
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                         

 : مقدمة 

(  OSوتختصر إلى  Operating System: باإلنجليزية)نظام التشغيل 

وبرمجٌات " عتاد"هو مجموعة من البرمجٌات المسؤولة عن إدارة موارد 

وعتاد الحاسوب، وٌمكننا القول انه مظلة  المستخدم،وٌمثل وسٌط بٌن الحاسوب

لتشغٌل برامج المستخدم، ٌقوم نظام التشغٌل بالمهام األساسٌة مثل إدارة وتخصٌص 

 الصلب، الوصول لألجهزة الطرفٌةص الذاكرة، القر)مصادر الحاسوب 

، ترتٌب أولوٌة التعامل مع األوامر، التحكم فً أجهزة اإلدخال (إلخ..الملحقة

. واإلخراج، تسهٌل الشبكات، وإدارة الملفات

هذه هً الطبقة األولى من . نواتهالمستوى األدنى من أي نظام تشغٌل هو 
توفر النواة . البرمجٌات التً ٌتم تحمٌلها فً الذاكرة عند إقالع النظام أو بدء التشغٌل

إمكانٌة الوصول إلى الخدمات المركزٌة الشائعة األخرى لكل برامج النظام 
جدولة المهام، إدارة الذاكرة، الوصول (: ولٌس فقط)هذه الخدمات تشمل. والتطبٌقات

. للقرص، والوصول ألجهزة العتاد

كما هو الحال بالنسبة للنواة، فإن نظام التشغٌل كثٌرا ما ٌزود ببرمجٌات نظام 
بالرغم من إدماج وٌندوز وماكٌنتوش لهذه ) واجهة المستخدم الرسومٌةإلدارة 

ام وأٌضا أدوات لمهام مثل إدارة الملفات وإعداد نظ(. البرامج فً نظام التشغٌل
فً أحٌان كثٌرة ٌوزع مع نظام التشغٌل برمجٌات لٌست لها عالقة مباشرة . التشغٌل

بالوظائف األساسٌة لنظام التشغٌل، ولكن من ٌوزع نظام التشغٌل وجد فائدة فً 
. توزٌعها معه

، فإن الخالف ٌدور أحٌانا حول ما الذي ٌجب "نظام تشغٌل"مع مصطلح  وكذلك

نظام د، مع النقاش حول هل ٌجب أن تكون أشٌاء مثل على النواة إدارته ٌالتحدي

 النواة االحادٌه، والبعض النواة الصغرٌهالبعض ٌؤٌد . فً النواة أم ال الملفات

. وهكذا
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 : بعض األنظمة المتوفرة

 فً النسخة 1992، طور فً العام وٌندوز ماٌكروسوفت Widows3.1  
 والذي 19٨1من شركة أبل، الذي بدأ تطوٌره فً عام  ماك أو إس عشرة،

ٌتمتع بشهرة كبٌرة فً المجال اإلعالمً والتلفزٌونً  
 (ٌمكن تنزٌله عبر اإلنترنت). الحر مفتوح المصدر لٌنكس/جنو  
 ٌتمتع بشهرة كبٌرة فً األوساط األكادٌمٌة 1969طور فً العام . ٌونكس ،

  .إنترنتلدوره الكبٌر فً تطوٌر شبكة 
 نظام تشغٌل حر مفتوح المصدر متوافق مع نظام وٌندوز رٌاكت أو إس  .
  دوس -إم إس  
 اي بً امقبل المطور من  2/أو إس . 
 من شركة : سوالرٌسSun  رسومٌةوهو نظام تشغٌل قوى وٌتمتع بواجهة  .

 

 : القرص وأنظمة الملفات

ى العدٌد من من الوظائف األساسٌة ألنظمة التشغٌل هً تنظٌم ملفات المستخدم عل

المضغوط والقرص  كالقرص الصلب (Storage Media) وسائط التخزٌن

(CDROM  .)

