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سجل اإلقالع الرئييس

 بايت،  ذنم)يف512 حجم هذا القطاع التقليدي [31]،(CHS 0,0,1 أو بالتدوين الثاليث الفيزيايئ عند العنوان  ذنم)LBAعنونة الكتل املنطقية املسمى الخطي  بحساب التدوين 0  ذنم)عند الكتلة رقم 0 املطلقالقطاع ،، يحتلمقسمعىل قرص    [  16  ] قطاع إقالععبارة عن 
.،([  48  ] كيلوبايت 4 الحديثة حجم القطاع غالبا سيكون SSD. و AFقراص 

 وأنظمة أخرى.IBM  املتوافقة مع أنظمة املستخدمة يف األنظمة األقراص القابلة لإلزالةو الثابتة، مثل األقراص أجهزة التخزين الكبرية الوسيط يف بداية تقسيمهذا القطاع ينشئ آليا عند 
عادة، هذه الشفرة تقوم،   [  44  ]   [  1  ] محمل إقالع، الشفرة يف الغالب تدعى نظام التشغيل لتحميل   [  18  ]   [  21  ] تنفيذية شفرة عىل القرص، إىل جانب أنظمة ملفاتيحتفظ مبعلومات تصف تنظيم األقسام املنطقية املتضمنة يف العادة سجل اإلقالع الرئييس 

 أو حتى داخل نظام امللفات.MBR التي تأيت بعد القطاعات ميكن أن تقع يف GNU GRUB 2،، املرحلة الثانية من شفرة محمل اإلقالع توزيعات لينكس. مثال، يف معظم VBR  سجل إقالع القسم،، أو ترتبط بشفرةشفرة اإلقالع من املرحلة الثانيةباستدعاء 

 والطرق التي تحاول رفع هذا الحدMBR تريابايت عىل أقراص 2 والتي ال ميكن أن تتجاوز   [  46  ] مقيد مبساحة التخزين القابلة للعنونة MPT جدول األقسام ألن تنظيم   [  2  ] بايت( 512 × 232  ذنم) تريابايت2 ال يستخدم يف أقراص أكرب من سجل اإلقالع الرئييس
، وميكن أن تسبب تلف حقيقي يف البيانات عند استخدمها خارجMBR-بايت، ليست مدعومة رسميا، ألنها تكرس التوافق الذي بني محمالت اإلقالع الحالية ومعظم أنظمة التشغيل واألدوات املتوافقة مع 4096-بت أو قطاعات 33جزئيا باألخذ بحساب 

 خاصقسم إقالع. ويحتاج إىل إنشاء  تريابايت2 سيكون إجباري يف األقراص األكرب منGPT(، أي أن تخطيط UEFI  ذنم)الذي هو جزء من مواصفة GPT التحول إىل استعامل  بدأ2010بيئات أنظمتها املتحكم بالكاد فيها. لهذه األسباب وألسباب أخرى، منذ عام 
.،  [  43  ](  باللغة االنجليزيةUEFI مواصفة” باللغة العربية أو راجع GUID  ذنم)ملعلومات أكرث راجع: كتيب "جدول أقسام "(EFh.  ذنم)نوع ESPيسمى اختصارا  ،UEFI/GPTيف أقراص 

 تدعىMBR أيضا نسخة هجينة من  سيتضمنGPT يف ذلك القسم، يف هذه الحالة GRUB 2، مع تنصيب BBP قسم إقالعلكن برشط إنشاء  BIOS/GPTالبا إقالع هذا غ ، ويسمى  BIOS،[  20  ] يف أقراص GPTيف الواقع، ميكن أيضا استخدام تخطيط 
(.GPT من تعديل أو حذف BIOS/MBR تستخدم للتوافق مع اإلصدارات السابقة  ذنم)متنع أنظمة (EEh،  ذنم)نوع protective MBRاصطالحا 

