدل 2048 عدد القطاعات املخفية أو املحجوزة ألول قسم ارتفع إىل 7فقط إذا كان القسم األوىل هو الثاين أو الثالث أو الرابع وليس األول. علام أن يف ويندوز فيستا/
33. ̂   Jumps with Register Operandsو  Indirect Jumps using an index  .

قفزة مع استخدام معامالت التسجيل :
.: كمعامل-بت 32-بت أو 16 التسجيلالقفزة ميكنها استخدام أيضا •

. Indirect Jump قفزة غري مبارشةوتنصب آليا ك◦
عنوان القفزة يكون يف التسجيل تحدده تعليمة القفزة.◦

مؤرش التعليمة.، محتويات التسجيل تنقل )تحمل( مبارشة إىل Near Jump املصاحبة للقفزة القريبة اإلزاحةعىل خالف •
.مؤرش التعليمة ال تضاف إىل Indirect Jumpالقفزة الغري مبارشة •
. IP إىل AX،  تنسخ محتويات التسجيل JMP AXمثال :: •

 الحالية.CSقطعة الشفرة هذه تسمح بقفزة إىل أي موقع ضمن ◦
القفزة الغري مبارشة باستخدام الفهرسة :

 )يتضمن سلسلة من تعليامت القفزة/التفرع الالمرشوطة(. جدول القفزة كشكل من العنونة للنفاذ مبارشة إىل ] [ أقواس مربعةتعليمة القفزة تستخدم أيضا •
.:عناوين اإلزاحة والقطعة للقفزات البعيدة الغري مبارشة،: أوعناوين اإلزاحة للقفزات القريبة الغري مبارشةجدول القفزة ميكن أن يتضمن •

.Indirect Jump إذا قفزة التسجيل دعيت قفزة غري مبارشة Double-indirect Jumpهذه تعرف أيضا باسم القفزة الغري مبارشة املزدوجة ◦
.Far Jump إىل تعليمة قفزة بعيدة FAR PTR ما مل يرش األمر التوجيهي Near Jump يفرتض أن القفزة قريبة   املجمع•

يف الطرح تدل عىل القيم املحذوفة )األسطر املكررة( )يف هذا املثال كانت القيم "أصفار”(.لعرض الشفرة يف لينكس ميكنك استخدام هذه األوامر. * عالمة النجمة  ̂ .34

hexdump -C file #طرح بدون القيم املكررة :

hexdump -Cv file #طرح كامل :

hexdump -Cv -n 512 file #طرح القطاع األول فقط )إن كان امللف كبري(

:  [  5  ]استخالص وتحليل معلومات نظام ملفات عىل األقراص )املوصولة بجهاز الحاسوب( باستخدام أوامر طرفية لينكس  ب ،: أ^ .35
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SCSI أوSATA )قرص ذاكرة فالش( نوع الجهاز كان sdb وواحد عىل القرص الثاين sda أقسام عىل القرص 3يف هذا املثال 

، عدد الكتل، حجم القطاع املستخدم، معرف القرص، العدد اإلجاميل للقطاعات، ونوع نظام امللفاتCHSمعلومات عن القرص/األقسام مثل قطاعات البداية/النهاية قيم •
- لعرض األحجام بالقطاعات بدال من األسطواناتu  لرسد جدول األقسام املستخدم يف الجهاز املحدد. والخيار Lالخيار -◦

 تعرض تخطيط وحدات التحزين )بعدد القطاعات( مبا يف ذلك البيانات املخفية عىل القرصmmls أداة •
 وأول قسم عىل القرصMBR و املساحة الغري مستعملة )غري مخصصة( بني قطاع MBR تشري إىل قطاع 01 و 00أول سطرين 

