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م السقسا ع  وا ن أ
  الستخدم ف القسم لو/ألونظام اللفات بانيت)، القصود منها تحدنيد نوع 1 عبارة عن سقيمة ثمانية (سجل السقلع الرئيس نوع القسم ألو هونية القسم المضمن ف مدخلة القسم داخل جدلول أسقسام

  خاص، أسقسام خفية، أنظمة ملفات مشفرة ألو مؤمنة، إشارة لسقساممشغلت، نفاذ  منطقية التخطيط  سقياسات سقرص   ،LBA، طرنيقة النفاذCHSتحدنيد أسلوب معين للنفاذ إل القسم (مثل، تعينات 
.جدلول السقسام الذي نيتفحص محمل السقلع.. الخ). لومعظمها نيستخدمه 0x0F لو 0x05” مثل حالونياتخاصة "

.Amiga RDB، ألو أسقسام أميقا GPTإل جانب أنواع السقسام ف سجل السقلع الرئيس هناك أنيمضا أنواع أخرى مثل جدلول السقسام

مة نظرة عا
  تحتفظان بقوائم خاصة لنواع السقسام الستخدمة ف جدلول أسقسام سجل السقلع الرئيس، لكن مع توسع لوتحرر سوق أنظمة تشغيل الحاسوبمانيكرلوسوفت لو اي بي امف السابق، كانت شكة

 الشخص لوأدلوات القرص الرتبطة بها، ظهرت حاجة النتجون الخرلون إل أنواع أسقسام خاصة بمنتجاتهم، لولن شكة مانيكرلوسوفت لم توثق جميع أنواع السقسام الوجودة عندها لولم تعتني بالنواع
الخرى، بدأت أطراف ثالثة أخرى بتخصيص أنواعها الخاصة، غالبا بدلون تنسيق بينها. المر الذي نتج عنه تبانين لوازدلواجية ف تلك السنادات الجدنيدة، سبب مشاكل أحيانا ف توافق بعض النتجات

]  2  [     ]  1  [  .
 ، بدؤلوا فHale Landis، هيل لندنيسRalf Brown رالف برالون ،Matthias Paulماتياس بول ، Andries E. Brouwerف تسعينات القرن العشنين، خباء عدة من بينهم أندرنيس إنيفرت برلونير 

  لومن أجل منع ظهور أنية تعارضات أخرى, بعض ألولئك الخباء كان نينشط ف تطونيرمعيار فعل صناعيبحوث عن أنواع السقسام ثم نشها (فيما بعد بالتزامن) ف لوائح من أجل توثيقها ف 
 البمجيات التي تتعامل مع القسم لولوائح النواع الستحدثة، لوكان نيحالول تجنب التعارضات الشار لها، عن طرنيق إنيجاد طرق إضافية للكشف عنها لوحل مشاكل النتجين ألو حتى النخراط ف تنسيق

                   تلك النواع الجدنيدة. 
   لتجنب أنية7Fh، لذا أي نوع سقسم مؤسقت مسند لشارنيع محلية ألو اختبارنية سوف نيأخذ النوع   ]  1  [لولنه ل نيوجد رسميا من نيحفظ أنواع السقسام تلك، كان لبد التنسيق ف السنادات الجدنيدة 

.2002 منذ   ]  3  [ ـAODPSتعارضات مع النواع الخرى الوجودة مسبقا. هذا النوع كان محجوز بشكل خاص للستعمال الشخص، كجزء من مبادرة معيار سقسم تطونير نظام التشغيل البدنيل 
 . لذلك جدلول أنواع القسم التال سوف نيشير فقط إل أنظمة التشغيل لوالبمجيات الرتبطة بالقرص مع أنظمة اللفات ألوالنواة لو/ألو نظام التشغيل محمل إسقلعكيفية تفس هذه القيمة تعود إل 

  لكنها تبقى تحتل مساحة للتخزنين عل القرص ل نينبغي للبمجية التعرضبالحجوزةأنواع القسم خاصة التي تعود إل تلك النظمة. أما السقسام التي تملك أنواع مجهولة للبمجيات فسوف توسم 
.FDISKلها، ربما باستثناء الدلوات التخصصة الشبيهة بأداة 

سقبل سقراءة الجدلول التال، نيجب أن تعلم :
 OS/2 القدنيم (خليفة دلوس)  أي بي أم ف نظامHPFS نيستخدم لدللة عل نظام ملفات07hأحيانا، نوع القسم ل نيشير بالضلورة إل نوع نظام ملفات معين؛ عل سبيل الثال النوع •

 تقرنيبا.لونيندلوز ف جميع أنظمة NTFSلونيستخدم كذلك لدللة عل نظام ملفات 
 بانيت. 16 لول علسقة لها بالنوع؛ ف هذه الحالة، ستكون أنيمضا جميع حقول القسم أصفار ف مدخلة فراغ الدخلة ف مدخلة الجدلول تستخدم للشارة إل 00القيمة •
  سقيمة ممكنة ف حقل نوع القسم، إل أن العدد الطبق منها فعليا سقليل جدا ف الوسقت الحال. هذا بسبب شعبية أنظمة تشغيل مانيكرلوسوفت لوأي بي أم التي غالبا253رغم أن هناك •

  ف83h، التي استقرت جميعا عل استخدام النوع توزنيعات لينكس لوBSD بيركيل مثل أنظمة نيونكس لوالعدد الهائل من نسخ ،FAT16, FAT32, NTFS تستخدم فقط أنواع محدلودة
 .swap space ف أسقسام البدال ألو الذاكرة الظاهرنية82hأنظمة ملفاتها إل جانب النوع 

 التي تستخدم ف حالت خاصة.0Fh لو 05hهناك أنواع استثنائية لنظمة اللفات مثل •
. dec إل جانب النظام العشي hex  الست عشيجميع القيم ف جدلول نوع القسم مكتوبة بالتدلونين•
أحيانا، ل نيمكنك تحدنيد نوع نظام اللفات الستخدم ف القسم إل بعد مراجعة الداة الستخدمة ف إنشاء القسم ألو سؤال الشخص الذي سقام بإنشاء السقسام.•
بعض أنواع نظم اللفات التالية ليست كاملة (لومعلوماتها سقد تكون ممضللة ف بعض الحالت). (هذا الكلم منقول من بعض الصادر ! خارج الوسوعة الحرة)•
. ألو ربما حتى سنية !؟.غير محجوزة، ألو غير مستخدمة، لنها غير معرلوفةهناك أنواع أسقسام •
.Wikipediaجميع رلوابط النتنت ف هذا الجدلول تشير إل صفحات باللغة النجليزنية ف الوسوعة الحرة •

.  ]  4  [ التوافقة مع أنظمة اي بي أم العيارنية لوالغير معيارنية العرلوفة حتى الن ف الجهزة سجل السقلع الرئيسالجدلول التال نيعرض جميع أنواع أسقسام 

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_PC_compatible
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
https://en.wikipedia.org/wiki/Swap_space
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distributions
http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Unix
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/OS/2
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Performance_File_System
https://en.wikipedia.org/wiki/FDISK
https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_loader
https://en.wikipedia.org/wiki/De_facto_standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rigid_Disk_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/Rigid_Disk_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_table
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Block_Addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record


نوع القسم
موسقع طرنيقة النفاذ نوع نيقبل السقلع أصل أنظمة لوصف

ست عشي

00 00h MBR, EBR غير متوفر ل غير مقيد IBMاي بي ام  الجميع مدخلة سقسام فارغة (ل تشير إل نوع نظام ملفات معين)،

01 01h MBR, EBR CHS, LBA
x86, 

68000, 
8080/Z80

نظام ملفات اي بي ام DOS+ 2.0دلوس 
  من القرصميغابانيت 32 ف ألول FAT12سقسم ألول

  [  ]  5  [الفيزنيائي ألو هو سقرص منطقي ف أي مكان عل القرص،
)06h (البدنيل الخر   ]  7  [  ]  6

)OEM(إصدارة  98/95النوع مدعوم من لونيندلوز 

02 02h MBR CHS  سانتا كرلوزمانيكرلوسوفت ،
Microsoft, SCO Xenixزنينونيكس  

،XENIX root زنينونيكسسقسم نظام ملفات جذري ف نظام 
)FFh لو 03h] (أنظر   5  [

 . من تطونير شكة7 هو نسخة سقدنيمة عن نيونكس زنينونيكس
 ، لجل حواسيب1980مانيكرلوسوفت، ظهر ف آب/أغسطس 

 Intel 8086 ،Zilog Z8000, Motorolaمعالج ميكرلو 
M68000 لو ،PDP-11 ظهرت النسخة1983،  ف أبرنيل/أب  

XENIX 3.0(فتة حاسبات اليكرلو). شكة. SCOبعد أن  
 أصبحت شنيك ف التطونير مع مانيكرلوسوفت، أنتجت ألول

.8088/8086 من أجل 1983نظام لها ف 

03 03h MBR CHS سانتا كرلوزمانيكرلوسوفت ،  زنينونيكس   ]  5  [/ (متلوك) usrسقسم نظام ملفات زنينونيكس دليل النظام 
 )FFh لو 02h(أنظر 

04 04h MBR, EBR CHS, LBA
x86, 

68000, 
8080/Z80

نظام ملفات مانيكرلوسوفت +3.0دلوس 
 ميغابانيت).32 سقطاع (65536 مع أسقل من FAT16نظام 

  ميغابانيت من القرص الفيزنيائي.ألو هو32سقسم ألول ف ألول 
  (بدنيل  ]  7  [  ]  6  [  ]  5  [سقرص منطقي ف أي مكان عل القرص 

06h(

05 05h

MBR, EBR CHS, 
(LBA) AAP ، ل حالونية اي بي ام +3.3) 3.2دلوس (

 8، نيجب أن نيقع ف ألول CHS نيستخدم عنونة سقسم ممتد
 جيجابانيت من القرص الفيزنيائي، ألو نيستخدم عوض ذلك نوع

]  7  [  ]  6  [  ]  5  [).ـ0Fh, 85h, C5h, D5h (راجع 0Fhالقسم 
  جيجابانيت، نظام8.4هذا النوع ل نيدعم سقرص أكب من 

 BIOSدلوس/لونيندلوز سوف لن نيستخدم امتداد نداءات نظام 
 ). استخدام هذا0Fhمع هذا النوع حتى لوإن توفر (أنظر 

  جيجابانيت سقد8النوع من أجل القسم المتد ف سقرص نيتعد
.مانيكرلوسوفت دلوسنيسبب تلف للبيانات ف نظام 

)OEM (إصدارة 95 / 98النوع مدعوم من لونيندلوز 

MBR CHS ستورنيدج دنيمنسيونز
Storage Dimensions SpeedStorسبيدستور 

 نيمكن أن نيقع ف سجل السقلع الرئيس الخاص بوسيلة خدمة
 . الوسيلة نيمكن أن تشتغل علMBR SpeedStorالقرص 

السقراص بالتهيئة النخفمضة الستوى 
 ، لوXT، ATف أنظمة دلوس القدنيمة التي ترتكز عل أجهزة 

PC2أنيمضا تملك برنامج سقابل للتعدنيل خاص بالتقسيم . 
 ألو الحدث.2.2لوالتشخيص، لونيتطلب نظام دلوس 

06 06h MBR, EBR CHS, LBA x86 نظام ملفات Compaq كومباك + (بيق دلوس)3.31دلوس 
BigDOS / BigFAT

  سقطاع ألو اكثر نيجب أن نيقع65536 بحجمFAT16Bنظام 
  جيجابانيت من القرص الفيزنيائي، ما لم نيستخدم8ف ألول 

  (ألو  نيستخدم0Fhلجل السقراص النطقية ف القسم المتد 
0Eh نيستخدم أنيمضا لجل لوحدات التخزنين .(FAT12لو  

FAT16 32 ف السقسام اللولية إذا كانت ل تقع ف ألول 
   ]  1     ملحوظة  [  ]  7  [  ]  6  [  ]  5  [ميغابانيت من القرص الفيزنيائي

)OEM (إصدارة 98/95النوع مدعوم من لونيندلوز 

07 07h

MBR, EBR CHS, LBA x86 نظام ملفات اي بي اممانيكرلوسوفت ،  OS/2 1.2+ 2الواس/ ف نظام IFSنظام ملفات 
MBR, EBR CHS, LBA 286 نظام ملفات اي بي ام OS/2 1.2+ ،لونيندلوز أن تي   ]  5  [ لولونيندلوز أن تي 2الواس/نظام   فHPFSنظام ملفات

MBR, EBR CHS, LBA 386 نظام ملفات مانيكرلوسوفت Windows NTلونيندلوز أن تي 

  ]  7  [  ]  6  [ـ NTFSنظام ملفات إن تي أف أس 
 NTFSنظام ملفات إن تي أف أس 

(نظام ملفات التقنية الجدنيدة)
 لونيندلوز أن تي نيجب أن نيكوننيشاع أن سقسم إسقلع نظام 
 جيجابانيت من القرص8سقسم ألول لوف ألول 

MBR, EBR CHS, LBA نعم نظام ملفات مانيكرلوسوفت لونيندلوز س إي
Windows Embedded CE  (جدلول توزنيع اللف المتد)exFATنظام ملفات

نيونكس التقدم
 أنظمة برمجيات كيو إن

إكس
Quantum Software 

Systems
QNX 2كيو إن إكس 

 QNX "qnx" (7) 
(كندا)  2نظام تشغيل كيو إن إكس 

  ]  2     ملحوظة  [  ]  8  [) ـ 1988(فقط ما سقبل 

https://en.wikipedia.org/wiki/QNX
https://en.wikipedia.org/wiki/QNX
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Software_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Software_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Software_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/ExFAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Embedded_CE
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Performance_File_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Installable_file_system
https://en.wikipedia.org/wiki/OS/2
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16B
https://en.wikipedia.org/wiki/Compaq
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer/AT
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer/AT
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer_XT
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer_XT
https://en.wikipedia.org/wiki/SpeedStor_MBR
https://en.wikipedia.org/wiki/SpeedStor_MBR
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Active_Partition
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/XENIX
https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_Operation
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Block_Addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record


08 08h

MBR CHS x86 نظام ملفات Commodoreكومودلور  3xكومودلور مانيكرلوسوفت دلوس 
Commodore MS-DOS 3.x

 )   تقسيم منطقي للقطاعات  مع (FAT16 ألو FAT12أنظمة
  بانيت) بدل من الحجم العتيادي8192(حجم أكب نيصل إل 

  ]  3     ملحوظة  [  ]  9  [ بانيت. 512للقطاع الفيزنيائي الذي هو عادة 

CHS x86 نظام ملفات اي بي ام 1.3-1.0  2الواس/ أحد أنظمة ملفات جدلول توزنيع اللف
OS/2 (FAT?)

اي بي ام AIX إنيه آي إكس  AIX boot/splitسقسم السقلع 
نظام آي بي إم إنيه آي إكس (لينكس/نيونكس)

SplitDriveسبليتدرنيف 
 أنظمة برمجيات كيو إن

إكس QNX 1.x/2.xكيو إن إكس QNX "qny" (8)
  ]  2     ملحوظة  [  ]  8  [(كندا)  1x/2xكيو إن إكس نظام تشغيل 

Dellشكة دنيل  سقسم نيمتد عب عدة أسقراص (مصفوفة)

09 09h

اي بي ام AIXإنيه آي إكس   AIX data/bootسقسم بيانات/إسقلع 
نظام آي بي إم إنيه آي إكس (لينكس/نيونكس)

 أنظمة برمجيات كيو إن
إكس QNX 1.x/2.xكيو إن إكس QNX "qnz" (9)

  ]  2     ملحوظة  [  ]  8  [(كندا)  1x/2xكيو إن إكس نظام تشغيل 

MBR CHS 286 نظام ملفات شكة مارك لوليماز
Mark Williams Coherentكوهيرنينت

  نظام شبيه نيونكس،Coherentنظام اللفات كوهيرنينت
 PDP-11, 8088, 286, 386, 486, Zilogعل منصات (

Z8000 1995 – 1980) من عام.

MBR نظام ملفات Microwareميكرلولوار  OS-9الواس-
OS-9 RBF 

  ،9، ف نظام ألو أس-RBFمدنير ملفات الكتل العشوائية 
شبيه نيونكس، متعدد الهام لوالستخدمين، زمن حقيقي.

