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  : أساسيات القرص الصلب

אא 
 البيانات و السرعة الكافيتين لتخزينوسائل التخزين الذي يملك الحجم و          هو وسيلة من 

  .البرامج

ارة عن   ، تم اختراع األقراص الصلبة في الخمسينيات   ا      وآانت عب رة يصل قطره أقراص آبي
والي  ي ح ا ٢٠ال ر اال أنه ا الكبي ن حجمه رغم م ي ال ن ال  بوصة و عل ل م سع للقلي ت تت  آان

 Megabytes ولم تكن تعرف في ذلك الوقت بال!!. فقط Hard disk   ال  بل آانت تعرف ب
Fixed disks أو بال Winchesters,   سمية ك   HardDisk    وجاءت الت د ذل تم    بع لكي ي

  .التفرقه بينها و بين االقراص المرنه

ات    ة ملف ي هيئ ارة عن مجموعة     file ال Files يتم تخزين البيانات علي القرص الصلب عل عب
ار     bytes مجموعة ال  , bytes من ال  د تكون عب ذه ق  Code مجموعه من ال   ة عن ه

وتر   لمجموعة حروف موجودة في ملف نصي أو مجموعة تعليمات لبرنامج ما لكي ينفذها الكمبي
ات      تعبر عن صورة ما أو مجموعة  pixles أو تكون مجموعة من ال ، سجالت في قاعدة بيان

ه   ة هو مجموعه      ؛ عموما أيا آان ما تحتوي ان الملف في النهاي دما  و , BYTES   من ال  ف  عن
ذا ال       وتر من القرص الصلب ه ان القرص الصلب    FILE يطلب الكمبي رأ مجموعة ال   ف  يق

Bytes -للكمبيوتر  ثم يجمهعا و يرسلها-المخزنة علي الماده المغناطيسية.   

אאא 

  -: االجزاء االكترونية: أوال 

إلى مناطق )  البيانات (وهو عبارة عن لوح إلكتروني مهمته تحويل اإلشارات الكهربائية 
وآذلك عملية ) التخزين واالسترجاع (  ممغنطة على القرص ليتمكن بعد ذلك من استعادتها

  س والتحكم بدوران القرص وحرآة رؤ
  .القراءة والكتابة  

 -:ة االجزاء الميكانيكي: ثاثيا 

  .للمغنطة مغطي بمادة قابلة) أو عده أقراص متحدة المحور(قرص تخزيني  .١

  .ر لتدوير األقراص التخزينيةموتو .٢

   .رؤوس القراءة والكتابة .٣

    .ذراع يحمل رؤوس القراءة والكتابة .٤

  .منظومة ميكانيكية لتحريك الذراع .٥
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  -:أوالً األجزاء الميكانيكية 

אאFplattersE 

  

ويؤثر ذلك على الحجم )  إنش ٥٫٢٥ أو ٣٫٥( يمكن لألقراص أن تكون بأحجام مختلفة عادة 
لما زاد عدد األقراص وآثافة البيانات التي عليها آلما زادت قدرة الكلي للقرص الصلب وآ

  .القرص الصلب على تخزين البيانات 

  

تخيل أن لدينا قرص دائري يمكن  -١
  البيانات على آال وجهيه تسجيل

  

  

  
  

ص معه عدد آخر واآلن تخيل أن القر -٢
قد تختلف ( من األقراص على هذا الشكل 

  )صلب إلى آخر عددها من قرص

  
  

  

يمكن  اآلن تصور أننا أضفنا محور -٣
  األقراص من الدوران حول محورها معًا
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فإن هذه ) أجزاء من األلف من اإلنش ( وألن المسافة بين القرص ورأس الكتابة صغير جدًا 
القرص األقراص يجب أن تكون مستوية تمامًا بحيث ال تلتمس مع الرأس أثناء العمل وإال تعطل 

  .بسبب ذلك 

 آلما آانت المسافة بين القرص و رؤوس القراءة و - في قرص ما -باإلضافة إلى ذلك فإنه 
الكتابة أقل آلما آان من الممكن تخزين آمية أآبر من البيانات في ذلك القرص و تسمى آمية 

ثر  ، وأآareal densityالبيانات التي يمكن تخزينها في مساحة معينة من سطح القرص 
  ) .MB/square inch(الوحدات استخدامًا هي الميجابايت لكل إنش مربع 

 وخفيفة حيث أنه مادة خاملة قابلة للتشكيل ورخيصة( وتصنع هذه األقراص من األلمونيوم 
 ولكن ظهر بها عيب وهو أنها غير مقاومة لدرجات الحرارة العالية الناتجة عن دوران  )الوزن

 في األقراص - رة وبالتالى تؤثر على البيانات الموجودة عليها القلرص الصلب بسرعات آبي
 من الزجاج المقوى بالسيراميك الذي يعتبر أفضل من حيث مقاومة االرتفاع في -الحديثة جدًا 

  .درجة الحرارة 

اليمكنها حفظ الشحنة الالزمة لعملية التخزين بل يجب أن ) الزجاجية أو األلمونيوم ( واألقراص 
 األقراص بمواد لها خاصية حفظ الشحنة مما يمكن رؤس القراءة والكتابة من استعمالها تطلى هذه

