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سجل اإلقالع املمتد

،. أوالقرص،. ميكن أن يأخذ بقية املساحة الغري مقسمة عىل   [  9  ]  [  8  ]  [  7  ] ي األول القسم األول باستثناء.. عادة هذا األخري،القسم املمتد يف للقسم املنطقي واصف عبارة عن ERS/EBR/EPBR   [  1  ]  [  1  ]  سجل إقالع القسم املمتد  [  2  ]يف نظام تقسيم القرص دوس 
 وحقل عدد القطاعات ألذان يصفان املساحة التي ميكن أن تقع فيها  LBA.[  6  ] متلك حقل عنوان بداية القسم املمتد التي تصف املدخلة.  .(لكشلل رظنأ)أنظر للشكل(. MBR جدول أقسام.. يف  الثالثة أو حتى جميع األقسام األربعة األوليةاألقسام األوليةيأخذ مساحة أحد 

(. هذه القامئة ميكن أن تكون بطولأقراص منطقية من األقسام املنطقية  .(لكشلل رظنأ)الئحة موصولة يحتوي عىل   [  10  ] وعاء ولكنه األقسام األولية مثل بقية  ليس قسمنفرد ألنه.  .(لكشلل رظنأ)راجع بنية القسم املمتد أدناه(. تقنيا، القسم املمتد ال ميكن استخدامه ماألقسام املنطقية
. 32+ ستكون 7      دوس  نوفيل ، ويف 26 القرص األخري مايكروسوفت دوس املتوفرة لألقراص، مثال، يف املحارف ترفض إنشاء أقسام منطقية أكرب من عدد FDISKكن بعض نسخ ة للقسم املمتد(. لكيفي  .(لكشلل رظنأ)حسب املساحة املخصص

 EBR غري مستخدمة / أو محذوفة  .(لكشلل رظنأ)مثال( قطاع(62منطقة محجوزة  .(لكشلل رظنأ)عادة

EBRبنية 

 برتتيبمحرر القرص يظهر يف الرقم السحري، هذا   [  1  ] يف نهاية القطاع 0xAA55. وتوقيع سجل إقالع إجباري 1BEhيبدأ أيضا عند الحيد  ممتد جدول أقسام من  مدخلتان أوليتان؛ لكنه يستخدم فقطMBR ميلك نفس بنية EBR سجل إقالع القسم املمتد
0x55  0أوال ثمxAA أخريا، ألن األجهزة املتوافقة مع أنظمة IBM جل اإلقالع املمتد األول س. نهوي صغري برتتيب الست عرشية -بايت2 تخزن قيمEBR 1 4 املحدودة  .(لكشلل رظنأ)األقسام األوليةوبخالف . القسم املمتدن م قطاعأول   .(لكشلل رظنأ)أحيانا يكون الوحيد( يقع دامئا يف

 سيتضمنEBR 1 ثاين/تايل، سجل اإلقالع املمتد األول قسم منطقي.. ويف حالة وجود   [  2  ] الذي يصفه القسم املنطقيسبق  يEBR،. كل سجل إقالع ممتد القسم املمتد يف ؛MBR واحد داخل سجل جدول أقساممدخالت فقط( التي يتم تعريفها عن طريق 
  [  4  ] للقسم املمتد  تحدده فقط مساحة القرص املخصصةاألقسام املنطقية هذا يعني أن عدد   [  3  ] قامئة موصولة وبهذه الطريقة يصبح عندنا عدة سجالت إقالع ممتدة تشكل ؛EBR 2 تشري إىل سجل اإلقالع املمتد التايل مدخلة
 ميكن أنXP يف ويندوز مدير األقراص املنطقية، املحاذاة،. ونتيجة لهذا االختالف يف ميغابت-  1      حد أصبح يستخدم فيستا لكن منذ ويندوز القسم املمتد، ضمن األقسام املنطقية محاذاة يف   CHS  قياسات القرص أو ( كانت تستخدم  XP  .(لكشلل رظنأ)مبا فيها ويندوزأنظمة 