. (VBRخاص يدعى قطاع إقالع . أو ما شبه ذلك  ذنم)ألن تلك الوسائط متلك superfloppies   [  61  ] ،، أو تنويعات قرصالقرص املرن ال يوجد يف وسائط التخزين التي بدون أقسام مثل MBRسجل 
.، علام أن األجهزة التي تحايك القرصالقرص الثابت ونقل التحكم إىل POST [19]أو عمل "اختبار التشغيل الذايت”  ، بعد تفحص العتادMBR سيكون املسؤول عن تحميل وتشغيل BIOS الربنامج الثابت   [  20  ]   [  18  ] عند إقالع الجهاز، BIOS/MBRيف أنظمة 

 صحيحة أيضا. من ناحيةبتهيئة. وينبغي أن يكون القرص CMOS إذا مل يكن موجود ضمن معلومات ذاكرة MBR لن يقلع قرص BIOS حتى و إن كانت ال تقبل اإلقالع. نظام جدول أقسام. ألنها متلك أيضا سجل إقالعالثابت أثناء إقالع النظام تتضمن أيضا 
 ذلك القرص مبارشة.  ذنم)راجع: إقالع النظام(.سجل إقالع،، تحميل وإقالع   محمل إقالع    أخر أوسجل إقالع مثل   [  38  ] النمط الحقيقي،، ميكن ألي برنامج يعمل يف رقم للقرصأخرى، حتى و إن مل يكن القرص ضمن سلسلة اإلقالع، ولكن كان ميلك 

نظرة عاّمة 
 بحجمRAM الجديد آنذاك والذي تضمن أيضا ذاكرة IBM XT يف حاسوب سيجيت من رشكة ميغابايت 10 بحجم قرص ثابت مع استخدام IBM PC-DOS 2.0، يف نظام 1983عام مارس/آذار  ظهر يف MBR،، وبالتايل اعتامد املقسمة وسائط التخزيندعم 

. FAT12، مع استخدام نظام ملفات8088 ومعالج إنتيل [48] كيلوبايت 128ابتدايئ 
 آنذاك استخدام منها قسم واحد فقط. ومل تتغري هذه البنية يف نظام التشغيلدوس،، ميكن للنظام أقسام أولية  كان يدعم أربعة  [  65  ]  [  26  ] جدول األقسام.، 1982يونيو/حزيران عام  من رشكة أي يب أم، يف ديفيد ليتون  كتبهاMBRسجل النسخة األصلية من 

(أسيك/ الست عرشي .  ذنم)أنظر أسفل: للطرحFAT16مع نظام امللفات DOS 3.0التايل 
 مل تستخدم أبدا األقسامويندوزو، OS/2 وPC DOS وMS-DOS. أنظمة DOS 3.30 تم اعتامدها يف القسم املمتد يف   [  33  ] األقراص املنطقية، وDOS 3.2 ظهر يف ، لألقسام األخرىكحاوية يعمل األقسام األولية وهو نوع خاص من [32]، القسم املمتد

 األول والثاين(.للطرح.  ذنم)أنظر أسفل:، 1996 حتى عام OS/2 وأنظمةدوس، طوال فرتة استخدام أنظمة الطرف الثالث وظيفيا من دون أي تغيري تقريبا، باستثناء بعض التطبيقات من شفرة اإلقالع ويسجل اإلقالع الرئيساملنطقية يف اإلقالع، لذلك ظلت بنية 
 هذا أيضا يعكس فكرة أن سجل  [  3  ]  ذنم)رغم أن الغرض الفعيل منها غري موثق( [26] للقرص األختام الزمني. وظهرت كذلك جيجابايت 8 لدعم األقراص األكرب من DOS 7.10 دوس و95B يندوز يف أنظمة و  LBA  [  31  ]عنونة الكتل املنطقية  ظهرت 1996يف عام