  في حفظ البيانات ، 

  :والمواد المستعملة هي 

مخلوط مع مادة صمغية ) : نفس مادة الصدأ ولكن مع التنعيم الشديد ( أآسيد الحديد  •
ي المادة ومادة أخرى مشحمة لتكون مزيج يمكنه االلتصاق بسطح القرص ، وه

المستعملة حاليًا في أشرطة تسجيل الصوت ، ومشكلة أآسيد الحديد هو سهولة تهشمه 
  .بفعل حرآة القرص أو االهتزازات ، لذا لم تعد هذه المادة مستعملة اليوم 

الطريقة المستخدمة في أغلب األقراص الصلبة اليوم هي طريقة لصق المعدن بالدهن  •
 عندما تطحن تصبح حبوب صغيرة جدًا ، - مادة صلبة  آأي-ا المعدنالكهربائي ، وهذ

وهذه الحبوب هي التي تخزن فيها الشحنة بواقع بت واحد لكل حبة ، فيجب إذًا أن تكون 
 ثم يتم .صغيرة آفاية حتى يمكن تخزين عدد آبير من البيانات في أصغر مساحة ممكنة 

  .لصق هذة الحبيبات بالدهان الكهربى 

אאFSpindleMotorE 

" دورة في الدقيقة"وهو عبارة عن محرك يقوم بتحريك األقراص بسرعة معينة تقاس بوحدة 
RPM دورة في الدقيقة ٥٤٠٠ و ٤٥٠٠ و تدور األقراص بسرعة دوران تتراوح عادة بين 

  . الدقيقة أو أآثر في حسب نوع القرص ١٠٠٠٠وقد تصل إلى 

ان أفضل ألن رأس القراءة سوف يتمكن من وآلما آان معدل دوران المحرك أسرع آما آ
الحصول على البت المطلوب أسرع مما سوف يقلل الوقت الفاصل بين طلب الحاسب للبيانات 

  .) يسمى زمن التأخير ( وتلقيها له 

אאא 
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واحد على الوجه السفلي واآلخر ( يوجد على آل قرص من األقراص رأسين للقراءة والكتابة 
 أقراص فإنه يحوي ٤، أي أنه في حالة القرص الصلب الذي يحتوي على )  الوجه العلوي على

  . رؤس قراءة وآتابة وهكذا ٨على 

   

  :يوجد نوعين من رؤوس القراءة والكتابة 

• Inductive Head:  يحوي آل رأس من رؤس القراءة والكتابة على لفة من 
في مكان ما فإنه يفعل ذلك بتمرير تيار األسالك الدقيقة وعندما يود القرص التسجيل 

آهربائي في اللفة عند مرورها على المنطقة المطلوب التسجبل فيها وبذلك تشحن تلك 
قراءة ( ، ويستعمل نفس الرأس في تحسس التغير في الشحنة ) تخزين البتات ( المنطقة 
سالها إلى المعالج بعد ذلك تتولى لوحة التحكم استخالص البيانات الالزمة وإر) . البتات 

.  
• Resistive-Magneto : وترآيب الرأس في هذه الحالة مشابه لحالة السابقة ولكن 

مبدأ العمل مختلف ، ففي هذا النوع يمر تيار آهربائي خفيف بشكل مستمر في رأس 
القراءة وعندما يمر الرأس على البتات فإن المجال المغناطيسي للبتات يؤثر على شدة 

ائي ، تقاس التغيرات في شدة التيار الكهربائي وتحول إلى بيانات ، الحظ التيار الكهرب
أن هذا النوع من الرؤوس ال يمكنه آتابة البيانات بل يستطيع قراءتها فقط لذا فمن 

 inductiveالالزم عند استعمال هذا النوع من الرؤوس وجود رأس آخر من النوع 
 .للكتابة 
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 النوع الثاني من الرؤوس يستخدم للقراءة فقط فلماذا إذا كان: ويبرز سؤال هنا وهو 
 ؟ والجواب هو أنه أسرع في القراءة من النوع األول ويمكنه التعامل مع أقراص ذات نستخدمه

  .آثافة أعلى 

ورؤس القراءة والكتابة تتحرك آلها معًا ألنها على محرك واحد وقاعدة واحدة ، ورأس القراءة 
 مرن قليًال مما يمكنه من مالمسة القرص أو االرتفاع عنه قليًال ، والكتابة محمول على ذراع

فعندما يكون القرص واقفًا فإن رأس القراءة والكتابة يكون مالمس لسطح القرص و عندما يبدأ 
القرص في الدوران فإن تيار الهواء الناتج من الدوران يبعد رأس القراءة والكتابة عن سطح 

بحيث ال يحدث تالمس بينهما أثناء العمل ، وعندما يود )  جدا جداليلةالمسافة ق( القرص قليًال 
القرص الصلب إيقاف الدوران فإنه يحرك الرأس لمكان آمن من القرص يسمى منطقة الهبوط 

)landing zone ( حيث يمكن بعدها إيقاف دوران القرص والسماح برأس القراءة والكتابة
بوط خالية من البيانات فهي مخصصة فقط لهبوط بمالمسة سطح القرص حيث أن منطقة اله

الرؤوس في منطقة الهبوط حتى ال يتحرك " ربط"الرأس عليها ، ليس هذا فحسب بل يتم أيضًا 
الرأس مع ارتجاج القرص الصلب وهذه العملية تتم أوتوماتيكيًا في األقراص الجديدة أما القديمة 