 .بة خاص( File System) كما وٌعتمد كل نظام تشغٌل على نظام ملف

 

م وٌحدد نظا.القرص لترتٌب حفظ البٌانات على نظام الملفاتٌستخدم نظام التشغٌل 

مواقع الملفات  من القرص الصلب وطرٌقة تحدٌد الملفات هذا الكم المتاح لنظامنا

 .حدث عند محو ملف وما إلى ذلكوالحد األدنى لحجم الملف وما ي

بشكل لدى الكثٌر من أنظمة التشغٌل العدٌد من أنظمة الملفات التً ٌمكن استخدامها 

 2إكس تً لدٌه أكبر تنوع من أنظمة الملفات هذه، وهً  كسنولً فمثالطبٌعى،

،ext3 ،ReiserFS ،Reiser4 ،GFS ،GFS2 ،OCFS ،OCFS2 

،NILFS .ًكس أٌضا أنظمة ملفات نوكما ٌدعم لXFS وJFS مع . بشكل كامل

فمحدود من  وٌندوزأما . NTFSو FAT جدول توزٌع الملفدعم لنظام ملفات 

 FAT32و FAT16و FAT12: حٌث ٌدعم فقط ناحٌة دعمه ألنظمة الملفات

. NTFSو
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فالنظام هو . بالنسبة ألغلب أنظمة الملفات التً ذكرناها هناك طرٌقتان لتخصٌصها

أْي مزود بقٌد للحوادث وإما غٌر  د بقٌد حوادثنظام الملفات المزوإما أن ٌكون 

journaled . ٌعتبر النظام المزود بقٌد الحوادثjournaled  ًخٌاراً آمناً ف

فً حالة انقطاع )لو حدث أن توقف النظام عن العمل فجأة . حاالت تعافً النظام

من  فإن نظام الملفات غٌر المزود بقٌد للحوادث سٌحتاج إلى نوع( الكهرباء مثال

. الفحص فً حٌن ٌحدث هذا تلقائٌا فً أنظمة الملفات المزودة بقٌد الحوادث

فقط، فً حٌن أن كل  NTFSمن أنظمة ملفات وٌندوز المزودة بقٌد الحوادث هً 

. ext2أنظمة ملفات لٌنكس هً كذلك ما عدا 

ومع ذلك هناك اختالفات غٌر . ٌتكون كل نظام ملفات من أدلة وأدلة فرعٌة منفصلة

تفصل بٌن المجلدات بالشرطة المائلة الراجعة  وٌندوزلحوظة فمثال أنظمة ملفات م

ٌفصل بٌن  ٌونكسوأسماء الملفات غٌر حساسة لحالة األحرف، على حٌن فً " \"

. وأسماء الملفات حساسة لحالة األحرف" \"المجلدات باستخدام الشرطة المائلة 

كل نظام ملفات ٌتألف من بناء أو هٌكلٌة ضرورٌة لتخزٌن و إدارة البٌانات هذه إذاً 

 Operating System)شغٌل الهٌاكل البٌانٌة تتضمن سجل استنهاض نظام الت

Boot Record ) والملفات و األدلة .

 

: كما أن نظام الملفات ٌؤدي ثالث وظائف أساسٌة هً 

 

. تحدٌد المساحة الحرة و المستخدمة من إجمالً مساحة القرص الصلب . 1

. حفظ أو معرفة أسماء األدلة و الملفات . 2

. القرص الصلب  معرفة أو تحدٌد الموقع الفٌزٌائً للملف على. 3

 

مختلفة بعض هذه  إن أنظمة الملفات المختلفة تستخدم من قبل أنظمة تشغٌلأي 

إال نظام ملفات واحد فقط بٌنما البعض اآلخر من أنظمة  (أو تعرف)األنظمه ال تمٌز

.  عدد من أنظمة الملفات (أو معرفة ) ة على تمٌٌزالتشغٌل قادر

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3


 

 

 :ومن أنظمة الملفات األكثر شيوعاً 

File Allocation Table (FAT  )))جدول تخصٌص الملفات  -

( FAT32) 32جدول تخصٌص الملفات  -

 New Technology File System) )  نظام ملفات التقنٌة الجدٌدة -

(NTFS )      