10 0Ah

اي بي ام ، بالور كونيست  
PowerQuest OS/2الواس   ]  4  [ملحوظة ـ 2ألو أس/مدنير إسقلع 

شكة مارك لوليماز Coherentكوهيرنينت  كوهيرنينت.سقسم ذاكرة ظاهرنية ف نظام
Coherent swap partition

Unisys نيونيسس OPUSألو بي نيو أس  )10hخادم نيونيسس التوازي لوالفتوح (أنظر 
OPUS = Open Parallel Unisys Server

11 0Bh MBR, EBR CHS, LBA x86 نظام ملفات مانيكرلوسوفت +7.1دلوس 
 DOS 7.1، نظام  +CHS مع عنونة FAT32نظام ملفات 

  ]  7  [  ]  6  [ ميغابانيت 2047حجم السقسام نيصل إل 
)WIN95 OSR2 FAT32 ( إصدارة خدمات)OEM(

12 0Ch MBR, EBR LBA x86 نظام ملفات مانيكرلوسوفت +7.1دلوس 
 DOS 7.1)، نظام +LBA (عنونة FAT32نظام ملفات 

 8.4لونيدعم حجم سقسم أكب من . INT 13نيستخدم امتدادات
 .  ]  7  [  ]  6  [جيجابانيت،ـ

)WIN95 OSR2 FAT32 ( إصدارة خدمات)OEM(

13 0Dh  سيلكون سيف 
Silicon Safe   ]  4  [محجوز 

14 0Eh MBR, EBR LBA x86 نظام ملفات مانيكرلوسوفت +7.0دلوس 
 نظام +  ]  7  [  ]  6  [، ـLBA مع عنونةFAT16Bنظام ملفات 

DOS 7.0 ميغابانيت،  نيستخدم امتدادات32 أكب ألو نيسالوي  
INT 13 إصدارة 98/95. النوع مدعوم من لونيندلوز)OEM(

15 0Fh MBR, EBR LBA AAP , ل حالونية مانيكرلوسوفت +7.0دلوس 

 ) غالباINT 13(مع امتدادات  LBA مع عنونة سقسم ممتد
  ]  7  [  ]  6  [)ـ CFh لو 05h(أنظر  1024نيبدأ خلف السطوانات 

  إذا تجالوز القسم المتد05h بدل 0Fh(نيستخدم النوع 
 95 لو 98) ـ النوع مدعوم من لونيندلوز 1024السطوانات

)OEM(إصدارة خدمات 

16 10h شكة نيونيسس OPUSألو بي نيو أس  )0Ah(راجع خادم نيونيسس التوازي لوالفتوح 
Unisys OPUS

17 11h
MBR CHS x86 نظام ملفات شكة ليدنج إنيدج

Leading Edge 3xمانيكرلوسوفت دلوس  )   تقسيم منطقي للقطاعات  مع (FAT16 ألو FAT12أنظمة
  ]  3  [ملحوظة   ]  9  [ 

 نظام ملفات،
مخفي اي بي ام OS/2 الواسمدنير إسقلع    ]  4  [ملحوظة )، 01h (نيتوافق مع FAT12سقسم مخفي نظام 

18 12h

MBR CHS, LBA x86  نظام ملفات،
خدمة كومباك

  ]  10  [  ]  7  [  ]  6  [ سقابل للسقلع)ـFATسقسم لوسيلة التمضبيط (
  ميغابانيتات، نيمكن إضافته إل سقائمة محمل6الحجم حوال 

 كما لو كان نظام م.س دلوس.LILOالسقلع 

خدمة  البنية الصناعية العيارنية
EISAالمتدة 

  ]  7  [  ]  6  [ (إعداد) سقسم تمضبيط
.OEMنوع القسم من صانعي القطع الصلية 

 – نوع EISAسقسم تمضبيط (البنية الصناعية العيارنية المتدة 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_block_addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Boot_Record
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https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_block_addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16B
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https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_block_addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
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https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_95
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_95
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
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https://en.wikipedia.org/wiki/OS-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Microware
https://en.wikipedia.org/wiki/Coherent_(operating_system)
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https://en.wikipedia.org/wiki/QNX
https://en.wikipedia.org/wiki/QNX
https://en.wikipedia.org/wiki/AIX
https://en.wikipedia.org/wiki/Dell
https://en.wikipedia.org/wiki/QNX
https://en.wikipedia.org/wiki/QNX
https://en.wikipedia.org/wiki/AIX
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_sectored_FAT
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https://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_International


  ) منISA-بت متوافقة مع فتحات32من النواسقل الوسعة، 
)Gang of Nineعصابة التسعة (

لوضع السبات كومباك Compaq Conturaكومباك كونتورا    ]  10  [سقسم السبات، 

MBR x86  نظام ملفات،
خدمة NCRشكة أن س أر WorldMarkأنظمة لورليد مارك     ]  10  [سقسم لدعم البنامج الثابت لوالتشخيص. 

)FAT.سقابل للسقلع) استخدم منذ تسعينات القرن العشنين 

MBR x86  نظام ملفات،
خدمة Intelشكة إنتل 

  ]  10  [ نيقبل السقلع). FATسقسم خدمات (
  ف الكثير من أنظمة صانعيROM-DOSنيرتكز عل نظام 

 . هذا الدعم ف البدانية كان نيستخدمOEMالقطع الصلية 
 . شكة إنتل توفر دعمها12h ثم تحول إل 98hالنوع 

 الخاص لهذا القسم ف شكل سقرص مدمج؛ (مورد النظام)،
)،98h ميغابانيتات (أنظر 40حجم القسم ثابت 

خدمة اي بي ام .Thinkpad ف الحمول   ]  10  [سقسم استعادة لوإنقاذ 

19 13h نيونكس !
Reliable Systems FTFS

(نيحتاج إل مصدر معلومات)
 هل هو نظام ملفات !؟

FTFS  =  fault tolerant file system

20 14h

نظام ملفات آي أس تي للبحوث
AST Research

 3xآي أس تي مانيكرلوسوفت دلوس 
AST MS-DOS 3.x

 )   تقسيم منطقي للقطاعات  مع (FAT16 ألو FAT12أنظمة 
)AST MBR (أنظر   ]  3     ملحوظة  [  ]  9  [

 8 نيدعم OEMالنظام كان نسخة لصانعي القطع الصلية 
 . هذا النوع الخاصMBR مدخلت للسقسام ف سجل 4بدل 

 من سجلت السقلع نيمكن كشفه عن طرنيق توسقيع ثان ف
MBR.مخزن ف مقدمة جدلول السقسام 

 نظام ملفات،
مخفي اي بي ام OS/2الواسمدنير إسقلع    ميغابانيت (نيتوافق مع32، أصغر من FAT16سقسم مخفي 

04h 4  [ملحوظة )ـ  [  

 نظام ملفات،
مخفي 

  ميغابانيت (نيتوافق مع32، أصغر من FAT16سقسم مخفي 
04h سقائمة نداءات النقطاع .(Ralf Brownتقول: أن النوع  
14h للداة7.0 كان نتيجة استخدام نظام نوفل دلوس  

FDISK لحذف سقسم لينكس أصيل. أي نتيجة علة bugف  
البنامج. !؟

LBA
x86, 

68000, 
8080/Z80

نظام ملفات Maverick OSماڤرنيكس الواس  Omegaنظام ملفات ألوميغا 
 من أجل نظام تشغيل  ألوميغا

21 15h
LBA ماڤرنيكس الواس Maverick OS  نظامSwapسقسم ذاكرة ظاهرنية / إبدال

AAP , ل  حالونية،
مخفي اي بي ام OS/2الواسمدنير إسقلع   )ـ05h (نيتوافق مع CHS مخفي مع عنونة سقسم ممتد

  ]  4  [ملحوظة 

22 16h
x86, 

68000, 
8080/Z80

 نظام ملفات،
مخفي اي بي ام OS/2مدنير إسقلع الواس   (نيتوافق معFAT16Bسقسم مخفي نظام ملفات 

06hميغابانيت32 سقسم أكب ألو نيسالوي   ]  4  [ملحوظة )ـ 

23 17h  نظام ملفات،
مخفي اي بي ام OS/2مدنير إسقلع الواس

 )HPFS, NTFS (مثلFSD / IFSسقسم مخفي نظام ملفات
  ]  4  [ملحوظة )ـ07h(نيتوافق مع 

  عبارة عن لواجهة برمجةIFSنظام اللفات القابل للتثبيت 
 2 لنظام اللفات ف أنظمة اي بي ام الواس/APIالتطبيقات 

 لومانيكرلوسوفت لونيندلوز، من أجل تمكين نظام التشغيل من
 التعرف عل الشغلت لوتحميلها لنظمة اللفات. لوهو جزء

.Windows Driver Kitمن حقيبة مشغلت لونيندلوز 
 HPFSسقسم مخفي نظام ملفات

  ]  4  [ملحوظة )ـ07h(نيتوافق مع 
 NTFSسقسم مخفي نظام ملفات 

  ]  4  [ملحوظة )ـ07h(نيتوافق مع 
 exFATسقسم مخفي نظام ملفات 

  ]  4  [ملحوظة )ـ07h(نيتوافق مع 

24 18h ل لوضع السبات شكة آي أس تي للبحوث
AST Research

 آي أس تي لونيندلوز 
AST Windows

سقسم ملف الذاكرة الظاهرنية.
)AST Zero Volt Suspend ألو SmartSleep(

  نيملك سقسم التعليق هذاAscentiaالحاسوب الحمول 
 ميغابانيت + حجم الذاكرة.2بحجم 

25 19h لونيلو سكلنجر
Willow Schlanger

 لونيلولوتيك فوتون (الأمثل بالكامل)
Willowtech Photon coS

Willowtech Photon coS
)coSنظام مأمثل بالكامل (

)20h(أنظر 

https://en.wikipedia.org/wiki/AST_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/ExFAT
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Performance_File_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Installable_file_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Installable_file_system
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16B
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Boot_Record
http://www.maverick-os.dk/
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/AST_MBR
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_sectored_FAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_sectored_FAT
https://en.wikipedia.org/wiki/AST_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel
https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/NCR_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Compaq_Contura


26 1Ah

27 1Bh  نظام ملفات،
مخفي اي بي ام OS/2مدنير إسقلع الواس

)0Bh (نيتوافق مع FAT32سقسم مخفي نظام ملفات 
  ]  4  [ملحوظة 

)WIN95 OSR2 FAT32 ( إصدارة خدمات)OEM(

28 1Ch  نظام ملفات،
مخفي اي بي ام OS/2مدنير إسقلع الواس

 LBA مع عنونةFAT32Xسقسم مخفي نظام ملفات 
  ]  4  [ملحوظة ـ)ـ0Ch(نيتوافق مع 

)WIN95 OSR2 FAT32 ( إصدارة خدمات)OEM(
29 1Dh

30 1Eh  نظام ملفات،
مخفي اي بي ام OS/2مدنير إسقلع الواس  LBA مع عنونةFAT16Xسقسم مخفي نظام 

)WIN95(   ]  4  [ملحوظة ـ)ـ0Eh(نيتوافق مع 

31 1Fh MBR, EBR LBA  حالونية،
مخفي اي بي ام OS/2الواسمدنير إسقلع  )0Fh، (نيتوافق مع LBA مع عنونة سقسم ممتد

  ]  4  [ملحوظة ـ

32 20h
مانيكرلوسوفت نقال لونيندلوز (موبانيل)

Windows Mobile XIPسقسم تحدنيث نقال لونيندلوز - أسلوب 

لونيلو سكلنجر ) 19h (أنظر OFS1نظام ملفات لونيلو سوفت
Willowsoft Overture File System 

33 21h
MBR هولت باكرد

Hewlett Packard
 . لوهي تنونيعة منHPتوسعة لوحدة التخزنين إتش بي 

  ]  5  [ملحوظة ــSpeedStorسبيدستور لوسيلة خدمة القرص 

نظام ملفات دنيف بوارنييه
Dave Poirier Oxygenنظام ألوكسجين  )22h  (أنظرFSo2نظام ملفات ألوكسجين 

34 22h حالونية
دنيف بوارنييه

Dave Poirier Oxygenنظام ألوكسجين  )21h(أنظر  جدلول أسقسام ألوكسجين المتد

35 23h
نعم مانيكرلوسوفت، اي بي ام محجوز

مانيكرلوسوفت نقال لونيندلوز (موبانيل)
Windows Mobile  XIPسقسم إسقلع نقال لونيندلوز - أسلوب

36 24h MBR CHS x86 نظام ملفات NECشكة إن إي س 3.30إن إي س مانيكرلوسوفت دلوس 
NEC MS-DOS 3.30

 )   تقسيم منطقي للقطاعات  مع (FAT16 ألو FAT12أنظمة 
 إن إي س مانيكرلوسوفت دلوس ف نظام   ]  3     ملحوظة  [  ]  11  [  ]  9  [

  النوعAST MBR)، هذا شبيه   NEC MBR   (راجع 3.30
14hمع هذه القطاعات سجل السقلع الرئيس نيمكن أن . 

 مدخلت ف السقسام. 8نيملك حتى 
37 25h مانيكرلوسوفت نقال لونيندلوز (موبانيل) )إستشهاد مطلوب (IMGFSنظام ملفات نقال لونيندلوز 
38 26h مانيكرلوسوفت، اي بي ام محجوز

39 27h

 نظام ملفات،
خدمة مانيكرلوسوفت لونيندلوز

Recovery Environment
 NTFS (سقسم مخفيREسقسم بيئة استعادة نظام لونيندلوز 

  للوصول إل بيئة استعادة نظام، نيجب إعادة  ]  12  [)ـ07hنوع
F8التشغيل، ثم أثناء السقلع المضغط عل مفتاح 

MBR CHS, LBA نعم
 نظام ملفات،

 خدمة،
مخفي

Acerشكة إس PQserviceبكسيرفيس

 FAT32سقسم مخفي نيحتوي عل صورة لنقاذ نظام ملفات
  ، نيمكنه استعادة النظام لحالته اللول عن طرنيقNTFSألو 

  داخل لونيندلوز ألو عن طرنيق مفاتيحe-recoveryبرمجية 
  ) عند السقلع.  النتجون الخرلونALT+F10مثل (

نيستخدمون أنيمضا هذا النوع  ف سقسم النقاذ.

MirOSمشلوع میرالواس MirOS BSDمیرالواس بي أس دي  BSD، لوهي تنونيعة من MirOS BSDسقسم نظام تشغيل
)MirOS. (مشلوعsparc لوi386-بت 32أنظمة 

RooterBOOTرلوتور بوت RooterBOOTسقسم نواة 
، القسم بدلون نظام ملفات)ELF(نواة لينكس بصيغة خام 

40 28h MBR, EBR CHS, LBA x86 نظام ملفات FAT16+محجوز من أجل نظام ملفات 
)06h لو 0Eh، نيتوافق مع C8h لو 29h(أنظر 

41 29h MBR, EBR CHS, LBA x86 نظام ملفات FAT32 نظام ملفات +محجوز من أجل
)0Bh لو 0Ch ، نيتوافق مع C9h لو 28h(أنظر 

42 2Ah
نظام ملفات كورت سكونين

Kurt Skauen AtheOSآث الواس
  (امتداد منAthFS, AFSسقسم نظام ملفات آث ألو إس 

BFS 2، أنظرBh لو EBh نظام .(AtheOSكان مفتوح  
 ، الشلوع توسقفKurt Skauenالصدر، من تطونير البمج 

.2002 عام Syllable OSلوحل محله نظام 
MBR, EBR LBA x86 نظام ملفات )CAhمحجوز (أنظر 

43 2Bh كرنيستيان فان دنير فليت SyllableOSسيلبل الواس  )SylStorـ (SyllableSecureنظام ملفات

https://en.wikipedia.org/wiki/SyllableOS
https://en.wikipedia.org/wiki/AtheOS_file_system
https://en.wikipedia.org/wiki/AtheOS_file_system
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https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_sectored_FAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_sectored_FAT
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https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32


Kristian van der Vliet
AthFS تنونيعة من نظام ملفات

Kristian van der Vlietمن تطونير 
)EBh لو 2Ah، أنظر BFS(امتداد من نظام ملفات

44 2Ch
45 2Dh
46 2Eh
47 2Fh
48 30h
49 31h مانيكرلوسوفت،  اي بي ام محجوز

50 32h
خدمات النتنت ألين

Alien Internet 
Services

NOSنوس  (أستاليا)NOSنيستخدم ف نظام تشغيل 

51 33h مانيكرلوسوفت،  اي بي ام محجوز
52 34h مانيكرلوسوفت،  اي بي ام محجوز

53 35h MBR, EBR CHS, LBA ل نظام ملفات اي بي ام
2انيكوم ستيشن / سيرفر لوارب الواس/

OS/2 Warp Server / eComStation 
(eCS)

 OS/2 ف خادلوم JFSنظام اللفات الزلود بقيد حوادث 
، eCSالستخدم ف التجارة إلكتلونية ألو نظام 

 فAIX Journaling Filesystem(هذا تطبيق لنظام 
OS/2الن نظام ملفات .(JFS نيقبل السقلع ف eCS.

54 36h مانيكرلوسوفت، اي بي ام محجوز
55 37h

56 38h تيموثي لوليامز
Timothy Williams THEOSثيوس   THEOS 3.2 جيجابانيت، نظام تشغيل 2سقسم 

57 39h
حالونية Bell Labsمختبات بيل Plan 9بلن 

 ، النسخة الثالثة.Plan 9سقسم نظام تشغيل 
  كان نيستخدم جزء غير مخصص ف نهانيةPlan 9نظام 

 39hالقرص. النسخة الثالثة تستخدم أسقسام من النوع 
 مقسمة إل أسقسام فرعية لوموصوفة داخل جدلول أسقسام

النظام ف القطاع الثاني من القسم.
تيموثي لوليامز THEOSثيوس  ثيوس. من 4 ، النسخة spanned partitionسقسم ممدلود 

58 3Ah تيموثي لوليامز THEOSثيوس   من ثيوس4 نسخة  جيجابانيت،4سقسم 
59 3Bh حالونية تيموثي لوليامز THEOSثيوس   من نظام تشغيل ثيوس.4سقسم ممتد، النسخة 

60 3Ch شكة بالور كونيست
PowerQuest PartitionMagicبارتيشن ماجيك

 ، نيستخدم منPqRPسقسم صيانة نظام ملفات بالور كونيست 
سقبل برنامج تقسيم القرص لوبرنامج استنساخ القرص (

PartitionMagic لو DriveImage13  [)ـ  [  
  كي ل3Chأحد البنامجين سيقوم نيغير نوع القسم إل 

 نيحالول نظام التشغيل تعدنيله .. الخ. ثم ف نهانية العملية،
 نيعيده كما كان. لذا الستخدم سيلحظ هذا النوع فقط عند

 مقاطعة العملية بسبب (انقطاع للطاسقة، ألو إعادة
 التشغيل ..الخ) لوغالبا لن تكون هناك مشكلة ف تغيير هذا

النوع باستخدام محرر جدلول السقسام.