# fsstat /dev/sdb1 | less
(BackTrack/Kali )عىل قرص ذاكرة فالش - FAT32تخطيط وحدة التخزين 

# fsstat /dev/sda2 | less
 )القسم الثاين عىل القرص الثابت(NTFSتخطيط وحدة التخزين 

عرض أسامء امللفات واألدلة يف نظام امللفات، مبا فيها أسامء امللفات املحذوفة مؤخرا



.:2 إليجاد موقع بداية القطاع األول للدليل الجذر )العنقود األول(، نبحث عن إزاحة العنقود النسبية إىل املوقع املحدد للعنقود  ̂ .36
 )بداية الدليل الجذر(0x05 01 00 00 = 261عنقود ▪
 عنقود(1 قطاع = 1يف هذا املثال: قطاع واحد = عنقود واحد )▪
(Bitmap( )بداية 0x20 00 00 00.: )8192 يبدأ يف قطاع 2العنقود ▪
.8451( = القطاع 2 عنقود )العنونة تبدأ عند العنقود 2 )بداية لكومة العناقيد( – 8192 عنقود( + قطاع 261 قطاع × 1 قطاع = )261 )املحدد أعاله( =0x0105 = 261العنقود ▪
8451 وموقعه القطاع 261العنقود إذن، عنقود بداية الدليل الجذر عند ▪

مثال ثاين:
 )بداية الدليل الجذر(0x46 00 00 00 = 70عنقود ▪
 عنقود(1 قطاع = 2يف هذا املثال: قطاعيني = عنقود واحد )▪
(Bitmap( )بداية مصفوفة ثنائيات توزيع العناقيد 0x80 10 00 00 )4224 يبدأ يف القطاع 2العنقود ▪
4360 قطاعات( = القطاع 4 عنقود )2 )موقع بداية منطقة البيانات( – 4224 عنقود( + 70 قطاع × 2 قطاع )140 )املحدد أعاله( = 0x46 = 70العنقود ▪
 4360 وموقعه القطاع 70العنقود إذن، عنقود بداية الدليل الجذر عند ▪

مثال ثالث ::
 )بداية الدليل الجذر(0x05 00 00 00 = 5عنقود ▪
 عنقود(1 قطاع = 256 قطاع = عنقود واحد )256يف هذا املثال: ▪
(Bitmap( )بداية 0x00 48 00 00 )18,432 يبدأ يف القطاع 2العنقود ▪
19,200 قطاع( = القطاع 512 عنقود )2 )موقع بداية منطقة البيانات( – 18,432 عنقود( + 5 قطاع × 256 قطاع )1280 )املحدد أعاله( = 0x05 = 5العنقود ▪
19,200 وموقعه القطاع 5العنقود إذن، عنقود بداية الدليل الجذر عند ▪

 أو خطأ من الكاتب!exFAT بايت أي بعد أعالم وحدة التخزين، وال أعرف إن كان هذا تطبيو (ق خاص من 1  بطول 0x6B يف حقل منفصل عند ActiveFatبعض الوثائو (ق تضع   ̂ .37
Allocation املستخدمة يف تعقب توزيع العناقيد Bits وهي عدد Bit Count، وتسمى أيضا Allocation Units عىل.وحدة التخزين وحدات التخصيصالعدد اإلجاميل ل  ̂ .38

 ميغابايت(.32هو أقىص حجم للعنقود ) 225 -1((  و 0xFFFFFFF5 + 1 هو أقىص عدد للعناقيد ميكن وصفه )أو بالضبط 11-232، و exFAT يف Allocation Unit هو وحدة التخصيص العنقود
.بيتابايت 128( = حوايل 1−  225 بايت لكل عنقود )33,554,431( مع 11− 232 عنقود )4,294,967,285نظريا، حجم وحدة التخزين األقىص قد يصل إىل 

 ميكن عنونتها.128 = 257  =512 × 248،: فقط 512، كام هو الحال مع حجم قطاع LBA48حاليا الحجم مقيد كذاك مبخطط العنونة 
0x00 61 0F 00 وحدة )كل وحدة ميثلها بت واحد( = 1,007,872مثال 

، يستخدم ثالثة مجاميع للتدقيو (ق املجموع لضامن سالمة أو تكامل البيانات الوصفية:exFAT حاليا نظام ملفات  ̂ .39
 بايت؛ األعالم والنسبة املئوية(. 3، )بدون حساب حقول VBR قطاع السابقة يف 11: للتحقو (ق من سالمة بياناتVBRقطاع تدقيو (ق مجموع •
 عند البحث عن موقع امللف.محارف كبرية: وهو جدول ثابت وال يجب أن يتغري. أي تلف فيه، قد مينع تحديد مواقع امللفات؛ ويستخدم للتحويل أسامء امللفات إىل upcase tableتدقيو (ق مجموع •
. ومتلك بيانات وصفية تشمل:: اسم امللف، أختام زمنية، خصائص، عنوان أول موقع عنقود بيانات، طولfile set.: عدة تسجيالت دليل تستخدم يف تحديد امللف وتسمى File setتدقيو (ق املجموع من أجل مجموعات ملفات األدلة •

