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 ............السالم عليكن ورحوة هللا وبركاته

 

 

القائل في محكم التنزيل  , الحمد هلل رب العالمين

)وعلمك ما لم تكن تعلم, وكان فضل هللا عليك 

عظيماً(,والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد 

ولين و اآلخرين رسول رب العلماء و سيد األ

 العالمين, وعلى آله و صحبه أجمعين .

فمن وجد خطأً فهو مني وما كان فيه من صواب 
.توفيق هللا  فمن
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 فهم القرص الصلب
 

 مفاٍيه أساسية :

 ُزا الششػ ٗلخض ثعغ الوفبُ٘ن األعبع٘خ عي القشص الظلت :
 

 هب ُْ القشص الظلت ؟ 
 هب الوقظْد ثزِ٘ئخ القشص الظلت ؟ 
 . ًظبم الولفبد 

 . فِن الزقغ٘وبد 
 . رقغ٘ن ّرِ٘ئخ القشص الظلت 
 ح الزقغ٘وبد .ئداس 
 . فِن أؽشف الغْاقبد 
 

 
 

 ما ٍو الكرص الصلب ؟

القشص الظللت ُلْ علضن هلي هتًْلبد الؾبعلْة ا ُّلْ الوغلإّخ علي الزخلضٗي 
الطْٗل األهذ للوعلْهبد ؽزٔ فلٖ ؽبللخ قطلل الز٘لبس التِشثلب ٖ علي الغِلبص . ّ ثولب أى 

ثؾفع الجلشاهظ القشص الظلت ٗخضى الوعلْهبد ثشتل دا ن لزلك فِْ ٗغوؼ للوغزخذم 
 ّ الولفبد ّ إٔ ث٘بًبد أخشٓ .

ّ الغعخ الزخضٌٗ٘خ للقشص الظللت أبجلش بض٘لشان هلي الغلعخ الزخضٌٗ٘لخ لللزابشح الش ٘غل٘خ 
RAM رزغبّص ععزِب الزخضٌٗ٘خ الل  صا ّ رْعذ الْ٘م أقشاGB 02   . 
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 امللوىات األساسية للكرص الصلب :

 ثل أعضان س ٘غ٘خ :ٗزتْى القشص الظلت هي أس
 األقشاص الذا شٗخ ّ هؾْس دّساى ّ سؤّط القشانح/التزبثخ ّ هغوْعخ هي الذّا ش اإللتزشًّ٘خ. 
                                                                                                                                             

 : امللوىات األساسية للكرص الصلب 1الشلل رقه 

 

 

 
 
 
 

األقراص  )األطباق( الدائرية :

 ُللٖ هغوْعللخ هللي األقللشاص الوزظلللجخ الذا شٗللخ الشللتل هظللٌْعخ هللي الوعللذى
أّ الجالعز٘ك ا ّعِٖ بل قشص هغطٔ ثطجقلخ هلي أبغل٘ذ الؾذٗلذ أّ إٔ هلبدح أخلشٓ  

 قبثلخ للوغٌطخ .
دّساى ٗعول عللٔ رلذّٗش بلل األقلشاص ثلٌفظ  بل األقشاص هضجزخ هي هشبضُب علٔ هؾْس

 الغشعخ .
 

 رؤوض الكراءة / اللتابة :

رضجللذ سؤّط القشانح/التزبثللخ علللٔ رسا  أفقللٖ ٗوزللذ علللٔ بللل هللي الغللطؾ٘ي 
العلْٕ ّ الغفلٖ لتل ّاؽذح هي األقشاص الذا شٗخ . اللزسا  األفقلٖ ٗزؾلشه رُبثلبي ّئٗبثلبن 

غلشعخ بج٘لشح . ُلزٍ الؾشبلخ هلل ؽشبلخ دّساى ث٘ي هشبض األقلشاص ّ ؽبفزِلب الخبسع٘لخ ّث
األقشاص الذا شٗخ رغلوؼ للشؤّط القشانح/التزبثلخ ثبلْطلْخ  ئللٔ إٔ ًقطلخ عللٔ علطؼ 

 األقشاص .
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الدوائر اإلللرتوىية :

رزشعن  الذّا ش اإللتزشًّ٘خ األّاهش الظبدسح هي التوجْ٘رش صن رقلْم عللٔ ػلْن رللك 
ثخ ئلٔ هتبى هع٘ي علٔ األقشاص هوب ٗغلوؼ للشؤّط األّاهش ثزؾشٗك سؤّط القشانح/التزب

 القشانح/التزبثخ ثقشانح أّ بزبثخ الج٘بًبد الوطلْثخ .
 
 

 تشرتجع ؟ ختزٌ البياىات و كيفُ كيفُ 

 ٗخللضى التوج٘للْرش الج٘بًللبد علللٔ القللشص الظلللت بغلغلللخ هللي الج٘زللبد الضٌب ٘للخ 
 (binary bits عللٔ ؽلالن هلي ( بل ثذ ٗخضى بشؾٌخ هغٌبؽ٘غ٘خ )هْعجخ أّ عل ) بلجخ

 هبدح قبثلخ للوغٌطخ هْعْدح علٔ عطؼ األقشاص . 
عٌذهب ٗقْم التوجْ٘رش ثزخضٗي الج٘بًلبد فِلْ ٗقلْم ثاسعلبخ الج٘بًلبد ئللٔ القلشص الظللت 
علٔ شتل علغلخ هي الج٘زبد . ُّتزا ٗقْم ثبعزالهِب أٗؼبي علٔ شتل علغلخ هلي 

 الج٘زبد الوزعبقجخ .
القشانح/التزبثخ لزخضٗي )بزبثخ( الج٘زبد هغٌبؽ٘غل٘بي عللٔ  ٗغزخذم القشص الظلت سؤّط

عطؼ األقشاص الذا شٗخ . الج٘زبد الزٖ رزتْى هٌِب الج٘بًبد الوخضًخ عللٔ علطؼ القلشص 
ل٘ظ هي الؼشّسٕ أى رخضى ثشتل هزعبقت علٔ عطؼ القشص ا فوضالي الج٘زلبد الوتًْلخ 

ب أّ أى رتْى هْصعلخ عللٔ  لولف هب ٗوتي أى رخضى فٖ أهببي هخزلفخ هي عطؼ قشص ه
 أقشاص أخشٓ .

عٌذهب ٗؾزلبط التوج٘لْرش الج٘بًلبد الوخضًلخ عللٔ القلشص الظللت رجلذأ األقلشاص ثبللذّساى 
ثغللشعخ صللن رزؾللشه سؤّط القشانح/التزبثللخ رُبثللبي ّئٗبثللبن ئلللٔ هْقللل هعلل٘ي علللٔ عللطؼ 

الؾقللل  األقللشاص ا عٌللذُب رقللْم سؤّط القشانح/التزبثللخ ثقللشانح الج٘بًللبد ّرلللك ثزؾذٗللذ
الوغٌبؽ٘غللٖ لتللل ثللذ هخللضى ا هْعللت أم عللبلت  صللن رشعللل رلللك الوعلْهللبد ئلللٔ 

 التوجْ٘رش .
رغزط٘ل سؤّط القشانح/التزبثخ الْطلْخ ئللٔ إٔ هتلبى عللٔ علطْػ األقلشاص ّفلٖ إٔ 

   Random Accessّقللذ ا  هوللب ٗغللوؼ ثبلْطللْخ ئلللٔ الج٘بًللبد ثشللتل عشللْا ٖ
بؽ٘غٖ( ا ؽ٘ش أى القشص قلبدس عللٔ الْطلْخ ) ثذالي هي رعبقجٖ بوب فٖ الششٗؾ الوغٌ

العشْا ٖ الزٕ ٗوتٌَ هي الْطْخ ثشتل ًولْرعٖ ئللٔ الج٘بًلبد الوطلْثلخ ّفلٖ علضن 
 هي األلف هي الضبً٘خ .

 

 

 املكصود بتَيئة الكرص الصلب ؟ وما ٍ

التوجْ٘رش ٗغت أى ٗتْى قبدسان علٔ الْطْخ ئلٔ الج٘بًبد الوطلْثخ ا ّثشتل علبم 
 ّالوالٗ٘ي هي الج٘زبد . يلظغ٘شح الؾغن ٗوتٌِب رخضٗي الوالٗ٘ؽزٔ األقشاص ا

 ئرا ب٘ف ٗعشف التوجْ٘رش أٗي ٗجؾش عي الوعلْهبد الوطلْثخ ؟
لؾل ُزٍ الوشتلخ ٗزن رٌظ٘ن القشص الظلت هي خالخ رو٘٘لضٍ ألقغلبم هٌفظللخ . ُلزا 

 ٗغوؼ ّثتل عِْلخ للتوجْ٘رش ثاٗغبد إٔ علغلخ هي الج٘زبد الوخضًخ .

 ( .Formattingببلتهيئةةة   ؼ الش ٘غلللٖ لزٌظللل٘ن  القلللشص الظللللت ٗعلللشف الوظلللطل

عول٘خ  الزِ٘ئخ القشص الظلت ؽزٔ ٗوتي بزبثخ الولفبد علٔ األقشاص هل ئهتبً٘لخ  ذي ع  ري  
 اعزشعب  الولفبد الوطلْثخ ف٘وب ثعذ  ّثغشعخ بج٘شح .

خ ّ الزِ٘ئلخ ّٗغت أى رلزن عول٘لخ الزِ٘ئلخ للقلشص الظللت ثطلشٗقز٘ي : الزِ٘ئلخ الف٘ضٗب ٘ل
 الوٌطق٘خ .
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  physical Formattingالتَيئة الفيزيائية :
 ٗغلللت الق٘لللبم ثعول٘لللخ الزِ٘ئلللخ الف٘ضٗب ٘لللخ قجلللل الزِ٘ئلللخ الوٌطق٘لللخ للقلللشص 

الظلللت ا ّالزِ٘ئللخ الف٘ضٗب ٘للخ للقللشص الظلللت ) رغللؤ بللزلك ثبلزِ٘ئللخ الوٌخفؼللخ  

لقللشص ثعللذ طللٌبعزَ ( رللزن عللبدح ُللزٍ الزِ٘ئللخ لLow level formatالوغللزْٓ ( )

 هجبششح هي قجل الششبخ الوٌزغخ للقشص الظلت .
ن عول٘خ الزِ٘ئخ الف٘ضٗب ٘خ األقشاص الذا شٗخ للقشص الظللت ئللٔ العٌبطلش الف٘ضٗب ٘لخ قغ  ري 

 الش ٘غ٘خ الزبل٘خ:

 املشارات  و الكطاعات  و األسطواىات

 

Paths, Sectors, and Cylinders 

 
ش رْػللؼ الطشٗقللخ الزللٖ رخللضى ثِللب الج٘بًللبد : ُللزٍ العٌبطلل0أًظللش الشللتل سقللن 

 ّرغزشعل ف٘ضٗب ٘بن هي القشص .
 