61 3Dh  نظام ملفات،
مخفي شكة بالور كونيست PartitionMagicبارتيشن ماجيك  ، برنامجNetWareسقسم مخفي نظام التشغيل نت لوار 

PartitionMagicتقسيم القرص
62 3Eh
63 3Fh OS/32 الواس

64 40h

بيك سيستمز
PICK Systems PICKبيك   ، نظام تشغيل نيستهدفPICK R83سقسم نظام تشغيل

سوق معالجة البيانات ف إدارة العمال لو الحاسبة.
شكة فينشكوم
VenturCom Venixفينيكس   ، نظام تشغيل شبيه نيونكس لوسقدنيمVenix 80286سقسم 

.Ardence، الن أردنينس VenturComجدا. من شكة 

65 41h

ل Personal RISC Personal RISCسقسم إسقلع 

Linuxلينكس لينكس

 ،  (القرصLinux/Minixنظام لينكس/مينكس (سقدنيم) 
)81h) (نيتوافق مع DR DOS 6.0مشتك مع نظام 

 41hصفحة السئلة الكررة كانت توص باستخدام النوع 
  لن هذاDRDOS ف القرص الشتك مع نظام 81hبدل 

 الخير ظاهرنيا نيتجاهل البت العال الرتبة ضمن نوع القسم.
 (ألو بالحرى نيستخدم البت العال الرتبة للشارة إل أن

https://en.wikipedia.org/wiki/Minix
https://en.wikipedia.org/wiki/Minix
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/Venix
https://en.wikipedia.org/wiki/VenturCom
https://en.wikipedia.org/wiki/Pick_operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare
https://en.wikipedia.org/wiki/PartitionMagic
https://en.wikipedia.org/wiki/PowerQuest
https://en.wikipedia.org/wiki/Plan_9_(Bell_Labs)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
https://en.wikipedia.org/wiki/THEOS
https://en.wikipedia.org/wiki/EComStation


القسم مؤمن)، لكن هذه النواع لم تعد تستخدم اليوم.
)PTS-DOS 6.70 ،BootWizard(

بالور بي س PowerPCبالور بي س  PowerPCبالور بي س    PPC PRePسقسم إسقلع النصة الرجعية بالور بي س

66 42h

 نظام ملفات،
 مؤمن

بيت غوتمان
Peter Gutmann SFSأس أف أس    ؛ مشغل نظام ملفات مشفر فSFSسقسم نظام ملفات آمن 

.386نظام دلوس، الحاسوب الشخص +

ل لينكس لينكس
  سقدنيم نيستخدم ف لينكس swapسقسم ذاكرة ظاهرنية 

)82h(نيتوافق مع ) DR DOS 6.0(القرص مشتك مع نظام 
)PTS-DOS 6.70 ،BootWizard(

حالونية مانيكرلوسوفت ، أكس بي، الخ2000لونيندلوز 

سقسم مدنير القرص النطقي
PARTITION_LDM

  (نيتمضمن لوحدات  ]  7  [  ]  6  [ ممتد، دنيناميكيلواسم سقسم 
  ف حالة لوجود مدخلة جدلول السقسامالتخزنين النطقية).

42h ف جدلول السقسام التاثي، سوف نيتجاهل نظام W2K 
جدلول السقسام لونيستخدم جدلول أسقسام خاص مع التقسيم (

LDM ألو DDM.(
  السقراص الدنيناميكية الصافية (هي تلك السقراص التي ل

 )hard-linkedتتمضمن أنية أسقسام تستخدم لوصلة صلبة 
 )42تملك مدخلة جدلول أسقسام لواحدة فقط من نوع (

 للتعرنيف بكامل القرص. السقراص الدنيناميكية تخزن
 إعدادات لوحدة التخزنين ف سقاعدة بيانات تقع ف منطقة

-ميغابانيت عند نهانية كل سقرص دنيناميكي1خاصة حجمها 

67 43h نعم نظام ملفات لينكس لينكس
EXT2fs نظام ملفات لينكس أصيل سقدنيم

)83h) (نيتوافق مع DR DOS 6.0(القرص مشتك مع نظام 
)PTS-DOS 6.70 ،BootWizard(

68 44h
 لونيلدفانيل، ادابتيك،

سيمانتك
Wildfile, Adaptec, 

Symantec
GoBackسقولوباك 

(Norton GoBack, WildFile GoBack, Adaptec 
GoBack, Roxio GoBack)

  جيجابانيت) التي8لوسيلة تسجل تعرض التغييرات (حتى 
 تحدث للقرص، لوتسمح بالعودة بالقرص إل حالة مبكرة.
 الوسيلة تتحكم ف مدخلت/مخرجات القرص كما نيفعل

مدنير القرص، لوتخزن سجلتها ف سقسمها الخاص.

69 45h

Priamشكة برنيام  ).5Ch (أنظر لوحدة تخزنين سقرص برنيام

MBR CHS نعم Boot-USبوت-نيوز 

 (نيحتل أسطوانة لواحدة).Boot-USمدنير إسقلع 
 مدنير السقلع نيمكن تنصيبه ف سجل السقلع الرئيس، ألو سقسم

ألول منفرد، ألو ف سقرص مرن. 
  . القسم نيتمضمن45hعند تنصيبه ف سقسم ألول نيأخذ النوع 

 فقط مدنير السقلع لول نيتمضمن نظام ملفات، لونيحتل أسطوانة
 جيجابانيت).8لواحدة (تقع تحت 

  مركز بحوث تقنية
العلومات اللاني

GMD, Jochen Liedtke 
EUMEL/ELANالوميل/نيلين 

EUMEL/ELAN (L2)
  طوره عالم الحاسوبEUMELنظام التشغيل الوميل 

  ف مركز بحوث تقنيةJochen Liedtkeجوشن ليدتك 
 ، بدأ كمحيط زمن تشغيل للغةGMDالعلومات اللاني 

.ELANالبمجة التعليمية نيلين

70 46h  مركز بحوث تقنية
العلومات اللاني EUMEL/ELANالوميل/نيلين  EUMEL/ELAN (L2)

71 47h  مركز بحوث تقنية
العلومات اللاني EUMEL/ELANالوميل/نيلين  EUMEL/ELAN (L2)

72 48h

 مركز بحوث تقنية
العلومات اللاني EUMEL/ELANالوميل/نيلين  EUMEL/ELAN (L2)

 مركز بحوث تقنية
العلومات اللاني ERGOS L3إرسقوز

 ERGOS L3 السابق، نظام EUMELمثل نظام الوميل 
 متعدد الهام متعدد الستخدمين، طوره عالم الحاسوب

  ف مركز بحوث تقنيةJochen Liedtkeجوشن ليدتك 
 ، لواستخدم ف الدارس اللانية فGMDالعلومات اللاني

.ELANتدرنيس علم الحاسوب. لغة البمجة الستخدم نيلين

73 49h Phoenixفينكس 
فينكس رنيكفر برلو

(برنامج استعادة النظام)
Phoenix Recover Pro

PPA/Phoenix Protected Areaمنطقة فينكس الحمية 
 عل القرص الثابت تتمضمن بيانات استعادة (تصحيح) النظام.

 بعد التنصيب، تظل ف سقسم مخفي عل القرص الثابت
 الحل، لوتتمضمن خدمة لراسقبة النظمة تمضمن تنصيب لو

عمل جميع الكونات بشكل جيد.

74 4Ah MBR نعم نيك رلوبرتس
Nick Roberts AdaOSأدا الواس   ،Aquila. سابقا كان لنظام أكونيل AdaOSنظام تشغيل

  الن نيخطط لستخدامNick Robertsمطوره نيك رلوبرتس 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Technologies
https://en.wikipedia.org/wiki/ELAN_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/ELAN_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/EUMEL
https://en.wikipedia.org/wiki/EUMEL
https://en.wikipedia.org/wiki/Jochen_Liedtke
https://en.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_f%C3%BCr_Mathematik_und_Datenverarbeitung
https://en.wikipedia.org/wiki/Priam_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/GoBack
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Gutmann_(computer_scientist)


)7Fh (أنظر AODPS الستخدم ف  7Fhالنوع 

MBR, EBR CHS, LBA ل نظام ملفات مارك أتشيسون
Mark Aitchison ALFS/THIN ALFS/THIN ، نظام ملفات خفيف لومتقدم لجل  دلوس

75 4Bh

76 4Ch
 العهد الفدرال

للتكنولوجيا ف زنيورنيخ
ETH Zürich

ETH Oberonنظام ألوبيرلون

  النActive Oberon System ألو Aosسقسم نظام ملفات 
 ETH ألو Oberon System. ف نظام ألوبرلون A2نيدعى 

Oberonمن تطونير العهد الفدرال للتكنولوجيا ف زنيورنيخ  
ETH Zürich 4. النوعFhنيستخدم لجل نظام اللفات  

الصيل. لونيمكن أن نيكون هناك عدة أسقسام من هذا النوع.

77 4Dh  أنظمة برمجيات كيو إن
إكس 

  نيوترنينوx.4كيو إن إكس
QNX 4.x, Neutrino

 QNX كيو إن إكس بوزنيكسلوحدة التخزنين اللولية 
POSIX 2     ملحوظة  [  ]  8  [ عل القرص. ـ  [  .

78 4Eh  أنظمة برمجيات كيو إن
إكس  QNX كيو إن إكس بوزنيكسلوحدة التخزنين الثانونية   نيوترنينوx.4كيو إن إكس

POSIX .2     ملحوظة  [  ]  8  [ عل القرص  [  .

79 4Fh

 أنظمة برمجيات كيو إن
إكس  QNX POSIX كيو إن إكس بوزنيكسلوحدة التخزنين الثالثة   نيوترنينوx.4كيو إن إكس

.  ]  2     ملحوظة  [  ]  8  [عل القرص. 

نعم  العهد الفدرال
للتكنولوجيا ف زنيورنيخ ETH Oberonنظام ألوبيرلون   )4Ch / نظام ملفات أصيل، (أنظرboot/dataسقسم إسقلع 

80 50h

 العهد الفدرال
للتكنولوجيا ف زنيورنيخ ETH Oberonنظام ألوبيرلون

نظام ملفات أصيل (بدنيل).
  نيعملألوبيرلونتعني أن  Native Oberonألوبيرلون أصيل 

عل العتاد الجرد.

ل شكة ألونتأك
 OnTrack, (Kroll Inc) Disk Manager 4مدنير القرص

 (النسخ القدنيمة)، نظام ملفاتفقط سقسم نيقبل القراءة 
FAT.(حجم القطاع النطقي نيتفالوت) 

 504 الكب من IDEمدنير القرص نيستخدم لتمكين أسقراص 
 ميغابانيت ف نظام دلوس. هذا الدنير ل نيمكنه التعيش مع

 1.3.14نسخ نواة لينكس السقدم من 

لينكسواركس (سابقا)
LynuxWorks

تقنيات برمجيات لينكس
Lynx Software 
Technologies

LynxOSلينكس الواس 

LynxOS RTOSسقسم نظام تشغيل 
 ، نظام التشغيل لينكس الواس3.0بدانية من النسخة 

LynxOS 2 سقسم، كل لواحد منها بحجم 14 نيسمح بإنشاء 
، IDE لو SCSI جيجابانيت عل أسقراص 28جيجابانيت، أي 

  !RTOS هو نظام تشغيل زمن حقيقيLynxOSنظام 
نيملك لواجهة للبامج شبيه نيونكس.

شكة نوفيل  

81 51h
شكة نوفيل 5.2نوفيل

ل شكة ألونتأك )Aux 1سقسم نيقبل القراءة لوالكتابة، للتخزنين الضاف ( 6-4مدنير القرص 
 (حجم القطاع النطقي نيتفالوت)FATنظام ملفات 

82 52h
MBR CHS نظام ملفات شكة البحوث الرسقمية

Digital Research CP/M-80 س بي/ام   CP/M-80نظام التشغيل
(برنامج التحكم ف حاسبات اليكرلو)

Microport ميكرلوبورت 386 / 5 / آي تي، 5نظام 
System V/AT, V/386

.386  ف حاسوب أي بي أم 5نظام أي تي & تي نيونكس
)5أصدرت النسخة اللول من نيونكس ميكرلوبورت (

83 53h شكة ألونتأك 6مدنير القرص )Aux 3سقسم نيقبل الكتابة فقط، للتخزنين الضاف (

84 54h شكة ألونتأك 6مدنير القرص DDOأغطية القرص الدنيناميكي
)Dynamic Drive Overlay(

85 55h
 مانيكرلوهالوس/ ستورنيدج

سوفت
MicroHouse / 

StorageSoft
EZ-Driveمدنير القرص انيز-درنيف 

 برامج إدارة القرص:INT 13h رلوتينات لوحدة إعادة توجيه
 EZ-Drive, Maxtor, MaxBlast, DriveGuide 

  ف محمل إسقلعEZ-Driveعادة نيتم تثبيت مدنير القرص 
 زمن السقلع INT 13hنظام التشغيل، لونيستبدل رلوتينات 

 LBAبشفرة خاصة. البنامج أنيمضا نيستطيع تمكين 
  لBIOS ف الجهزة القدنيمة تملك INT 13hلوامتدادات 
.LBAتتوافق مع  

)EZD ل تتعانيش مع 1.3.29نواة لينكس النسخة السقدم من 

86 56h

AT&Tأي تي & تي  x.3أي تي & تي مانيكرلوسوفت دلوس 
AT&T MS-DOS 3.x

 FAT12 ألو FAT16) 9  [)   تقسيم منطقي للقطاعات  مع  [  
  ]  3     ملحوظة  [

 مانيكرلو هالوس/ ستورنيدج
سوفت، EZ-Driveانيز-درنيف  EZ-BIOSسقسم مدنير القرص، التحول إل انيز-بيوس 

سقولدن بلو
Golden Bow VFeatureفيفيوتش   لوحدة تخزنين دلوس غير. Vfeatureلوحدة التخزنين القسمة 

 (مدنير سقرص)معيارنية.

https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_sectored_FAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_sectored_FAT
https://en.wikipedia.org/wiki/AT&T
https://en.wikipedia.org/wiki/Microport
https://en.wikipedia.org/wiki/CP/M-80
https://en.wikipedia.org/wiki/CP/M-80
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/LynxOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Lynx_Software_Technologies
https://en.wikipedia.org/wiki/Lynx_Software_Technologies
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_Manager
http://en.wikipedia.org/wiki/Kroll_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/Oberon_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/ETH_Z%C3%BCrich


87 57h

 مانيكرلو هالوس/ ستورنيدج
سوفت،  DriveProدرانيف برلو  StorageSoft DriveProسقسم مدنير القرص 

57h. 56h. 55hبرامج الشكة تستخدم ثلث أنواع 

Novellشكة نوفيل   NetWareنوفيل نت لوار    VNDIسقسم برمجية لواجهة سقرص الشبكة الظاهري 
(غير مستخدم)

88 58h
89 59h
90 5Ah
91 5Bh

92 5Ch حالونية Priamشكة برنيام  EDISKإنيدنيسك  )45h (أنظر Priam EDisk مقسمةلوحدة تخزنين 
(مدنير سقرص)لوحدة تخزنين دلوس غير معيارنية. 

93 5Dh MBR, EBR CHS, LBA x86 سياسة APTIأنظمة متوافقة مع  APTIالقسم البدنيل 
 النظمة التوافقة مع "تعرنيف جدلول السقسام البدنيل"

94 5Eh MBR, EBR LBA AAP، ل  حالونية،
سياسة APTIأنظمة متوافقة مع  )0Fh (نيتوافق مع APTIالقسم المتد البدنيل 

95 5Fh MBR, EBR CHS AAP، ل  حالونية،
سياسة APTIأنظمة متوافقة مع  )05h (نيتوافق مع APTIالقسم المتد البدنيل 

 جيجابانيت)8(أسقل من 
96 60h

97 61h ستورنيدج دنيمنسيونز
Storage Dimensions SpeedStorسبيدستور  .SpeedStorسبيدستورلوحدة تخزنين لوسيلة خدمة القرص 

(مدنير سقرص).لوحدة تخزنين دلوس غير معيارنية. 
98 62h

99 63h CHS نظام ملفات نيونكس

 5نظام نيونكس 
)SCO Unix, ISC, UnixWare, AT&T System V/386, 

ix, MtXinu BSD 4.3 (Mach), GNU HURD(
  نيجب أن نيبدأ تحت حدUnixware 7.1سقسم نظام تشغيل 

  خلفstand/stage3.blm جيجابانيت. (إذا لوسقع ملف /4
هذا الحد نيفشل السقلع)

100 64h

ستورنيدج دنيمنسيونز SpeedStorسبيدستور  .SpeedStorسبيدستورخدمة القرص 

نظام ملفات شكة نوفيل NetWare نوفيل نت لوار    ]  5  [ـNWFSنظام ملفات نت لوار 
(NetWare     286  /2)

دكتور سليمان
Solomon

 PC-ARMOURالقسم الحمي
 حمانية للقرص، القصد منها منع الوصول إل القرص حتى نيتم

تقدنيم كلمة الس الصحيحة.