.[5]  [  3  ]يحذف القسم املمتد بدون تحذير املستخدم 

   EBR ضمن قطاعات اإلزاحة
(بايت .(لكشلل رظنأ)حجم  إقالع القسم املمتد العامةبنية. سجل 

ست عرشي عرشي

000 – 1BD 000 – 445 446   [  11  ] أو أية شفرة AAP، مثال مقرتن بأقسام VBR آخر، أي محمل إقالعر؛ وقد تتضمن ال تستخدم؛ ومعبئة. بأصفا

1BE – 1CD 446 – 461 16

جدول األقسام 

   .(لكشلل رظنأ)إزاحة وحجم القسم الحايل(  1املدخلة األوىل  # 

1CE – 1DD 462 – 477 16    .(لكشلل رظنأ)إزاحة والحساب حتى نهاية القسم املنطقي التايل(  2املدخلة الثانية. # 

1DE – 1ED 478 – 493 16
 ومعبئ.ة بأصفار[4] ال تستخدم 

             3املدخلة الثالثة.  # 

1EE – 1FD 494 – 509 16              4املدخلة الرابعة # 

1FE - 1FF 510 - 511 2 (511 عند 0xAA و 510 عند حيد 0x55. عىل القرص  .(لكشلل رظنأ)0xAA55 نهوي صغرير( مثل نهوي كبي  .(لكشلل رظنأ) برتتيب بايت شبيك55AAhتوقيع االقالع 

512 حجم إجاميل

املدخلة ضمن اإلزاحة
(بايتحجم  .(لكشلل رظنأ) EBR أو MBR-بايت يف جدول أقسام 16بنية. مدخلة 

عرشي *ست عرشي

1 ? E 0 1 مؤرش اإلقالع = غري نشيط(00h = قسم نشيط،  80h  .(لكشلل رظنأ)

1 ? F – 1 ? 1 1 –  3 3  : بداية القسمCHSعنوان 

1 ? 2 4 1 نوع القسمشفرة 

1 ? 3 – 1 ? 5 5 –  7 3  : نهاية القسمCHSعنوان 

1 ? 6 – 1 ? 9  8 – 11 4 [6]  : بداية القسمLBAعنوان 

1 ? A – 1 ? D 12 – 15 4 حجم القسم  .(لكشلل رظنأ)بحساب عدد القطاعات(

، عىل التوايلاملدخلة الثانيةى أو املدخلة األول. حيد 1CE أو 1BE تقرأ 1؟ E للحصول عىل الرقم الست عرشي * 
 القسم املمتد بايت ضمن512 حجم EBR سجالت بنية إحدى

 C0/H1/S1  عند العنوان الفيزيايئ 0القطاع املنطقي 

0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
[Removed]                                                                                    
01a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
01b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fe |................|
01c0 ff ff 83 fe ff ff 3f 00 00 00 b4 4b b6 0a 00 fe |................|
01d0 ff ff 05 fe ff ff f3 4b b6 0a 67 98 ee 11 00 00 |................|
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
01f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa |..............U.|

     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF

توقيع إقالع  .(لكشلل رظنأ)مدخلتان فقط(جدول أقسام ممتدحشو بايت صفر  .(لكشلل رظنأ)منطقة قد تستغلها بعض التطبيقات!(

قسم ممتد

MBR

مس.احة حرة

EBR 1 EBR 8
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.. قطاع6.000 ألن حجمه 10.999 وينتهي عند LBA.5.000 يبدأ عند عنوان القسم املمتد. أقسام منطقية 3 قطاع و6.000الشكل التايل يعرض قسم ممتد مع 
 لكل مسار قطاع20 وال قرص ثابت ميغابايتات 3ال يوجد قسم ممتد بحجم لتسهيل الرشح عىل القارئ،  يف الحقيقة، : تم اختيار القيم التالية فقطتنبيه