  .جدًا فقد آانت تستلزم برنامج خاص لعمل ذلك 

إن رؤوس القراءة والكتابة آلما آانت أصغر حجمًا آان بإمكانها التسجيل في حقول بتات أصغر 
وبالتالي الحصول على آثافة أعلى للبيانات ، وأيضًا يمكن للرأس األصغر االقتراب من سطح 

القرص أآثر وأآثر من دون االحتكاك به واالقتراب من سطح 
  ......ر لماذا ؟ القرص يعني امكانية تخزين بيانات أآث

لنعرف لماذا دعنا ننظر للشكل المقابل حيث اللون األحمر يمثل 
سطح القرص بينما يمثل اللون األزرق المادة المغنطيسية التي 

تخزن البيانات و المربعات الخضراء تمثل مواقع تخزين 
البيانات أما األسود فهو رأس القراءة والكتابة أما الدائرة الزرقاء 

ط برأس القراءة والكتابة فهي تمثيل للمجال المغناطيسي التي تحي
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 حيث يمثل األول قرص أقل ٢ و ١الذي يقوم بالقراءة والكتابة ، دعنا اآلن نقارن بين الرقمين 
  :آثافة من الثاني فنجد أن 

   ٢عدد أآبر للبتات في رقم  •
   أقرب لسطح القرص٢رأس القراءة والكتابة في رقم  •
  ٢ة أصغر في رقم رأس القراءة والكتاب •
  ٢المجال المغناطيسي أصغر في رقم  •

أصبح اآلن واضح أنه لوال رأس القراءة والكتابة الصغير الحجم والمسافة األقل بين القرص 
ورأس القراءة والكتابة في الحالة الثانية لما آان باالمكان حشر عدد أآبر من البتات في المساحة 

  اآلن أهمية صغر المسافة بين القرص والرأس ؟ ، هل علمت ٢نفسها من القرص في رقم 

وقد يقول قائل أنه ليس هناك داعي لتقريب الرأس من سطح القرص بل يمكننا ببساطة جعله 
  على مسافة بعيدة مع تصغير الرأس ، فهل يمكن ذلك ؟

 في الشكل ترى أن رأس القراءة والكتابة عندما يكون بعيدًا عن سطح ٣الحقيقة إذا نظرت لرقم 
القرص فإن المجال المغناطيسي يجب أن يكون آبيرًا حتى يمكنه التأثير على سطح القرص ، 

وإذا آان آبيرًا فإنه يمكن أن يؤثر على البتات التي بجانب البت المراد التأثير عليه وهكذا الخطأ 
 المسافة في القراءة والكتابة يمكن أن يحدث بمنتهى السهولة ، حيث نرى مثًال أنه مثًال إذا آانت

فإن ) المايكرون هو جزء من المليون من المتر( مايكرون مثًال ٥بين الرأس والبت األخير 
 مايكرون فتصبح إمكانية الخطأ آبيرة جدًا ٧ أو ٦المسافة بينه وبين البت الذي بجانبه حوالي 

ثر من ضعف  نجد أن المسافة بينه وبين البت الذي بجانبه أآ٢في هذه الحالة بينما في حالة رقم 
  .المسافة بينه وبين البت المطلوب 

لماذا ال تكون المسافة بين الرأس والقرص صفر أي : السؤال الذي يطرح نفسه بشكل تلقائي هو 
أنهما ملتصقان تمامًا ؟ والجواب أن االحتكاك بينهم يجعل آالهما يتلف ، وقد نرى في المستقبل 

   تسمح بذللكتقنية جديدة 

 ال نرآب أآثر من رأس قراءة وآتابة على سطح القرص الواحد ؟ إن ذلك لماذا: سؤال آخر 
يقلل من زمن الوصول وسرعة القراءة والكتابة ، في الحقيقة طورت مثل هذه األقراص سابقًا 

ولكنها لم تعد ذي جدوى والسبب هو أن استعمال تقنيات إخرى يجعل هذا األمر ممكن وهي 
   .IDEوتوجد تقنية مشابهة أيضًا ألقراص  الخاصة بأقراص سكزي RAIDتقنية 

אאאFActuatorE 
بتحريك الرؤوس للمكان المطلوب من ) مع األجهزة اإللكترونية الخاصة به ( يقوم هذا المحرك 

القرص حتى يمكن استخدام آافة مساحة القرص في تخزين البيانات وألن المسافة بين البتات 
بر دقة المحرك في تحريك الرأس إلى المكان المطلوب بالضبط من األمور صغيرة جدًا يعت

  .األآثر أهمية في سبيل استخدام مساحة القرص آاملة 

و محرك رؤوس القراءة والكتابة يمكن أن يخطئ في مكان بت ما من البتات لذا آان البد من 
 األساليب هي تلقي المحرك أساليب للتأآد من آون رأس القراءة في المكان الصحيح ، وأحد هذه

  معومات عن مكان رأس القراءة مما يمكنه من تصحيح الخطأ إن وقع 
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  : حتى اآلن يوجد نوعان من تكنولوجيا المحركات 