101 65h نظام ملفات شكة نوفيل NetWareنوفيل نت لوار 

NWFSنظام ملفات نت لوار 
NetWare   3  86   (4.1 & 3.11)

نوفيل نت لوارلجل نظام تشغيل الشبكة 
  نيستخدم سقسم لواحد لكل سقرص. لو3.0نظام نت لوار >= 

 نيمضع لوحدات التخزنين النطقية داخل تلك السقسام. لوحدات
 التخزنين نيمكن تجزئتها عل عدة أسقراص. نظام اللفات

.DOS FAT نيرتكز عل دلوس Turbo FATالستخدم

102 66h
نظام ملفات شكة نوفيل NetWare نوفيل نت لوار    NetWare     86  3 نت لوارنظام ملفات 

شكة نوفيل NetWare  نوفيل نت لوار   (لم تعد تستخدم)SMSخدمات إدارة التخزنين 

103 67h شكة نوفيل NetWare  نوفيل نت لوار 
 من أجل تقنية تجميع (حشد) الكتل التي تدعى؛ لولف

.Wolf Mountainمالونتن
)Wolf Mountain clustering technology(

104 68h
شكة نوفيل NetWare  نوفيل نت لوار 

مانيكرلوسوفت

105 69h
شكة نوفيل NetWare 5نوفيل نت لوار 
شكة نوفيل NSSنوفيل نظام ملفات خدمات تخزنين  NetWareنوفيل نت لوار 

106 6Ah
107 6Bh
108 6Ch
109 6Dh

https://en.wikipedia.org/wiki/Novell_Storage_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare_File_System_386
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare_File_System_386
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare_File_System_386
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare_File_System_386
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare_File_System_386
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare_File_System_386
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare_File_System_386
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare_File_System_286
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare_File_System_286
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare
https://en.wikipedia.org/wiki/Priam_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare
https://en.wikipedia.org/wiki/Novell


110 6Eh   ]  4  [مجهول / غير معرلوف 
111 6Fh
112 70h DiskSecureدنيسكسيكوري DiskSecure دنيسكسيكوري متعدد السقلع
113 71h مانيكرلوسوفت، اي بي ام محجوز

114 72h
MBR, EBR CHS x86  نظام ملفات،

سياسة APTIأنظمة متوافقة مع  APTI ف أنظمة FAT12نظام ملفات بدنيل 
)CHS, SFN 01) (نيتوافق معh(

Nordierنوردنير V7/x86نيونكس    إل7 هو نسخة منقولة من نظام نيونكس V7/x86نظام 
.PCالحاسوب الشخص 

115 73h مانيكرلوسوفت،  اي بي ام محجوز

116 74h

مانيكرلوسوفت،  اي بي ام محجوز

مؤمن
 ، لوهو برنامج مجاني لتشفير القرص.Scramdiskسقسم 

  لوالسقراص74hنيدعم ملفات الحالونية، السقسام الخصصة نوع 
.WAVالخبئة ف ملفات الصوت 

117 75h اي بي ام PC/IXبي س/آي أكس  PC/IX نسخة منقولة عن نيونكس ISC Unixإل أنظمة أي  
  ]  5  [بي أم.

118 76h مانيكرلوسوفت، اي بي ام محجوز
119 77h نظام ملفات شكة نوفيل .VNDI, M2FS, M2CSأسقسام 

120 78h نعم نظام ملفات Geurt Vosجورت فوس

 ، (محمل نظام التشغيلXOSLنظام ملفات محمل السقلع 
 المتد). نيوفر لواجهة رسومية للمستخدم، مع استخدام

 ,FAT12, FAT16الفأرة، لونيدعم عدة أنظام ملفات مثل 
FAT32,NTFS, EXT2, EXT3, ReiserFSلونيدعم إسقلع . 

 ، لكن له مشكلة ف إسقلعU/EFI BIOS لو 7/8/8.1لونيندلوز 
لينكس.

121 79h MBR, EBR CHS x86  نظام ملفات،
سياسة APTIأنظمة متوافقة مع  APTI ف أنظمة FAT16نظام اللفات البدنيل 

)CHS, SFN 04) (نيتوافق معh(

122 7Ah MBR, EBR LBA x86  نظام ملفات،
سياسة APTIأنظمة متوافقة مع  APTI ف أنظمة FAT16Xنظام اللفات البدنيل 

)LBA, SFN 0) (نيتوافق معEh(

123 7Bh MBR, EBR CHS x86  نظام ملفات،
سياسة APTIأنظمة متوافقة مع  APTI ف أنظمة FAT16Bنظام اللفات البدنيل 

)CHS, SFN 06) (نيتوافق معh(

124 7Ch MBR, EBR LBA x86  نظام ملفات،
سياسة APTIأنظمة متوافقة مع  APTI ف أنظمة FAT32Xنظام اللفات البدنيل 

)LBA, SFN 0) (نيتوافق معCh(

125 7Dh MBR, EBR CHS x86  نظام ملفات،
سياسة APTIأنظمة متوافقة مع  APTI ف أنظمة FAT32نظام اللفات البدنيل 

)CHS, SFN 0) (نيتوافق معBh(
126 7Eh F.I.Xاف آي أكس 

127 7Fh MBR, EBR CHS, LBA نعم  معيار سقسم تطونير نظام
AODPSالتشغيل البدنيل متفالوت

  ]  3  [ـAODPSمعيار سقسم تطونير نظام التشغيل البدنيل 
  محجوز للستخدام الشخص ألو الحل لوف الشارنيع

)4Ah(الدراسات) التجرنيبية ألو الؤسقتة. (راجع 

128 80h
نظام ملفات اندرلو ستيوارت تانينبالوم

Andrew Tanenbaum
 1.4a – 1.1مينكس 

Minix 1.1-1.4a مينكس.نظام ملفات مينكس (سقدنيم )، ف نظام 

مانيكرلوسوفت لونيندلوز ، FTالستجابة للخطأ سقسم نظام لونيندلوز نيستخدم نظام 
)0Ch) (أنظر PARTITION_NTFT مع لوسم (  ]  24  [

129 81h
نظام ملفات اندرلو ستيوارت تانينبالوم Minix 1.4bمينكس  )41h(نيتوافق مع  ،Minix FSنظام ملفات مينكس 

لينكس Mitacمدنير القرص التقدم 

130 82h

ل جنو/لينكس
GNU/Linux لينكس

سقسم ذاكرة ظاهرنية ف لينكس (سقسم إبدال) 
)Linux swap space(

) (مشع  جنو / لينكس)42h(نيتوافق مع 

x86 حالونية صن ميكرلوسيستمز
Sun Microsystems Solarisسولرنيس

Solaris x86نظام سولرنيس
)BFh) (أنظر 2005 حتى disklabels (لسجل التقسيم 

 ، ثم نيستخدم سجل82hنظام سولرنيس نينشأ سقسم لواحد
 داخل القسم لتجزئته.Sun disk labelsالقرص 

. BFh أصبح نيستخدم النوع 2005لكن بدانية من 
Primeبرانيم

131 83h نظام ملفات جنو/لينكس لينكس أي نظام ملفات لينكس أصيل، (مشع جنو/لينكس )

https://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://en.wikipedia.org/wiki/Swap_space#Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/MINIX_file_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Minix
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Tanenbaum
https://en.wikipedia.org/wiki/XOSL
https://en.wikipedia.org/wiki/PC/IX


)Linux file system(
)43h، نيتوافق مع 93h(أنظر 

132 84h

ل لوضع السبات مانيكرلوسوفت
 APMلوضع السبات ف إدارة الطاسقة التقدمة 

  ]  14  [  ]  10  [  ]  7  [)ـ S2Dالتعليق إل القرص (
 Dell Latitudesف عدة أنواع من الحواسيب الحمولة، مثل 

.MKS2D) الذي نيستخدم الوسيلة Dell BIOS(مع نظام 
 نظام ملفات،

مخفي اي بي ام OS/2الواس 04h نوع FAT16) نظام ملفاتCسقسم دلوس الخفي (:

لوضع السبات شكة إنتل 7لونيندلوز    ]  15  [.ـRSTسقسم تقنية إنتل للبدء السنيع
133 85h AAP، ل حالونية جنو/لينكس )05h (نيتوافق مع   ]  16  [ نظام لينكس سقسم ممتد

134 86h

نظام ملفات مانيكرلوسوفت 4خادلوم لونيندلوز أن تي 

 مجموعة لوحدات تخزنين مرآلونية تراثية نظام ملفات
FAT16Bالستجابة للخطأ  مع نظام   FT  

  ]  7  [  ]  6  [). ـ06h، نيتوافق مع C6h لو B6h(أنظر 
  ، ألو النظام السقدم سوف نيمضيف4.0نظام لونيندلوز أن تي 

  إل أنواع السقسام التي هي جزء من مجموعة0x80القيمة 
 الشنيطيةخاصية الستجابة للخطأ (ف الوحدة الرآلونية ألو 

RAID-5 8، 87،،86)، ليحصل الستخدم عل النواعB، 8C. 

جنو/لينكس  لينكس

  ف لينكس مع خاصية الكشفRAIDسقسم مصفوفة رنيد 
 الل، نيستخدم ما نيدعى بالكتلة العظمة ! الستمرة

superblockلوهي سقطعة من البيانات الوصفية للنظام) . 
).(هذا نوع سقدنيم).block deviceاللفات عل أجهزة الكتلة 

).FDh(أنظر 

135 87h نظام ملفات مانيكرلوسوفت 4خادلوم لونيندلوز أن تي 
HPFS/NTFمجموعة لوحدات تخزنين مرآلونية، نظام ملفات 

S الستجابة للخطأ  مع نظام  FT  
  ]  7  [  ]  6  [)ـ07h، نيتوافق مع C7h لو B7h(أنظر 

136 88h جنو/لينكس لينكس جدلول أسقسام مجرد (بدلون تشفير) ف لينكس.
137 89h

138 8Ah
مارتن كونيتز

Martin Kiewitz AiR-BOOTإنير-بوت 
سقسم نيتمضمن صورة نواة لينكس، 

 x86 لنظمة AiR-BOOTنيستخدم من سقبل محمل إسقلع 
  من القرص الثابت، لوهو مستقل0نيقع بالكامل عند السار 

عن أي نظام تشغيل.

139 8Bh نظام ملفات مانيكرلوسوفت 4خادلوم لونيندلوز أن تي 
 مجموعة لوحدات تخزنين مرآلونية تراثية، نظام ملفات

FAT32 الستجابة للخطأ  مع نظام  FT  
  ]  6  [)ـ0Bh، نيتوافق مع CBh لو BBh(أنظر 

140 8Ch نظام ملفات مانيكرلوسوفت 4خادلوم لونيندلوز أن تي 
 مجموعة لوحدات تخزنين مرآلونية تراثية، نظام ملفات

FAT32X مع خاصية الستجابة للخطأ FTتستخدم ، 
 ، نيتوافقCCh لو BCh ، (أنظر BIOS INT 13hامتدادات 

  ]  6  [)ـ0Chمع 

141 8Dh MBR, EBR CHS, LBA
x86, 

68000, 
8080/Z80

 نظام ملفات،
مخفي FreeDOSفري دلوس Free FDISK فري افدنيسك

 )01h(نيتوافق مع  FAT12سقسم ألول مخفي نظام ملفات 
 ,0B, 06, 05, 04, 01 تخفي النواع Free FDISKالداة 

0C, 0E, 0E 0 بإضافة القيمةx8C.6  [ملحوظة ـ  [  .

142 8Eh جنو/لينكس لينكس  . الذيLVMسقسم مدنير لوحدة التخزنين النطقية ف لينكس 
)FEh (أنظر0xFEكان سابقا 

143 8Fh

144 90h MBR, EBR CHS, LBA
x86, 

68000, 
8080/Z80

 نظام ملفات،
مخفي فري دلوس Free FDISKفري افدنيسك   )04h(نيتوافق مع  FAT16سقسم ألول مخفي نظام ملفات 

  ]  6  [ملحوظة 

145 91h MBR, EBR CHS, LBA AAP، ل  حالونية،
مخفي فري دلوس Free FDISKفري افدنيسك  )05h (نيتوافق مع CHS مخفي مع عنونة سقسم ممتد

  ]  6  [ملحوظة 

146 92h MBR, EBR CHS, LBA x86  نظام ملفات،
مخفي فري دلوس Free FDISKفري افدنيسك  )06h(نيتوافق مع  FAT16Bسقسم ألول مخفي نظام ملفات

147 93h
نظام ملفات   جامعة فرنيجي ف

أمستدام Amoebaأميبا 
  الوزع، أميباسقسم نظام ملفات أميبا الصيل، نظام تشغيل

 Andrew Tanenbaumاندرلو تانينبالوم طوره البلوفيسور 
 ف أمستدام. Vrijeمع آخرلون ف جامعة 

 نظام ملفات،
مخفي لينكس )83hسقسم مخفي نظام ملفات لينكس (أنظر 

https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16B
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager_(Linux)
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/FDISK#FreeDOS
https://en.wikipedia.org/wiki/FreeDOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Fault-tolerant
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/Fault-tolerant
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Performance_File_System
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Performance_File_System
https://en.wikipedia.org/wiki/RAID
https://en.wikipedia.org/wiki/Fault-tolerant
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16B
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_boot_record
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Power_Management
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system#Linux


148 94h Amoebaأميبا  أميبا ف النظام BBT ألو bad blockجدلول الكتل العيبة
الوزع، مستخدم ف الجامعات لغرض التعليم/ البحوث.

149 95h جامعة ماساتشوستس
MIT EXOPC

. MIT EXOPCالسقسام الصيلة 
 نظام تشغيل من جامعة ماساتشوستس. النظام موسط بين

التطبيقات لوالعتاد الفيزنيائي، النظام نيرتكز عل النواة (
Exokernelالتي هي من تطونير فرنيق أنظمة التشغيل ( 

  ، لوأنيمضا صنف من أنظمةMITالوزعة لوالتوازنية ف 
التشغيل الشابهة.

150 96h نظام ملفات CHRPتشب 
.ISO-9660نظام ملفات 

  هي بنية نظامCHRPالنصة الرجعية الشتكة للعتاد
 معياري مفتوح لجل توافق أنظمة حاسوب بالور بي س

PowerPC 41 الصادرة من عدة شكات. (أنظرh(

151 97h MBR, EBR CHS, LBA x86  نظام ملفات،
مخفي فري دلوس Free FDISKفري افدنيسك  FAT32سقسم ألول مخفي نظام ملفات 

  ]  6  [ملحوظة )ـ0Bh(نيتوافق مع 

152 98h

MBR, EBR LBA x86  نظام ملفات،
مخفي فري دلوس Free FDISKفري افدنيسك   LBA مع عنونة FAT32Xسقسم ألول مخفي نظام ملفات 

  ]  6  [ملحوظة ).0Ch(نيتوافق مع 

MBR CHS, LBA x86
 نظام ملفات،

 خدمة،
مخفي

Datalightشكة داتالنيت رلوم دلوس / داتالنيت دلوس
ROM-DOS / Datalight DOS

 SuperBoot سقسم خدمة
 ، الخدمة لوسيلةROM-DOSف نظام التشغيل الطمور 

 لتشخيص لوإصلح العتاد، تسمح بتمضمين النظام ف سقسم
)12h (أنظر  نيقبل السقلع)FAT(نظام مخفي، 

MBR CHS, LBA x86
 نظام ملفات،

 خدمة،
مخفي

شكة إنتل )12h (أنظر   ]  10  [ نيقبل السقلع) FATسقسم خدمة (نظام 

153 99h

نظام ملفات نيونكس (مبكر)

حالونية Mylexميليكس DCE376 دي س إي 

EISA SCSI (>1024)
 القرص النطقي فيما نيشبه القسم المتد دلوس. نيستخدم من

  من أجلDCE376 EISA SCSI adaptorسقبل لواجهة
 عل القرص.1024السقسام التي خلف السطوانة 

 .WD 1003هذه الواجهة ليست متوافقة مع مواصفة سقرص 
 DCE376DR.EXE توفر الشغل Mylexلكن شكة  

 بت.32لتمكين النفاذ إل سقرص نظام 
مانيكرلوسوفت

154 9Ah MBR, EBR LBA x86  نظام ملفات،
مخفي فري دلوس Free FDISKفري افدنيسك   LBA مع عنونة FAT16Xسقسم ألول مخفي نظام ملفات 

  ]  6  [ملحوظة )ـ0Eh(نيتوافق مع 

155 9Bh MBR, EBR LBA AAP، ل  حالونية،
مخفي فري دلوس Free FDISKفري افدنيس )،0Fh (نيتوافق مع LBA مخفي مع عنونة سقسم ممتد

  ]  6  [ملحوظة 
156 9Ch
157 9Dh

158 9Eh

اندي فالنسيا
Andy Valencia VSTaفستا   (سقدنيم)، من أنظمة شبيه نيونكس.VSTaسقسم نظام تشغيل

اندي فالنسيا ForthOSفورث الو أس  ForthOS (eForth port)
  eForth لوهو نسخة منقولة من ForthOSسقسم نظام 

159 9Fh تصميم برمجيات بيركيل
BSDI

+3.0بي أس دي/الواس 
BSD/OS 3.0+, BSDI

 9Fh بيركيل. النوعسقسم نظام ملفات النسخة التجارنية من 
 للقدنيم)B8h لو B7h (أنظر BSDIمستخدم حاليا ف نظام 

160 A0h

MBR خدمة  شكة هولت باكرد
Hewlett Packard   ]  10  [ـHPسقسم تشخيص الحاسوب الحمول إتش بي 

لوضع السبات
 فونيكس, اي بي ام,

توشيبا, سوني
Phoenix, IBM, 
Toshiba, Sony

  ]  7  [لوضع السبات. سقسم 
 IBM Thinkpad, Phoenixنيستخدم ف الحمول، مثل

NoteBIOS, Toshibaتحت أسماء عدة مثل سقسم . 
 التعليق، التعليق إل القرص، حفظ إل القرص، إدارة الطاسقة،
 ألو السبات. عادة نيكون القسم ف بدانية ألو نهانية القرص. هذا

 .VAIOسوني النوع نيستخدم أنيمضا من سقبل حاسوب 
  نيمكنه أنيمضا السبات باستخدامVAIOالصدار الحال من 

BIOSملف ف نظام اللفات. عن طرنيق إعداد ذلك ف نظام 

161 A1h شكة هولت باكرد
  ]  5  [ملحوظة ـHPتوسعة لوحدة التخزنين إتش بي 

SpeedStorلوهي تنونيعة من لوسيلة خدمة القرص 
جميع النواع التالية هي من هذا التوسعة:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_block_addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO-9660


)21h, A1h, A3h, A4h, A6h, B1h, B3h, B4h، B6h.(

لوضع السبات فونيكس, إن إي س
Phoenix, NEC

لوضع السبات (حفظ إل القرص)سقسم 
  نيستخدمانA0h لو A1h. النوعان NEC 6000H للمحمول

 Phoenix ؛ لوتستخدم الوسيلة Phoenix BIOSعل أنظمة 
PHDISK.مع هذا 

محجوز !
162 A2h MBR CHS, LBA صورة Alteraشكة ألتيرا Cyclone V (العصار) 5سيسلون   ]  17  [ـHPS نظام ARMالحمل التمهيدي للمعالج 

163 A3h
شكة هولت باكرد HP Volume Expansionتوسعة لوحدة التخزنين إتش بي 

  ]  5  [ملحوظة ـ SpeedStorتنونيعة من لوسيلة خدمة القرص 
محجوز !