5.000  األولسجل إقالع القسم املمتد 

قطاع البداية عدد القطاعات

املدخلة األوىل 5.000 – 5.020 = 20 5.020  –6.999 + 1 = 1.980

املدخلة الثانية 5.000  –7.000 = 2.000 7.000  –7.999 + 1 = 1.000

 قطاع غري مستخدم19

5.020
 قطاع1.980 األول مع القسم املنطقي

6.999

7.000 سجل إقالع القسم املمتد الثاين

قطاع البداية عدد القطاعات

املدخلة األوىل 7.000  –7.020 = 20 7.020 – 7.999 + 1=  980

املدخلة الثانية 5.000 – 8.000 = 3.000 8.000  –10.999 + 1 = 3.000

 قطاع غري مستخدم19

7.020
 قطاع980القسم املنطقي الثاين مع 

7.999

8.000 سجل إقالع القسم املمتد األخري

قطاع البداية عدد القطاعات

املدخلة األوىل 8.000 – 8.020 = 20 8.020  –10.999+ 1 = 2.980

املدخلة الثانية 0 0

 قطاع غري مستخدم19

8.020
 قطاع2.980القسم املنطقي األخري مع 

10.999

  داخل القسم املمتد"EBR، راجع فقرة: "حساب EBRsملعرفة كيفية الحصول عىل بيانات 

EBRقيم 

  .(لكشلل رظنأ)قارن الجداول أعاله(.EBRs سجالت جدول أقسام مدخالت يف  بايت4املعلومات التالية عبارة عن قواعد عامة تطبق فقط عىل القيم املوجودة يف حقول 
” يف املدخالت التي تشري إىلحجم القسم( ستتجاهل قيمة "لينكس، وويندوز، مايكروسوفت دوس التي تستخدم مخطط التقسيم املمتد  .(لكشلل رظنأ)وتشمل أنظمة التشغيل املستخدمة يف إنشائها أو تغيريها، يف الواقع، معظم تقسيم القرصهذه القيم تعتمد عىل أداة 

. يجب أن تكون القيمة واحد أو أكرب. لينكس أنظمة تشغيل. باستثناء أن يف EBRقطاع آخر 
 : EBR( الذي ينتمي إىل نفس logical partition  .(لكشلل رظنأ)القسم املنطقي تشري إىل EBR   ول أقسام  جد( يف first entry  .(لكشلل رظنأ)املدخلة األوىل

.القسم املنطقي ( منfirst sector هذا والقطاع األول  .(لكشلل رظنأ)EBR قطاع( بني relative offset  .(لكشلل رظنأ)النسبية اإلزاحة( = Starting sector  .(لكشلل رظنأ)قطاع البداية•
 واألنظمة القدمية.ويندوز أكس يب  قطاع يف نظام 63؛. عادة تكون  القرص الثابت عىل نفسEBRمالحظة: غالبا هذه نفس القيمة لكل 

..القسم املنطقي ( لهذاtotal count of sectors  .(لكشلل رظنأ)للقطاعات( = العدد اإلجاميل  Number of sectors  .(لكشلل رظنأ)عدد القطاعات•
..  [  1  ] القسم املنطقي ال تعترب جزء من القسم املنطقي  وEBR( بني unused sectorsت غري مستخدمة  .(لكشلل رظنأ)مالحظة: أية قطاعا

.EBR التايل يف سلسلة EBR(؛ خالف ذلك، سوف تشري إىل سجل zero-bytes صفرية  .(لكشلل رظنأ)بايتات ستتضمن القسم املمتد يف EBR إذا كانت آخر EBRيف جدول أقسام ( second entry  .(لكشلل رظنأ)املدخلة الثانية
.(extended partition .(لكشلل رظنأ)القسم املمتد التايل ضمن EBR( لسجل relative address  .(لكشلل رظنأ)النسبي( = العنوان Starting sector  .(لكشلل رظنأ)قطاع البداية•