 High Performance File System)  ) نظام الملفات عالً األداء  -

(HPFS)         

 ) Linux Ext2 and Linux Swap )نظام ملفات لٌنكس  -

 

 File Allocation Table -FAT-نظام الملفات 

 

و  3xمستعمل من قبل نظام التشغٌل دوس و وٌندوز  FATإن نظام الملفات الـ

 2و أو اس  NTٌمكن أن ٌستخدم كذلك مع وٌندوز  FATكما أن الـ 95وٌندوز 

(Windows NT and OS/2 )ونظام الملفاتFAT  ٌتمٌز باستعمال نظام

 FATٌعتبر الـ و،  أو الكتل( Clusters)و العناقٌد الـ( FAT)تخصٌص الملفات 

ٌُنسخ لحماٌة بٌاناته من الحذف العرضً أو  قلب نظام الملفات ومن أجل األمان فإنه 

والعنقود أو  FATالتلف حٌث أن العناقٌد هً أصغر وحدة تخزٌن لنظام الملفات 

أي ( الكلستر)عدد ثابت من قطاعات القرص و ٌسجل العنقود ٌحتوي ( الكلستر)

القطاعات مستعمل و أٌها غٌر مستعمل وكذلك ٌقوم بتحدٌد وجود الملف ضمن 

. العنقود 

ٌصل حجمه إلى ( Partition)ٌدعم قرص أو قسم  FATإن نظام الملفات ال 

ٌساوي ( الكلسترات)جٌجاباٌت لكنه ٌسمح بحد أقصى لعدد العناقٌد  2حوالً 

عنقود لذلك مهما كان حجم القرص الصلب أو القسم فإن عدد القطاعات  65.525

فً العنقود الواحد ٌجب أن ٌكون كافٌاً حتى ٌمكن ضم كل المساحة المتوفرة على 

. عنقود 65.525القرص أو القسم ضمن ال 

 

احة ن مسالكبٌرة تؤدي إلى فقدان جزء م( الكلسترات)بشكل عام العناقٌد : مالحظة 

. الصلب أكثر من الفقد الذي تسببه العناقٌد الصغٌرة القرص

 

وهو مهم جداً ( Root directory)ٌستخدم دلٌل جذري  FATإن نظام الملفات 

لذا ٌجب أن ٌكون هذا الدلٌل الجذري موجود فً مكان محدد على القرص الصلب 

. أو القسم



 

 

لدلٌل الجذري بواسطة رمز ا FATوتمثل أنظمة التشغٌل التً تستخدم نظام الملفات 

من البداٌة ٌتم عرض هذا ( backward slash( ) \) الخط المائل إلى الخلف 

الدلٌل الجذري عند استنهاض النظام وٌقوم هذا الدلٌل بتخزٌن المعلومات حول كل 

األدلة الفرعٌة و الملفات على شكل مدخالت فردٌه للدلٌل مثال على ذلك الدلٌل 

و اسم الملف وحجمه وكذلك وقت وتارٌخ الملف و تارٌخ آخر  الموجود فٌه الملف

و ( أي عنقود ٌحتوي الجزء األول من الملف( )الكلستر)تعدٌل و رقم بداٌة العنقود 

... ( . هل الملف مخفً أو ملف نظام الخ: مثالً )كذلك خواص الملف 

على فارغ ٌصادفه  CLUSTER وٌخزن نظام التشغٌل ملفا جدٌدا بالبحث فً أول

 CLUSTER وٌسجل نظام التشغٌل الـ. القرص، ثم ٌشغل العدد المطلوب الحتوائه

 . FATالخاصة بالملف فً جدول نظام الملفات

 

 جدٌد أو قرص تمت إزالة التجزئة فٌه وعند العمل على على قرص

defragmented مؤخرا سٌعثر نظام التشغٌل على CLUSTERS  مجاورة

ٌكون  ملف فً مواضع مجاورة على القرص ، لكن الشاغرة تكفً الحتواء كامل ال

 حٌث ٌبدأ نظام التشغٌل بأول. القرص منظما بصورة جٌدة بعد استخدامه لمدة طوٌلة

CLUSTER شاغر وإذا لم ٌجد حٌزا كافٌا لكامل الملف ٌتجاوز بعض 

CLUSTER شاغرة حتى ٌنتهً من كتابة الملف لٌصل أخرى. 