.، نظام امللفات ونظام التشغيلاإلقالع الرئييس قصد منه يف البداية أن يكون مستقل عن 
 مع أقسامLBA( بينام استخدمت 06h/0Bh،  ذنم)نوع FAT32 و FAT16B مع أقسام CHS [31]،، التي فرضت استخدام طريقة النفاذ إىل القرص يسجل اإلقالع الرئيسمع ذلك، قاعدة التصميم هذه تم تعديلها جزئيا يف تطبيقات مايكروسوفت األخرية من 

FAT16X و  FAT32X نوع(0  ذنمEh/0Ch).
 عىل نطاق واسع نتيجة شعبية األجهزة املتوافقة مع الحاسوب الشخيص وطبيعته الشبه ثابتة لسنوات عدة. لدرجة أنه تم دعمه يف أنظمةسجل اإلقالع الرئييس ذنم)التي أحيانا كانت سببا ملشاكل يف التوافق(، تم اعتمد  MBRرغم ضعف توثيق بعض تفاصيل 

  [  4  ].تقسيم الوسيط يف اإلقالع ومتعددة املنصات أخرى. وأحيانا كان يستخدم إىل جانب املعايري املوجودة مسبقا أو منصاتتشغيل 
  ذنم)سواء كان ذلك يف املحاكاة أو فعليا( مع مخطط  [  2  ]تريابايت  2يف القطاع هو يف حدود  بايت 512،، لهذا السبب الحجم األقىص للقرص املعتمد باستخدام   [  2  ] بت 32املستخدمة يف أنظمة التشغيل التجارية، مقيدة ب،  MBRمدخالت األقسام وشفرة إقالع 

توافق لإلصدارات، ورغم أنه ال يوفر MBR؛ وهو خليفة GPT.، هذه املخطط الجديد يدعى 2010(. لذلك، ظهرت الحاجة إىل مخطط آخر يف تقسيم األقراص الكبرية التي ظهرت يف السوق عام الغري معيارية  ذنم)دون استخدام الطرق MBRتقسيم القرص 
”(GUID  ذنم)سالمة البيانات(.  ذنم)راجع: كتاب “جدول أقسام التكامل، الهدف منها ضامن عملية protective MBR، تدعى اصطالحا MBR من هجينةمع األنظمة التي ال تدعمه. لكنه يوظف نسخة للحامية  السابقة

 األوىل يف القرص يف كال مخططي التقسيم "بالتوازي" و/أو من أجل السامح ألنظمة التشغيلتريابايت 2تم تصميمها وتنفيذها من قبل أطراف أخرى من أجل الحفاظ عىل األقسام الواقعة يف منطقة  hybrid MBRسجل اإلقالع الرئييس الهجني صيغ أخرى من 
 ميكنها أيضا أن تسبب مشاكل يف التوافق.الغري معيارية. لكن هذه الصيغ GPTالقدمية اإلقالع من أقسام 
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 التي تغريت فيها الشفرة قليالDOS 3.30 حتى 3.21، 3.20، 3.10، 3.00، 2.10، ويف اإلصدارات 1983 من عام IBM PC DOS 2.00نظام ( FDISK  ذنم)ضمن يفMBR التايل يعرض ألول                          الطرح

(CHS 0-0-1   ذنم)الفيزيايئ(  ذنم)0القطاع املطلق (8Ah إىل  00h بايت  ذنم)من139، يف أول   [  44  ] شفرة تنفيذية
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF

0000 FA 33 C0 8E D0 BC 00 7C 8B F4 50 07 50 1F FB FC [.3.....|..P.P...]
0010 BF 00 06 B9 00 01 F3 A5 EA 1D 06 00 00 BE BE 07 [................]
0020 B3 04 80 3C 80 74 0E 82 3C 00 75 1C 83 C6 10 FE [...<.t..<.u.....]
0030 CB 75 EF CD 18 8B 14 8B 4C 02 8B EE 83 C6 10 FE [.u......L.......]
0040 CB 74 1B 82 3C 00 74 F4 BE 8B 06 32 ED AC 8A C8 [.t..<.t....2....]
0050 AC 56 BB 07 00 B4 0E CD 10 5E E2 F4 EB FE BF 05 [.V......^.......]
0060 00 BB 00 7C B8 01 02 57 CD 13 5F 73 0C 33 C0 CD [..|...W.._s.3...]
0070 13 4F 75 ED BE A3 06 EB D2 BE C2 06 81 3E FE 7D [.Ou..........>.}]
0080 55 AA 75 C7 8B F5 EA 00 7C 00 00 17 49 6E 76 61 [U.u.....|...Inva]
0090 6C 69 64 20 70 61 72 74 69 74 69 6F 6E 20 74 61 [lid partition ta]
00A0 62 6C 65 1E 45 72 72 6F 72 20 6C 6F 61 64 69 6E [ble.Error loadin]
00B0 67 20 6F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 73 79 73 74 [g operating syst]
00C0 65 6D 18 4D 69 73 73 69 6E 67 20 6F 70 65 72 61 [em.Missing opera]
00D0 74 69 6E 67 20 73 79 73 74 65 6D 41 75 74 68 6F [ting systemAutho]
00E0 72 20 2D 20 44 61 76 69 64 20 4C 69 74 74 6F 6E [r - David Litton]
00F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
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 80 01 [................]
01C0 01 00 0B 7F BF FD 3F 00 00 00 C1 40 5E 00 00 00 [......?....@^...]
01D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 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

(DAh  إىل 8Bh بايت  ذنم)من 80رسائل أخطاء 

MBR DOS 3.30" التي حذفت يف Author - David Littonتوقيع الكاتب / عبارة "

 FDISK( عن طريق 1BDh  إىل  0F0h ذنم)من    [  43  ]  بايت حشو بايت صفر206

(؛ منطقة البيانات تعتمد عىل نظام امللفات وحجم، وبنية، القرص1FDh  إىل 1BEh-بايت،  ذنم)من 64جدول أقسام 

  [  58  ] -بايت يف نهاية القطاع؛ يف أنظمة إنتل، القيمة تخزن بحيث بايت املنخفض أوال واألعىل أخريا2توقيع إقالع، 

(1983 من عام IBM PC DOS 2.00(،  ذنم)باستثناء جزء صغري، هذه تطابق شفرة FDISK،  ذنم)مضمنة يف 95B  قبل 95A  وحتى ويندوز MS−DOS 3.30! املستخدمة منذ MBR                        الشفرة املعيارية 

(CHS 0-0-1   ذنم)الفيزيايئ(  ذنم)0القطاع املطلق (8Ah  إىل 00h بايت  ذنم)من 139، أول [44]شفرة تنفيذية 
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF

0000 FA 33 C0 8E D0 BC 00 7C 8B F4 50 07 50 1F FB FC [.3.....|..P.P...]
0010 BF 00 06 B9 00 01 F2 A5 EA 1D 06 00 00 BE BE 07 [................]
0020 B3 04 80 3C 80 74 0E 80 3C 00 75 1C 83 C6 10 FE [...<.t..<.u.....]
0030 CB 75 EF CD 18 8B 14 8B 4C 02 8B EE 83 C6 10 FE [.u......L.......]
0040 CB 74 1A 80 3C 00 74 F4 BE 8B 06 AC 3C 00 74 0B [.t..<.t.....<.t.]
0050 56 BB 07 00 B4 0E CD 10 5E EB F0 EB FE BF 05 00 [V.......^.......]
0060 BB 00 7C B8 01 02 57 CD 13 5F 73 0C 33 C0 CD 13 [..|...W.._s.3...]
0070 4F 75 ED BE A3 06 EB D3 BE C2 06 BF FE 7D 81 3D [Ou...........}.=]
0080 55 AA 75 C7 8B F5 EA 00 7C 00 00 49 6E 76 61 6C [U.u.....|..Inval]
0090 69 64 20 70 61 72 74 69 74 69 6F 6E 20 74 61 62 [id partition tab]
00A0 6C 65 00 45 72 72 6F 72 20 6C 6F 61 64 69 6E 67 [le.Error loading]
00B0 20 6F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 73 79 73 74 65 [ operating syste]
00C0 6D 00 4D 69 73 73 69 6E 67 20 6F 70 65 72 61 74 [m.Missing operat]
00D0 69 6E 67 20 73 79 73 74 65 6D 00   00   00 00 00 00   [ing system......]
00E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
00F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
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 80 01 [................]
01C0 01 00 0B 7F BF FD 3F 00 00 00 C1 40 5E 00 00 00 [......?....@^...]
01D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 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