 :  اهليئة الفيزيائية لكرص صلب .2الشلل رقه  

 

 

 
 
 
 
 

 املشارات :

عجبسح عي هغوْعخ هي الوغبلك الذا شٗلخ هزؾلذح الوشبلض ّ هْعلْدح  المسبرات
ف علي ؽشٗلر سقلن علٔ بلٔ عبًجٖ )ّعِٖ( األقشاص الذا شٗخ . ُّلزٍ الوغلبساد رعلش  

 ثذاٗخ ثبلوغبس طفش صن الوغبس ّاؽذ ّ .... ُّتزا ؽزٔ الؾبفخ الخبسع٘خ لألقشاص .
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ا ُلزٍ القطبعلبد رغلزخذم  ببلقطبعةبتن الوغبساد ئلٔ هغبؽبد طغ٘شح رعلشف غ  ق  ري 
ثبٗذ هي الج٘بًلبد .  210لزخضٗي بو٘خ صبثزخ هي الج٘بًبد. ّالقطبعبد عبدح رِ٘ئ لزؾزْٕ 

 ثذ( . 8ذ ٗزتْى هي )الجبٗذ الْاؽ
 

األسطواىات:

ُلٖ هغوْعلخ الوغلبساد الوْعلْدح عللٔ بلل هلي ّعِلٖ بلل  األسطىانبت
األقشاص الذا شٗخ ّ الزٖ ُٖ )إٔ الوغبساد( علٔ ًفظ الجعلذ هلي هشبلض األقلشاص . إٔ 
أى الوغبساد الزٖ سقوِب طفش هضالن ّ الوْعْدح علٔ بل هي الْعلَ العللْٕ ّ الغلفلٖ 

ألّخ ّ الوغلبساد الزلٖ سقوِلب طلفش ّ الوْعلْدح عللٔ بلل هلي الْعلَ للقشص الذا شٕ ا
العلْٕ ّ الغفلٖ للقلشص اللذا شٕ الضلبًٖ ّ الوغلبساد الزلٖ سقوِلب طلفش ّ الوْعلْدح 
علٔ بل هي الْعَ العللْٕ ّ الغلفلٖ للقلشص اللذا شٕ الضبللش .... ّ ُتلزا ؽزلٔ  خلش 

سقوِللب ُللْ ًفللظ سقللن قللشص رشللتل هللل ثعؼللِب اعللطْاًخ دا شٗللخ )ُّو٘للخ أّ رخ٘ل٘للخ( 
 الوغبساد الوزتًْخ هٌِب رلك االعطْاًخ .

ئى التوجْ٘رش ّ ثشاهغَ رعول ّثشتل هزتشس هغزخذهخ األعلطْاًبد . فعٌلذهب ٗلزن بزبثلخ 
)رخضٗي( الج٘بًبد علٔ القشص الظلت فٖ األعطْاًبد  )فٖ الؾق٘قخ ٗزن رخضٗي الج٘بًبد 

الذا شٗخ ( ٗوتلي الْطلْخ ئللٔ  علٔ هغزْٓ األعطْاًبد ّ ل٘ظ علٔ هغزْٓ األقشاص
رلك الج٘بًبد الوخضًخ ّ ثشتل ببهل دّى الؾبعلخ ئللٔ رؾشٗلك سؤّط القشانح/التزبثلخ ألى 

. ئى اعللزخذام  صؽشبللخ سؤّط القشانح/التزبثللخ ثط٘ئللخ هقبسًللخ هللل عللشعخ دّساى األقللشا
 األعطْاًبد فٖ رخضٗي ّ اعزشعب  الج٘بًبد ٗخفغ ّ ثشتل بج٘لش اللضهي اللالصم للْطلْخ

 ئلٔ رلك الج٘بًبد الوخضًخ . 
ثعذ فزشح هي عول٘لخ الزِ٘ئلخ الف٘ضٗب ٘لخ هلي الووتلي أى ٗؾلذس أى الخظلب ض الف٘ضٗب ٘لخ 
للوبدح القبثلخ للوغٌطخ ّ الوْعْدح علٔ عطؼ األعطْاًبد الذا شٗخ لشثوب رزللف ثشلتل 
عت رلذسٗغٖ ّلللزلك رظلجؼ عول٘للخ القللشانح أّ التزبثلخ هللي ّ ئلللٔ القطبعلبد الزبلفللخ  أطلل

ثبلٌغجخ للشؤّط القشانح/التزبثلخ . القطبعلبد الزلٖ للن رعلذ قلبدسح عللٔ ؽولل الج٘بًلبد 

. ّلؾغي الؾع فاًَ فلٖ األقلشاص الظللجخ  Bad Sector ببلقطبعبت التبلف رغؤ 

 تالؾذٗضخ ّعلْد هضلل ُلزٍ القطبعلبد الزبلفلخ ًلبدس . علالّح عللٔ رللك فلاى ألؾلْا عل٘
الزبلفلخ ئى ّعلذد ا ّثجغلبؽخ ٗقلْم التوج٘لْرش  الؾذٗضخ ٗوتٌِلب رؾذٗلذ هتلبى القطبعلبد

)ّ ُتزا فاى ُزٍ القطبعبد عْف  تبلف ثزعل٘ن )رو٘٘ض( رلك القطبعبد الزبلفخ علٔ أًِب 
 لي رغزخذم فٖ الوغزقجل( ّٗغزخذم القطب  الزبلٖ فٖ الزخضٗي .

 
 
 

  Logical Formatting:التَيئة امليطكية
للقشص الظلت ا ٗغت الق٘بم ثعول٘لخ الزِ٘ئلخ  الف٘ضٗب ٘خ خثعذ الق٘بم ثعول٘خ الزِ٘ئ

 الوٌطق٘خ لَ.
 رؼللل الزِ٘ئللخ الوٌطق٘للخ ًظللبم هلفللبد للقللشص الظلللت هوللب ٗغللوؼ لٌظللبم الزشللغ٘ل

أّ ل٘للٌتظ ( ثبعللزعوبخ الوغللبؽخ الوزللْفشح علللٔ  0)هضللل دّط أّ ٌّٗللذّص أّ اّ اط  
 القشص الظلت لزخضٗي ّ اعزشعب  الولفبد .

خ رغللزخذم أًظوللخ هلفللبد هخزلفللخ ا لللزلك فٌللْ  الزِ٘ئللخ ئى أًظوللخ الزشللغ٘ل الوخزلفلل
الوٌطق٘خ الزٖ ًشٗذ اعزخذاهِب ٗزْقف علٔ ًْ  ًظبم الزشغ٘ل الزٕ ًشٗذ رشب٘جلخ عللٔ 

 الغِبص .    ع٘زن الؽقبي ششػ أعور لٌظبم الولفبد .
 

ئى رِ٘ئخ القشص الظللت ثبلتبهلل ثٌلْ  ّاؽلذ هلي ًظلبم الولفلبد ٗؾلذ هلي علذد 
لزٖ ٗوتي رشب٘جِب علٔ القشص الظلت ا لتي ّلؾغي الؾع ْٗعذ ؽلل أًظوخ الزشغ٘ل ا
 لِزٍ الوشتلخ .
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قجل الق٘بم ثعول٘خ الزِ٘ئخ الوٌطق٘خ للقشص الظلت ٗوتلي رقغل٘ن القلشص الظللت ئللٔ 

( ا بل قغن ٗوتي رِ٘ئزَ ثٌظبم هلفبد هخزللف هولب ٗغلوؼ Partitionsعذح أقغبم )

لظللت . ّبلزلك فلاى عول٘لخ رقغل٘ن ثزشب٘ت عذح أًظوخ رشلغ٘ل عللٔ ًفلظ القلشص ا
 القشص الظلت ئلٔ عذح أقغبم رغوؼ ثبعزغالخ أبضش بفبنح لوغبؽخ القشص الظلت . 

 
    

 

  File System:ىظاو امللفات
بل ًظبم هلفبد ٗزألف هي ثٌبن أّ ُ٘تل٘خ ػشّسٗخ لزخلضٗي ّ ئداسح الج٘بًلبد . ُلزٍ 
 الِ٘ببلللللللل الج٘بً٘لللللللخ رزؼلللللللوي علللللللغل اعلللللللزٌِبع ًظلللللللبم الزشلللللللغ٘ل

 (Operating System Boot Record. ّالولفبد ّ األدلخ ) 

 بوب أى ًظبم الولفبد ٗإدٕ صالس ّظب ف أعبع٘خ ُٖ:
 رؾذٗذ الوغبؽخ الؾشح ّ الوغزخذهخ هي ئعوبلٖ هغبؽخ القشص الظلت . -
 ؽفع أّ هعشفخ أعوبن األدلخ ّ الولفبد. -
 ت.هعشفخ أّ رؾذٗذ الوْقل الف٘ضٗب ٖ للولف علٔ القشص الظل -

ئى أًظوخ الولفبد الوخزلفخ رغزخذم هي قجلل أًظولخ رشلغ٘ل هخزلفلخ ا ثعلغ أًظولخ 
الزشللغ٘ل رو٘للض )أّ رعللشف( ًظللبم هلفللبد ّاؽللذ فقللؾ ا ثٌ٘وللب الللجعغ اٙخللش هللي أًظوللخ 

 الزشغ٘ل قبدسح علٔ رو٘٘ض )أّ هعشفخ ( عذد هي أًظوخ الولفبد األبضش شْ٘عبن هضل:
 
 

 ( .FATعذّخ رخظ٘ض الولفبد )
 ( .FAT32) 20رخظ٘ض الولفبد عذّخ 

 . New Technology File System( NTFSًظبم هلفبد الزقٌ٘خ الغذٗذح )
 . High Performance File System( HPFSًظبم الولفبد عبلٖ األدان )

 . NetWare File Systemًظبم هلفبد ًزْٗش    
 . Linux Ext2 and Linux Swap( Ext2ًظبم هلفبد لٌ٘تظ  )

 

 

 :  FATالـ   مللفاتىظاو ا
 3xهغزعول هي قجلل ًظلبم الزشلغ٘ل دّط ّ ٌّٗلذّص    FATئى ًظبم الولفبد الل

 0ّ اّاط   NTٗوتللي أى ٗغللزخذم بللزلك هللل ٌّٗللذّص  FAT.بوللب  أى الللل 95ّ ٌّٗللذّص  
  (Windows NT and OS/2 ًظلبم الولفلبد ّ . )FAT   ٗزو٘لض ثبعلزعوبخ ًظلبم رخظل٘ض

ُْ قلت ًظبم الولفبد ا ّهي  FAT.  الل الكتل( أّ Clusters( ّ العٌبق٘ذ )FATالولفبد )

ٗيٌغخ لؾوبٗخ ث٘بًبرَ هي الؾزف العشػٖ أّ الزللف . ئى العٌبق٘لذ  FATأعل األهبى فاى الل 
ا العٌقْد )التلغزش( ٗؾزلْٕ علذد صبثلذ هلي  FATُٖ أطغش ّؽذح رخضٗي لٌظبم الولفبد 

 قطبعللبد هغللزعول ّ أِٗللب  ٘للشقطبعللبد القللشص ا ٗغللغل العٌقللْد )التلغللزش( إٔ ال
 هغزعول ا ّبزلك رؾذٗذ ّعْد الولف ػوي العٌقْد . 