. القسم املمتد يف EBR ألول LBA التايل ناقص عنوان EBR لسجل LBA( = عنوان Starting sectorمبعنى آخر: قطاع البداية  .(لكشلل رظنأ)
 التايل.EBR( يبدأ من قطاع count التايل، لكن التعداد  .(لكشلل رظنأ)القسم املنطقي( يف total count of sectors( = العدد اإلجاميل للقطاعات  .(لكشلل رظنأ)Number of sectors  .(لكشلل رظنأ)عدد القطاعات•

 الغري مستخدم  .(لكشلل رظنأ)مساره التايل إىل جانب القطاعات األخرى يف ما يسمى القسم املنطقي يف EBR( هذا يشمل قطاع number of sectors. حساب عدد القطاعات  .(لكشلل رظنأ)EBR جدول أقسامي ( فfirst entryمالحظة: بخالف املدخلة األوىل  .(لكشلل رظنأ)
unused track أسفل(.2 و 1(.  .(لكشلل رظنأ)قارن تخطيط الشكل 

(.يظهر مضخم واحد  .(لكشلل رظنأ)EBRتتضمن قطاع و   [  2  ]  قطاع63، عادة  املنطقة الغري مستخدمة الخاص به متثل بقية املنطقيالقسم وEBR بني كل األرجوانالرسم أدناه ليست مقياس حقيقي للحجم،: الخطوط الرفيعة ب
 التايل، أو بني القسم املنطقي األخري ونهاية كامل القسم املمتد نفسه، يف حالة تم حذف/تحجيم أي قسم منطقي نشأ سابقا.EBRيف بعض األنظمة، قد تكون هناك فجوة كبرية غري مستخدمة بني نهاية القسم املنطقي و

املدخلة الثانية  اإلجاميل التي تشري لهاوعددها القطاعات بدايةقيم املدخلة األوىل  اإلجاميل التي تشري لهاوعددها القطاعات بدايةقيم  

ق.سم.

ق.سم.

ق.سم.ق.سم.

قسم

قسم

EBR

EBR

EBR

EBR

EBR

EBR
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 ،وهي أقسام تكون مخفية عن أنظمة التشغيل األخرى. مبا أن إصدارات0xC5 باستخدام املؤمنةاألقسام املمتدة   والنسخ األحدث تدعمDR DOS 6.0دي آر دوس  نظام   LBA).[  5  ]  .(لكشلل رظنأ)عنونة 0x0F( أو CHS  .(لكشلل رظنأ)عنونة 0x05 املمتد سيكون نوع القسمعادة 
DR-DOSعنونة الكتل املنطقية ال تدعم 7.03  حتى اإلصدار LBA 0 ال ميكنها التعرف عىل النوعx0F 0 وأنظمة التشغيل األخرى ال تتعرف عىل النوعxC5، عىل القرص يف جيجابايت 8 ميكن استغالل هذا لشغل مساحة تصل إىل أول DR-DOS(لكشلل رظنأ)مع.  

”unknown  .(لكشلل رظنأ)هذا النوع مخفي "0x85 قسم ممتد ثاين نوع لينكس دون تعارض بينها. هذا يشبه، فكرة دعم أنظمة LBA لتخصيص بقية القرص ألنظمة التشغيل التي تدعم 0x0F سواء كانت ضمن أقسام مؤمنة أو غري مؤمنة(، واستخدام األقراص املنطقية
 لكن، يجب0xCF ،0xD5 املؤمنة، و0x5E ،0x5F املقيدة/حرصية النفاذ، و0x15، 0x1F، 0x9B، 0x91 عن قصد املخفية تشمل: EBRs.. أنواع القسم املمتد األخرى التي ميكنها أن تتضمن سجالت   [  6  ]عن أنظمة التشغيل التي تدعم فقط قسم ممتد واحد( 