[60] ،(DAh  إىل  8Bh بايت  ذنم)من 80رسائل أخطاء، يف 

.FDISK( عن طريق 1BDh  إىل DBhبايت الصفر  ذنم)من    [  43  ] بايت حشو 227

  [  42  ]، (NetBSDعادة ال تستخدم،  ذنم)باستثناء بعض األنظمة مثل 

( هذه املنطقة تعتمد عىل نظام امللفات وحجم وبنية القرص1FDh  إىل 1BEh-بايت   ذنم)من64جدول أقسام 

[58]-بايت يف نهاية القطاع يف أنظمة إنتل، تخزن بحيث بايت املنخفض أوال واألعىل أخريا 2  الرقم السحريتوقع إقالع/ 

اإلضافات التالية ظهرت يف األنظمة الالحقة:

[29]  يف اإلقالع التايل(0DFh إىل 0DCh  ذنم)التي من  بايت4(، أي إذا استخدمت هذه الشفرة يف إحدى تلك األنظمة، ستتغري 0DFh  إىل 0DAh  ذنم)من  بايت6 ختم الزمني. تستخدم ال95B/98/98SE/ME أنظمة 

  [  37  ] لغة اإلصدارة ؛ ظهرت فقط يف أنظمة ويندوز األحدث

.(XP/2000   ذنم)وجود هذا التوقيع دليل عىل وجود أحد أنظمة ويندوز أن يت، [36](، رقم تسلسيل يف ويندوز أن يت 1BBh إىل 1B8h بايت  ذنم)من 4توقيع قرص، 

DFhDEhDDhDChDBhDAh←حيود الختم الزمني 

070508810000 كتابتها إىل سجل اإلقالع :زمن ورقم القرص بايت تعكس 4مثال : 

دامئا أصفاررقم القرصثوايندقائقساعات  ذنم)برتتيب معكوس(

. لكن منذ[44]األخرى  MBR ويف العديد من أداوت RPM  مدير أقسام رانيشهذه الشفرة تطابق شفرة محمل اإلقالع املعياري يف  إىل القطاع األول عىل القرص الثابت. FDISK /MBR( كان يكتبها برنامج دوس 95Bهذه الشفرة املعيارية!  ذنم)قبل ويندوز 
 أكرث تعقيد من هذه.FDISK( أصبحت شفرة 95B  ذنم)ويندوز FAT32صدور نظام ملفات 

. طاملا توفرت فيه الرشوط التالية:x86هذه الشفرة أيضا مستقلة عن نظام تشغيل، أي ميكن استخدامها يف إقالع أي نظام يرتكز عىل معالج 
أن يكون نظام التشغيل عىل القرص الثابت األول الرئييس..1

أن يكون هناك قسم نشيط واحد فقط..2

 مقيد بتلك القيمة عند قراءة القرص(.INT 13 عىل القرص  ذنم)ألن روتني 1024أن يكون قطاع إقالع القسم عند أو تحت األسطوانة .3

أن يكون محمل إقالع النظام يف القطاع األول للقسم..4
، هذه الشفرة يجب أوال أن تنقلVBR إىل الشفرة املنسوخة هناك، لكن بخالف قطاع إقالع JMP ثم تنفذه بقفزة 0000:7C00C00 عند عنوان الذاكرة MBR تحمل قطاع BIOS [20]، شفرة POST [19]بعد فحص العتاد عن طريق برنامج التشغيل الذايت 