وٌتطلب .القرص ملفا مجزأ ت غٌر متالصقة علىوٌدعى الملف المقسم بٌن قطاعا

ولذلك ٌتباطأ أداء  ذلك من إبرة القرص أن تقفز هنا وهناك لقراءة الملف المجزأ

 . النظام

إلعادة ترتٌب كل الملفات على  Defrag مما ٌضظرنا الاستخدام أداة إزالة التجزئة

 . القرص لتسرٌع عملٌات القراءة

 

 

 File Allocation Table 32 Bit- FAT32-نظام الملفات 

 

 Serviceاإلصدار  OEM 95وهو نظام الملفات المستخدم مع وٌندوز 

Release 2 version4.00.950B  

، حٌث كما نعلم فإن (ME  &XP  &2000وطبعاً ْ) 9٨و وٌندوز  NT5ووٌندوز 

: متوافق مع أنظمة الملفات التالٌه XPالوٌندوز 

NTFS5,NTFS4,FAT16,FAT32  



 

 

و اإلصدارات األقدم من وٌندوز  3.51/4.0NTوٌندوز 3Xأما الدوس و وٌندوز 

وبالتالً ال تستطٌع االستنهاض أو  FAT32( أي التعامل مع)ال تستطٌع تمٌٌز  95

.  FAT 32استخدام الملفات الموجودة على قرص صلب أو قسم ٌستخدم 

 32عتمد على وي FATهو تحسٌن لنظام الملفات السابق  FAT32نظام الملفات 

بت  16و هو أفضل من ( file allocation table)بت لجدول تخصٌص الملفات 

ٌدعم أحجام أكبر  FAT32نتٌجة لذلك فإن نظام الملفات  FATالموجود فً نظام 

بالنسبة للتقسٌم  30GBلتصل إلى  FATكثٌراً لألقراص الصلبة من نظام الملفات 

أصغر من التً ( كلسترات)جم عناقٌد ٌستخدم ح FAT32الواحد، ونظام الملفات 

و لدٌه سجالت استنهاض مزدوجة و ٌتمٌز الدلٌل  FATٌستخدمها نظام الملفات 

بأنه ٌمكن أن ٌكون بأي  FAT32لنظام الملفات ( Root directory)الجذري 

. حجم وٌمكن أن ٌتواجد فً أي مكان من القرص أو القسم 

 

 

 High Performance File Systemنظام ملفات األداء العالي 

(HPFS )                                     

 

و نظام الملفات ( OS/2) 2هو نظام الملفات األساسً بالنسبة لنظام التشغٌل أو اس 

(HPFS ) تدعمه اإلصدارات القدٌمة من وٌندوزNT  وخالفاً لنظام الملفاتFAT 

أسماء الملفات كما أنه ٌستعمل هٌكلٌة أكثر  ٌرتب دلٌله استناداً إلى( HPFS)فإن ال

كفاءة لتنظٌم الدلٌل ونتٌجة لذلك فإن عملٌة الوصول إلى الملفات فٌه أكثر سرعة 

.  FATوكذلك االستفادة من مساحة القرص أكثر كفاءة وفعالٌة من نظام الملفات

بتخصٌص بٌانات الملف فً قطاعات ( HPFS)ٌقوم نظام ملفات األداء العالً 

(Sectors ) بدالً من عناقٌد(Clusters ) ولكً ٌحتفظ ال(HPFS ) بمعلومات

عن القطاع هل هو مستخدم أم ال فإنه ٌقوم بتنظٌم القرص أو القسم مستخدماً حزماً 

تخصص بٌن الحزم وهذه ( 2KB)كٌلو باٌت  2مع ( ٨MB)مٌجاباٌت  ٨حجمها 

بحاجة إلى العودة إلى المسار الكتابة لٌست /العملٌة تحسن األداء ألن رؤوس القراءة

صفر فً كل مرة ٌحتاج فٌها نظام التشغٌل إلى معلومات حول المساحة المتوفرة أو 

. حول ملف معٌن

 