164 A4h
شكة هولت باكرد HPتوسعة لوحدة التخزنين إتش بي 

  ]  5  [ملحوظة ـSpeedStorتنونيعة من لوسيلة خدمة القرص 
محجوز !

165 A5h MBR حالونية فري بي  إس  دي
FreeBSD BSDبي إس دي 

BSD sliceأسقسام نظام فري بي إس دي
 (BSD/386, 386BSD, NetBSD (  سقدنيم  ),   FreeBSD)

  ]  18  [. ـsliceأسقسام بيركيل التي تدعى شائح 
  هو نظام شبيه نيونكس، منقول عن386BSDنظام تشغيل 

 ،1991 إل الحاسوب الشخص العام 4.3BSD Net/2نظام 
 NetBSDلكن الن نيبدلو أن الشلوع متوسقف. نظام 

.A5h بدل A9hنيستخدم الن النوع 

166 A6h
شكة هولت باكرد HPتوسعة لوحدة التخزنين إتش بي 

  ]  5  [ملحوظة ـ SpeedStorتنونيعة من لوسيلة خدمة القرص

MBR حالونية ألوبن بي إس دي
OpenBSD OpenBSD ألوبن بي إس دي  ،OpenBSD sliceأسقسام نظام ألوبن بي أس دي 

167 A7h 386 نظام ملفات NeXTشكة نكست
 NeXTSTEPسقسم نظام تشغيل 

  التجاري، لونيرتكز عل نواةNeXTعل حاسوب نكست 
Mach 2.6 لو لوظائف Mach 3.0لوهو نظام تشغيل كائني   

حقيقي مع  بيئة مستخدم.

168 A8h نظام ملفات Appleشكة أبل 10دارلونين، ماك الواس 
Darwin, Mac OS X

Apple Darwin, Mac OS X UFS
 ،UFSسقسم نظام تشغيل ماك عشة / دارلونين، نظام ملفات

 نظام دارلونين كان شبيه نيونكس لومفتوح الصدر، شفرة
 BSD لو NeXTSTEPالنظام مستمدة أنيمضا من أنظمة 

 لومشارنيع البمجيات الحرة الخرى، (بالنسبة لنظام اللفات
  هوBSDالفرق الوحيد مقارنة بالصيغ الستخدمة ف أنظمة 

  ]  7  [ملحوظة ) ـABh كيلوبانيت.) (أنظر 8ف ألول 

169 A9h MBR حالونية NetBSDنت بي أس دي NetBSDنت بي أس دي  )A5h، (سابقا NetBSD sliceأسقسام نظام نت بي أس دي
]  19  [  

170 AAh MBR CHS خدمة، صورة Olivettiشكة ألوليفيتي مانيكرلوسوفت دلوس
FAT12 نظام ألوليفيتي مانيكرلوسوفت دلوس

   ]  4  [)،ـ06h ميغابانيت) (نيتوافق مع 1.44(
  مجرد مع لوسيلة مساعدةDOS 6.22نيتمضمن نظام 

 ف جدلول السقسامAAh لو 06hلستبدال 

171 ABh
نعم شكة أبل 10 الواسدارلونين، ماك 

Darwin, Mac OS X
نظام ماك عشة / دارلونينسقسم إسقلع 

 .1/ تبدأ عند القطاع usr/standalone/i386/bootالصورة
  ]  7  [ملحوظة ) ـA8h(أنظر أنيمضا 

ستانيسلف كارتشيبني
Stanislav Karchebny GO! OSسقو الواس  GOسقسم نظام تشغيل سقو 

172 ACh

173 ADh نظام ملفات بن أفيسون، اكورن
Ben Avison , Acorn RISC OSرنيسك الو أس 

ADFS / FileCoreنظام ملفات
 Acorn، عل أجهزة RISC OSنيستخدم ف نظام تشغيل 
 ، بطرنيقة تشبه استخدامARMالتي ترتكز عل العالج 

ADOS ف أجهزة Amigaاختصار الحارف . ADFSنيعني  
 ADFS"نظام ملفات القرص التقدم"، نظام ملفات

 ، لوحدةmonolithic ليس منليثي RISC OSالستخدم ف 
  ل توفر أكثر من لواجهةADFSالنظام التي تدعى 

  تتمضمنFileCoreللمستخدم لومشغل للكتل، بينما الوحدة 
التطبيق الفعل لنظام اللفات

174 AEh x86 نظام ملفات فرانك برلوس ShagOSشاج الواس  ShagOSنظام ملفات نظام تشغيل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Olivetti
https://en.wikipedia.org/wiki/NetBSD
https://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/NeXT
https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_disklabel
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenBSD
https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_disklabel
https://en.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
https://en.wikipedia.org/wiki/Altera


Frank Barrus

175 AFh
شكة أبل ف نظام أبل ماك عشة (إنتل)   HFS  +  لوHFS نظام ملفات  Mac OS X   10ماك الواس 

  ]  7  [ملحوظة    ]  20  [
ل فرانك برلوس ShagOSشاج الواس    ShagOSنظام تشغيل  ف swapسقسم الذاكرة الظاهرنية

176 B0h MBR CHS, LBA x86 Blocker Star-Toolsستار-تولز Boot-Starبوت-ستار 

Boot-Starسقسم إسقلع افتاض
   نيوجد ف نهانية السطوانة اللول منBootStarمدنير السقلع 

 القرص، نيملك جدلول أسقسام خاص، نيصل عدد السقسام اللولية
  سقسم (السقسام مخفية عن أنظمة التشغيل15 إل 4فيه من 

 الخرى). البنامج نيقوم بتعبئة الدخلت الغير مستخدم ف
 الفتاضية.BootStar  بقيم MBRسجل 

 البنامج عبارة عن برنامجين لواحد لنظام دلوس لوالخر
 لنظام لونيندلوز. لوإسقلع لينكس ممكن فقط إذا كان القسم

.1024نيبدأ عل أسطوانة سقبل أسطوانة 
إذا استخدمت هذا القسم، ل تستخدم أي مدنير للقرص

DM لول تمضع محمل السقلع ،LILOف سجل السقلع  
fdiskالرئيس لول تستخدم 

177 B1h

HPدشكه هولت باكر HPتوسعة لوحدة التخزنين إتش بي 
  ]  5  [ملحوظة ـ SpeedStorتنونيعة من لوسيلة خدمة القرص 

 أنظمة برمجيات كيو إن
إكس  

QNX Software 
Systems

QNX 6.xكيو إن إكس 

 power-safe file systemنظام ملفات آمن الطاسقة 
QNX Neutrino كيو إن إكس نيوترنينوف نظام 

  ]  2      ملحوظة  [   
 (تدعي الشكة؛ أن نظام اللفات نيحفظ البيانات عند انقطاع

الكهرباء بدلون ضياع ألو فاسد ف البيانات)

178 B2h  أنظمة برمجيات كيو إن
إكس QNX 6.xكيو إن إكس 

 power-safe file systemنظام ملفات آمن الطاسقة 
   QNX     Neutrino كيو إن إكس نيوترنينو ف نظام 

  ]  2      ملحوظة  [

179 B3h

شكة هولت باكرد HPتوسعة لوحدة التخزنين إتش بي 
  ]  5  [ملحوظة ـSpeedStorتنونيعة من لوسيلة خدمة القرص 

 أنظمة برمجيات كيو إن
إكس )QNX 6.x  (6كيو إن إكس 

power-safe file systemنظام ملفات آمن الطاسقة 
QNX Neutrinoف نظام كيو إن إكس نيوترنينو 

  ]  2      ملحوظة  [

180 B4h
HPشكه هولت باكرد HPتوسعة لوحدة التخزنين إتش بي 

  ]  5  [ملحوظة ـ SpeedStorتنونيعة من لوسيلة خدمة القرص 
محجوز !

181 B5h

182 B6h
شكة هولت باكرد HPتوسعة لوحدة التخزنين إتش بي 

  ]  5  [ملحوظة ـ SpeedStorتنونيعة من لوسيلة خدمة القرص

EBR 4خادلوم لونيندلوز أن تي  مانيكرلوسوفت  ع نظام مmaster رئيسية FAT16Bلوحدة تخزنين مرآلونية 
)06h، نيتوافق مع 86h لو C6h، (أنظر FTالستجابة للخطأ 

183 B7h

نظام ملفات تصميم برمجيات بيركيل BSDI)3.0بي إس دي اي (سقبل  / ذاكرة ظاهرنية BSDIسقسم نظام ملفات أصيل
) 9Fh لو B8h(أنظر 

EBR مانيكرلوسوفت 4خادلوم لونيندلوز أن تي 
  معmaster رئيسيةHPFS/NTFSلوحدة تخزنين مرآلونية 
 ، نيتوافق معC7h لو 87h (أنظر FTنظام الستجابة للخطأ 

07h(

184 B8h نظام ملفات تصميم برمجيات بيركيل BSDI) 3.0بي إس دي اي (سقبل  / ذاكرة ظاهرنية  BSDIسقسم نظام ملفات أصيل
)9Fh لو B7h(أنظر 

185 B9h
186 BAh

187 BBh

 نظام ملفات،
مخفي

 فيستيتشسوفت،
أكرلونيس، سوسوفت

PhysTechSoft, 
Acronis, SWsoft

بوت لونيزارد، الو أس سيلكتور
BootWizard, OS Selector

PTS BootWizard 4 / OS Selector 5
   تستخدمPTS BootWizard 4لوسيلة السقلع الساعدة 

 ,01h, 04h, 06hهذا النوع من أجل السقسام الخفية غير 
07h, 0Bh, 0Ch, 0Ehلومن أجل إنشاء السقسام التي بدلون  

 تهيئة (نيستخدم الن أنيمضا من سقبل مدنير القسم لوالسقلع
Acronis OS Selector(ف إنشاء ألو إخفاء بعض السقسام 

2001 عام SWsoftهذه البمجية اشتتها 

Acronisأكرلونيس  صورة حقيقية 
Acronis True Image

)BChمنطقة آمنة لصانعي القطع الصلية (متوافق مع 
OEM Secure Zone

https://en.wikipedia.org/wiki/Acronis_True_Image
https://en.wikipedia.org/wiki/Acronis_OS_Selector
https://en.wikipedia.org/wiki/SWsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/SWsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/Acronis
https://en.wikipedia.org/wiki/Acronis
https://en.wikipedia.org/wiki/PTS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/PTS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Performance_File_System
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Performance_File_System
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16B
https://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard
https://en.wikipedia.org/wiki/QNX_Neutrino
https://en.wikipedia.org/wiki/QNX_Neutrino
https://en.wikipedia.org/wiki/QNX_Neutrino
https://en.wikipedia.org/wiki/QNX_Neutrino
https://en.wikipedia.org/wiki/QNX_Neutrino
https://en.wikipedia.org/wiki/QNX_Software_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/QNX_Software_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard
https://en.wikipedia.org/wiki/HFS+
https://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_File_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X


EBR مانيكرلوسوفت 4خادلوم لونيندلوز أن تي    مع نظامmaster رئيسيةFAT32لوحدة تخزنين مرآلونية 
)0Bh، نيتوافق مع 8Bh لو CBh (أنظر FTالستجابة للخطأ 

188 BCh

EBR مانيكرلوسوفت 4خادلوم لونيندلوز أن تي   مع نظام masterرئيسية  FAT32Xلوحدة تخزنين مرآلونية 
)0Ch، نيتوافق مع 8Ch لو CCh (أنظر FTالستجابة للخطأ 

MBR LBA شكة أكرلونيس
Acronis صورة حقيقية

LBA  لوعنونة FAT32سقسم ألول نظام ملفات 
 Secureمنطقة آمنة نيستخدم كقسم نسخ احتياطي ألو 

Zone" عند استخدام لصيقة ،ACRONIS SZ"

MBR, EBR
 مجموعة البمجيات

براجون
Paragon Software 

Group
كبسولة النسخ الحتياطي Backup Capsuleكبسولة النسخ الحتياطي 

189 BDh BonnyDOS/286بوني دلوس 
190 BEh نعم صن ميكرلوسيستمز Solaris 8سولرنيس 8 سقسم إسقلع سولرنيس

191 BFh x86 حالونية صن ميكرلوسيستمز
Sun Microsystems Solarisسولرنيس 

 Solaris x86نظام سولرنيس
)82h) (أنظر 2005 ، منذ disklabels(لسجل تقسيم القرص 

 لتجنب التعارض مع النوع الستخدم ف سقسم الذاكرة
  ف لينكس. أنظمة سولرنيس الحدنيثةswapالظاهرنية 

. 82h. مكان النوع القدنيم BFhتستخدم النوع 

192 C0h

MBR CHS, LBA x86  ،مؤمن
(حالونية)

نوفيل, آي ام أس
Novell, IMS

 32دي آر-دلوس، ملتي نيوزر دلوس، رنيال/
DR-DOS, Multiuser DOS, 

REAL/32

)D0h ميغابانيت) (أنظر 32  (أصغر من FAT مؤمنسقسم 
REAL/32 بت متقدم متعدد الهام متعدد32 هو نظام- 

 الستخدمين متوافقة مع نظام دلوس لو لونيندلوز، النظام
 . لونيدعم أنظمةDR Multiuser DOSاستمرارنية لنظام 

  تدعمREAL/32 7.90. النسخةFAT16، لو FAT12اللفات 
  ]  9  [ملحوظة   ]  8  [ملحوظة .ـFAT32أنيمضا 

شكة نوفيل NTFTسقسم  نوفيل نت لوار 

مانيكرلوسوفت لونيندلوز

) 80h (أنظر   ]  24  [ـNT FT ألو NTFTسقسم 
 البت العليا ف شفرة نوع القسم تدل عل أن القسم جزء من

 striped ألو مصفوفة شنيطية NT FT mirrorمرآلونية 
array.