 ( ٗظلل ؽغولَ ئللٔ ؽلْالٖ Partitionٗلذعن قلشص أّ قغلن )  FATئى ًظبم الولفلبد اللل
 ( ا لتٌَ ٗغلوؼ ثؾلذ أقظلٖ لعلذد العٌبق٘لذ )التلغلزشاد(  ٗغلب2GBّٕع٘غبثبٗذ )  0 

الظلت أّ القغن فاى عذد القطبعبد فلٖ عٌقْد . لزلك هِوب ببى ؽغن القشص  525202
العٌقْد الْاؽذ ٗغت أى ٗتْى ببف٘بن ؽزٔ ٗوتي  ػن بل الوغبؽخ الوزْفشح علٔ القشص 

 عٌقْد .   525202أّ القغن  ػوي الل 
 

هالؽظخ: ثشتل عبم العٌبق٘ذ )التلغزشاد( التج٘لشح رلإدٕ ئللٔ فقلذاى علضن هلي 
 ت العٌبق٘ذ الظغ٘شح .هغبؽخ القشص الظلت أبضش هي الفقذ الزٕ رغج
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( هِلن علذان للزا ٗغلت (Root directoryٗغزخذم دل٘ل عزسٕ  FATئى ًظبم الولفبد 

أى ٗتْى ُزا الذل٘ل الغزسٕ هْعْدان فٖ هتبى هؾلذد عللٔ القلشص الظللت اّ القغلن . 
اللذل٘ل الغلزسٕ ثْاعلطخ سهلض  FATروضل أًظوخ الزشغ٘ل الزٖ رغزخذم ًظبم الولفلبد 

( ا ّهلي الجذاٗلخ ٗللزن علشع ُللزا backward slash( ) \لخللف ) الخلؾ الوب لل ئلللٔ ا

الذل٘ل الغزسٕ عٌذ اعزٌِبع الٌظبم . ٗقْم الذل٘ل الغزسٕ ثزخضٗي الوعلْهبد ؽْخ بلل 
األدلخ الفشع٘خ ّ الولفبد علٔ شتل هذخالد فشدٗلخ لللذل٘ل ا هضلبخ عللٔ رللك اللذل٘ل 

رلبسٗخ الوللف ا ّ رلبسٗخ  خلش الوْعْد فَ٘ الولف ّ أعن الولف ّؽغولَ ا ّبلزلك ّقلذ ّ
 رعللذٗل ا ّ سقللن ثذاٗللخ العٌقللْد )التلغللزش( )إٔ عٌقللْد ٗؾزللْٕ الغللضن األّخ هللي الولللف( 

 ّ بزلك خْاص الولف )هضالن : ُل الولف هخفٖ أّ هلف ًظبم ( .
 
 
 

 : FAT32الـ    ىظاو امللفات
 اإلطللذاسح OEM 52ُللْ ًظللبم الولفللبد الوغللزخذم هللل ٌّٗللذّص  FAT32ئى الللل 

Service Release 2 (version 4.00.950B)  ٌّٗلذّص  58. ّ ٌّٗلذّص ّNT5  ّ أهلب اللذّط .
رو٘٘لض  لال رغلزط٘ 52ّ اإلطذاساد األقذم هلي ٌّٗلذّص   TN 3.51/4.0ّ ٌّٗذّص   x 2ٌّٗذّص

االعللزٌِبع أّ اعللزخذام الولفللبد  لال رغللزط٘ ّٖثبلزللبل  FAT32)إٔ الزعبهللل هللل( 
 .  FAT32ٗغزخذم الوْعْدح علٔ قشص طلت أّ قغن 

ثلذ  -20ّٗعزولذ عللٔ  FATُْ رؾغ٘ي لٌظبم الولفبد  الغلبثر  FAT32ًظبم الولفبد 

ثذ الوْعْد  -15( ا ّ ُْ افؼل هي file allocation tableلغذّخ رخظ٘ض الولفبد )

ٗللذعن أؽغللبم ابجللش بض٘للشان  FAT32. ًز٘غللخ لللزلك فللاى ًظللبم الولفللبد  FATفللٖ ًظللبم الللل
( terabytes 2ر٘شاثبٗلذ ) 0لزظلل ئللٔ ؽلْالٖ  FATبم الولفلبد لألقشاص الظلجخ هلي ًظل
 لؾغن القشص أّ القغن .

ٗغزخذم ؽغن عٌبق٘ذ )بلغلزشاد( أطلغش هلي الزلٖ ٗغلزخذهِب  FAT32ًّظبم الولفبد 
 Root. ّ لذٗخ عغالد اعزٌِبع هضدّعخ . ّٗزو٘ض الذل٘ل الغلزسٕ ) FATًظبم الولفبد 

directory لٌظللللللللبم الولفللللللللبد )FAT32 ًللللللللَ ٗوتللللللللي أى ٗتللللللللْى ثللللللللإٔثأ 
 ؽغن ا ّٗوتي أى ٗزْاعذ فٖ إٔ هتبى هي القشص أّ القغن . 

 
 
 

 :   NTFS ىظاو امللفات
( ٗوتلي فقلؾ الْطلْخ أل٘لَ علي ؽشٗلر (NTFSالغذٗلذح  خئى ًظبم هلفلبد الزقٌ٘ل

( . ُزا الٌْ  هي أًظوخ الولفبد ال ٗغزؾغي اعزخذاهَ هل  Windows NT) NTٌّٗذّص 
( ألًَ ٗغزخذم هقلذاس بج٘لش MB 400ه٘غبثبٗذ ) 022رضٗذ هغبؽزِب عي األقشاص الزٖ ال 

هي الوغلبؽخ هلي اعلل ُ٘تل٘لخ )رشاب٘لت( الٌظلبم . الغلضن الوشبلضٕ األعبعلٖ لٌظلبم 

.  ((Master file table (MFT)( ُْ عذّخ الولف الش ٘غٖ )الغ٘ذ( أّ (NTFSالولفبد 
لؾشعلخ ّ الوِولخ هلي علذّخ ( ثؾفلع علذح ًغلخ لألعلضان ا(NTFSٗقْم  ًظبم الولفلبد 

 الولف الش ٘غٖ لؾوبٗزِب هي الفغبد أّ ػ٘ب  الج٘بًبد . 
( ثبعزخذام العٌبق٘ذ )التلغزشاد( فٖ رخلضٗي (NTFSالغذٗذح  خٗقْم  ًظبم هلفبد الزقٌ٘

ث٘بًبد الولفبد . ّؽغن العٌقْد ٌُب ال ٗزْقف علٔ ؽغلن القلشص أّ القغلن . ئى عٌقلْد 
(  ٗوتٌَ روض٘ل )أّ رؾذٗذ( ؽغن القلشص اّ القغلن Bytes 512ثبٗذ )  210ؽغوَ طغ٘ش 

( .ئى اعلزعوبخ  MB or 5 GB 500ع٘غبثبٗلذ )  2ه٘غبثبٗلذ أّ  222هِولب بلبى ؽغولَ 
ؽغن طغ٘ش للعٌبق٘لذ )التلغلزشاد( ال ٗقللل فقلؾ  هلي الوغلبؽخ الوِلذّسح هلي القلشص 

( ا ؽ٘لش  File fragmentationالظلت فقؾ  ّ ئًوب أٗؼبن رقلل هي عول٘خ رغضأ الولفبد  )
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أى  رغضٕن )رقغ٘ن( الولف علٔ عذح عٌبق٘ذ )بلغزشاد(  ٘ش هزغبّسح ٗغجت ثلؾن فلٖ 
 (  ٗعطٖ أدان ع٘ذ هل األقشاص التج٘شح .(NTFSالْطْخ ئلٔ رلك الولف .  ّ ًظبم 

( ا ؽ٘للش Hot fixing( الزظلل٘ؼ الفللْسٕ لألخطللبن ) (NTFSأخ٘لشان ٗللذعن ًظللبم الولفللبد 

ب هي ابزشلبف القطبعلبد الزبلفلخ ّ رشه٘ضُلب )رعل٘وِلب ثعالهلخ( ثؾ٘لش ال ٗزوتي أرْهبر٘ت٘
 رغزخذم فٖ الوغزقجل .

 
 

 :(HPFS) ىظاو ملفات األداء العالي
( ُْ ًظبم الولفبد األعبعلٖ ثبلٌغلجخ لٌظلبم HPFSًظبم هلفبد األدان العبلٖ )

ٗوللخ هللي ( رذعوللَ اإلطللذاساد القذHPFS( . ّ ًظللبم الولفللبد )OS/2) 0الزشللغ٘ل اّاط 
( ٗشرت دل٘لَ اعلزٌبدا ئللٔ أعلوبن HPFSفاى الل) FAT. ّخالفبن لٌظبم الولفبد  NTٌّٗذّص 

الولفبد . بوب أًَ ٗغزعول ُ٘تل٘خ أبضش بفبنح لزٌظ٘ن الذل٘ل . ًّز٘غخ لزلك فلاى عول٘لخ 
الْطْخ ئلٔ الولفبد فَ٘ أبضش عشعخ ا ّبزلك االعزفبدح هي هغبؽخ القشص أبضش بفلبنح 

 .  FATًظبم الولفبد  ّفعبل٘خ هي
( ثزخظ٘ض ث٘بًلبد الوللف فلٖ قطبعلبد ثلذالن هلي HPFSٗقْم ًظبم هلفبد األدان العبلٖ )

( ثوعلْهبد عي القطب  ُل ُْ هغزخذم أم HPFSعٌبق٘ذ )بلغزشاد( . ّلتٖ ٗؾزفع الل)
 ه٘غبثبٗللذ 8ال ا  فاًللَ ٗقللْم ثزٌظلل٘ن القللشص أّ القغللن هغللزخذهبن ؽضهللبن ؽغوِللب 

 (8 MB ا هل )ذب٘لْ ثبٗ 0 (2KB رخظض ث٘ي الؾضم . ُزٍ العول٘خ رؾغلي األدان ا ألى  )
سؤّط القشانح/التزبثخ ل٘غذ ثؾبعخ ئلٔ العْدح ئلٔ الوغلبس طلفش فلٖ بلل هلشح ٗؾزلبط 

 فِ٘ب ًظبم الزشغ٘ل ئلٔ هعلْهبد ؽْخ الوغبؽخ الوزْفشح أّ ؽْخ هلف هع٘ي .
 

 
 

 ( :NetWare) ىظاو امللفات ىتوير
زشغ٘ل ًْف٘ل ًزْٗش ًظبم الولفبد ًزْٗش الزٕ رن رطْٗشٍ خظ٘ظلبي ٗغزخذم ًظبم ال

 لالعزعوبخ هي قجل خبدم ًزْٗش.
 