 

 



 

 

 

  New Technology Filing System -NTFS-نظام الملفات 

 

و ( HPFS)تم تطوٌره عن النظام السابق ( NTFS)إن نظام ملفات التقنٌة الجدٌدة 

هذا النوع  NT.XP.2000.VISTAالوصول إلٌه عن طرٌق وٌندوزٌمكن فقط 

 400من أنظمة الملفات ال ٌستحسن استخدامه مع األقسام التً ال تزٌد مساحتها عن 

ألنه ٌستخدم مقدار كبٌر من المساحة من أجل هٌكلٌة ( 400MB)مٌجاباٌت 

جدول  هو( NTFS)النظام و الجزء المركزي األساسً لنظام الملفات ( تراكٌب)

ٌقوم نظام الملفات  Master file table (MFT)أو ( السٌد)الملف الرئٌسً 

(NTFS ) ًبحفظ عدة نسخ لألجزاء الحرجة و المهمة من جدول الملف الرئٌس

فً ( الكلسترات)لحماٌتها من الفساد أو ضٌاع البٌانات كما ٌقوم باستخدام العناقٌد 

 ٌتوقف على حجم القرص أو القسم حٌث تخزٌن بٌانات الملفات وحجم العنقود هنا ال

حجم ( أو تحدٌد)ٌمكنه تمثٌل ( 512Bytes)باٌت  512أن عنقود حجمه صغٌر 

 500MB or)جٌجاباٌت 5مٌجاباٌت أو  500القرص او القسم مهما كان حجمه 

5GB  ) ال ٌقلل فقط من المساحة ( الكلسترات)كما أن استعمال حجم صغٌر للعناقٌد

) ص الصلب فقط و إنما أٌضاً تقلل من عملٌة تجزئة الملفات المهدورة من القر

File fragmentation ) الملف على عدة عناقٌد ( تقسٌم)حٌث أن تجزئة

( NTFS)غٌر متجاورة ٌسبب بطء فً الوصول إلى ذلك الملف ونظام ( كلسترات)

. ٌعطً أداء جٌد مع األقراص الكبٌرة

(  Hot fixing)ٌح الفوري لألخطاء التصل( NTFS)أخٌراً ٌدعم نظام الملفات 

( تعلٌمها بعالمة)حٌث ٌتمكن أتوماتٌكٌاً من اكتشاف القطاعات التالفة و ترمٌزها 

. بحٌث ال تستخدم فً المستقبل

 

 -NetWare-نظام الملفات نتوير 

 

ٌستخدم نظام التشغٌل نوفٌل نتوٌر نظام الملفات نتوٌر ا  ال أعلم عنه الكثٌر ولكن

. ه خصٌصاُ لالستعمال من قبل خادم نتوٌرلذي تم تطوٌر

 

 

 



 

 

 

   Swap- Linux Ext2 and Linux نظام ملفات لينكس 

 

تم تطوٌره للعمل مع (  Linux Ext2 and Linux Swap)إن نظام الملفات 

  لٌنكس هو اإلصدارة المجانٌة من نظام التشغٌل ٌونكس)نظام التشغٌل لٌنكس 

UNIX) )  4قرص أو قسم ٌصل إلى حجم أقصى لو نظام الملفات هذا ٌدعم 

. تٌراباٌت 

 

 والمميزات فضليةنواع الملفات من حيث األأمقارنة بين 

 

NTFS -1  أكثر فعالٌة منFAT  أوFAT32  وٌتضمن المٌزات

باإلضافة إلى مٌزات  Active Directoryالمطلوبة الستضافة 

 NTFSاألمان الهامة األخرى عند استخدامك لنظام الملفات 

 