نوع القسم نيستخدم من سقبل مشغلت القرص . 
 مع لوسم (NTFS مختلف عن نظام ملفات NTFTالقسم 

VALID_NTFT (

شكة نوفيل  ألوبن دلوس /+ / 7.02دي آر-دلوس 
7نوفيل دلوس 

، نظام تشغيل دلوسمؤمنسقسم 
)DR-DOS 7.02+ / OpenDOS 7.01 / Novell DOS 7(

كونفرجنت تكنولوجيز
Convergent 

Technologies
CTOSالواس س تي  BTOS, STARSYS، لونيدعىCTOSسقسم نظام تشغيل 

193 C1h MBR, EBR CHS, LBA x86
 نظام ملفات،

 مخفي،
مؤمن

شكة البحوث الرسقمية
Digital Research DR DOS 6.0دي آر-دلوس  + )01h (نيتوافق مع  FAT12 مؤمننظام ملفات 

  ]  8  [ملحوظة 

194 C2h

نعم  نظام ملفات،
مخفي

بلو سكاي انوفيشنز
BlueSky Innovations Power Bootبالور بوت  سقسم مخفي نظام ملفات لينكس أصيل

DR-DOS 7+دي آر-دلوس 
 ,C  2  , C3, C8, C9, CA : النواع Powerquestلوفقا لشكة 

CD+ محجوزة لجل نظام DR-DOS 7.
  لم تعدC2, C3, CD فيقول أن النواع Matthias Paulأما 

.DR-DOSمحجوزة من أجل نظام 

195 C3h ل مخفي بلو سكاي انوفيشنز
BlueSky Innovations Power Bootبالور بوت 

سقسم، ذاكرة ظاهرنية مخفي ف نظام لينكس.
 ، لوتستخدمPower Bootالشكة تملك مدنير إسقلع نيدعى 

 swap من أجل أسقسام لينكس الخفية C3h لو C2hالنواع 
)C2h (أنظر ext2fsلو 

196 C4h MBR, EBR CHS, LBA x86
 نظام ملفات،

 مخفي،
مؤمن

شكة البحوث الرسقمية
Digital Research DR DOS 6.0دي آر-دلوس +   ميغابانيت)32 (أصغر من  مؤمنFAT16نظام ملفات 

)04h(نيتوافق مع 

197 C5h MBR, EBR CHS, LBA AAP , ل
 حالونية،
 مخفي،
مؤمن

شكة البحوث الرسقمية
Digital Research DR DOS 6.0دي آر-دلوس + )05h (نيتوافق مع CHS مع عنونة مؤمن سقسم ممتد

  ]  8  [ملحوظة 

198 C6h MBR, EBR CHS, LBA x86 شكة البحوث الرسقمية نظام ملفات، DR DOS 6.0دي آر-دلوس+   ]  8  [ملحوظة  . (سقسم تأمين الولوج)ـFAT16B مؤمنسقسم 

https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16B
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Research
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363990(v=vs.85).aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/REAL/32
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiuser_DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/DR-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Micro_Software
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Micro_Software
https://en.wikipedia.org/wiki/Novell
https://en.wikipedia.org/wiki/Novell
https://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Paragon_Software_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Paragon_Software_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32


 مخفي،
مؤمن Digital Research

)06h (نيتوافق مع  ميغابانيت)32(أكب ألو نيسالوي 
 NetWare لوالنسخ الحدث (DR-DOS 6.0نظام 

PalmDOS 1.0, Novell DOS 7, OpenDOS 7.01, DR-
DOS 7.02 0+) سوف تمضيف القيمةxC0إل نوع القسم  

 من أجل سقسم تأمين الولوج هذا. (بذلك نيتم إجبار
 الستخدمين عل تقدنيم كلمة الرلور عند السقلع من سقرص

 ،D4h، D5h لو C1h، C4h، C5h، C6hمرن) أنيمضا، النواع 
D6h D1h 01 تستخدم تماما مثلh، 04h، 05h 06hلكنها)  

مقبولة فقط عند السقلع من القرص).

EBR مانيكرلوسوفت 4خادلوم لونيندلوز أن تي 

 )slave ( ثانونيةFAT16Bلوحدة تخزنين شنيطية ألو مرآلونية 
 ، نيتوافق  86h      لو B6h (أنظر FTمع خاصية الستجابة للخطأ 

  إل نوع القسم منC0h) نظام اللفات سيمضيف 06hمع 
 أجل الجزاء العطلة من مجموعة خاصية الستجابة للخطأ

FT لوبذلك، تحصل عل النواع ،C6h لو C7h .

199 C7h

MBR نعم Syrinxسيرنكس   (فقط القسم اللول)Syrinxسقسم إسقلع 

EBR مانيكرلوسوفت 4خادلوم لونيندلوز أن تي 
 ثانونية (HPFS/NTFSلوحدة تخزنين شنيطية ألو مرآلونية 

slave ( مع خاصية الستجابة للخطأFT أنظر) B7h 87 لوh، 
)07hنيتوافق مع 

200 C8h MBR, EBR CHS, LBA x86
 نظام ملفات،

 مخفي،
مؤمن

DR-DOSدي آر-دلوس 
DR-DOS 8.0محجوز من أجل نظام +
 FAT16 نظام ملفات +

)C6h لو CEh، نيتوافق مع C9h لو 28h(أنظر 

201 C9h MBR, EBR CHS, LBA x86
 نظام ملفات،

 مخفي،
مؤمن

DR-DOSدي آر-دلوس 
 DR-DOS 8.0محجوز من أجل نظام +
 FAT32نظام ملفات + 

 )CBh لو CCh، نيتوافق مع C9h لو 28h(أنظر 

202 CAh MBR, EBR LBA x86
 نظام ملفات،

 مخفي،
مؤمن

ماتياس بول
Matthias Paul DR-DOSدي آر-دلوس 

DR-DOS 8.0محجوز من أجل نظام +
FAT32B نظام ملفات 

 -بت32 تستخدم عناسقيدFAT32هذه تنونيعة مختلفة من 
 -بت64 مع مدخلة سقطاع EBPBلوالكتلة الغير معيارنية 

)CCh، نيتوافق مع 2Ah(أنظر 

203 CBh
MBR, EBR CHS, LBA x86

 نظام ملفات،
 مخفي،
مؤمن

Calderaشكة كالدنيرا  /  ألوبن دلوس7.0xدي آر-دلوس 
DR-DOS 7.0x \ OpenDOS   ]  8  [ملحوظة )ـ0Bh (نيتوافق مع FAT32 مؤمنسقسم 

EBR مانيكرلوسوفت 4 خادلوم لونيندلوز أن تي   ) مع خاصيةslave ( ثانونيةFAT32لوحدة تخزنين مرآلونية 
)0Bh، نيتوافق مع 8Bh لو BBh (أنظر FTالستجابة للخطأ 

204 CCh
MBR, EBR LBA x86

 نظام ملفات،
 مخفي،
مؤمن

Calderaكالدنيراشكة  DR-DOS 7.0xدي آر-دلوس )0Ch (نيتوافق مع FAT32Xمؤمنسقسم 
  ]  8  [ملحوظة 

EBR مانيكرلوسوفت 4خادلوم لونيندلوز أن تي   مع خاصية) slave ثانونية(FAT32لوحدة تخزنين مرآلونية 
)0Ch، نيتوافق مع 8Ch لو BCh(أنظر  FTالستجابة للخطأ 

205 CDh

ل
 كونفرجنت تكنولوجيز ,

نيونيسس
Convergent 

Technologies،,Unisys
CTOSالواسس تي  )DBh لو DDhتفرنيغ ذاكرة (أنظر 

CTOS, BTOS, STARSYSنظام  

MBR, EBR LBA x86
 نظام ملفات،

 مخفي،
مؤمن

شكة كالدنيرا
Caldera DR-DOS 7.0xدي آر-دلوس DR-DOS 7محجوز من أجل +

206 CEh MBR, EBR LBA x86
 نظام ملفات،

 مخفي،
مؤمن

شكة كالدنيرا
Caldera DR-DOS 7.0xدي آر-دلوس  )0Eh (نيتوافق مع مؤمن FAT16Xنظام ملفات 

207 CFh MBR, EBR LBA AAP , ل
 حالونية،
 مخفي،
مؤمن

شكة كالدنيرا
Caldera DR-DOS 7.0xدي آر-دلوس )0Fh (نيتوافق مع LBA مع عنونة مؤمن سقسم ممتد

  ]  8  [ملحوظة 

208 D0h MBR CHS, LBA 386 حالونية، مؤمن   نوفيل, آي ام أس
Novell, IMS

32ملتي نيوزر دلوس، رنيال/
Multiuser DOS, REAL/32

 ميغابانيت) 32 (أكب من FAT مؤمنسقسم كبير 
  ]  10  [ملحوظة   ]  9  [ملحوظة 

 Digital Researchهذا النوع عل كامل عائلة نظام دلوس، (
DR Multiuser DOS ، Novell DR Multiuser DOS،  

 ، Concurrent Controls Multiuser DOSبالضافة إل 
Datapaq Australasia System Manager 7 لو ، IMS 

Multiuser DOS.(

https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Micro_Software
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Micro_Software
https://en.wikipedia.org/wiki/Novell
https://en.wikipedia.org/wiki/Novell
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_block_addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16B
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/Caldera_UK
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/Caldera_UK
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32B
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Performance_File_System
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Performance_File_System
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16B


209 D1h MBR, EBR CHS 386
 نظام ملفات،

 مخفي،
مؤمن

شكة نوفيل Multiuser DOSملتي نيوزر دلوس )01h (نيتوافق مع FAT12 نظام ملفات مؤمنسقسم 
  ]  10  [ملحوظة 

210 D2h
211 D3h

212 D4h MBR, EBR CHS 386
 نظام ملفات،

 مخفي،
مؤمن

شكة نوفيل Multiuser DOSملتي نيوزر دلوس  ميغابانيت)32 (أصغر من FAT16 مؤمنسقسم 
   ]  10  [ملحوظة )ـ04h(نيتوافق مع 

213 D5h MBR, EBR CHS ل
 حالونية،
 مخفي،
مؤمن

شكة نوفيل Multiuser DOSملتي نيوزر دلوس )05h (نيتوافق مع CHS مع عنونة مؤمن سقسم ممتد
  ]  10  [ملحوظة 

214 D6h MBR, EBR CHS 386
 نظام ملفات،

 مخفي،
مؤمن

شكة نوفيل Multiuser DOSملتي نيوزر دلوس  ميغابانيت)32 (الحجم > = FAT16B مؤمنسقسم 
)06h(نيتوافق مع 

215 D7h

216 D8h MBR CHS نظام ملفات شكة البحوث الرسقمية
Digital Research

 CP/M-86سقسم نظام تشغيل 
)إستشهاد مطلوب() DBh(أنظر 

217 D9h

218 DAh
ل جون هاردن

John Hardin. سقسم بيانات بدلون نظام ملفات.

DataPowerداتا بالور نسخ احتياطي بالوركوبي
Powercopy Backup سقرص محمي (نسخ احتياطي)

219 DBh

MBR CHS x86 نظام ملفات شكة البحوث الرسقمية
Digital Research

 ، كونكورنينت س بي/ام-86س بي/ام-
 ، كونكورنينت دلوس86

CP/M-86, Concurrent CP/M-86, 
Concurrent DOS

 ,CP/M-86, Concurrent CP/M-86أنظمة تشغيل 
Concurrent DOSأنظر   ]  5  [  ]  21  [ ـ) D8h(

 كونفرجنت تكنولوجيز ,
نيونيسس

Convergent 
Technologies, Unisys 

CTOSالواس س تي  CTOS, BTOS, STARSYSنظام تشغيل 
)DDh لو CDh(أنظر 

x86 كي دي جي تليمتي
KDG Telemetry D800دي

SCPUصورة السقلع لوحدة العالج ف نمط الشف 
 الشكة تستخدم هذا النوع من أجل تخزنين صورة ثنائية ف

 SCPUنمط محمي للشفرة حتى تشتغل عل الوحدة 
. DT800، لومن نطاق x86التي ترتكز عل نظام 

MBR CHS, LBA x86
 نظام ملفات،

 خدمة،
مخفي

Dellشكة دنيل  النواة ف النمط الحقيقي من دنيل
DRMK

FAT32، نظام ملفات DSRسقسم استعادة النظام دنيل 
)DEh(أنظر 

معظم مساحة هذا القسم تحتله النسخة الحتياطية. 
 نسخة شكة دنيل من دلوس،  تشبه هو DRMKنظام 

 مانيكرلوسوفت دلوس مع بعض اليزات التقدمة، تستخدم ف
 سقسم لوسيلة استعادة النظام لوصور التشخيص ف أنظمة دنيل.

  مسح سقسمDSRالغرض الوحيد من نسخة دلوس ف سقسم
 لواستبداله بنسخ أصلية من النظام.XPنظام لونيندلوز 

-DRالنسخ الخرى من دلوس نيمكنها أنيمضا العمل هنا مثل
DOS ألو  FreeDOS 

 (سقيل أن الغرض من تطونير النظام كان من أجل تجنب دفع
ثمن الرخصة إل مانيكرلوسوفت ! ).

220 DCh

221 DDh ل
 كونفرجنت تكنولوجيز ,

نيونيسس 
Convergent 

Technologies, Unisys
CTOSالواس س تي  )DBh لو CDhتفرنيغ ذاكرة مخفي (أنظر 

CTOS, BTOS, STARSYSنظام تشغيل 

222 DEh MBR CHS, LBA x86
 نظام ملفات،

 خدمة،
مخفي

Dellشكة دنيل   ، عادةPowerEdgeسقسم تشخيص/ أدلوات خادلوم بالورإنيدج 
  ]  22  [  ]  10  [  ]  7  [)ـ D8h (أنظر FAT16نظام ملفات 

223 DFh
داتا جنرال

 Data General DG/UXنظام تشغيل دنيجي/نيوأكس  DG/UXسقسم مدنير القرص الظاهري ف نظام نيونكس

داتا جنرال Aviionأفيون  Aviion أفيونمنصة محطة عمل 

https://en.wikipedia.org/wiki/DG/UX
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_General
https://en.wikipedia.org/wiki/CTOS
https://en.wikipedia.org/wiki/DRMK
https://en.wikipedia.org/wiki/Dell
https://en.wikipedia.org/wiki/CTOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Unisys
https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_Technologies
https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_Technologies
https://en.wikipedia.org/wiki/Concurrent_DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Concurrent_CP/M-86
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/DataPower
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
https://en.wikipedia.org/wiki/CP/M-86
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16B
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12


MBR Blocker شكة تيرابانيت ألمحدلودة
TeraByte Unlimited

بوت إت
BootIt (BING)

.EMBRMسقسم مدنير سجل السقلع الرئيس المتد 
 ،EMBRهذا شفرة لدارة سجل السقلع الرئيس المتد 

.EMBRلولواجهة مع الستخدم. لونيحفظ أنيمضا سلمة
 ، نيملك جدلول أسقسام خاص، نيصل عددBootItمدنير السقلع 

  سقسم ألول. إذا استخدمت هذا البنامج ،255أسقسام فيه إل 
 ، لول تمضع محمل السقلعDMل تستخدم أنية مدنير للقراص

LILO ف سجل السقلع الرئيس لول تستخدم fdisk.
.BIBM تدعى BootItالنسخة الحدنيثة من 

224 E0h نظام ملفات اس تی مایکرلوالکتلونیکس
STMicroelectronics ST AVFSنظام ملفات 

225 E1h نظام ملفات ستورنيدج دنيمنسيونز
Storage Dimensions SpeedStorسبيدستور 

  أسطوانة)1023 ممتد (أكب من FAT12سقسم نظام ملفات 
 ، ألو سقسم النفاذ إلSpeedStorخاص بوسيلة خدمة القرص 

نظام دلوس (من لينكس).

226 E2h نظام ملفات فلورنيان بينك
Florian Painke )E3h (أنظر XFDISKنظام دلوس للقراءة فقط 

227 E3h نظام ملفات ستورنيدج دنيمنسيونز
Storage Dimensions SpeedStorسبيدستور  ).E2hنظام دلوس للقراءة فقط (أنظر 

228 E4h نظام ملفات ستورنيدج دنيمنسيونز
Storage Dimensions SpeedStorسبيدستور   أسطوانة)1024 ممتد (أصغر من FAT16نظام ملفات 

229 E5h
MBR CHS x86 نظام ملفات Tandyشكة تندی تندى مانيكرلوسوفت دلوس

Tandy MS-DOS
)   تقسيم منطقي للقطاعات  مع (FAT16 ألو FAT12أنظمة 

  ]  3     ملحوظة  [  ]  9  [
محجوز !

230 E6h ستورنيدج دنيمنسيونز
Storage Dimensions SpeedStorسبيدستور 

231 E7h
232 E8h لينكس LUKS LUKSسقسم إعدادات تشفير القرص، نظام لينكس
233 E9h
234 EAh

235 EBh 386 نظام ملفات .Be Inc  بي الحدلودة BeOS, Haikuبي الواس، هانيكو 

BeOS ف بي الواس BFS1 ألوBFSنظام ملفات 
) 2Bh لو 2Ah (أنظر 

  .PowerPC لو IA-32نظام تشغيل هذا نيعمل عل منصات 
 توزع للفراد مجانا. 5النسخة الخير رسقم 

 . مع توسقف التطونير. غير أنPalmتم بيع النظام إل شكة 
OpenBeOS.تحالول إنشاء نسخة مفتوحة الصدر 

236 ECh نظام ملفات رلوبرت سزنيليني
Robert Szeleney SkyOSسكاي الواس  ،SkyOS ف نظام سكاي الواس SkyFSنظام ملفات 

237 EDh

MBR, EBR CHS, LBA x86 ماتياس بول
Matthias Paul Sprytixسبنيتيكس  Sprytix نظام تشغيل EDCمحجوز من أجل محمل 

Virtual 
MBR 
ظاهري

CHS, LBA x86
 هولترلونيرت إليوت، 

باكرد
Robert Elliott, HP

  الواصفة الرابعة لحرك السقراص
EDD 4الحسن 

  ممضمنة فHybrid MBRشفرة سجل إسقلع رئيس هجين 
  تستخدم الواصفة الرابعة لحرك السقراصGPTتخطيط 

)EDD-4الحسن (

238 EEh MBR x86
Blocker, 
,سياسة

 (حالونية)
مانيكرلوسوفت EFIلواجهة البنامج الثابت المتد 

protective MBRشفرة سجل إسقلع رئيس محمي
   ]  7  [  ]  1  [)ـEDh، EFh. (أنظر GPTف مخطط 

 الشفرة تخب بوجود سقسم نيمتد عب كامل القرص (بشكل
 افتاض فقط) بدلون ترك أي فراغ عل القرص، الشفرة

 ، ف القطاعGPT المضمنة ف تخطيط EFIمتبوعة بتلونيسة 
  بانيت اللول. الهدف من512اللول النطقي ف القرص ألو 
  منGPT التي ل تفهم MBRالشفرة منع برمجيات سقرص 
.GPTالكتابة عل القرص، أي محو 

239 EFh MBR Intelشكة إنتل  لواجهة البنامج الثابت المتد (الوحدة)
(EFI / UEFI)

  نيمكن أنESP لو نيدعىEFISYS ألو EFIسقسم إسقلع نظام
  (ألو أنظمة أخرى)FAT12، FAT16، FAT32نيكون بنظام 

   ]  7  [)ـEEh (أنظر MBR ألو أسقراص UEFIلونيكون ف أسقراص 
 القسم ف لونيندلوز نيحتوي عل ملفات مثل محمل السقلع،

NTLDR, HAL, Boot.txtلوملفات أخرى مطلوبة ف  
السقلع. مثل الشغلت. لونفس الشء تقرنيبا ف لينكس.