 

 :Linux Ext2 and Linux Swap (Ext2)  ىظاو ملفات لييلص
( رلن رطلْٗشٍ للعولل هلل ًظلبم Linux Ext2 and Linux Swapئى ًظبم الولفلبد) 

 ( . UNIXظلبم الزشلغ٘ل ٗلًْتظالزشغ٘ل لٌ٘تظ )لٌ٘تظ ُْ اإلطلذاسح الوغبً٘لخ هلي ً
 ر٘شاثبٗذ . 0ّ ًظبم الولفبد ُزا ٗذعن  ؽغن أقظٔ لقشص أّ قغن ٗظل ئلٔ 

 

 

 : Understanding partitions فَه األقشاو
 ثعللذ ئروللبم عول٘للخ الزِ٘ئللخ الف٘ضٗب ٘للخ للقللشص ٗوتللي رقغلل٘وَ ئلللٔ عللذح أعللضان

ذح هٌفظللخ .  هلل هٌفظلخ أّ أقغلبم ا ّظلب ف أّ هِلبم بلل قغلن رعبهلل بْؽلذح ّاؽل 
 ئهتبً٘خ ئعشان رِ٘ئخ هٌطق٘خ ألٕ هٌِب  ثٌْ  هخزلف هي أًظوخ الولفبد .

 ببسة ثعذ الق٘بم ثعول٘خ الزِ٘ئخ الوٌطق٘خ للقلشص أّ القغلن ٗشلبس ئللٔ رللك القغلن 
 (Volume label  ا بغللضن هللي عول٘للخ الزِ٘ئللخ أًللذ رغللأخ لزعطللٖ اعللوبن للقغللن )

 عن ٗغبعذ علٔ رؾذٗذ القغن ثغِْلخ .أعشٗذ لَ الزِ٘ئخ . ُزا االالزٕ ي
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 ؟ ملاذا ىشتخدو عدة أقشاو
ئى التض٘ش هي األقشاص الظللجخ ٗلزن اعلزخذاهِب بقغلن ّاؽلذ بج٘لش ا هولب ٗلإدٕ 
لعذم االعزفبدح القظْٓ هي هغبؽخ القشص أّ الوظبدس الزٖ ْٗفشُلب . للزلك ًلغلأ ئللٔ 

أقغلبم ثلذالن هلي قغلن  رقغ٘ن القشص الظلت ئلٔ عذح أقغبم ا فعٌلذ اعلزخذام علذح
 ّاؽذ بج٘ش ًْفش الو٘ضاد الزبل٘خ :

 
 . ئهتبً٘خ رٌظ٘ت)رشب٘ت( أبضش هي ًظبم رشغ٘ل علٔ ًفظ القشص الظلت 
 . االعزخذام األهضل للوغبؽخ الوزْفشح علٔ القشص الظلت 
 . ععل الولفبد أبضش أهبًب 
  ّبزلك الٌغخ رقغ٘ن الج٘بًبد ف٘ضٗب ٘بن ٗغعل عول٘خ ئٗغبد الولفبد أبضش عِْلخ ا

 االؽز٘بؽٖ للج٘بًبد .
 

أىواع األقشاو :

 الممتةةة ( ّ Primary) األولةةة ْٗعلللذ صالصلللخ أًلللْا  هلللي األقغلللبم ُّلللٖ: 

 (Extended ّ ) المنطقةة (Logical) . القغللوبى األّلللٖ ّ الووزللذ ُوللب القغللوبى

 الش ٘غ٘بى للقشص .  القشص الظلت الْاؽذ ٗوتي أى ٗؾزلْٕ ؽلْالٖ أسثعلخ أقغلبم أّل٘لخ

 (Primary( ا أّ صالصللخ أقغللبم أّل٘للخ ّ قغللن ّاؽللذ هوزللذ )Extended أهللب القغللن . )

 ( .Logicalالووزذ ف٘وتي رقغ٘وَ ئلٔ إٔ عذد هي األقغبم الوٌطق٘خ )

 
 
 

 : Primary Partitions األقشاو األولية
ٗوتي أى ٗؾزْٕ القغن الوٌطقٖ علٔ ًظبم الزشغ٘ل ا ئلٔ عبًت إٔ عذد هي 

هللضالن هلفللبد الجللشاهظ أّ هلفللبد الوغللزخذم( . ّ قجللل رٌظلل٘ت ًظللبم هلفللبد الج٘بًللبد )
الزشغ٘ل ٗغت الق٘لبم ثبلزِ٘ئلخ الوٌطق٘لخ  للقغلن االثزلذا ٖ)األّلٖ( ثبعلزخذام ًظلبم 

 هلفبد هزْافر هل ًظبم الزشغ٘ل الوشاد رٌظ٘جَ .
 لللللشص( عللٔ القلPrimary Partitionsئرا ببى ٌُبه العذٗللللذ هلي األقغلللللبم األّل٘لخ ) 

الظلت ا فأى ّاؽذان هٌِب فقؾ ٗوتي أى ٗتلْى هش ٘لبن ّفعلبالن فلٖ ًفلظ الْقلذ . القغلن  
( ُْ القغللللن الزٕ ٗغزٌِغ هٌَ ًظبم الزشغ٘ل عٌلذ ثلذن Active Partitionالفعللللبخ )

رشغ٘ل التوجْ٘رش . األقغبم األّل٘لخ األخلشٓ رتلْى هخف٘لخ ا ّالج٘بًلبد الوْعلْدح علِ٘لب 
ال ٗوتي الْطْخ ألِ٘ب . أى الج٘بًبد الوْعْدح عللٔ القغلن األّللٖ ٗوتلي رتْى هؾو٘خ ّ

 الْطْخ ألِ٘ب فقؾ عي ؽشٗر ًظبم الزشغ٘ل الزٕ رن رٌظ٘جَ علٔ رلك القغن .
ئرا بٌذ رخطؾ لزٌظ٘ت أبضش هي ًظلبم رشلغ٘ل ّاؽلذ عللٔ ًفلظ القلشص الظللت فاًلك 

عظلن  أًظولخ الزشلغ٘ل ال علٔ األسعؼ عزؾزبط ئلٔ ئًشبن أبضش هي قغن أّللٖ ا ألى ه
 ٗوتٌِب االعزٌِبع ئال هي القغن األّلٖ فقؾ .

 
 

 : Extended Partition الكشه املنتد
 رللن اثزتللبس القغللن الووزللذ بطشٗقللخ )عللج٘ل( للؾظللْخ علللٔ ؽللْالٖ أسثعللخ

أقغبم . ّفٖ الؾق٘قخ فبلقغلن الووزلذ ٗعزجلش ؽبّٗلخ ّالزلٖ ٗوتلي رقغل٘وِب ف٘ضٗب ٘لبن  
 ش هؾذّد هي األقغبم الوٌطق٘خ .ثخلر )ئًشبن( عذد  ٘

ئى القغن الووزذ ال ٗؾول الج٘بًبد ثشلتل هجبشلش ا  ثلل ٗغلت ئًشلبن أقغلبم هٌطق٘لخ 
ػوي القغن الووزذ لزخضٗي الج٘بًبد . ّ األقغبم الوٌطق٘خ ٗغت أى رِ٘ئ هٌطق٘بن ا هلل 

 ئهتبً٘خ اعزخذام ًظبم هلفبد هخزلف لتل قغن هٌطقٖ ٗزن رِ٘ئزَ .
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 : Logical Partition الكشه امليطكي
ثْعذ القغن الوٌطقٖ دا وبن ػوي القغن الووزذ ا ُّْ ٗؾزلْٕ عللٔ الج٘بًلبد 

 هلللي القغلللن الوٌطقلللٖ  ع)الولفلللبد( ّ أًظولللخ الزشلللغ٘ل الزلللٖ ٗوتٌِلللب االعلللزٌِب
 ( .OS/2, Linux, Window NT هضل )

 
غلبم الزْػ٘ؼ الزبلٖ ٗج٘ي قشص طلجبن هقغن ئلٔ أسثعخ أقغبم س ٘غ٘خ : صالصخ أق
 أّل٘خ ّ قغن ّاؽذ هوزذ ا ّ القغن الووزذ هقغن ثذّسح ئلٔ قغو٘ي هٌطق٘٘ي .

( أهلب FAT, NTFS, HPFSاألّل٘خ رن رِ٘ئزِب ثٌْ  هخزلف هي ًظبم الولفلبد ) مبل األقغب
 ( .FATالقغو٘ي الوٌطق٘٘ي فزن رِ٘ئزِوب ثٌْ  ّاؽذ هي ًظبم الولفبد ُّْ )

  
 

 مع األقشاو و أىواع أىظنة امللفات .:  يوضح الكرص الصلب 3الشلل رقه 

 

 

 
 
 
 
 
   

 
 
 

 

 

كيف يشتيَض اللنبيوتر ؟

 رعزولللذ الت٘ف٘لللخ الزلللٖ ٗغلللزٌِغ ثِلللب التوج٘لللْرش عللللٔ ؽشٗقلللخ رقغللل٘ن
 القشص ا ّبزلك علٔ ًظبم الزشغ٘ل ًفغَ . 
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العنلية األساسية يف االستيَاض :

 خح الوعبلغللا رأخللز ّؽللذ Onعٌللذ ّػللل هفزللبػ رشللغ٘ل التوج٘للْرش علللٔ الْػللل 
( هِوخ الغ٘طشح ّالق٘بدح . فزقلْم هجبشلشح ثزٌف٘لز الزعل٘ولبد الوْعلْدح CPUالوشبضٗخ )

( الزٖ رؾْٕ ثشًبهظ ثلذن رشلغ٘ل التوج٘لْرش ا الغلضن األخ٘لش  BIOS ROMػوي رابشح الل )
( رؾزْٕ علٔ سّر٘ي االعزٌِبع ا ُزا لشّر٘ي هجشهظ لقشانح BIOSهي رعل٘وبد الجْ٘ط )

( هلي أّخ قطلب  -Master boot record MBR -ع الغل٘ذ )الش ٘غلٖ( )علغل االعلزٌِب
 فٖ أّخ قشص طلت ف٘ضٗب ٖ .

 
 :0أًظش الشتل 

 )الش ٘غٖ( الغ٘ذ: قشص طلت هل عغل االعزٌِبع  0الشتل سقن 
 
 
 

 
 

 

 
 ع( ٗؾزللْٕ علللٔ ثشًللبهظ االعللزٌِبMBRئى عللغل االعللزٌِبع الش ٘غللٖ )

الش ٘غٖ ا ّعذّخ القغن الزٕ ٗؾزْٕ ّطف ببهل لتل أقغبم القشص الظلت . ّٗقلْم  
( ثزٌف٘ز الجشًلبهظ الوْعلْد فلٖ علغل االعلزٌِبع BIOSالشّر٘ي الوْعْد فٖ الجْ٘ط )

الش ٘غللٖ لزغللزوش عول٘للخ االعللزٌِبع . ّثعللذُب ٗقللْم ثشًللبهظ االعللزٌِبع الش ٘غللٖ  
ّلٖ ُْ الفعبخ ؽبل٘بن ا أهلب ئرا بلبى ٌُلبه ثبلزذق٘ر فٖ عذّخ القغن لوعشفخ إٔ قغن أ

قغن أّلٖ ّاؽذ فقؾ ا عٌذُب ٗتول ًظبم الزشغ٘ل عول٘خ الزؾو٘لل ّ االعلزٌِبع هلي 
 رلك القغن. 