Encrypting File System -2  مٌزة المحافظة فً التحكم بالوصول

  NTFSإلى الملفات والمجلدات ودعم حسابات محدودة علٌك استخدام 

سٌكون لكافة المستخدمٌن حق الوصول إلى كافة الملفات  FAT32وإذا استخدمت 

على محرك األقراص الثابتة لدٌك بغض النظر عن نوع الحساب 

.( ل ، أو محدود ، أو قٌاسًمسؤو)الخاص بهم 

 

NTFS -3  هو نظام الملفات الذي ٌعمل بالشكل األفضل مع األقراص

 FAT32الكبٌرة إن ثانً أفضل نظام للملفات لألقراص الكبٌرة هو 

 

ٌحتوي على نسختٌن مشابهتٌن  NTFSفنظام الملفات : الثبات  4-

 MFT(Master File Table) و تسمى كل نسخة منها FATلنظام الملفات 

نتٌجة لظهور  MFTننات فإذا تشوهت النسخة األصلٌة موهو ٌشبه قاعدة البٌا

bad sector ًللجهاز ٌستخدم النسخة األخرى من  فإن النظام عند التشغٌل التال

MFT سٌكتور لهذا مع األخذ بعٌن اإلعتبار وجود الباد  و ٌنشئ تلقائٌاً نسخة جدٌدة

. البٌانات من الضٌاع أو الخرابحفظ  فإن هذا النظام ٌضمن

 

 



 

 

5- Compressing File System   ضغط البٌانات فهذا النظام ٌسمح لك

بضغظ الملفات أو المجلدات و تصغٌر حجمها بشكل ملحوظ دون الحاجة  

 Drive Spaceالى ضغط القرص كامالً كما فً 

 

ستخدام با و الذي ٌسمح ISO Unicodeو من الممٌزات الممتازة دعمه لل  -6

 7أو  ٨الذي ٌستخدم و ASCIIبت لترمٌز كل حرف أو رمز و لٌس كما فً  16

تى تسمٌة ملفاتك بأي لغة كانت ح ط و هذا ٌعنً باختصار أنك تستطٌعبت فق

كما فً الدوس و  Page Codeصفحة الترمٌز  الصٌنٌة دون الحاجة الى تغٌٌر

W9x 

 

الحجم وٌتم إنشاؤها  رة جداً من حٌثلفات هً ملفات كبًالملفات المتفرقة هذه الم -7

 NTFSالمطلوبة محدودة أي أن ٌقات بشكل تكون فٌها مساحة القرصمن قبل التطب

. ألجزاء الملف التً تتم الكتابة إلٌها ٌخصص مساحة القرص فقط

 

استعادة  والذي ٌساعدك فً NTFSتسجٌل االسترداد لبٌانات تعرٌف  -٨

مشكلة أخرى فً  الطاقة أو عند حدوث حدوث فشل فً المعلومات بسرعة عند

بعد إعادة تشغٌل الكمبٌوتر دون  بالوصول إلى وحدة التخزٌن فوراً  النظام ٌسمح هذا

. حتى ٌعمل chkdsk.exeانتظار 

 

9- Disk quota  الحصص النسبٌة للقرص والتً ٌمكن استخدامها لمراقبة مقدار

. ن والتحكم بهامساحة القرص المستخدمة من قبل المستخدمٌن الفردًٌ

 

 NTFS متى اليفضل استخدام نظام الملفات

للملفات  كنظام FAT32أو  FATوهناك حالة واحدة ربما ترغب فٌها باختٌار 

الكمبٌوتر مع إصدار سابق  من الضروري فً بعض األحٌان تشغٌللدٌك إذا كان 

فأنت بحاجة لقسم  Windows XPوفً أحٌان أخرى تشغٌل Windowsمن 

FAT  أوFAT32 ًالثابت ال ٌمكن  على القرص( أو قسم بدء تشغٌل) كقسم أساس

الوصول إلى القسم فً حال استخدامه  Windowsالسابقة من  لمعظم اإلصدارات

و  2000Windowsهناك استثناءان هما  NTFSلإلصدار األحدث من 

Windows NT 4.0  معService Pack 4 أو األحدث .