امللف.
exFATمدخالت الدليل الجذر يف    ̂ .40

نوع املدخلةمدخلة أوليةمدخلة رضوريةشفرةاسم مدخلة الدليل

Allocation Bitmap1**0x81مصفوفة توزيع العناقيد

Up-case Table2**0x82جدول املحارف الكبرية )من أجل تحويل املحارف(

Volume Label3**0x83لصيقة وحدة التخزين )اسم القسم(

File5*0x85ملف

Volume GUID0**0xA0(GUIDمعرف وحدة التخزين )

TexFATTexFAT Padding1*0xA1حشوة 

Win CEWindows CE Access Control Table2*0xA2 )أذون نظام امللفات(، يف نظام ACLقامئة التحكم بالنفاذ 

Stream Extension0*0xC0 )معلومات توزيع امللفات !(

File Name1*0xC1اسم ملف

Allocation Bitmap Directory Entryمدخلة مصفوفة توزيع العناقيد   ̂ .41
رمز تذكريإزاحةحجموصف

0x8110x00 )0(EntryTypeنوع املدخلة  

 التي تصفها املدخلة املحددةAllocation Bitmapأعالم تدل عىل مصفوفة العناقيد 

رمز تذكريبتاتحجمBitmapأعالم مصفوفة 

10BitmapIdentifier = الثانية:1  = األوىل،  0

71Reservedمحجوزة

10x01 )1(BitmapFlags

180x02 )2(Reservedمحجوزة

40x14 )20(First Clusterأول عنقود

80x18 )24(Data Lengthطول الب:يانات

(، FATs تستخدم نسختان من جدولTexFAT. )يف بيئة FATs يساوي عدد جداول Bitmap Allocation ومن ثم عدد مدخالت bitmapsعدد املصفوفات ◦
(.FAT مع ثاين Allocation Bitmap, وثاين FAT مع أول Allocation Bitmap.)ستكون أول FAT + Bitmap  يف األعالم يرجع إىل النسختان النشيطتان 0بت ◦

https://en.wikipedia.org/wiki/LBA48
https://en.wikipedia.org/wiki/Pebibyte


 مع حساب الكسور وتدوير النتيجة.8  ب: بايتات يجب أن يكون عدد العناقيد يف وحدة التخزين مقسوم عىل Bitmap يحدد النسختان النشيطتان. حجم ActiveFatيف قطاع اإلقالع حقل ◦
FAT32 و exFAT مقارنة بني  ̂ .42

FAT32exFATامليزّة

 بيتابايت128[1 ] تريابايت 8حجم وحدة التخزين األقىص

 إكسابايت16 جيجابايت4حجم امللف األقىص

 ميغابايت32[2 ] كيلوبايت32حجم العنقود األقىص

228232عدد العناقيد األقىص

255255طول اسم امللف األقىص

 مىل ثانية10 ثانيةDate/Time resolution2الفصل الزمني أو دقة تاريخ/وقت

MBR0x0B, 0x0C0x07معرف نوع القسم يف 

 كيلوبايت.64 تريابايت هو أقىص حجم لوحدة التخزين املهيئ:ة باستخدام عنقود 16 جيجابايت، رغم ذلك، يدعم وحدة التخزين األكرب التي تنشأ عن تطبيقات الطرف الثالث، و 32 األكرب من FAT32 ويندوز ال يستطيع تهيئة وحدة التخزين [1]▪

 كيلوبايت. 64 كيلوبايت أو أكرب،  مع ذلك، بعض تطبيقات الطرف الثالث تدعم الحجم الذي يصل إىل 64 من مايكروسوفت، العناقيد ال ميكن أن تكون بحجم KB184006 وفقا ل: [2]▪
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