 أهلب ئرا اؽزللْٓ القللشص الظلللت عللٔ أبضللش هللي قغللن أّللٖ ّاؽللذ ا فللإٔ هللي األقغللبم 
للك علغل )الزٖ رؾزْٕ عللٔ ًظلبم رشلغ٘ل ( ٗوتلي للتوج٘لْرش أى ٗغلزٌِغ هٌِلب رو

االعزٌِبع الوخضى فٖ القطب  األّخ للزلك القغلن ؟ علغل االعلزٌِبع ُلزا  ٗوزللك 
 ثشًللبهظ اعلللزٌِبع هظلللون خظ٘ظلللبن لزشلللغ٘ل ًظلللبم الزشلللغ٘ل الوْعلللْد فلللٖ رللللك 
القغن ا عغل اعزٌِبع ًظبم الزشغ٘ل ُزا عبدح ٗتزت فٖ القغن عٌذ ئعشان الزِ٘ئخ 

ئػللبفزَ )إٔ عللغل اعللزٌِبع ًظللبم الوٌطق٘للخ لللزلك القغللن ا هللل العلللن ثأًللَ ٗوتللي 
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 الزشلللغ٘ل ( الؽقلللبن علللي ؽشٗلللر ثعلللغ الجلللشاهظ الخذه٘لللخ الخبطلللخ ثٌظلللبم الزشلللغ٘ل
 ( . DOS SYS Utility)هضالن:  

ثعذ رو٘٘ض )رؾذٗذ( إٔ األقغبم ُْ الفعبخ ٗقْم ثشًلبهظ االعلزٌِبع الش ٘غلٖ ثزشلغ٘ل 
هظ االعلزٌِبع ُلزا ثشًبهظ االعزٌِبع الخلبص ثلزلك القغلن ا ّرجعلبن للزلك ٗقلْم ثشًلب

ثزؾو٘ل هلفبد ًظبم الزشغ٘ل الؼشّسٗخ ا ل٘أخز ًظلبم الزشلغ٘ل صهلبم الغل٘طشح ّٗتولل 
 عول٘خ الزشغ٘ل . 

 

 معلومات حول أىظنة التشغيل :

(  NTا ّ ٌّٗللذّص  52/58ا ّ ٌّٗللذّص  x2أ لللت أًظوللخ الزشللغ٘ل )دّط ا ّ ٌّٗللذّص
هلي القلشص الظللت . ّعللٔ  رعزوذ علٔ القغن األّلٖ الفعبخ فٖ عول٘خ االعلزٌِبع

بللل ؽللبخ فللاى أًظوللخ الزشللغ٘ل الوخزلفللخ رعزوللذ علللٔ القغللن األّلللٖ الفعللبخ ثطللش  
 هخزلفخ . 

هي القغن األّلٖ الفعلبخ الوْعلْد  فقؾرغزٌِغ   52/58ا ّ ٌّٗذّص  x2دّط ا ٌّٗذّص 
 علٔ القشص الظلت األّخ .

الخلبص  عبهظ االعلزٌِبٗوتٌِب االعزٌِبع هي القغن الوٌطقٖ ا ّلتي ثشً NTٌّٗذّص 
ٗغت أى ٗتْى هْعْدان فٖ القغن األّلٖ الفعبخ الوْعْد علٔ القشص الظلت   NTثًْذّص
 األّخ .  
( ٗوتٌللَ االعللزٌِبع هللي القغللن الوٌطقللٖ فللٖ ؽبلللخ اؽزللْٓ القغللن OS/2) 0اّاط

 ( األّلٖ هي القشص الظلت . 2GBع٘غبثبٗذ ) 0الووزذ القغن الوٌطقٖ ػوي الل 
 

 

 شاو إدارة األق

 أعذاد القغن األّلٖ الفعبخ :
 عٌذ ئًشبن عذح أقغبم أّل٘خ علٔ القشص الظلت لزٌظ٘ت علذح أًظولخ رشلغ٘ل 

هخزلفخ ا ٗغت عٌذُب ئخجبس التوجْ٘رش إٔ هي ُلزٍ األقغلبم األّل٘لخ عل٘لخ االعلزٌِبع  
 هٌِللب ا  ئى القغللن الللزٕ ٗقللْم التوج٘للْرش ثبالعللزٌِبع هٌللَ ٗللذعٖ ثبلقغللن الفعللبخ

 (Active Partition ٖ ّفٖ ؽبلخ عذم ّعْد قغلن فعلبخ عللٔ القلشص الظللت الف٘ضٗلب )
 األّخ فاى التوجْ٘رش لي ٗزوتي هي االعزٌِبع هي رلك القشص .

 
ٗغلت الزأبلذ هلي  قغوبن ًشطبن قجل الق٘بم  ثعول٘خ ّػل قغن أّلٖ هب  تحذيز! :

ٕ ٗوتللي ( ا القغللن الللزBootable Partitionأى ُلزا القغللن ٗوتللي االعللزٌِبع هٌللَ )
( ّٗؾزْٕ علٔ هلفبد ًظلبم   Logically formattedاالعزٌِبع هٌَ ٗتْى هِ٘أ هٌطق٘بن )

 الزشغ٘ل الؼشّسٗخ ا ألًَ ال ٗوتي االعزٌِبع ثذّى ًظبم رشغ٘ل .
 

 االستخداو ادتيد لألقشاو امليطكية  :

ٌُبه صالصلخ أعلجبة إلًشلبن قغلن هوزلذ ّهلي صلن رقغل٘وَ ئللٔ علذح أقغلبم 
 هٌطق٘خ.

  الْطْخ ئلٔ الولفبد الوْعْدح عللٔ القغلن الوٌطقلٖ علي ؽشٗلر علذح ٗوتي
 أًظوخ رشغ٘ل .

  ٔاألقغبم الوٌطق٘خ رغبعذ فٖ اعلزخذاهبد هزعلذدح  للوغلبؽخ الوزلْفشح علل
 القشص الظلت .

  األقغبم الوٌطق٘خ روتي هلي رقغل٘ن الولفلبد ف٘ضٗب ٘لبن ئللٔ هغوْعلبد رغلِل
 لفبد .عول٘خ رٌظ٘وِب ا بوب رضٗذ هي أهي رلك الو

 

 

 الوصول إىل ىفص امللفات عرب أىظنة تشغيل خمتلفة :
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 ئى ّعْد أقغبهبن هٌطق٘لخ علذح ل٘غلذ ثؾبعلخ ألى رتلْى هخف٘لخ هضلل األقغلبم
( فلٖ ًفلظ الْقلذ . Visibleاألّل٘خ ا ف٘وتي الؾظْخ علٔ عذح أقغبم هٌطق٘خ هش ٘خ ) 

طخ أًظولخ لزلك ٗوتلي الْطلْخ ئللٔ إٔ ث٘بًلبد هخضًلخ عللٔ قغلن هٌطقلٖ هلب ثْاعل
رشغ٘ل هخزلفخ رن رٌظ٘جِب علٔ أقغبم أّل٘لخ أّ هٌطق٘لخ هخزلفلخ ا ثشلشؽ أى القغلن 

 الوٌطقٖ ٗغزخذم ًظبم هلفبد رغزط٘ل أًظوخ الزشغ٘ل الزعبهل هعَ )إٔ فِوَ( .
 

: بوب فٖ الشعن الزْػ٘ؾٖ الزبلٖ للقشص الظلت الزٕ رن رقغل٘وَ ئللٔ  مثلا 
 ( ا ؽ٘للش أى بللل هلليLogicalي هٌطق٘لل٘ي )( ّ قغللوPrimary٘صالصللخ أقغللبم أّل٘للخ )

( DOS, Windows, windows NT, OS/2) 0ا ّ اّاط NTدّط ا ّ ٌّٗلذّص ا ّ ٌّٗلذّص  
ا ّ إٔ هلي األقغلبم األّل٘لخ الضالصلخ ٗوتلي أى  FATرغزط٘ل رو٘٘ض أّ فِن ًظبم الولفبد 

قغلبم عللٔ فِلن ّ اعلزعوبخ الولفلبد الوخضًلخ ػلوي األ رتْى فعبلخ ا بوب أًِلب قلبدسح
 الوٌطق٘خ .

 

 : 2الشتل سقن 
 
 

 
 

 

 

 

 جعل استخداو الكرص أكثر كفاءة :

لتبهللل  FATئرا ّعلذ قللشص طللت بج٘للش الغللعخ ّأسدًلب اعللزخذام ًظلبم الولفللبد 
الوغبؽخ الوزبؽخ علٔ القلشص أّ أ لجِلب ا هلي الووتلي هٌلل ػل٘ب  علضن هلي هغلبؽخ 

 طغ٘شح .  FATالقشص ثبعزخذام عذح أقغبم 
رخضى فٖ ّؽذاد رخظل٘ض رغلؤ ثبلعٌبق٘لذ   FATالوْعْدح علٔ قغن اللبل الج٘بًبد 

 ( . بل عٌقْد هظون لزخضٗي عذد صبثذ هي قطبعبد القشص .Clustersأّ التلغزشاد )
( ا لتٌلَ 2GBع٘غبثبٗلذ ) 0ٗذعن قلشص أّ قغلن ؽغولَ ؽلْالٖ  FATئى ًظبم الولفبد 

هِوب ٗتي ؽغن القلشص أّ هي العٌبق٘ذ ا ّلزلك ّ 52.202ٗخظض فقؾ ّبؾذ أقظٔ عذد 
القغن ا فاى عذد القطبعبد فٖ العٌقْد )التلغزش( الْاؽلذ ٗغلت أى ٗتلْى بج٘لشان بفبٗلخ 

 52.202ؽزٔ ٗوتي رخظ٘ض بل الوغبؽخ الوزْفشح عللٔ القلشص أّ القغلن ػلوي اللل 
 عٌقْد .

ّعلٔ بل ؽبخ بلوب صاد ؽغن العٌقْد الوغلزخذم صادد الوغلبؽخ الوفقلْدح هلي ؽغلن 
 القغللن ا ّ ؽزللٔ لللْ أى ؽغللن  ث٘بًللبد هلللف هللب أطللغش بض٘للشان هللي ؽغللن  القللشص أّ
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العٌقْد ا فاى التوج٘لْرش ٗعبهلل رللك العٌقلْد عللٔ أًلَ هؾغلْص ثبلتبهلل ا ِّٗولل ثق٘لخ 
الوغبؽخ الوزْفشح علٔ رلك العٌقْد ا هوب ٗغجت فلٖ فقلذ علضن هلي هغلبؽخ القلشص 

 دّى فب ذح.
 