يعتمد على محرك يدور على حسب "  band stepper motor" يسمى : األول  •
اء التي ترسلها له الكهرباء القادمة من لوحة التحكم ، وبالتحكم بكمية الكهرب" آمية"

يمكن للوحة التحكم بأن تحرك الرأس للمكان الذي تريده ، مشكلة هذا النوع ليس فقط 
حساسيته للحرارة بل أيضًا التلف مع الزمن والبطء في األداء هذا باإلضافة إلى سهولة 

الخطأ في مكان القراءة والكتابة على القرص خاصة عند قدم القرص ألن هذا النوع من 
، وال يمكن ) اليوجد آلية للتأآد من موقع الرأس( رآات ذو نظام إلكتوني مفتوح المح

 .لهذا القرص أن يستعمل في أقراص صلبة عالية السعة لعدم دقته 
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و في هذا النوع تقوم لوحة التحكم " servo voice coil motor"الثاني يسمى  •
 في توليد مجال مغناطيسي بارسال تيار آهربائي إلى المحرك وهذا التيار يستعمل

يستخدم في تحريك الرأس ضد زنبرك مما يجعل لوحة التحكم قادرة على التحكم بموقع 
الرأس عن طريق التحكم بالتيار الكهربائي ، و يستعمل آلية خاصة إلستكشاف موقع 

 معلومات عن - أثناء عمله -السلندرات دارة إلكترونية مغلقة حيث أنه يستلم باستمرار 
وذلك عن طريق المعلومات المكتوبة في مواقع معروفة ( ع الرأس على القرص موق

  . ويتمكن بذلك من تعديل أية أخطاء قد تحدث مع قدم القرص ) مسبقًا في القرص 

  

  

؟؟אא 

قد يكون هذا صعب قليال على البعض ولكن دعني أشرحه ، إذا أحضرنا مسمار حديد ولففنا 
وقمنا بتمرير تيار آهربائي في هذا السلك فإن السلك ينتج مجال مغناطيسي في حوله سلك 

المسمار ، وهذا هو المبدأ الذي يعمل به التخزين في القرص الصلب حيث يحتوي رأس القراءة 
 ) coreتسمى ( وقطعة دقيقة من المعدن  ) coilتسمى ( والكتابة على لفة أسالك دقيقة جدًا 

بائي في السلك ينتج مجال مغناطيسي في القطعة المعدنية التي تؤثر في وعند مرور تيار آهر
  .البت القريب منها 
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אTrack 

) واحد بت =  بتات ٨آل ( يخزن القرص الصلب البيانات على شكل بتات ، التي تشكل البايتات 
على ، ترتب البتات على آل قرص من األفراص المكونة للقرص الصلب على شكل دوائر يطلق 

 وهذه الدوائر طبعًا تكبر آلما اقتربنا من الطرف الخارجي للقرص ، track" مسار" آل منها 
  .وعلى الشكل المقابل نرى أربعة أقراص وقد رسم على آل منها ثالث مسارات 

  

  

  

אFsectorE 

 تخزين عندما يود الحاسب تخزين بعض البيانات فإنه طبعًا يخزنها على شكل ملفات ، وعليه عند
أي ملف أن يسجل موقع آل ملف حتى يمكنه عند الحاجة إلى استرجاع الملف الرجوع إلى نفس 
المكان مرة أخرى ، وتخزن مواقع جميع الملفات المخزنة في القرص في منطقة مخصصة لهذا 

 وحتى يفعل FAT                 File Allocation Tableالغرض تسمى جدول مواقع الملفات 
، وإذا استعملنا هذه ) مثل عناوين البيوت ( ب أن يقوم بإعطاء آل بايت في القرص رقمًا ذلك يج

سيستهلك الكثير من مساحة القرص ) ومع آثرة عدد الملفات ( الطريقة فإن جدول مواقع الملفات 
  .في تخزين مواقع الملفات 
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مل معها على حجم بايتات لذلك عندما يتعامل الحاسب مع الملفات في القرص الصلب فإنه ال يتعا
" قطاعات " ، لذلك يقسم القرص آل مسار من المسارات إلى أقسام صغيرة متساوية تسمى 

sector وهذا )  آيلوبايت ٥١٢وليس (  بايت ٥١٢ ، وفي القرص الصلب يكون طول القطاع ،
 لذلك دائمًا ثابت بغض النظر عن نوع أو الحجم الكلي للقرص الصلب ،)  بايت ٥١٢( الطول 

  .يعتبر القطاع أصغر وحدة قياسية للتعامل مع القرص الصلب 

 ؟ الجواب هو ممكن ولكن ليس ٥١٢ولكن هل يمكن أن يكون حجم القطاع أآبر أو أصغر من 
فما الذي يجعل حجم . في األقراص الصلبة ، وهذا راجع لتصميم آل نوع من وحدات التخزين 

 بايت ٥١٢أو أآثر ؟ في الحقيقة إن تحديد حجم القطاع بـ  بايت ، لماذا ال يكون أقل ٥١٢القطاع 
  .لهو ما يشبه اتفاق أهل الصناعة على ذلك لتصبح األقراص متوافقة مع أنظمة التشغيل المختلفة 

إن القطاعات في أي مسار مرقمة بأرقام ليمكن التفريق بينها ، وبما أن المسار عبارة عن دائرة 
 ١ليس فيها بداية ونهاية فال بد من تحديد أحد القطاعات ليكون بداية المسار وبالتالي يكون رقمه 