الوصول إلى  أو األحدث Service Pack 4مع  Windows NT 4.0ٌستطٌع 

ال ٌمكنه : لكن مع بعض القٌود  NTFSاألقسام ذات اإلصدار األحدث من 



 

 

التً لم تكن موجودة عند  NTFSالوصول إلى الملفات المخزنة باستخدام مٌزات

ٌعمل بشكل  NTFSباإلضافة الى أن نظام الملفات  Windows NT 4.0إصدار 

مل الكثٌر من البرامج فً ألن النظام األول ٌحو ذلك  FAT32أبطئ من نظام

األسرع و ٌحتاج  FAT32مما ٌسبب بطئاً فً العمل لهذا ٌعتبر نظام  الذاكرة

. الى ذاكرة أقل

بالنسبة ألي حالة مختلفة عن حالة أنظمة التشغٌل المتعددة فإن نظام 

 NTFSالملفات المنصوح به هو 

 

 الممكنة مع كل نظام ملفاتاألقراص والملفات  مقارنة بين أحجام

 

NTFS 

 .مٌغا باٌت تقرٌباً  10لحجم وحدة التخزٌن هو  الحد األدنى المستحسن

 .تٌراباٌت 2 ٌمكن أن تكون وحدات التخزٌن أكبر من

 .حجم الملف محدود بحجم وحدة التخزٌن فقط

 .األقراص المرنة ال ٌمكن استخدامه على

FAT 

 .باٌت جٌغا 4وحدات التخزٌن من حجم القرص المرن وحتى 

 .جٌغا باٌت 2الحد األقصى لحجم الملف هو 

FAT32 

 .تٌراباٌت 2مٌغا باٌت إلى  512وحدات التخزٌن من 

جٌغا باٌت  32حتى  FAT32 ، ٌمكنك تهٌئة وحدة تخزٌنWindows XP فً

 .فقط

 .جٌغا باٌت 4الحد األقصى لحجم الملف هو 

 

 : NTFSالى  FAT32لتحويل من نظام الملفات خطوات ا

 

 (run) ثم تشغٌل (start) اضغط ابدأ 1-

  OK ثم اضغط ( CMD ) اكتب فٌها هذا االمر ستظهر لك نافذة2 - 

 :CONVERT D ) االمر التالى اكتب داخلها زستظهر لك نافذة للدو3 - 

/FS:NTFS ) بافتراض ان القسم المراد تحوٌله هو الـ ( D ) ثم اضغط ادخال ( 

ENTER )  

  .و ما هى اال دقائق و تنتهى عملٌة التحوٌل



 

 

و ( المثبت علٌه نظام التشغٌل ) اردت تحوٌل نظام ملفات القسم الرئٌسى  اذا4 - 

 ( CONVERT C: /FS:NTFS ) اكتب االمر التالى ( C ) لٌكن القسم

 ( ENTER ) ثم اضغط ادخال ( Y ) سٌظهر لك سؤال اختار االجابة بنعم

مرة  ( ENTER ) ثم اضغط ادخال ( Y ) سٌظهر لك سؤال اخر اجب بنعم اٌضاً 

علٌه  اخرى هنا ٌتم التحوٌل فور اعادة تشغٌل الجهاز الن القسم الرئٌسى ٌكون

 . زملفات ال ٌمكن تحوٌلها اال من الدو

 :مالحظة هامة 

ضٌاع للبٌانات اال  غٌر ممكن وسٌسبب FAT32 الى NTFS من التحوٌل العكسً

 PARTITION MAGIC .  فً حالة استخدام برنامج مثل

 

 من انواع الملفات بنظام التشغيل ويندوز

  
:  ملفات النظام.1

وهً الملفات التى ٌقوم نظام التشغٌل وٌندوز بالقراءة منها والرجوع الٌها بشكل 
تكون على شكل ملفات  فوري وهً تكون على امتدادات مختلفة منها اما ان