 

خ للعٌبق٘ذ هل الفقذ فٖ هغبؽخ القغن الغذّخ الزبلٖ ْٗػؼ األؽغبم الوخزلف -
 الوغزخذم :
 

ححه األقشاو اذتحه األدىى للعيكود الفكد التكرييب يف املشاحة

16-127 MB            2 KB 2% 

128-255 MB 4 KB 4% 

256-511 MB 8 KB 10% 

512-1023 MB 16 KB 25% 

1,024-2,047 MB 32 KB 40% 

2,048-4,096 MB 64 KB 50% 
 
 
ا أهلب  0222ّ ٌّٗلذّص  NT( لؾغن العٌقْد هزبؽلخ فقلؾ هلل ٌّٗلذّص  KB 64 ى الل)ئ

 أًظوخ الزشغ٘ل األخشٓ فال رغزط٘ل العول ثِب .
 ٗوتلللي هٌلللل الفقلللذ فلللٖ هغلللبؽخ القلللشص ّ رللللك ثبعلللزخذام أقغلللبم راد أؽغلللبم

 طغ٘شح ا ألى األقغبم الظغ٘شح رغزخذم ؽغن اطغش للعٌبق٘ذ . 
( ٗتْى ؽغن العٌقْد MB 1,024,047ه٘غبثبٗذ ) 1,024,047 قغن ؽغوَمثل :ا  
 KB20 فٖ ُزا القغللللللللللللن ا فاى الل  KB 0ا فلْ رن رؾضٗي هلف ؽغولللَ  KB 20لذَٗ
الجبق٘لخ هلي  KB 22)ؽغن العٌقْد( ببهلخ عْف رغزخذم لزخضٗي رلك الولف ًّفقذ اللل  

ا ُلزا  MB  108هلي ؽغلن العٌقلْد ا ّلتلي للْ رلن رقغل٘ن هغلبؽخ الزخلضٗي ئللٔ أقلل
 KBا فعٌذهب ًقلْم ثزخلضٗي ًفلظ الوللف ) KB 0القغن عْف ٗغزخذم عٌبق٘ذ  ؽغوِب 

 ( فاى الولف عْف ٗأخز ؽغن العٌقْد روبهبن دّى إٔ فقذ فٖ هغبؽخ الزخضٗي .0
 
 

 
 تبشيط الوصول إىل امللفات و حتشني أمً امللفات :

و٘للل الولفللبد ّاألدلللخ ئرا بللبى لللذٌٗب قللشص طلللت بج٘للش الغللعخ ا ّقوٌللب ثْػللل ع
( ّاؽذ ا فاى ُلزا علْف ٗلإدٕ علشٗعبن ئللٔ Root Directoryالفشع٘خ رؾذ دل٘ل عزسٕ )

ععل ُ٘تل٘خ القشص هعقذح الزشب٘ت ا ّرظلجؼ عول٘لخ رٌظل٘ن الولفلبد ّ األدللخ الفشع٘لخ 
 أبضش طعْثخ .

ئى االعزعوبخ الزبٖ لألقغبم الوٌطق٘خ ٗغبعذ فٖ رغٌلت ُلزٍ الوشلببل ا ثجغلبؽخ 
 ن رقغلل٘ن الولفللبد ئللللٔ هغوْعللبد ا بللل هغوْعللخ ٗلللزن رخضٌِٗللب فللٖ قغلللن ٗللز

 هٌطقللٖ ا ّعٌللذهب ًؾزللبط ئلللٔ إٔ هللي رلللك الوغوْعللبد ٗوتٌٌللب ثغللِْلخ الْطللْخ
ألِ٘ب ا ؽ٘ش أى رعق٘ذ الذل٘ل قذ أطجؼ أقلل هلي الغلبثر ا  هولب ٗغلوؼ ثبلْطلْخ ئللٔ  

 الولفبد الوطلْثخ ثغشعخ أبجش .
د الؾغبعلخ ثبعلزخذام أقغلبم ئػلبف٘خ ا هلضالن ئرا أسدًلب أى بوب ٗوتي صٗبدح أهي الولفب

ًؾذ هي الْطْخ ئلٔ هغوْعلخ هعٌ٘لخ هلي الولفلبد ا ٗوتٌٌلب رخلضٗي رللك الولفلبد فلٖ 
 قغن هٌطقٖ هغزقل ّ هي صن ئخفبن رلك القغن لوٌل الْطْخ ئلَ٘ .

ّ ئرا بٌلب ًغلزخذم ابضلش هلي ًظلبم رشلغ٘ل عللٔ ًفلظ القلشص الظللت فل٘وتي رِ٘ئلخ 
 غللبم الوٌطق٘للخ ثأًظوللخ هلفللبد رخللض أًظوللخ الزشللغ٘ل الوْعللْدح علللٔ القللشصاألق
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الظلت ا ُزا ٗضٗذ هي خظب ض األهي ثبلٌغجخ للولفبد هوب ٗؾذ هي ئهتبً٘خ ّطْخ ًظلبم 
الزشغ٘ل ئلٔ الج٘بًبد الوْعْدح علٔ أقغبم أخشٓ . بوب أى األقغلبم الوٌطق٘لخ روتٌٌلب 

أّ الوِوخ . هلضالن ئرا رلن ّػلل ًغلخخ هلي هي رخضٗي ًغخ ئػبف٘خ هي الولفبد الؾشعخ 
( ا ُلزا القغلن ٗوتلي الْطلْخ ئل٘لخ هلي بلل  FATهلفبد هِوخ علٔ قغن هٌطقلٖ ) 

ا فلْ ؽظل أى لن ًلزوتي  FATأًظوخ الزشغ٘ل الزٖ رغزط٘ل الزعبهل هل ًظبم الولفبد 
هي رشغ٘ل )اعزٌِبع( أؽذ أًظوخ الزشغ٘ل ُزٍ ثغجت هشتلخ هب ا ف٘وتٌٌب رشلغ٘ل 

 ٌِبع( ًظبم رشغ٘ل  خش ّ هي صن الْطْخ ئلٔ الج٘بًبد الوِوخ الوطلْثخ .)اعز

 

 

 فَه أحرف الشواقات:

عٌذ ثذن رشغ٘ل ًظبم الزشغ٘ل )االعزٌِبع( ا ٗقلْم ًظلبم الزشلغ٘ل ثزخظل٘ض 
 الخ( لتل هي األقغبم األّل٘خ ّ الوٌطق٘خ علٔ بل األقشاص .. ,:C:, Dؽشّف للغْاقبد )

د ُزٍ رغزعول هي قجل الوغلزخذم ا ّبلزلك هلي قجلل ًظلبم الظلجخ ا ؽشّف الغْاقب 
الزشغ٘ل ا ّ هي قجل الزطج٘قبد الوخزلفلخ للْطلْخ ئللٔ الولفلبد الوْعلْدح عللٔ رللك 

 األقغبم .
 ٗقْم ًظبم الزشغ٘ل ثزغ٘٘ش أؽشف الغْاقبد عٌذهب ٗزن ئػبفخ قشص طلت  خش أّ ئصالخ .

ثاػلبفخ أّ ئصاللخ أّ ًغلخ  قغلن  أّ  ئى رخظ٘ض أؽشف الغْاقبد لشثوب ٗزغ٘ش عٌذ الق٘لبم
 ئعبدح رِ٘ئخ قغن هب ثٌْ   خش هي أًظوخ الولفبد أّ اعزٌِبع ًظبم رشغ٘ل  خش . 

ئى األعجبة الزٖ هي الووتي أى رلإدٕ لزغ٘٘لش أؽلشف الغلْاقبد هلي الووتلي أى رلإدٕ 
ثللذّسُب ئلللٔ الزغللجت فللٖ ثعللغ الوشللببل ثبلٌغللجخ لللجعغ األعللضان الخبطللخ ثزشللت٘ل 

( . ئى الزطج٘قللبد ّالزللٖ قللذ رللن ثشهغزِللب للجؾللش System configurationلبم )الٌظلللللل

فلللٖ هلفبد ثذن الزشغ٘ل لزؾذٗذ الغْاقبد قذ ال رتْى قبدسح علٔ هؾبببح )أّ الزت٘لف( 
هولب ٗغلجت ؽلذّس ثعلغ الوشلببل ا للزلك  دهل الزغ٘شاد الؾبطلخ فٖ أؽشف الغْاقب

 ٗغت علٌ٘ب فِن:
 

  ثزخظ٘ض الؾشّف للغْاقبد .ب٘ف ٗقْم ًظبم الزشغ٘ل 
 . الوشببل الوزشرجخ عي رغ٘٘ش أؽشف الغْاقبد 
  هللبرا ٗوتللي عولللخ عٌللذ الق٘للبم ثبلزقغلل٘ن لزفللبدٕ رغ٘٘للش أؽللشف

 الغْاقبد .

  ٖب٘ف ٗوتي هعبلغخ هشببل الزشلت٘ل الوزشرجلخ عٌلذ الزغ٘٘لش فل
 أؽشف الغْاقبد ّ الزٕ ال ٗوتي رفبدٕ ؽذّصَ .

 

 ص اذترف للشواقات :كيف يكوو ىظاو التشغيل بتخصي

 ,DOS, Windows 3x) 0ّ اّاط 52/58ّ ٌّٗلللذّص  x2دّط ّ ٌّٗلللذّص  -
windows 95/98, OS/2: ) 

رقْم أًظوخ الزشغ٘ل الغلبثقخ ثزخظل٘ض أؽلشف الغلْاقبد ثززلبثل )ثٌغلر( 
 صبثذ ال ٗزغ٘ش ببلزبلٖ:

ٗقللْم ًظللبم الزشللغ٘ل أّالن ثزخظلل٘ض ؽللشف للقغللن األّلللٖ الللزٕ ٗغللزط٘ل رو٘٘للضٍ 
وللَ( فللٖ القللشص الظلللت األّخ . إٔ أى ًظللبم الزشللغ٘ل ٗقللْم ثزخظلل٘ض أؽللشف )فِ

 الزٖ ٗغزط٘ل رو٘٘ضُب فٖ بل األقلشاص الظللجخ الوْعلْدح خعْاقبد لألقغبم األّل٘
 ّ علٔ الزْالٖ .

لٌزخ٘ل أى لذٌٗب صالصخ أقشاص طلجخ عللٔ عِلبص هلب ا فعٌلذهب ًقلْم  ّ بوضبخ: 
)إٔ ًظللبم الزشللغ٘ل( ٗقللْم ثزخظلل٘ض ثزشللغ٘ل )اعللزٌِبع( ًظللبم الزشللغ٘ل فاًللَ 

للقغلن  :Dألّخ قغن فعلبخ أّللٖ فلٖ القلشص الظللت األّخ ا ّ الؾلشف  :Cالؾشف 
 األّللللٖ األّخ اللللزٕ ٗغلللزط٘ل ًظلللبم الزشلللغ٘ل رو٘٘لللضٍ فلللٖ القلللشص الظللللت
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 ثللٌفظ الطشٗقللخ للقغللن األّلللٖ األّخ فللٖ القللشص الظلللت :Eالضللبًٖ ا ّ الؾللشف  
 الضبلش ...... ُّتزا . 