ات في القرص متى يتم ترقيم القطاع: ويتم ترقيم المسارات بعد ذلك ، فيطرح السؤال التالي نفسه 
؟ هل يتم ذلك في المصنع أم بواسطة المستخدم ؟ وهل يمكن إعادة ترقيمها بعد ترقيمها للمرة 

  .األولى ؟ آل هذه التساؤالت نجيب عليها في قسم تهيئة القرص الصلب 

אCylinder 

د إن رؤوس القراءة والكتابة مربوطة مع بعضها بمحور مشترك ومحرك واحد ، فإذا آان واح
من الرؤوس على المسار الخارجي األخير من قرص ما فإن الرؤوس األخرى جميعًا تقع على 
المسار نفسه على باقي األقراص وهكذا ، وإذا تخيلنا تلك المسارات مجتمعة فإنها تكون حلقات 

 أي اسطوانة) السلندر( الواحدة فوق األخرى وتكون معًا ما يشبه االسطوانة وهذا هو اسمها فعًال 
  .باالنجليزية 

الحظ أن آل قرص له وجهين ( تكون المسارات الثمانية الخارجية سلندرًا السابقفمثًال في الشكل 
 مسارات ، وطبعًا قد يختلف عدد ٨أي أنه في هذه الحالة يكون السلندر به ) آل وجه له مسار

  .......األقراص من قرص صلب إلى آخر ، قد تجد قرصًا ما بخمسة أقراص أو ستة إلخ 

 فإن عدد السلندرات في أي قرص صلب تساوي - إذا آنت قد استوعبت الكالم السابق -وبالطبع 
عدد المسارات على آل وجه من أي قرص من أقراصه، وللعلم فإن عدد المسارات في األقراص 

 الحديثة يعد باأللوف و آلما آان أآبر آلما أصبحت آثافة البيانات أآبر وآلما أصبح باإلمكان
تخزين بيانات أآثر على نفس القرص يتأثر بحجم رأس القراءة والكتابة وآذلك بالمسافة بين 

  .القرص ورأس القراءة والكتابة 

אCluster 

ل       و الكلستر هو عبارة عن مجموعة متعاقبة من القطاعات           ة واحدة من قب دة منطقي  تخاطب آوح
ة        نظام التشغيل  وع التهيئ ان حجم      ) ورمات الف( يختلف عددها حسب ن ا آ للقرص الصلب ، وآلم

   .الكلستر أقل آلما آان استخدام القرص أآثر آفاءة
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א 
  :أوال البد ان نكون على دراية بأنة يتم تقسيم الهادر ديسك إلى أربع أجزاء رئيسية وهى 

١- MBR=Master Boot Record)  يحتوي سجل اإلقالع للقسم المنطقي األساسي  هو
  )ى برنامج صغير يخبر الحاسب ماذا يفعل ليبدأ التعامل مع القرص الصلبعل

٢- FAT )  الجزء الخاص بملفات الفات(  

٣- system disk )  آتابة آافة المعلومات المتعلقة بمكان بداية ونهاية الجزء الخاص
و قي أول قطاع في بداية آل قسم منط و يوجد فى األقسام المنطقية آما تحدد القرص النشط

  )boot recordيسمى سجل اإلقالع أو 

٤- Date  )   الجزء الذى نتعامل نحن معه(  

אא 

  ):format(يوجد لدينا نوعين من التهيئة 

  )low level format(تهيئة المستوى المنخفض  •
  )high level format(تهيئة المستوى العالي  •

ملية تحديد أماآن بداية ونهاية القطاعات نخفض ما هي إال عمفالتهيئة ذات المستوى ال
والمسارات على القرص و عمل آل ما يلزم لجعل القرص جاهزًا للتهيئة ذات المستوى 

 أو FATمثل ( المرتفع ، فالتهيئة ذات المستوى المرتفع تقوم بتزويد القرص بنظام ملفات 
FAT 32 أو NTFS أو أيًا من أنواع أنظمة الملفات السابق xxxxو ترقيم ) رها  ذآ

القطاعات ، وال يمكن تطبيق التهيئة ذات المستوى المرتفع إال بعد تهيئته بالمستوى المنخفض 
أوًال ، ألن تهيئة المستوى المرتفع تقوم باستخدام القطاعات والمسارات التي صنعتها التهيئة 

  .المنخفضة 

 و ال يمكن للمستخدم آذلك وعملية التهيئة المنخفضة تتم في المصنع قبل خروج القرص منه ،
  .القيام بها مرة أخرى حتى بواسطة برامج خاصة

  .أما التهيئة ذات المستوى المرتفع فهذا ما نطلق علية تقسيم الهارد ديسك 

  :يوجد لدينا ثالث أنواع من التقسيمات 

 C Dهي األقسام التي تمثل في مجموعها القرص الصلب ، مثل :  القسم أو األقسام المنطقية -١
E F G H منطقة " يتكون أي قسم منطقي من منطقة خاصة في بداية القرص تسمى ..... إلخ