 سيحمل قطاع إقالع القسم النشيط يف نفس املنطقة.MBR   [  21  ] . هذا رضوري ألن، فيام بعد0000:0600نفسها إىل عنوان 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ranish_Partition_Manager
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/NetBSD
https://en.wikipedia.org/wiki/PC_DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/PC_DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/FDISK
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_95
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS


تقسيم القرص

 يصف مواقع، وأحجام،MPT جدول أقسام سوف يتضمن عىل MBR. ووفقا لذلك املخطط، عند تقسيم جهاز التخزين، MBR تستخدم يف إنشاء وصيانة أقسام FIDSK، أداة تدعى PC DOS 2.0 مع نظام IBMيف بداية مثانيات القرن املايض، قدمت رشكة 
 ذنم)أنظر للشكل أدناه(. ،،[33]( وحدات تخزين منطقية ذنم)أو  باألقسام  يشار إليهاوخصائص املناطق الخطية األخرى التي

األقسام يتعامل معها كأنها أقراص حقيقية متعددة، وميكن تهيئة كل قسم منها بنظام ملفات مختلف، أو استخدامها ألي غرض آخر. لكن حتى يعمل نظام التشغيل يجب تقسيم القرص إىل قسم واحد عىل األقل مع تهيئته. القسم يتألف من سلسلة
.،  محرر أقسامالربنامج املسؤول عن إنشاء وحذف وتحجيم األقسام ومعالجتها عىل القرص يدعى غالبا  ذنم)لكن حجم األسطوانات يتفاوت من قرص ألخر(.    [  47  ] عىل القرص الثابت، كل قسم محدد ببداية ونهاية أسطوانة معينة أسطوانات

  ذنم)البيانات الوصفية( يف مديرميتاداتا أو أقسام   BSD     disklabels  ،،[  42  ] بريكييل أو سجالت أقسام أنظمة   EBR،،[  34  ] سجالت إقالع القسم املمتداألقسام نفسها أيضا ميكنها أن تتضمن عىل بيانات تصف مخططات تقسيم للقرص أكرث تعقيد، مثال عىل ذلك، 
  LDM.،[  9  ]   [  17  ]األقراص املنطقية 

VBRسجل  (، وال ميكن أن يقع أبدا عىل أي قسم. ولذلك يسبق القسم األول عىل القرص. علام أن قطاع اإلقالع يف األجهزة التي بدون تقسيم أو يف القسم املنفرد يسمى 0 األول من القرص  ذنم)عند الحيد الفيزيايئ القطاع يقع دامئا يف MBRسجل كام ذكرنا، 
القطاع يف MBR الذي غالبا ما يضع نسخة أصلية من Ontrack Disk Manager إىل موقع فيزيايئ أخر عىل القرص؛ مثال عىل ذلك، جدول األقسام،، ميكن تحريك برامج إدارة اإلقالع أو DDO BIOS overlay   [  57  ]يف األجهزة التي توظف التقنية الربمجية 

 كام لو أنها تقع يف القطاع األول.MBRالثاين من القرص، ثم يخفي نفسه عن أي إقالع للنظام أو تطبيق. ويتم التعامل مع نسخة 

(.EBR،[34] وMBR الحقول يف جدول األقسام (.متلك نفس تعريفوحدات التخزين  ذنم)[33] األقراص املنطقية واألقسام يف قطاعات اإلقالع،،   [  32  ] قسم ممتد مدخلة، إحداها MBR جدول أقسام يف أولية مدخالت  4

تخطيط القطاع

 يف مدخالت8، أو   DR-DOS   7.07 و  PTS-DOS   6.60  ،  [  10  ] يف   AAPs،[  30  ]أقسام  كام يف  مدخالت،5، رغم أن بعض أنظمة التشغيل وأدوات النظام رفعت عددها إىل MBR جدول أقسام يف مخطط   [  26  ] لألقسام أولية  مدخالت4رسميا، هناك 
SpeedStorو AST وNEC     MS-DOS   3.x ، [  11  ]   [  12  ]  يف مدير األقراص مدخلة 16 ، أو حتى ،،Ontrack أنظمة MS-DOS وPC DOS.