. رغم ذلكSPT   مسار   لكل   القطاعات  عدد  والرؤوس يرتكز عىل عدد LBA إىل CHS(، ألن ترجمةالظاهرية  .(لكشلل رظنأ)قياسات القرص يف القسم بدون معرفة CHSمن الصعب تفسري عناوين .. وصلها واألدوات التي تدعمها وال يجب أنظمة التشغيلمعاملتها وفق 
INT 13h(، و 63....1  .(لكشلل رظنأ)مسار لكل قطاع 63لقطاعات تصل إىل  بت 6 تستخدم دامئا بت 24 بقيم CHS املقدمة. عنونة CHSوحجم القسم  .(لكشلل رظنأ)بعدد القطاعات( املقدمة إن أمكن تسمح أيضا بحساب قياسات القرص التي تطابق عناوين  LBAعنوان بداية 

(، هذا يرتك15....0 رأس  .(لكشلل رظنأ)16 من أجل رؤوس تصل إىل  بت4  دامئا تستخدمATA CHS(. عناوين 1023....0 أسطوانة  .(لكشلل رظنأ)1024 ألسطوانات تصل إىل  بت10(، هذا يرتك 255....0 رأس  .(لكشلل رظنأ)256 من أجل رؤوس تصل إىل  بت8 .(لكشلل رظنأ)نداء النفاذ للقرص( عموما يستخدم 
(.CHS.  .(لكشلل رظنأ)ملعلومات أكرث راجع ATA-5 أقراص  بت معCHS.24 هذا يف ترجمة عناوين   [  7  ].( بت6+4+14=24( أي  .(لكشلل رظنأ)214=1+16383 أسطوانة  .(لكشلل رظنأ)16383 ألسطوانات تصل إىل  بت14

التسمية

 ...إىل/dev/sda  يعرف القرص الثابت األول أيضا بالشكل SATA وIDE الحقا، يف أقراص أألنويه، ويف SCSI، ..إىل آخره. وكام يف أقراص /dev/hdb ، والثاين بالشكل/dev/hda  بالشكلIDE األول نوع القرص الثابت املشابهة تشري إىل األنظمة ولينكس
حاوية الثاين...إىل آخره، وال يتم حساب القرص املنطقي ميثل /dev/hda6 األول. القسم السادس لقرص املنطقي، ميثل ا/dev/hda5. القسم الخامس /dev/hda1,  /dev/hda2, / dev/hda3,  /dev/hda4ستكون بالشكل  MBRآخره. األقسام األربعة يف 

..املوسوعة الحرة يف  امليثاق املستخدم يف تسمية األجهزة يف لينكس. ملعلومات أكرث راجع  [  8  ] كأحد األقسام األربعة MBR املمثل يف القسم املمتد

 (دتمملا مسقلا لخاد)داخل القسم املمتد(EBR حساب
يف إحدى توزيعات لينكس GParted رنامجب

..sda12 إىل sda5 أقسام منطقية من 8يتضمن / يظهر بإطار أزرق فاتح sda3 وواحد ممتد sda1, sda4, sda2 أقسام أولية 3 يتضمن sdaالقرص 

. وهذا ليس خطأ مهم، وميكن إصالحه،sda3، فيزيائيا قبل sda4” ألن قسم partition table entries are not in disk orderتظهر رسالة التحذير: “

showebr () 
{ 
   dd if=$1 skip=$2 bs=512 count=1 2> /dev/null | tail -c 66 | hexdump -n 32 -e  '"%07.7_ax " 
8/1 "%2.2x " 2/4 " %10d" "\n"'
}

 الست عرشي و/أوالعرشي مع حساب القطاع بLBA لعرض قطاع بداية hexdump. ثم EBR من املدخلتان األوليتان لعرض tail و ddهنا تستخدم 

  عن طريق طرفية. لينكس :EBRأو نفس الخطوات للحصول عىل معلومات أول 
1. fdisk -l /dev/sda
2. dd if=/dev/sda skip=<بدية القسم املمتد> of=/home/user/Desktop/first-ebr bs=512 count=1
3. tail -c 66 first-ebr | hexdump -n 32 -e '"%07.7_ax  "  8/1 "%2.2x " 2/4 " %10d" "\n"'