  ألوMBR من أسقراص UEFIغير أن لونيندلوز ل نيدعم إسقلع 
 هذا القسم نيشبه ف الوظيفة سقسم إسقلع. EFhأسقسام 

  الحتمي ف إسقلع أجهزةBIOS Boot partitionالببوس 

https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/EFI_system_partition
https://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel
https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/Protective_MBR
https://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_MBR
https://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_BIOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_BIOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard
https://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard
https://en.wikipedia.org/wiki/SkyFS
https://en.wikipedia.org/wiki/SkyOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Be_File_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Haiku_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haiku_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/BeOS
https://en.wikipedia.org/wiki/BeOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Be_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/LUKS
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_sectored_FAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_sectored_FAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Tandy_Computers
https://en.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics
https://en.wikipedia.org/wiki/BootIt_Next_Generation
https://en.wikipedia.org/wiki/TeraByte_Unlimited


BIOS ف حالة لوجود جدلول أسقسام GPT.عل القرص 

240 F0h
CHS لينكس

  .لوسطر ألوامر السقلع،PA-RISCسقسم محمل إسقلع لينكس 
  .ram diskسقد نيتمضمن أنيمضا نواة لوسقرص الذاكرة الظاهرنية 

 جيجابانيت من القرص الفيزنيائي2لونيجب أن نيقع ف ألول 
OS/32الواس )floppyسقرص مرن (

241 F1h ستورنيدج دنيمنسيونز
Storage Dimensions SpeedStorسبيدستور 

242 F2h MBR CHS x86 نظام ملفات

 شكة سبيري، شكة
 نيونيسس، شكة البحوث

الرسقمية
Sperry IT, Unisys, 
Digital Research

 ،  نيونيسس3سبيري اي تي م.س.دلوس ×.
 2.1 ، دي آر دلوس بلز 3.3م.س.دلوس 

(Sperry IT MS-DOS 3.x, Unisys 
MS-DOS 3.3, Digital Research 

DOS Plus 2.1)

 FAT16 ألو FAT12سقسم ثانوي 
  ]  3     ملحوظة  [  ]  9  [)    تقسيم منطقي للقطاعات  مع(

 Sperry IT MS-DOS 3.xxهذا النوع أصل، أستخدم ف 
  استخدمتFATلجل تنونيعة مختلفة من نظام ملفات 

القطاعات النطقية.
 ، كان النظامUnisys جزء من Sperry ITعندما كانت شكة 

.Unisys MS-DOS 3.3نيدعى 
 )OEM (لجهزة Digital Research's DOS Plus 2.1نظام 

نيدعم هذا النوع أنيمضا.

243 F3h
ستورنيدج دنيمنسيونز

Storage Dimensions SpeedStorسبيدستور 

محجوز !

244 F4h
نظام ملفات ستورنيدج دنيمنسيونز

Storage Dimensions SpeedStorسبيدستور SpeedStorسقسم نظام دلوس "كبير”، لوسيلة خدمة القرص

نظام ملفات Prologueبرلولوجي  NGF ، TwinFSسقسم لوحدة تخزنين منفردة نظام ملفات

245 F5h حالونية Prologueبرلولوجي 

.NGF ،TwinFSسقسم لوحدة تخزنين متعددة نظام ملفات 
  نيتمضمن لوحدة تخزنين لواحدة، لولم نيعدF4hالقسم 

  لوحدات تخزنين10 إل 1 نيتمضمن من F5hنيستخدم. القسم 
). نيمكن أن نيدعم نظام ألو كثر (MD9 إل MD0(تدعى من 

Prologue 3, 4, 5, Twin Serverكل لوحدة تخزنين .( 
  ألو نظام ملفاتNGFنيمكن أن تملك نظام ملفات

TwinFS ف النظام القدنيم .NGFحجم لوحدة التخزنين . 
 256 ملف لكل مجلد، لو 895 ميغابانيت، تقرنيبا 512غالبا 

 TwinFSمجلد لكل لوحدة تخزنين. بينما ف النظام الجدنيد 
  جيجابانيت. لوليس هناك حد4حجم لوحدة التزنين نيصل إل 

لعدد اللفات لوالجلدات

246 F6h
ستورنيدج دنيمنسيونز

Storage Dimensions SpeedStorسبيدستور

محجوز !

247 F7h

نظام ملفات ناتاليا بورتيو
Natalia Portillo O.S.Gألو أس جي   EFATتقنيات توزنيع اللف الحسنة

نظام ملفات دي دي آر درنيف
DDRdrive LLC X1أكس 

 SSFSسقسم نظام ملفات الحالة الصلبة 
 IOPSهذا النوع لتحقيق الحد السقص ف أداء نظام 

 باستخدام سعة متميزة من تخزنين الحالة الصلبة، مثل
DDRdrive X1

248 F8h

249 F9h
برنيس الك

(مركز التعليم الستعجل)
ALC Press

لينكس

  ]  23  [ـext2/ext3 ألو سقسم الخبأ الستمر pCacheسقسم 
 ) مستمر، نظامCacheلوهو اسم خاص نيشير إل سقسم مخبأ (

ext2/ext3ملفات 
  القسم نيحفظ صورة من نظام التشغيل، توضع هناك بشكل

 آل عن طرنيق برمجية. لوتحدث بشكل دلوري. إذا تعرف
النظام عند السقلع عل هذا القسم سيمضع صوره هناك.

250 FAh
شكة ماندرنيك سوفت

(ماندرنيفا اس انيه)
MandrakeSoft

Bochsبوكس    (شبيهx86-64 لو x86 للنظمةBochsسقسم الحاكي لوالنقح 
)VMwareف إم لونير

251 FBh نظام ملفات VMware ف إم لونير VMwareف إم لونير  VMware VMFSسقسم نظام ملفات الجهاز الظاهري 

252 FCh ل VMware ف إم لونير VMwareف إم لونير 
 /VMware swapذاكرة ظاهرنية سقسم 

VMKCORE تفرنيغ النواةنيستخدم أنيمضا كقسم 
 الجهاز الظاهري نيمكنه تشغيل أنظمة فري بي إس دي

FreeBSD.لولينكس، لولونيندلوز ،

https://en.wikipedia.org/wiki/VMware
https://en.wikipedia.org/wiki/Bochs
https://en.wikipedia.org/wiki/MandrakeSoft
https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_sectored_FAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_sectored_FAT
https://en.wikipedia.org/wiki/DOS_Plus
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/Unisys
https://en.wikipedia.org/wiki/Sperry_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/PA-RISC


253 FDh
جنو/لينكس لينكس

  مع خاصية الكشف الل،RAIDسقسم مصفوفة رنيد لينكس 
..superblockنيستخدم ما نيدعى بالكتلة العظمة الستمرة 

.FDh بدل 86hسابقا كان نيستخدم 

MBR, EBR CHS, LBA x86 FreeDOSفري دلوس فري دلوس .FreeDOS فري دلوسمحجوز من أجل نظام تشغيل 
(لكن نيبدلو أن النظام لم نيستخدمه أبدا)

254 FEh

ستورنيدج دنيمنسيونز
Storage Dimensions SpeedStorسبيدستور  ،SpeedStorسقسم لوسيلة خدمة القرص

 أسطوانة1024أكب من 
Intelشكة إنتل  LANstepلن ستيب 

خدمة اي بي ام

PS/2سقسم نظام
 IMLالقسم نيقع ف نهانية القرص. لونيستخدم 

)Intel Microcode Load(
 لوتعني تحميل برنامج اليكرلو البتدائي، (تحميل شفرة

  هيشفرة ميكرلو .  ]  10  [  ]  7  [)ـ microcodeميكرلو ف ذاكرة 
 لوحدة العالجة.مجموعة تعليماتالتقنية الستعملة لتنفيذ 

MBR CHS, LBA x86
 نظام ملفات،

 خدمة،
مخفي

اي بي ام

 PS/2سقسم ألول للستعادة 
)FAT12نيتمضمن (صورة سقرص مرن مرجعية، نظام ملفات 

 ف العدنيد من أجهزة أي بي أم. عند تنشيط هذا القسم
  لونيخفيFAT12الرجعي، سوف نيقوم بتغيير نوعه إل 

 إل النوع. 0x10hجميع السقسام الخرى بإضافة 
  إذا كان مفعل، ستكون جميع السقسام01h(نيتوافق مع 

  ]  7  [)ـ10hالخرى +
مخفي مانيكرلوسوفت لونيندلوز أن تي سقسم مخفي لدارة القرص (ل نيمكن النفاذ إليه)

لينكس   (سقدنيم)LVMمدنير لوحدة التخزنين النطقية ف لينكس 
)8Eh(أنظر 

255 FFh MBR CHS ل مانيكرلوسوفت Xenix زنينونيكس Xenixزنينونيكس ف BBTجدلول الكتل العيبة 
  ]  5  [)ـ03h لو 02h (أنظر 

https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager_(Linux)
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/PS/2
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel
https://en.wikipedia.org/wiki/FreeDOS
https://en.wikipedia.org/wiki/RAID


لجدلول) ا ) ملحق 

لقرص)  ا (عل  رئيس  ل ا لسقلع  ا  MBRسجل 
  التدلونين الثلثي بانيت ألو أكثر، هذا القطاع، باستخدام512، بحجم تقليدي كتلة إسقلع، أحيانا نيدعى بالخطأ مقسم عل سقرص سقطاع إسقلعسجل السقلع الرئيس ألو سقطاع السقلع الرئيس عبارة عن 

CHS عنونة الكتل النطقية الدعو ب التدلونين الخطي) باستخدام0)، ألو عند (الكتلة رسقم 1، القطاع 0، الرأس 0 نيقع عند (السطوانة LBA .
 لوالنظمة الخرى.التوافقة مع أنظمة أي بي أم  الجهزة  الستخدمة فالسقراص القابلة للزالة لوالثابتة، مثل السقراص أجهزة التخزنين الكبيرة ف بدانية الوسيطهذا القطاع نينشأ بشكل آل عند تقسيم 

اسقتباس من كتيب [سجل السقلع الرئيس]

د  لمت ا قسم  ل ا سقلع  إ / سجل  د  لمت ا لسقلع  ا / EPBRسجل   EBR 
  مدخلت كحدى أسقص ف جدلول4، هذا الخير نيملك مدخلة لواحدة فقط من أصل القسم المتد لكل سقرص منطقي داخل لواصف(ف أنظمة تقسيم القرص دلوس) عبارة عن  سجل إسقلع القسم المتد

أسقسام  سجل السقلع الرئيس، 
  ف نهانية القطاع، التوسقيع سيظهر ف0xAA55سجل إسقلع القسم المتد نيملك نفس بنية سجل السقلع الرئيس ؛ لكنه نيستخدم فقط مدخلتان ألوليتان من جدلول السقسام. لوتوسقيع سجل إسقلع إجباري 

.نهوي صغير أخيرا، لوالسبب ف ذلك نيعود إل أجهزة الحاسوب التوافقة مع أنظمة اي بي ام التي تخزن القيم الست عشنية بتتيب 0xAA ألول ثم 0x55محرر القرص بتتيب 
  نيسبق سجل إسقلع ممتد نجد كل القسم المتد التقليدي ؛ فسجل السقلع الرئيس لواحد ف جدلول أسقسام كحد أسقص) لوالتي نيتم تعرنيفها عن طرنيق 4 التي عددها محدلود ( السقسام اللوليةعل خلف

  الذي نيصفه. ف حالة لوجود سقسم منطقي ثاني/تال، سجل السقلع المتد اللول سوف نيتمضمن مدخلة تشير إل سجل السقلع المتد التال؛ لوبهذه الطرنيقة نيصبح عندنا عدة سجلت إسقلعالقسم النطقي
).السقراص النطقية. هذا نيعني أن الساحة الخصصة للقسم المتد هي فقط التي تحدد العدد المكن للسقسام النطقية (ألو ما نيدعى سقائمة موصولةممتدة تشكل 

اسقتباس من كتيب [سجل إسقلع القسم المتد]

دة  لمت ا م  لسقسا Extended partا i t ion 
  ترفض إنشاء أسقسامFDISKالقسم المتد عبارة عن لوعاء (حالونية) نيحتوي عل لئحة موصولة من السقسام النطقية. هذه السلسة (القائمة الوصولة) نيمكن أن تكون بطول كيفي، لكن بعض نسخ 

).32 القرص الخير نيسالوي   +  7      وفيل دلوس، بينما ف ن26 نيسالوي مانيكرلوسوفت دلوسمنطقية أكب من عدد الحارف التوفرة للسقراص ف النظام (مثل، القرص الخير ف 

للفات  ا وزنيع  ت فات جدلول  مل م  / BigFATنظا  BIGDOS /  FAT16B
 ، بينما بعضBigFAT باسم 0x06 تشير إل نوع القسم DSKPROBE). أداة مانيكرلوسوفت FAT16. (لوهو نسخة أحدث من بنية نظام اللفات الصل FAT16Bالسم التقني لنظام اللفات هذا هو 

  (تدعى أنيمضا :كتلة معاملت القرص) مع حجمكتلة معاملت نظام الدخال لوالخراج الساس نيستخدم صيغة أحدث من FAT16B. نظام BIGDOS تصف النوع باسم FDISKالنسخ القدنيمة من 
-بت.32مدخلة سقطاع 

 ). أنيمضا0Eh (إذا لم نيستخدم 0Fh جيجابانيت من القرص الفيزنيائي، ألو نيستخدم من أجل السقراص النطقية ف القسم المتد 8 سقطاع ألو اكثر نيجب أن نيتوجد ف ألول 65536 بحجمFAT16Bإذا كان 
 ميغابانيت من القرص الفيزنيائي.32 ف السقسام اللولية إذا كانت غير متواجدة ف ألول FAT16 لو FAT12نيستخدم لجل لوحدات التخزنين 

  كيلوبانيت). نظام32 عنقود، كل لواحد بحجم ف الغالب 65536 (غالبا 95/98 جيجابانيت ف نظام دلوس لو لونيندلوز 2 ف تلك السقسام، ف الغالب هي FAT16السقسام ألو عل السقل أنظمة اللفات 
. 95/98 كيلوبانيت)، لكن  هذا نيسبب مشاكل لنظمة دلوس لو لونيندلوز 64 جيجابانيت (باستخدام عناسقيد بحجم 4  تصل حتى إل FAT16لونيندلوز أن تي نيمكنه إنشاء أنظمة ملفات 

 هو نظام ملفات مختلف.FAT32. بينما FAT ف أسقسام أسماء اللفات الطونيلة هو معيار من أجل تمكين VFATبالناسبة

ت  فا مل م  للفاتنظا ا وزنيع  ت عات جدلول  لقطا ل منطقي  تقسيم  مع   log ica l ly  sec to red FAT /  Log ica l  se c tored FAT
  بانيت. لوهذا هو القصود8192 بانيت العتيادي، نيصل إل 512، باستثناء استخدامها حجم سقطاع أكب من FAT16 ألو FAT12بعض النظمة تستخدم نظام ملفات متوافق بالكامل مع السقسام العيارنية 

ف الجدلول السابق). 24h ،56h ،14h ،11h ،08h ،E5h ،F2h. (راجع أنوع السقسامlogically sectored FATبالجملة 
 FAT16-بت ف نظام ملفات 16. لوبما أن حساب القطاعات كان مقيد بي 3.31 ميغابانيتات ف حجم القسم سقبل ظهور نظام دلوس 32 القسم منطقيا كان طرنيقة للتفاف عل حاجز FATنظام ملفات 

 ميغابانيتات بشكل متوافق لوعقلني.32) زنيادة حجم القطاع كانت هي الطرنيقة الوحيدة لزنيادة حجم القسم فوق حاجز 04h(النوع 
  بانيت، لكن الجهزة الخرى سقد تحتاج إل لوجود دعم لحجام سقطاع مختلفة ف نظام التشغيل. لذلك، عندما نظام512 حجمها دائما BIOS INT 13hالقطاعات الفيزنيائية عل مستوى نداء القاطعة 

 دلوس نيلج إل السقراص أثناء السقلع، سوف نيسجل سقيم حجم القطاع العب عنها ف كل سقسم نيجده، لوإذا كانت أكب من القيمة السجلة سابقا، سوف نيرفع الحجم السقص الدعوم للقطاع إل القيمة
الوجودة.