  .xxxx وتخزن فيها معلومات التعامل مع القرص الصلبsystem area" النظام 
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وهو  ) cعادة ال ( وهو دائمًا أول قسم من األقسام  : primaryالقسم المنطقي األساسي  -٢
   نه نوع خاص من األقسام المنطقيةعبارة عن قسم منطقي أي أ

  cوهو عبارة عن جميع األقسام األخرى غير ال :  extendedالقسم الممتد  -٣

 يعتبر قسم منطقي C فإن القسم األول C D Eفلو فرضنا أن القرص مقسم إلى ثالث أقسام 
سم  القD + E يعتبر آل واحد منهم قسم منطقي فيما يعتبر مجموع E و Dأساسي واآلخرين 

  .القرص الممتد من 

  :أود أن تالحظ على الرسم التمثيلي المقابل ما يلي 

   دائمًا في بداية القرص Cال  •
أو آبير جدًا  ) ٦مثال ( يمكن أن يكون صغيرًا Cال  •

أو ما بين ذلك آما يمكن أن يحتل آامل  ) ٥رقم (
   ) .٤رقم (مساحة القرص 

م رق(يمكن للقرص الصلب أن يحوي قسم واحد فقط  •
  وفي هذه الحالة ال حاجة للقسم الممتد ) ٤

 ٣رقم ( يمكن للقسم الممتد أن يحتوي على قسم واحد  •
، وأقصى عدد هو بعدد الحروف ) ٦رقم (أو أآثر ) 

جميع الحروف ماعدا ( أعداد ٣األبجدية ناقص منها 
A B و C(   

سواء القسم (يمكن لكل قسم من األقسام المنطقية •
أن يكون ) منطقية األخرى األساسي أو األقسام ال

   )٦ في رقم Iحرف ( أو صغيرًا  ) ٤رقم (

  

آبيرًا 

  و برتشن ماجيك و  FDiskويوجد برامج آثيرة تقوم بعملية تقسيم الهارديسك ون أشهرها 
  ...........غيرها

  
  

 
 

 ٢٢



isk Dard Hhe Tيع وإعداد فريق التحدى       تجمtk               MAM team .mamteam.   www 
 

 
FDisk  

ويتم ذللك بواسطة إما ديسك أستارت أب  أو إسطوانة بوت أو الهرنز 
  .بوت المرفقة 

   -:عد الخول على شاشة الدوس نتبع الخطواط التالية وب
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8.0PartitionMagic  

  

، أول برنامج  PartitionMagicالشهير PowerQuest آان منتج شرآة
الصلبة بدون فقدان البيانات، وعلى الرغم من العيوب  يستطيع تقسيم األقراص
ربما يكون اإلصدارة التي  PartitionMagic 8.0 امجالصغيرة فيه فإن برن

واجهة االستخدام ذات المظهر الخاص  تقدم. تستحق أعلى ثقة من بين إصداراته
القياسية والمزايا الفريدة، مثل  بنظام ويندوز إآس بي، برامج إرشادية للمهمات

، (Start) "ابدأ"وقائمة  القدرة على فصل أو دمج األقسام وتعديل سجل النظام،
الخاصة بها في  بحيث يستطيع النظام أن يجد البرامج التي تغيرت حروف األقراص

فطري،  يعمل البرنامج في وضع التنفيذ الجماعي لألوامر بشكل. مواقعها الجديدة
، Apply Changes حيث يمكنك اختيار األوامر من واجهة االستخدام، ثم اختيار

األوامر التي . أوامر التغيير تعمل دفعة واحدةالقائمة أو شريط األدوات، لتجعل  من
يمكن إنجازها ضمن نظام ويندوز تنفذ تلقائيًا بعد إعادة اإلقالع، أو من قرص  ال

  .للطوارئ لنظام دوس يمكن اإلقالع منه مرن
، USB أقراص) في الحالة الطارئة وليس إصدارة اإلقالع(تدعم إصدارة ويندوز 

، لعكس Boot.ini ملف PartitionMagic ويعدل برنامج .FireWireو
أحيانًا مدخًال،  التغييرات في األقسام، بعد أن تضيف أو تحذف األقراص، لكنه يترك
 يدويًا، وشرآة يشير إلى قرص خطًأ، ما يعني أن هذا الملف قد يحتاج إلى التحرير

PowerQuest تتضمن الرزمة برنامج. واعية لهذه المشكلة، وتعمل على حلها 
، الذي PQboot ، والبرنامج الخدمي المصمم جيدًاBootMagic  اإلقالعإدارة

  .القسم المطلوب اإلقالع منه من داخل ويندوز يستطيع تغيير
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شرح لكيفية تقسيم القرص بالبارتشن ماجيك و الحظ أننا سنعمل على النسخة التى تعمل من 
 فى  يرين أو االسطوانة المرفقة بهذا الموضوعالدوس قم بوضع االسطوانة التى تحتوى على اله

  محرك القرص الضوئى ليقلع منها الحاسب و اتبع الخطوات التالي
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א 
البد من تهيئة ذلك القرص ، وعندما ) قرص صلب ، مرن( قبل أن نستطيع استخدام أي قرص 

جمع آلستر (ما نقوم بتقسيمه إلى وحدات تخزين صغيرة تسمى الكلسترات نهيئ ذلك القرص فإن
cluster(  وعندما نخزن ملف ما فإنه يخزن في واحد من هذه الكلسترات ، وإذا آان الملف ،