؛ ألن الخطأ هنا قد يعني تدمري القطاعات/البيانات عىل القرص.dd: استخدم بحذر أداة تنبيه

 :9 الجدول  يعرض ذلك القطاع باستخدام رقم إزاحة القطاع منshowebr، سكريبت EBRأول قطاع يف القسم املمتد سيكون أول 

   قطاع. 179719092  هذا. ويتضمن EBRمن بداية  63  الحيد / يبدأ عندsda5 تعلن أن القسم EBRاملدخلة األوىل يف جدول أقسام •
 إىل نهاية القسم املنطقي التايل.التايل EBR يف القسم املمتد. بينام التعداد هو تعداد القطاعات من بداية EBR أول من  179719155   التايل يبدأ عندEBRاملدخلة الثانية تعلن أن •
/sda أسفل، يعرض معلومات األقسام املنطقية واملمتد عىل القرص 12الجدول •
الحيد( وهذا هو رقم 63=300849192-300849255 : أي  .(لكشلل رظنأ)63/ يبدأ عند sda6( ميكنك االستنتاج أن القسم 11جدول  يف املدخلة الثانية  .(لكشلل رظنأ)أنظر 300849255(. مع األخذ بتعداد القطاع 300849192=1+336031668 -636880859 هو  .(لكشلل رظنأ)sda6تعداد القطاع للقسم •

.XPاملستخدم حتى وقت قريب يف معظم األنظمة، مبا فيها ويندوز 
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/dev/sda عىل القرصاألقسام املنطقية واملمتد 

sda عىلEBR وحساب املعطى الفعيل يف الصدفة، ميكننا حساب كامل سلسلة showebrباستخدام ما تعلمناه للتو، مع سكريبت 

.  .(لكشلل رظنأ)أنظر للصورةsda10 و sda9 ميغابايت مساحة شاغرة بني 1.75. هذا يقابل تقريبا  3592 لحظ أن أحد األقسام ميلك إزاحة من 
Gparted لحظ أيضا أن القسم )sda12 ميكن أن تجد هذا أيضا عىل األقراص التي تستخدم 63  بدال من  2048  يبدأ عند الحيد . 
  [  10  ] حيث محاذاة القطاعات تكون مهمة جدا SSD بايت أو عىل أقراص الحالة الصلبة 2048قطاعات 

سالمة بيانات القسم املمتد

 التي تصفها يف بداية هذه األقسام املنطقية، األكيد أن البيانات التي كانت هناك ستفقد. يف املثال التايلجدول األقسام،. وكتابة قطاعات  أقسام منطقيةتبقى موجودة !، لكن إذا تم إنشاء القسم املمتد بيانات،. عادة تقسيم القرصيف حالة حدوث مشكلة يف 
.05h يعرض سلسلة كاملة من األقسام من ضمنها القسم املمتد نوع sfdiskبرنامج 

هل يوجد جداول أقسام ببنية سيئة !؟
 إذا كان هناك قسم ممتد يشري إىلloopإنشاء جداول أقسام ببنية سيئة ممكن جدا، مثال، العديد من أألنويه ستدخل يف حلقة تكرار 

نفسه أو إىل قسم سابق يف السلسلة. 
إمكانية وجود قسامن ممتدان يف أحد قطاعات جدول األقسام هذه!، وبالتايل تشعب جدول األقسام. 