  بانيت. حالا512)، لكن نسخ دلوس الخيرة تستخدم القيمة البتدائية CP/M (هذا نيعكس بعض من خصائص نظام 128النسخ القدنيمة جدا من نظام دلوس نيبدلو أنها كانت تبدأ بالقيمة البتدائية 
  ألو السقراص الماثلة) سوف نينصب النطق الصواني الداخلRAM، لوأسقرص الذاكرة SCSI، مثل أسقرصBIOS INT 13دلوس نيلج إل جميع السقراص (بما فيها تلك التي ليست ممثلة عل مستوى 
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). 6.22 – 5.0الخاص به من أجل استخدام حجم القطاع السقص الوجود. هذه اللية موجودة ف جميع نسخ دلوس (رغم أنها معطلة جزئيا ف دلوس 

])Matthias Paulاسقتباس عن [ماتياس بول 

م  لسقسا ا ء  خفا Hidden Partإ i t ion
 ،01) ل نيسمح بوجود أكثر من سقسم ألول لواحد نوع دلوس (مع أن نظام م.س.دلوس نيسمح بذلك)، هذا البنامج نيمكن أن نيخفي السقسام عن طرنيق تغيير النوع منOS/2  (2الواس/مدنير إسقلع نظام 

  إل83h، لونيغير نوع لينكس 10h الذي نيغير النوع باستخدام القيمة System Commander. أنيمضا بعض أنظمة التشغيل لوالبامج تقوم بإخفاء السقسام. مثل برنامج  17، 16، 14، 11، إل 07، 06، 04
.93نوع نظام أميبا 

ة  ي ئ ا ني ز في ل ا لو ة  ي لنطق ا ل  كت ل ا ة  ون عن / CHSطرق   LBA
 ) لوالرتبطة بمدخلت جدلول السقسام التي تملك سقياسات0Bh، 06h، 05h من LBA (التي هي نسخ 0Ch, 0Eh, 0Fhبعض أنوع السقسام تقتض لوجود أسلوب معين للنفاذ إل القرص. خصوصا، أنواع 

: BIOS INT 13  لوتعتمد ف النفاذ عل استخدام لوظائف نداء القاطعة ف نظام الدخال لوالخراج الساسC/H/S = 1023/255/63القرص

ة  ون عن ل ا CHSنمط 
  الفتاضية التي نيمكنCHS لم نيعد لها علسقة فيزنيائية مباشة بالبيانات الخزنة عل السقراص، سقيم CHSكانت ف السابق لوسيلة لعنونة كل كتلة بيانات فيزنيائية عل القرص الثابت. مع أن سقيم 

  توصف بثلث ثوابتgeometry. كان للسقراص سقياسات IDE  ل تزال تستخدم من سقبل العدنيد من البامج الخدمية. سقبل ظهور أسقراصBIOSترجمتها بواسطة إلكتلونيات القرص ألو البنامج الثابت 
C, H, S :عدد  ألسطوانات  هيCylinders عدد الرؤلوس .heads .، عدد القطاعاتsectors الكتلة النطقية مع ظهور عنونة لكل مسار دائري. لكن LBAالقرص نيملك سقطاعات نيتم ترسقيمها بـ أصبح  

0 ، 1 ، 2 …  

ة  ون عن ل ا LBAنمط 
 ،SCSIمخطط عنونة خطية بسيط نيستخدم عل نطاق لواسع ف تحدنيد مواسقع كتل البيانات (القطاعات) الخزنة عل أجهزة تخزنين الحاسوب، بالتحدنيد، ف أنظمة التخزنين الثانوي مثل أسقراص 

.Tape Drive لو أسقراص التخزنين الحتياطية IDE  التوافقة مع معيار القرص الثابتATA-2لوأسقراص 
 ، إل آخره .. لوهكذا نيتم تبسيط عملية تركيب القرص الثابت حيث نيستعاض عن إدخالLBA 1، لوالثانية LBA 0ف عنونة الكتل النطقية، الكتل تقع لوفقا لؤش عدد صحيح، مع اعتبار الكتلة اللول 

 ، بتجمة رسقم القطاعBIOS، الخزنة ف البنامج الثابت LBA التي تتطلب تحدنيد رسقم كل من السطوانة، لوالرأس، لوالقطاع  لوالبيانات الخرى برسقم القطاع فقط، حيث تقوم خوارزمية CHSسقيم 
 الوافق. CHSهذا إل عنوان 

A = c*H*S + h*S + (s-1) 
LBA (Address) = ((cylinder * heads_per_cylinder + heads) * sectors_per_track) + sector - 1

لتقدم  ا نشيط  ل ا لقسم  ا AAPمدخلت 
.PTS-DOS هذا نوع خاص من السقسام النشيطة ف سجل السقلع الرئيس. ف نظام 

  ف سجل السقلع الرئيس.AAP بالقسم النشيط التقدم هو النظام الوحيد القادر عل إسقلع القرص النطقي (الوجود ف القسم المتد) باستخدام مدخلت تدعى PTS-DOSحتى الن نظام دلوس 
 النظام حتى نيتوافق مع معانيير نظام دلوس، لن نيختلف كثيرا عن عملها، لكن سوف نيتطلب مدخلة للقسم خامسة خاصة سقبل الدخلت الربعة الخرى لوشفرة إسقلع موازنية ف سجل السقلع الرئيس

. AAPتفهم 
  لوكانت هذه الدخلة الخاصة موجودة لوتحمل علم السقلع، فسوف نيستخدم سجل السقلع الرئيس هذه الدخلة بدل إحدى مدخلت السقسام الربعةAAP عل التوسقيع الخاص MBRإذا تمضمن 

  بانيت (نيحمل خصائص النظام، حتى ل نيتم تحرنيكه أثناء عملية إلغاء تجزئة القرص) ف مكان ما512الخرى. هذه الدخلة نيمكن أن تشير إل سقطاع السقلع ف أحد السقراص النطقية ألو تشير إل ملف
”لوعنوان الحمولة لولواجهة التسجيل). IBMداخل نظام اللفات، لونيشكل سقطاع إسقلع (مع نفس توسقيع "

  ف نسخ00h ألو 80h، بدل من استخدامها فقط كعلم تنشيط (80h..FEh تتجم بانيت علم السقلع كوحدة سقرص فيزنيائي MBRلوعل خلف شفرة سجل السقلع الرئيس العتيادنية، هذه الشفرة ف 
 نيمكنه أنيمضا تحميل سقطاع إسقلع من سقرص آخر غير القرص الثابت اللول. AAP ألو تركها خالية ف نسخ نظام دلوس الحدنيثة). بهذه الطرنيقة، سجل السقلع الرئيس 7دلوس القدنيمة ألو كمجموعة بت 

   )Matthias Paul(منقول عن ماتياس بول 

ء)  لخطا ا (تحمل  لخطأ  ل ة  ب جا لست Fauا l t  to le rance  /  faul t  to le rant  /  FT
 نيستخدم مصطلح تحمل الخطاء ف علم الحاسوب للتعبير عن الخاصية التي تمكن نظاما ما من الستمرار ف العمل بشكل جيد ف حال حدلوث خطأ ألو أكثر ف أحد مكوناته (ف العتاد ألو البمجيات).

 إذا تراجعت جودة عمل النظام، فإن هذا التاجع نيكون نسبيا إل خطورة الخطأ، إذا سقارن ذلك بالنظمة التي تتوسقف عن العمل تماما عند حدلوث ألول خطأ حتى لو كان صغيرا. بشكل رئيس، نيتم
 تشير أنيمضا إل عدد الخطاء التي نيمكن أن   .  redundancy  لضافية السعي لوراء "تحمل الخطاء" ف حالة النظمة التي تتطلب تواجدنية عالية ألو النظمة الحساسة للحياة. هذا غالبا نيتمضمن درجة من ا
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نيتحملها النظام ألو الكون سقبل أن تمضعف العملية العادنية.

ة  ب لعي ا ة  ل كت ل BAD BLOCKا
كتلة بيانات (عادة هي سقطاع لواحد) ل نيمكنها أن تحتفظ بالبيانات بشكل موثوق. ف نظام التشغيل معلن عنها لوتوصف بالخاطئة ألو العيبة,

ميكي  ا ن دني ل ا لقرص  Dynamicا  Di sk
  للتتبع معلومات الوحدات لوالسقسامLDM لوالنظمة اللحقة. القرص الدنيناميكي ل نيستخدم جدلول أسقسام. لولكن نيستخدم نظام سقاعدة بيانات مخفية 2000تم دعمه ف نظام تشغيل لونيندلوز 

 الدنيناميكية عل القرص. مع القرص الدنيناميكي نيمكن إنشاء لوحدات تخزنين (أسقسام) تمتد عب عدة أسقراص، مثال عل ذلك، الوحدات الشنيطية لوالوحدات المتدة، لونيمكن أنيمضا إنشاء لوحدات مع
  (التي بياناتها منسوخةmirrored ألو الوحدات الرآلونية RAID 5 هذه الوحدات تعرف أنيمضا باسم parity ، مثال عل ذلك، الوحدات الشنيطية مع تقنية بت الزلوجية FTخاصية الستجابة للخطأ 

  . مقارنة بالقرص الساس، القرص الدنيناميكي نيملك مرلونة أكب. لوهناك عدة أدلوات لدارة السقراص الدنيناميكية، منها مدنير السقراص الدنيناميكيةRAID-1عل سقرصين ألو أكثر) لوتعرف أنيمضا باسم 
AOMEI .

. ة م مجهول سقسا أ ع  وا ن أ
أنواع السقسام التالية ما زالت مجهولة ألو غير مستخدمة !

4Bh 3Eh 37h 30h 2Fh 2Eh 2Dh 2Ch 1Dh 1Ah 
6Dh 6Ch 6Bh 6Ah 62h 60h 5Bh 5Ah 59h 58h 

BAh B9h B5h ACh 9Dh 9Ch 8Fh 89h 6Fh 6Eh 
F8h EAh E9h E7h DCh D9h D7h D3hD2h 

كتيب ل ا در  مصا
 ف الوسوعة مع بعض الضافة لوالتعدنيل) الصفحة النجليزنيةالوسوعة الحرة. (ترجمة كامل•
لوثائق الجتمع الحر عل النتنت (نفس رلوابط الراجع أسفل الصفحة)•

 :القاريأخي 
كما ترى، حجم العلومات الواردة ف الجدلول كبير جدا، لول نيمكن شحه ف كتيب. إن شاء الله، سأحول شح بقية العناص (إذا كان ذلك ممكن) ف إصدارة لحقة من هذا الكتيب.

الرجاء التبليغ (مع الشارة إل الصدر).عن  أنية جهة (سواء كنت شكة، جامعة، مشلوع، مطور...الخ) تستخدم أحد النواع ف الجدلول لولم نيأتي ذكرها. شكرا.بالناسبة، 

U
 احتمال لوجود أخطاء ف هذا الكتيب لوارد. لوسواء كان الخطأ من الصدر النجليزي ألو من التجمة العربية. إذا كنت متخصص ألو مدلون

 نيمكنك مراجعة لومقارنة الكتيب بالصدر النجليزي للتجمة. لوتصحيحها ف كتابتكم مع الشارة إل الصدر ألو تصحيحها لوإرسالها إل
العنوان البنيد اللكتلوني.

2015أكتوبر/تشنين اللول 
(تمت بحمد الله)

https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_type


ملحظات
  التي ف السقسام اللولية لوتقعFAT16 لو FAT12 ميغابانيت عل القرص.لذلك، لوحدات التخزنين 32 ل نيمكنها التعامل مع أسقسام القرص الثابت التي تتعدى 3.1-2.0م.س.دلوس / بي س دلوس  أنظمة ^.1

 . لخفاء لوحدات06h، حتى لوإن كانت صغيرة بحيث تستطيع أنظمة دلوس هذه التعرف عليها، نيمكنك بدل من ذلك، استخدام النوع 04h لو 01hفيزنيائيا خارج هذه النطقة ل نيجب أن تستخدم النواع 
  ألو النظمة اللحقة باستثناء3.31 عن طرنيق عدد عناسقيدها، لوليس عن طرنيق نوع القسم، لذلك، هذا ل نيسبب أنية مشاكل لنظمة دلوس FATالتخزنين هذه عن إصدارات دلوس. نظام دلوس نيصنف أنواع 

.       FDISKخاطئ ف برنامج نظام ملفات احتمال عرض نوع 
.B3h، لو B1h، B2h بالضافة إل 07h، 08h، 09h، 4Dh، 4Eh، 4Fh هي: QNX أنوع القسم ف نظام تشغيل ذ    د  خ ح  ج ث ت    ب   أ^.2
 )، تشمل الجدلول التال (أنظر أدناه). رغم أنLogical sectored FAT القسمة منطقيا (تقسيم منطقي للقطاعات جدلول توزنيع اللفاتأنواع السقسام العرلوفة التي تستخدم نظام  ، خ ح  ج ث ت   ب  أ     ^.3

  مع هذه3x  بي س دلوس/م.س.دلوس ليست معيارنية لوليست المثال، تعتب صالحة تماما لوفقا لواصفات نظام اللفات نفسه. لوبالرغم من عدم توافق نظام FATهذه التنونيعات من نظام ملفات 
  عن طرنيق تغيير رسقم هونية القسم إل أحدDR-DOS) عن طرنيق تطبيقات نظام اللفات ف أنظمة مثل دي آر دلوس mounted. معظم هذه التنونيعات نيمكن لوصلها (FAT12 لو FAT16التنونيعات من 

  التوافقة مع نسخ مانيكرلوسوفت دلوس/ بي سFAT12 لو FAT16 أسقسامها الوجودة إل لوحدات التخزنين تحونيلالنواع العتف بها. أنيمضا، إذا لم تكن هناك حاجة لها من سقبل أنظمتها الصلية، نيمكن 
 ،3.31 لعدد القطاعات، كما هو معرلوف منذ نظام دلوس   -بت  32   مع مدخلة   BPB  كتلة  بانيت، لوذلك عن طرنيق التحول إل 512، التي ل تدعم أحجام منطقية للقطاع غير الحجم 6.3 ~ 5.0دلوس، مثل نسخ 

 ،القطاعات النطقية الحجوزة، لو أعداد القطاعات النطقية لكل عنقود بانيت، لوالزنيادة ف نفس الوسقت ف512 إل BPB ف كتلة  حجم القطاع النطقي لوخفضclusterعن طرنيق البقاء عل حجم العنقود 
 عن طرنيق نفس العامل.  FAT  القطاعات النطقية لكل نسخة ، لو  الكلية  القطاعات النطقية لو

نوع القسم الصل / الشكة / الطور النظام
08h Commodore كومودلور Commodore MS-DOS 3.x 3كومودلور مانيكرلوسوفت دلوس 
11h Leading Edge شكة ليدنج إنيدج Leading Edge MS-DOS 3.x 3مانيكرلوسوفت دلوس ليدنج إنيدج 
14h AST AST MS-DOS 3.x آي أس تي للبحوث 3آي أس تي مانيكرلوسوفت دلوس 
24h NEC إن إي س NEC MS-DOS 3.30 3.30إن إي س مانيكرلوسوفت دلوس  
56h AT&T أي تي & تي AT&T MS-DOS 3.x 3أي تي & تي مانيكرلوسوفت دلوس 
E5h Tandy شكة تندى Tandy MS-DOS تندى مانيكرلوسوفت دلوس
F2h Sperry IT شكة سبيري Sperry IT MS-DOS 3.x 3سبيري اي تي مانيكرلوسوفت دلوس
F2h Unisys شكة نيونيسس،  Unisys MS-DOS 3.3 3.3نيونيسس مانيكرلوسوفت دلوس 
F2h Digital Research شكة البحوث الرسقمية Digital Research DOS Plus 2.1  2.1دي آر دلوس بلز 

.0Ah، 11h، 14h، 15h، 16h، 17h، 1Bh، 1Ch، 1Eh، 1Fh  تشمل :OS/2أنواع السقسام الستخدمة من سقبل مدنير إسقلع نظام ، ش    س  ز    ر  ذ    د  خ ح  ج ث ت    ب   أ^.4
 ،21h، A1h، A3h، A4h، A6h  تستخدم أنواع السقسام:SpeedStor) عبارة عن تنونيعة من لوسيلة خدمة القرص HP Volume Expansionتوسعة لوحدة التخزنين إتش بي( ذ، د خ ح  ج ث ت   ب   أ ^.5

B1h، B3h، B4h، B6h.   
 .8Dh، 90h، 91h، 92h، 97h، 98h، 9Ah، 9Bh تشمل : FreeDOS  ف نظام Free FDISKأنواع السقسام الستخدمة من سقبل البنامج الحر ،    د  خ ح  ج ث ت ب أ ^.6
.A8h، ABh، AFh) تشمل: Mac OS X (10ماك الواس  ف نظام Appleأنواع السقسام الستخدمة من سقبل شكة أبل ، ت ب  أ^.7
 ،C0h، C1h، C4h، C5h، C6h، CBh  ف نظام حمانية الستخدم الواحد :FAT مع الصدارات اللحقة تستخدم أنواع أسقسام عدة من أجل السقسام الؤمنة DR DOS 6.0 نسخ، ذ    د  خ  ح ج ث ت    ب   أ^.8

CCh، CEh، CFh.
 ف نظام حمانية متعدد الستخدمين.D0h لو C0h تستخدم أنواع السقسام IMS REAL/32نسخ  ، ب  أ^.9

.D0h، D1h، D4h، D5h، D6h  ف نظام حمانية متعدد الستخدمين:FAT  تستخدم أنواع أسقسام عدة من أجل السقسام الؤمنة Multiuser DOSنسخ   ، ج ث ت ب  أ^.10
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