  .آبيرًا فإن القرص الصلب يقسمه إلى عدد من الكلسترات يكفي لتخزين الملف 

رط بالضرورة أن تكون موجودة في أماآن ومجموعة الكلسترات المكونة لملف ما ال يشت
متجاورة على القرص بل يمكن أن تكون متفرقة ، ولكل آلستر من آلسترات القرص له رقم 

 File اختصارًا لـ FATيسمى ( مميز عن الكلسترات األخرى ونظام الملفات لديه سجل 
Allocation Table (  بجميع الملفات وأماآن الكلسترات المكونة لها )أنها خريطة أي 

قراءة ملف ما من القرص الصلب ) مثل وندوز ( و عندما يود نظام التشغيل ) للكلسترات 
فيمكنه ذلك باالستعانة بنظام الملفات للقرص الذي يمكنه من معرفة أين توجد الكلسترات 

  .المكونة لملف ما مما يمكن نظام التشغيل من قراءة الملف 

 
 
 
 
  
 
  

  

 هذه العملية بدون أنويقوم نظام التشغيل ب
يشعر المستخدم بحصولها وفي الحقيقة العملية 

قليًال  ال تتم هكذا بالضبط بل إن األمر مختلف
في الجدول  FAT انظر إلى جزء مبسط ل( 

 ، فلنفترض أن نظام التشغيل يود) المقابل 
يقوم نظام  msdos.sys قراءة الملف

الملف في الجدول  التشغيل بالبحث عن اسم
 فيعرف أن الكلستر رقم ٢٥٣ه عند الرقم فيجد
المكونه لهذا الملف   هو أول الكلسترات٢٥٣

فيقرأه ، ثم يقوم بقراءة رقم مدخل ذلك الملف 
الكلستر الثاني الذي بدوره   فهو٢٥٤وهو 

 الذي بدورنا يقودنا ٢٦٠يقودنا إلى الكلستر 
مما يعني  OFF مدخله هو  الذي٢٦١إلى 

بأن النظام  كننا أن نقولنهاية الملف ، لهذا يم
بحثًا عن موقع أول  FAT يقوم بفحص ال
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آلستر من الكلسترات المكونة لذلك الملف 
ذلك الكلستر يجد النظام  ليقرأه وعند قراءة

موقع الكلستر التالي وهكذا حتى آخر آلستر 
 . من الملف

بينما في حالة الكتابة إلى القرص يقوم بالبحث عن آلسترات ال تنتمي ألي ملف فيقوم بالكتابة 
 . ليحتوي على موقع أول آلستر في ذلك الملف وهكذا FATعليها و تحديث ال 

شغيل ال يمسح البيانات الموجودة في وعندما يمسح المستخدم أحد الملفات فإن نظام الت
 أن هذه الكلسترات ال تنتمي ألي ملف وبالتالي FATالكلسترات بل ببساطة يكتب في ال 

يستطيع نظام التشغيل فيما بعد إحالل بيانات لملفات جديدة مكان البيانات القديمة ، وإذا أراد 
لتي بها بيانات قديمة بل يختار النظام تخزين بيانات جديدة فإنه ال يخزنها في الكلسترات ا

  :آلسترات لم يخزن فيها ملفات من قبل ، وفائدة هذه الطريقة هي شيئين 

أنه إذا أراد المستخدم إسترجاع بعض الملفات التي مسحها فيمكن لبرنامج متخصص  •
في هذا أن يفحص القرص بحثًا عن آلسترات بها بيانات من ملفات قديمة فيقوم 

  .انات باسترجاع تلك البي
 ليلغي مواقع FATأن استعمال هذه الطريقة أسرع من مسح البيانات ، فعملية تغيير ال  •

 ل يحتوي سوى FATآلسترات الملف أسرع من إلغاء جميع الكلسترات هذا ألن ال 
 .على أرقام هذه الكلسترات بينما الكلسترات تحوي بيانات قد تكون آبيرة جدًا

אא 
 FAT  

 ٩٨: يتعرف آال من ويندوز و يمكن أن ، ٩٥ ويندوز ٣٫١١الدوس و ويندوز FAT دم اليستخ
  .عليه OS/2 و آذلك نظام NT و XP  و٢٠٠٠و ميلنيوم و 

  : و يعتمد هذا النظام في عمله علي استخدام

  . File Allocation Table أو ال FATال *

 . Clusters باإلضافة إلى ال *

فهي أصغر وحدة من  Cluster أما ال، له علي أنه قلب النظام يمكن أن نتخي FAT ال 
 -sectors-ثابت من قطاعات الواحدة تتكون من عدد Cluster ال، وحدات تخزين البيانات 

 . القرص الصلب

و إذا آان حجمه أآبر  Clusters يتم تخزينه في أحد هذه ال، عندما نريد أن نخزن ملف ما  
وال يشترط أن تكون هذه  , Clusters ه علي مجموعة من المن حجم الكلستر يتم تقسيم

 .أن تكون متباعدة عن بعضها التي يتم تخزين الملف بها متجاورة فمن الممكن Clustersال
 .آخر Clusterأن يتكرر ل له رقم مميز له ال يمكن Clusters من ال Cluster و آل
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و ، شاغرة و أيها متاح  Clusters أي ال: فهو عبارة عن سجل به بيانات عن  FAT أما ال 
و  , Clusters نعتبرها خريطة لل أي يمكن أن , Clusters أماآن توزيع الملفات علي ال