 إىل جانب05h ، وينشئ النوع 85h و 0Fh و 05h الذي ال يتعرف عىل نوع القسم املمتد fdiskمثال هذا ميكن أن يحدث مع برنامج 
0Fh يف الحقيقة، ال يوجد برنامج معياري .fdisk.ميكنه التعامل مع هذه الحالة، وسيحتاج املستخدم إىل عمل يدوي إلصالح ذلك 

 أحيانا هذا يكون مفيد، مثال، ميكن استخدام[6]نواة لينكس ستقبل التشعب. هذا يعني إمكانية وجود سلسلتان من األقسام املنطقية 
05h 85، بينام دوس  حتى يتعرف عليه نظامh بهذه الطريقة دوس سيكون مخفي عن ،DOS FDISKلن يعلق أو ينهار ألن األقسام 

.sfdisk. يف العادة إلنشاء هذا تحتاج إىل أداة مثل 1024 األسطوانةاملنطقية ستكون خلف 

# sfdisk -l -x /dev/hda
Disk /dev/hda: 16 heads, 63 sectors, 33483 cylinders
Units = cylinders of 516096 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from
0

   Device Boot Start     End   #cyls   #blocks   Id  System

/dev/hda1          0+    101     102-    51376+  83  Linux
/dev/hda2        102    2133    2032   1024128   83  Linux
/dev/hda3       2134   33482   31349  15799896    5  Extended
/dev/hda4          0       -       0         0    0  Empty
/dev/hda5       2134+   6197    4064-  2048224+  83  Linux
    -           6198   10261    4064   2048256    5  Extended
    -           2134    2133       0         0    0  Empty
    -           2134    2133       0         0    0  Empty
/dev/hda6       6198+  10261    4064-  2048224+  83  Linux
    -          10262   16357    6096   3072384    5  Extended
    -           6198    6197       0         0    0  Empty
    -           6198    6197       0         0    0  Empty
. . . 

/dev/hda10     30581+  33482    2902-  1462576+  83  Linux
    -          30581   30580       0         0    0  Empty
    -          30581   30580       0         0    0  Empty
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مالحظات

 TOSأتاري استخدم يف ERS(، عند عرض معلومات القسم املمتد. أما بارتيشن ماجيك  .(لكشلل رظنأ)يف PartitionInfo(، مثل، وسيلة سيامنتك  .(لكشلل رظنأ)باور كويست يستخدم يف برمجيات التشخيص من EPBR تعبري  ̂ .1
MBRسجل  قطاع. يف هذا الصدد، كل قسم منطقي يحايك تخطيط بنية قرص ثابت للقسم األوىل األول. ألن 63 يقع يف القطاع األول يف ما يسمى املنطقة الغري مستخدمة التي تساوي عدد القطاعات لكل مسار؛ عادة تكون EBR ، ب أ^ .2

 القسم األوىل األول للقرص.قطاع إقالع قطاع غري مستخدمة( ثم يأيت 62  .(لكشلل رظنأ)عادة يكون متبوع ب.   0  املسار يقع يف القطاع األول للقرص، القطاع األول من 
،  .(لكشلل رظنأ)الذي سيتضمن مدخلة واحدة فقط(.EBR لذلك، أي نظام تشغيل أو وسيلة تحتاج إىل النفاذ أو عد جميع األقراص املنطقية، يجب أن تتبع هذه السلسلة من املدخالت حتى آخر  ̂ .3

استثناء القرص املنطقي األخري يف القسم املمتد، شكل جدول األقسام املمتد مكرر مع كل قرص منطقيب

Z  إىل :D قرص أوىل، ستكون املحارف من :C املتوفرة ؛ إذا كان :.املحارف ال يستطيع إنشاء أقراص تزيد عن عدد FDISK . [9]،. ألن 23  يف معظم أنظمة دوس وويندوز السابقة، كان عدد األقراص املنطقية يف القسم املمتد مقيد ب.  ̂ .4
  .(لكشلل رظنأ)باستثناء األقسام األولية(.املحارف، ألن النظام ال يربط بني األقسام وDR-DOS FDISK قرص. هذا التقييد غري موجود يف 23متوفرة فقط من أجل 

 الDR-DOS FDISK . وحقيقة أن FDISK،. وجعلها غري عملية أو حتى مضللة عند ربط املحارف مع أقسام يف محارف األقراصالوظائف املتقدمة مثل وحدات التخزين املضغوطة أو املؤمنة ودعم تعدد املنصات زاد تعقيد قواعد إسناد 
ينشأ أقسام فقط ولكن أيضا يهيئ األقسام النشأة، جعل معرفة املحرف املقابل للقرص بال أهمية.