( علٔ قشص طلت ّاؽذ ا عٌلذُب ٗقلْم visibleلذٌٗب عذح أقغبم أّل٘خ هش ٘خ )لْ ببى 
ًظبم الزشغ٘ل ثزخظ٘ض ؽشف عْاقخ للقغن الفعبخ . ّ ئرا لن ٗتي ٌُبه إٔ قغلن 
فعبخ عٌذُب ع٘قْم ًظبم الزشغ٘ل ثزخظ٘ض ؽلشف علْاقخ ألّخ قغلن أّللٖ هزلبػ 

 ٗوتي لٌظبم الزشغ٘ل رو٘٘ضٍ .
م أّل٘خ هزبؽخ فٖ ًفلظ القلشص  هلي الووتلي اعزخذام عذح أقغبتحذيز!: 

 0ّ اّاط 52/58ّ ٌّٗذّص  x2أى ٗزغجت فٖ فقذ الج٘بًبد هل بل هي  دّط ّ ٌّٗذّص 
 (DOS, Windows 3x, windows 95/98, OS/2. ) 

 
ٗقللْم ًظللبم الزشللغ٘ل رخظلل٘ض أؽللشف عللْاقبد لتللل األقغللبم الوٌطق٘للخ الوعشّفللخ 

 قغبم الوٌطق٘خ الوْعْدح عللٔ القلشص الظللت األّخ ثبلٌغللللللللللللجخ لَ ا ثذاٗخ ثبأل
: لٌفزشع أى لذٌٗب قشطل٘ي طللج٘ي عللٔ عِبصًلب ا بلل هلي القشطل٘ي  هضالن ثبلزشر٘ت ا 

الظلج٘ي ٗؾزْٕ علٔ قغن أّلٖ ّاؽذ ّ قغو٘ي هٌطق٘٘ي ا فٖ ُزٍ الؾبللخ ٗقلْم 
ٗي لتلل هلي القغلو٘ي األّل٘ل٘ي الوْعلْد :C:  ّDًظبم الزشغ٘ل ثزخظ٘ض الؾشف٘ي 
لتل هي القغو٘ي الوٌطق٘٘ي األّخ ّ الضبًٖ  :E:  ّFالقشط٘ي الظلج٘ي ا صن الؾشف٘ي 

لتللل هللي القغللو٘ي  :G:  ّHالوْعللْدٗي علللٔ القللشص الظلللت األّخ ا ّ الؾللشف٘ي 
 الوٌطق٘٘ي األّخ ّ الضبًٖ الوْعْدٗي علٔ القشص الظلت الضبًٖ .

 
 ٖ هزللبػٗقللْم ًظللبم الزشللغ٘ل ثزخظلل٘ض أؽللشف عللْاقبد ألٕ قغللن أّللل

هزجقٖ ا ثذاٗخ ثبلقشص الظلت األّخ ا صن ألٕ قغن أّلٖ هزبػ هزجقٖ فلٖ القلشص  
 الظلت الضبًٖ ّ  الضبلش ّ .... ُّتزا .

ّأٗلخ   CD ROMأخ٘شان ٗقْم ًظللللبم الزشغ٘ل ثزخظ٘ض أؽشف عْاقبد لتلل هللللي اللل
 أّعبؽ رخضٗي قبثلخ لإلصالخ .

 ثزخظ٘ض أؽشف الغْاقبد . ثِزا الززبثل ٗقْم ًظبم الزشغ٘ل دا وبن 
 

 : NT ((Windows NTٌّٗذّص    -
فاًِلب رقلْم ثزخظل٘ض أؽلشف الغلْاقبد ثلٌفظ األعللْة   NTئرا رن رٌظ٘ت ٌّٗذّص 

الغبثر الزٕ رن ّطفَ . ّعوْهبي أؽشف الغْاقبد ُزٍ ال رزغ٘ش هِوب رغ٘شد األقشاص 
 .  NTالوْعْدح علٔ الغِبص هل ٌّٗذّص  مالظلجخ أّ األقغب

 
 

 أحرف الشواقات:   تيياريوٍاس

 لزْػؼ ب٘ف٘خ رخظ٘ض أؽشف الغْاقبد لٌأخز األهضلخ الزبل٘خ: 
ا رلن رقغل٘ن  52بوجْ٘رش ثَ قشص طلت ّاؽذ ا ًظت علَ٘ ًظبم الزشلغ٘ل ٌّٗلذّص  -

 . 5ُزا القشص بوب ُْ هْػؼ فٖ الشتل سقن 

 : 6الشلل رقه 

 ٌطق٘٘ي .بوجْ٘رش هل قشص طلت ّاؽذ ثَ قغن أّلٖ ّاؽذ ّ قغو٘ي ه
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 رللن رقغلل٘ن القللشص ئلللٔ قغللن هٌطقللٖ ّاؽللذ ّ قغللن هوزللذ ٗؾزللْٕ قغللو٘ي
 52ا ّرلن رٌظل٘ت ٌّٗلذّص  FATهٌطق٘٘ي ا القغن األّلٖ رن رِ٘ئزَ ثٌظبم الولفلبد  

 52اللزٕ رغلزط٘ل ٌّٗلذّص  FATعلَ٘ ا ّ أّخ قغلن هٌطقلٖ ُ٘لئ ثٌظلبم الولفلبد 
اللزٕ ال  NTFSَ ثٌظلبم الولفلبد رو٘٘ضٍ . ّلتي القغلن الوٌطقلٖ الضلبًٖ رلن رِ٘ئزل

 :Cالؾللشف   52رو٘٘للضٍ . فللٖ ُللزٍ الؾبلللخ عزخظللض ٌّٗللذّص  52رغللزط٘ل ٌّٗللذّص 
للقغن الوٌطقلٖ األّخ ّ علْف للي رخظلض إٔ ؽلشف  :Dللقغن األّلٖ ّ الؾشف 

للقغللن الوٌطقللٖ الوزجقٖ)الضللبًٖ( ألًِللب  ٘للش قللبدسح علللٔ رو٘٘للض ًظللبم الولفللبد 
 الوْعْد ثَ .

 
 

 فظ الوضبخ الغبثر هل ّعْد قشص طلت  خش رن رشب٘جَ .اٙى لٌأخز ً -
 

 . 52 صْٗػؼ بوجْ٘رش هل قشط٘ي طلج٘ي ّ ٌّٗذّ :7الشلل رقه 
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 رن رقغ٘ن القلشص الظللت األّخ ثلٌفظ الطشٗقلخ الزلٖ رلن ثِلب فلٖ الوضلبخ 
 52الغبثر ا فِْ ٗؾزْٕ ًفظ ًظبم الولفبد عللٔ األقغلبم ا ّرلن رٌظل٘ت ٌّٗلذّص 

 األّلٖ الْؽ٘ذ .علٔ القغن 
أهب القشص الظلت الضبًٖ فِْ أٗؼبن ٗؾزْٕ قغن أّلٖ ّاؽلذ ا ّقغلن هوزلذ هقغلن 

( الوْعللْد علللٔ القللشص FATثللذّسٍ ئلللٔ صالصللخ أقغللبم هٌطق٘للخ . القغللن األّلللٖ )
الظلت الضبًٖ ال ٗؾزْٕ عللٔ إٔ ًظلبم رشلغ٘ل ا أهلب القغلن الوٌطقلٖ األّخ هلي 

علَ٘ ا أهب القغو٘ي الوٌطق٘٘ي   NTت ٌّٗذّص ( رن رٌظNTFS٘القشص الظلت الضبًٖ )
 . FATالوْعْدٗي علٔ القشص الظلت الضبًٖ فٌظبم الولفبد لِوب ُْ 

ا عٌلذُب رقلْم ٌّٗلذّص  52عٌذ ثذن رشغ٘ل )اعزٌِبع( التوجْ٘رش عي ؽشٗلر ٌّٗلذّص 
 للقغللن األّلللٖ الفعللبخ الوْعللْد علللٔ القللشص الظلللت :Cثزخظلل٘ض الؾللشف  52

ألّخ قغلن أّللٖ رو٘لض ًظلبم هلفبرلَ هْعلْد عللٔ  :Dالؾشف  األّخ ا ثعذُب رخظض
القشص الظلت الضبًٖ ا رن رقْم ثزخظ٘ض أؽشف الغْاقبد لألقغبم الوٌطق٘لخ الزلٖ 

( ّ الوْعلْد FATللقغلن الوٌطقلٖ األّخ ) :Eرو٘ض ًظبم هلفبرِب ا فزخظلض الؾلشف 
 فبرللَ علللٔ القللشص األّخ ا لتٌِللب رزخطللٔ القغللن الوٌطقللٖ الضللبًٖ ألى ًظللبم هل

( ُْNTFS ٌّٗذّص ّ )٘ش قلبدسح عللٔ رو٘٘لض ًظلبم الولفلبد ُلزا . ّفلٖ القلشص  52 
للقغلن  :F( ا ّرخظض الؾشف NTFSالظلت الضبًٖ رزخطٔ القغن الوٌطقٖ األّخ )

 ( .FATللقغن الوٌطقٖ الضبلش ) :G( ا ّرخظض الؾشف FATالوٌطقٖ الضبًٖ )
ف علْاقخ قلذ خظلض للقغلن فٖ ُزا الوضبخ الضبًٖ هلي الوِلن هالؽظلخ ثلأى ؽلش

الوٌطقٖ علٔ القشص األّخ ا ّهلل ُلزا فلاى التوج٘لْرش قلذ اعلزٌِغ ثلٌفظ ًظلبم 
 الزشغ٘ل فٖ الوضبخ األّخ ا ّ األقغبم علٔ القشص األّخ لن رزغ٘ش.

علِ٘ب  52أى رغ٘ش أؽشف الغْاقبد ُْ ًز٘غخ إلػبفخ القشص الظلت الضبًٖ ألى ٌّٗذّص 
 رغزط٘ل  رو٘٘ض ًظبم هلفبرَ فٖ القشص الظلت ألّخ قغن أّلٖ :Dرخظ٘ض الؾشف 

 الضبًٖ قجل رخظ٘ض ؽشف ألّخ قغن هٌطقٖ هْعْد علٔ القشص األّخ . 
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فٖ الوضبخ األخ٘ش ا عٌشٓ ب٘ف ع٘زن رخظ٘ض أؽشف الغْاقبد لغِبص بوجْ٘رش ثَ   -
ًفظ األقشاص الظلجخ الوْعْدح فٖ الوضبخ الغبثر روبهبن ّثٌفظ الزقغ٘وبد ا لتي 

علللٔ القغللن  NT( رللن رٌظلل٘ت ٌّٗللذّص 8ٍ الوللشح ُللزا التوج٘للْرش )شللتل فللٖ ُللز
 الوٌطقٖ األّخ هي القشص الضبًٖ .