القرص الصلب آإجراء احتياطي للحفاظ  فانه يتم آتابتها مرتين علي ; FAT نتيجة ألهمية ال
  . علي البيانات

و أقصي عدد ، بايت   جيجا٢هو  FAT يدعمه ال - Partitions -أقصي حجم لألقسام **
فان عدد القطاعات في  , و عليه فانه أيا آان حجم القسم،  آلستر ٦٥٫٥٢٥للكلسترات هو 

تقسيم آل المساحة الموجودة علي  الكلستر الواحدة البد أن يكون مناسب للحد الذي يسمح بأن يتم
قسم فان حجم الكلستر يزداد الصلب أو ال وبالتالي آلما ازداد حجم القرص،  آلستر ٦٥٫٥٢٥ال 
 . أيضا

آلما صغر حجم الكلستر آان  ألنه، هذا يؤدي إلى تهدير المساحة التخزينية للقرص الصلب  
 .تهدير المساحة أقل

 آيلو بايت فان ٤و حجم الكلستر   آيلو بايت١افرض أن هناك ملف حجمه  : لتوضيح ذلك 
 آيلو ٢أما إذا آان حجم الكلستر ، مهدرة  و بايت آيل٣الكلستر التي سيتم تخزين الملف فيها بها 

  . فقط  آيلو بايت١فان هناك تهدير ل ، بايت مثال 

 32FAT 

 و ٩٨و  OEM RELEASE 2 ٩٥نظم التشغيل التي تستخدم هذا النظام هي ويندوز 
 OS/2باإلضافة إلىNT 3.51/4.0, 95 ,٣٫١١ويندوز ,DOS أما XP  و٢٠٠٠ميلنيوم و 

  . تتعرف علي هذا النظامال تستطيع أن 

 المعروف أيضا ب– FAT هو نسخة مطورة من النظام القديم - FAT32 – هذا النظام
FAT16- -  ونتيجة لهذا فان ,  بت١٦ بت بدال من ٣٢حيث أنه يستخدم مداخل للملفات بطول 

FAT32  بايت  تيرا٢يمكن أن يصل حجم القسم ال ( يدعم حجم أآبر من األقسام ).  

مما يتيح  , FAT16 منه في في هذا النظام أصغر Clusters افة الي ذلك فان حجم الباإلض
التخزينية للقرص الصلب بدون   استخدام أآبر قدر ممكن من المساحة– آما ذآرنا من قبل –

فكلما زاد حجم القرص زاد حجم  , لكن أيضا حجم الكلستر هنا يعتمد علي حجم القسم، تهدير 
 .الكلستر

 NTFS  

  .استخدامه NT,2000,XP ذا النظام يستطيع فقط ويندوزه

 ميجا بايت ٤٠٠المساحة األقل من  ال ينصح باستخدام هذا النظام بالنسبة لألقراص الصلبة ذات
 . لهياآل النظام حيث أنه يستخدم جزء آبير من المساحة التخزينية

  . MFT (Master File Table) الهيكل الرئيسي المكون لهذا النظام هو ال 

آإجراء احتياطي للحفاظ  MFT بتخزين نسخ عديدة من أهم أجزاء ال NTFS يقوم نظام ال
 .علي البيانات و خوفا من ضياعها
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الملفات لكن الفرق هنا هو  الكلسترات في تخزين NTFS يستخدم ال FAT,FAT32 آما في 
 وهذا يتيح أآبر ،القسم   بايت بغض النظر عن حجم٥١٢= أن حجم الكلستر ثابت دائمًا 
 . استخدام للمساحة التخزينية

الملفات الكبيرة الي تقسيمها  ألننا سنضطر عند تخزين، لكن هذه ميزة و عيب في نفس الوقت  
هذا قد يؤدي الي بطيء تحميل  , –  التي تكون غالبا غير متتابعة–علي عدد من الكلسترات 

  . الملفات عند قراءتها

ضمان أقل تهدير للمساحة  من أجل، مع األقراص الصلبة الكبيرة  NTFS يفضل استخدام نظام
  .التخزينية

تلقائيا في حال وجودها  يتم تحديدها Bad Sectors وهي أن ال : NTFS ميزة أخري في ال
  .ثم تحديدها آأجزاء غير صالحة لالستخدام أوتوماتيكيا

 HPFS 

أن  NT القديمة من ويندوز راتو يمكن لإلصدا OS/2 هذا النظام هو النظام المفضل ل
 .تتعرف عليه

 آما في Clusters من ال آوحدات التخزين بدال Sectors يستخدم هذا النظام القطاعات 
FAT,FAT32,NTFS .  

الملفات باإلضافة إلى أنه يوفر  بأنه أسرع في زمن تحميل FAT ويتميز هذا النظام عن ال
 .استخدام أفضل للمساحة التخزينية

  File systemNetWare 

 تطويره من أجل و تم Novell NetWareتم تصميم هذا النظام خصيصا لنظم تشغيل
NetWare servers . 

  and Linux Swap2Linux Ext  

  .تستخدم أنظمة تشغيل اللينكس أنظمة الملفات هذه

 . تيرابايت٤هو  EXT2 أقصي حجم للقسم بالنسبة ال
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