، وهذة الملفات تعمل فً شكل خفً  drvاو تكون مشغالت باالمتداد  sysباالمتداد 
او  iniاو  infمر مكتوبة على شكل نصوص وتأخذ االمتداد التالً اوٌوجد ملفات أو

log  وهذا الملفات البرنامج الذي ٌفتحها هو برنامج المفكرة الموجود فً الوٌندوز
(.  الملحقة ضمن البرامج)

:  ملفات الذاتية -2

تعمل من دون برامج تطبٌقٌة بمجرد النقر علٌها النقر المزدوج التً  وهً الملفات 
 Exe , com, bat: تعمل تلك الملفات وهذة الملفات تتواجد باالمتدادات التالٌة

,scr  

 :تطبيقات المكتب  -3

Microsoft Office معالج العدٌد من البرامج فبرنامج، فتتضمن 
 ,docٌقوم بتشغٌل عدد كبٌر من الملفات ومن هذة الملفات ( Word)النصوص

dot, rtf, wri, mcw, wpd  



 

 

والمتخصص فً عمل الجداول الممتدة ذات الطابع الرٌاضً  Excelبٌنما برنامج 
 xl, xls, xlt, xla    فٌقوم بتشغٌل عدد كبٌر من الملفات منها

تعمل على العدٌد من الملفات ومنها ( PowerPoint) التقدٌمً وبرنامج العرض
ppt, pps  ًوهً االكثر استخداما  .

تطبٌقات ٌقوم بتشغٌل عدد كبٌر من ( FrontPage)برنامج تحرٌر الصفحات و
  htm, html, shtm,shtml, asp ،mht, mhtml: االنترنت من أهمها 

غٌل العدٌد من رنامج بتشوٌقوم هذا الب(  Access)وبرنامج أدارة قواعد البٌانات 
:  نها على االمتداد مملفات قواعد البٌانات و

mdb, adp,mda ،mde, ade, db,dbf  .

 :ملفات الفيديو  -4

وهً ملفات كثٌرة جداً ولكن ما اهمها واالكثر تداول بشكل مستمر هً على االمتداد 
:  التالً 

avi, mov, mpg, mpeg, mpa ،asf, asx, wm, wma, wmv, dat 
(   Media Player)وهذا الملفات تعمل على برنامج 

  Ram, rm, avi: باالضافة الى الملفات التالٌة تحت االمتداد 

(  RealOne) ( RealPlayer)وهذا الملفات تعمل على برنامج 

:  وهنا بعض ملفات الصوت االخرى

wav, mid, mp3, snd, au وتعمل مع(Media Player   )

(  RealOne) ( RealPlayer)برنامج  ram, ra, rm، و 

 

 

 



 

 

  : ضغوطهمالملفات ال -5

 ,ZIP, RAR, ARJ, LZH: وهذا الملفات تأخذ العدٌد من االمتدادات ومنها 
ACE, TAR, GZip, UUE BZ2, JAR, IOS  

  Win zip - WinRAR: وٌوجد العدٌد من برامج الضغط وفك الضغط ومنها 

 :ملفات الصور  -6

الملفات تقرٌباً ولكن من اكثر واهمها اللتى تكون تحت هذة  وهً من اكثر
 ,bmp, gif, jpg, jpeg, pcx, pcd psd ،psp, pic, pict: االمتدادات 

tga, tiff, ttf, wmf, ico  BMP  وهذة الملفات ٌتم تخزٌن الصورة على شكل
.  صورة نقطٌة عادٌة وٌمكن قراءتها من أي برنامج فً وٌندوز مثل الرسام

GIF  وهذا النوع هو المستخدم ضمن االنتر نت وٌقوم بضغط الملف المطلوب بأقل
.  صٌغة

 : المكتبات العامة -7
وهً ملفات مرجعٌة ٌعتمد علٌها المبرمجون، وتشتمل على الكثٌر من األوامر  

وهذه المكتبات ال تعمل تحت  dllوالتعلٌمات التً تنفذ وقت الحاجة، وتأخذ االمتداد 
ظل أي تطبٌق وإنما تقوم البرامج باالتصال المباشر بها وتنفٌذ ما ٌطلب منها من 

.. تعلٌمات
 

  
  

 