 
 . NT: ْٗػؼ بوجْ٘رش ثَ قشط٘ي طلج٘ي ا ّٗشزغل ثًْذّص  8الشتل سقن 

 
 

 
 

 
فِٖ عزقْم ثزخظ٘ض  FATرغزط٘ل رو٘٘ض ًظبم الولفبد  NTأّالن. ألى ٌّٗذّص

للقغللن  :Dفللٖ القللشص الظلللت األّخ ا ّ الؾللشف  للقغللن األّلللٖ األّخ :Cالؾللشف 
ا ثعلذُب علزقْم  FATاألّلٖ فٖ القشص الظلت الضلبًٖ ّ اللزٕ ًظلبم هلفبرلَ أٗؼلب 

ثزخظ٘ض أؽشف عْاقبد لتل  األقغبم الوٌطق٘خ علٔ ثبلزشر٘ت ا ألى بلل  NTٌّٗذّص
 رو٘٘ضُلللب NTرللللك األقغلللبم الوٌطق٘لللخ رؾزلللْٕ أًظولللخ هلفلللبد رغلللزط٘ل ٌّٗلللذّص

 ( .FAT,NTFS)بل هي  
 :Fللقغلن الوٌطقلٖ األّخ ّ الؾلشف  :Eالؾلشف  NTفٖ القشص األّخ رخظض ٌّٗذّص

للقغلن الوٌطقلٖ األّخ فلٖ  :Gللقغن الوٌطقٖ الضبًٖ ا ثعلذُب رخظلض الؾلشف 
للقغن الوٌطقٖ الضبًٖ فٖ القلشص الضلبًٖ ا ّالؾلشف  :Hالقشص الضبًٖ ا ّ الؾشف 

I: ًللقغن الوٌطقٖ الضبلش فٖ القشص الضب. ٖ 
هي الوِن هالؽظخ أى رخظ٘ض أؽشف الغْاقبد فٖ ُزا الوضبخ قذ رغ٘ش علي الوضلبخ 
الغللبثر س للن أى بللالن هللي القشطلل٘ي الوللزبْسٗي فللٖ الوضللبل٘ي هزطللبثق٘ي روبهللبن ّ 

الْؽ٘لذ ُللْ اًلَ فلٖ الوضللبخ األخ٘لش رغ٘لش ًظللبم الزشلغ٘ل ا ؽ٘لش أشللزغل  فاالخلزال
 . NTالتوجْ٘رش فٖ الوضبخ األخ٘ش ثًْذّص
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فلاى األؽلشف الوخظظلخ للغلْاقبد ال رزغ٘لش  NTؽظخ: ثعذ رٌظ٘ت ٌّٗلذّصهال
 ثزغ٘ش األقشاص أّ األقغبم فزؼل بوب ُٖ .

 هلللي الووتلللي أى رلللإدٕ ثعلللغ األعلللجبة ئللللٔ رغ٘لللش األؽلللشف الوخظظلللخ للللجعغ
 األقغبم ا بؾزف قغن هب أّ ئػبفخ قغن عذٗذ أّ ئعبدح رِ٘ئخ قغن هب . 

 

 ىتيحة لتغري أحرف الشواقات : املشاكل اليت مً املنلً أٌ حتدث

ئى رغ٘ش أؽشف الغْاقبد لتوج٘لْرش هلب ٗغلجت ؽلذّس هشلببل فلٖ رشلت٘ل 

( . هضالن : لٌفشع أًٌب ًظجٌب )سبجٌلب( علذح Applications configurationالزطج٘قبد )

. ٗوتٌٌلب ئًشلبن اخزظلبساد لزللك  :Dثشاهظ علٔ قغن هٌطقلٖ هخظلض للَ الؾلشف 
إٔ ّقللذ رشللغ٘ل إٔ هللي رلللك الجللشاهظ ثبلؼللغؾ علللٔ الجللشاهظ ا ؽ٘للش ٗوتٌٌللب فللٖ 

ا ؽ٘لش ٗقلْم ًظلبم الزشلغ٘ل ثبلجؾلش  52اخزظبسٍ هشر٘ي عجش ًظبم الزشغ٘ل ٌّٗذّص 
للعضْس علٔ الجشًبهظ الوطلْة ّ رشغ٘لَ . لٌفشع أى ؽشف الغْاقخ  :Dفٖ الغْاقخ 

للقغللن الوٌطقللٖ قللذ رغ٘للش ا عٌللذُب رلللك االخزظللبساد لللن رعللذ رإشللش ئلللٔ الوْقللل 
الظؾ٘ؼ للجشًبهظ . عٌذ الؼغؾ علٔ اخزظبس هب هشر٘ي ٗقْم ًظبم الزشغ٘ل ثبعزخذام 

أطجؼ ٗخض قغن  خلش  :Dلزشغ٘ل الجشًبهظ ا لتي فٖ ُزٍ الؾبلخ الؾشف  :Dالؾشف 
 هوب ٗغجت ؽذّس التض٘ش هي الوشببل .

( system configurationئى رغ٘للش أؽللشف الغللْاقبد ٗللإصش علللٔ رشللت٘ل الٌظللبم )

الزٕ ُْ هعزوذ علٔ أؽشف الغْاقبد األطلل٘خ الخبطلخ ثبألقغلبم . عللٔ  ثبلتبهل ّ
 ,AUTOEXEC.BATعلللج٘ل الوضلللبخ األّاهلللش الوْعلللذح فلللٖ الولفلللبد الزبل٘لللخ )

CONFIG.SYS, WIN.INI, SYSTEM.INI,  هلفلبد الٌظلبم األخلشٓ ّ الزلٖ رعزولذ ّ )
ف الغلْاقبد  علٔ أؽشف الغْاقبد ا ّ الزٖ لشثوب رقف عي العول ًز٘غلخ لزغ٘لش أؽلش

( ٗؾزلْٕ هلذخالد Windows 95/98  registry) 95/98ّبزلك فاى علغل ٌّٗلذّص 

 هِوخ رظجؼ  ٘ش راد فب ذح ئرا رغ٘شد أؽشف الغْاقبد .
 

 التكشيه لتفادي تغري أحرف الشواقات 

الزبل٘خ لزفبدٕ رغ٘ش أؽلشف الغلْاقبد الغ٘لش هش لْة  داعزخذام اإلعزشار٘غ٘ب
 فَ٘:
 الغْاقبد ًز٘غخ إلػبفخ أقغبم أّل٘خ . رفبدٕ رغ٘ش أؽشف   -

 
لزفبدٕ رغ٘ش أؽشف الغْاقبد الٌبرظ عي ئػبفخ أقغبم أّل٘خ ا ًؼ٘ف أقغبهبن أّل٘خ 
فقؾ لألقشاص الظلجخ الزٖ رؾزْٕ فقؾ قغن أّللٖ ّاؽلذ . األقغلبم اإلػلبف٘خ ٗوتلي أى 

ٕ علٔ قغلن أّللٖ ّاؽلذ هش لٖ )هزلبػ( عللٔ أ خرتْى هخف٘خ ا ُتزا ٗوتي الوؾب فؼ
 قشص . لتي ُزٍ الطشٗقخ ال روٌل دا وب الزغ٘ش فٖ أؽشف الغْاقبد .

 
 

 
 رفبدٕ رغ٘ش أؽشف الغْاقبد ًز٘غخ إلػبفخ أقغبم هٌطق٘خ .   -

 
 بلوللب أهتللي ئػللبفخ قغللن هٌطقللٖ فللل٘تي  خللش قغللن هٌطقللٖ فللٖ  خللش قللشص

طلللت ا ثِللزا الفعللل ًتفللل أى رجقللٔ أؽللشف الغللْاقبد دّى إٔ رغ٘٘للش . ّئرا بللبى هللي  
ؼشّسٕ ئػبفخ القغن الوٌطقٖ لقشص ل٘ظ ُْ القشص الخ٘لش فٌؾلبّخ ئػلبفخ القغلن ال

ئلٔ القشص أخش القشص الوغزِذف . أؽشف الغْاقبد الوخظظخ لزلك القشص عْف للي 
 رزغ٘للش ا ّ بللزلك بللل أؽللشف الغللْاقبد الخبطللخ ثللبألقشاص الزللٖ رغللجر رلللك القللشص

اقبد فلٖ األقلشاص الزبل٘لخ للَ )الزٕ روذ ئػبفخ القغن ئلَ٘( . ّلتلي بلل أؽلشف الغلْ 
 عْف رزغ٘ش .
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( هْعْدح ثل٘ي أقغلبم unallocatedئرا ببى ٌُبه عضن هي هغبؽخ القشص  ٘ش هخظظخ )
علٔ القشص ا ف٘وتي ئصاؽخ أّ ًقل بل األقغلبم ًبؽ٘لخ ال٘غلبس ّ ععلل الوغلبؽخ الغ٘لش 
ذ هخظظخ ًبؽ٘خ ال٘و٘ي إٔ فٖ ًِبٗخ القشص ا عٌذُب ٗوتي ئًشبن قغلن هٌطقلٖ عذٗل

 علٔ الوغبؽخ الغ٘ش هخظظخ فٖ ًِبٗخ القشص .
 
 رفبدٕ رغ٘ش أؽشف الغْاقبد عي ؽشٗر اعزٌِبع ًظبم رشغ٘ل هخزلف .      -
 

 ئرا ببى لذٌٗب عذح أقغبم أًظولخ هلفبرِلب هعشّفلخ هلي قجلل ًظلبم رشلغ٘ل ّاؽلذ 
أّ أبضش ا ثتل ثغبؽخ ًؼل ُزٍ األقغبم ثعذ إٔ قغن ًظبم هلفبرَ هعشّف هي قجلل بلل 

 أًظوخ الزشغ٘ل .
ا ّ ثعلغ  NTلٌفشع أًٌب ًغزخذم بالن هي ًظبهٖ الزشغ٘ل دّط ّ ٌّٗذّص هضالن: 

رو٘لض  NT. ّألى بلالن هلي دّط ّ ٌّٗلذّص  NTFSثٌ٘وب األخشٓ  FATاألقغبم ًظبم هلفبرِب 
ا فاًٌب ًقْم ثْػل ُزٍ األقغبم ُلٖ األّللٔ فلٖ  FATاألقغبم الزٖ ًظبم الولفبد ثِب 

فزْػلل فلٖ ًِبٗلخ القلشص . اٙى عٌلذ اعلزٌِبع إٔ هلي  NTFSقغلبم الللالقشص . أهب أ
رجقلٔ بولب ُلٖ ثغلغ  FATًظبهٖ الزشغ٘ل فاى أؽشف الغلْاقبد الخبطلخ ثأقغلبم اللل

 الٌظش عي ًظبم الزشغ٘ل الوغزخذم ؽبل٘بن . 
هعشّفخ )ٗوتي رو٘٘ضٍ( هي أ لت أًظولخ  FATًّظشان ألى األقغبم الزٖ ًظبم الولفبد ثِب 

ا فوي الوغزؾغي ّػل بل ُلزٍ األقغلبم قجلل إٔ أًلْا  أخلشٓ هلي أًظولخ  الزشغ٘ل
 الولفبد .
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