 . LASTDRIVE=32 CONFIG.SYS وحدة تخزين باستخدام توجيهات 32 والنسخ األحدث رسميا تدعم حتى Novell DOS 7نوفيل دوس
 قسم، ألن صدفة ويندوز أن يت ميكنها فقط النفاذ إىل23يف ويندوز أن يت والنسخ الالحقة. عدد األقراص املنطقية التي ميكن إنشائها أصبح غري محدود باستخدام امتداد إدارة القرص ؛ لكن عمليا، نادرا ما يحتاج املستخدمني إىل أكرث من 

.Z إىل :.Aاألقراص التي متلك محارف من :
\?\\. Volume{.uuid مثل:  \}UNC، وتسمح أيضا مبسارات املحارف يف وصل لألقسام إىل مسارات يف نظام ملفات آخر، بدال من استعامل شبيه يونكسالنسخ الحديثة من ويندوز تدعم نظام 

 لإلقسام بعد اسرتجاعها. CHKDSK، هذا إذا مل يتم املساس بجداول األقسام. ويوىص بعمل تفحص MiniTool  األقسام التي تحذفها إدارة القرص يف ويندوز إكس يب ميكن استعادتها بأدوات مثل  ̂ .5
 يف مدخالت جدول األقسام املمتد مرتبطة ببداية القسم املمتد نفسه.LBA، حقول بداية ب ا^ .6

 إىل القطاع األول يفالقسم املمتد بداية إزاحة من البايتات تعرض عدد جدول األقسام املمتد مدخلة يف النسبية القطاعات.. حقل  األقسام األولية يختلف عن استخدامها يفالقسم املمتد و املجموع يف النسبية القطاعاتاستخدام حقول 
قطاعات(. قيمة حقل القرص املنطقي إىل نهاية القسم قطاع إقالع  .(لكشلل رظنأ)من بداية القرص املنطقي التي تشكل عدد القطاعات يشري إىل قطاعات املجموع للقرص املنطقي(. الرقم الذي يف حقل جدول أقسام ممتد  .(لكشلل رظنأ)يتضمن القرص املنطقي

.القرص املنطقي إىل نهاية جدول األقسام املمتد مدخلة املعرف من قبل قطاع اإلقالعمن بداية عدد القطاعات  يساوي املجموع
  القسم األوىل يستخدم عادة كقسم نظام  .(لكشلل رظنأ)خصوصا يف ويندوز(. لكن إذا مل يكن هناك قسم للنظام، ميكن أن يكون كامل القرص قسم ممتد. ̂ .7
  .(لكشلل رظنأ)البنية الصناعية املعيارية املمتدة( سيكون دامئا هو األول عىل القرص الثابت. EISA. متلك قسم تضبيط OEM  بعض حواسيب صانعي القطع األصلية  ̂ .8
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U
عرب آيزال توجد أية مصادر عربية يف هذه الكتيبات ! باستثناء بعض املصطلحات القليلة من قاموس 

احتامل وجود أخطاء يف هذا الكتيب وارد. وسواء كان الخطأ من املصدر االنجليزي أو من الرتجمة العربية. إذا كنت متخصص أو مدون ميكنك مراجعة ومقارنة الكتيب باملصدر
االنجليزي للرتجمة. وتصحيحها يف كتابتكم مع اإلشارة إىل املصدر أو تصحيحها وإرسالها بالربيد اإللكرتوين أو عىل املدونة

            جهاد

2017يف فرباير/شباط.  
 – متت بحمد الله2019جدد يف محرم / سبتمرب/أيلول 
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