عنوان

ست عرشي عرشي (بايتحجم  ذنم)  ذنم)التقليدية(سجل اإلقالع الرئييس بنية 

+000h 0+ (446  ذنم)األقىص436   اإلقالع  شفرة منطقة 

+1B8h 440+ (10  ذنم)حتى 4   [  36  ]   [  8  ]   [  7  ]   [  6  ]   [  5  ]     ذنم)اختياري(توقيع قرص

+1BCh 444+ 2 0x000 بال قيم  ذنم)عادة(

+1BEh 446+ 16   1  مدخلة قسم #

جدول أقسام أولية
+1CEh 462+ 16   2  مدخلة قسم #

+1DEh 478+ 16   3  مدخلة قسم #

+1EEh 494+ 16   4  مدخلة قسم #

+1FEh 510+
2

55h
  [  1  ] توقيع إقالع

+1FFh 511+ AAh

512 حجم إجاميل

شفرة إقالع
1مدخلة، # 

2مدخلة، # 

3مدخلة، # 

4مدخلة، # 

قرصسجل إقالع رئييسجدول أقسام

0x55AA
قطاع إقالع

قطاع إقالع

قطاع إقالع

بي،انات

بيانات

بي،انات

بيانات

بي،انات

جدول أقسام ممتد

جدول أقسام ممتد

0x55AA

0x55AA

قطاع إقالع

قطاع إقالع

وحدة تخزين

وحدة تخزين

سجل إقالع ممت،د

سجل إقالع ممتد

قسم ممتد

1قسم أويل # 

2قسم أويل # 

3قسم أويل # 

قطاع إقالع القسم األول 
قطا،ع إقالع القسم الثايت 

sda1 sda2

MBR

https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Byte
https://en.wikipedia.org/wiki/Decimal
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_address
https://en.wikipedia.org/wiki/PC_DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Ontrack_Disk_Manager
https://en.wiktionary.org/wiki/entry
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/NEC
https://en.wikipedia.org/wiki/NEC
https://en.wikipedia.org/wiki/NEC
https://en.wikipedia.org/wiki/NEC
https://en.wikipedia.org/wiki/AST_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/SpeedStor
https://en.wikipedia.org/wiki/DR-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/DR-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/PTS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/PTS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Active_Partition
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Active_Partition
https://en.wikipedia.org/wiki/MBR_partition_table
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_partitioning#Primary_partition
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_partition
https://en.wiktionary.org/wiki/entry
https://en.wikipedia.org/wiki/MBR_partition_table
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_partitioning#Primary_partition
https://en.wiktionary.org/wiki/Entry
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Ontrack_Disk_Manager
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_manager
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Drive_Overlay
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Disk_Manager
https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_disklabel
https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_disklabel
https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_disklabel
https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_disklabel
https://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_boot_record
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_editor
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder_(disk_drive)
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_table
https://en.wikipedia.org/wiki/FDISK
https://en.wikipedia.org/wiki/PC_DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM


ست عرشيعرشي(بايتحجم  ذنم)املعيارية  ذنم)الحديثة(. سجل اإلقالع الرئييسبنية 

000h+0+218(1  ذنم)جزء   اإلقالع   شفرة منطقة

  [  2  ]   [  29  ]   [  3  ]  للقرص ختم زمني
. 95B/98/98SE/ME و ويندوز MS-DOS 7.1–8.0 ذنم)اختياري، يف 

(NEWLDR مع OEM loader كبديل، ميكن أن يخدم كتوقيع 

0000h2+218+0DAh

1+220+0DCh(80h-FFhالقرص الفيزيايئ األصيل  ذنم)

0DDh+221+1(0-59ثواين  ذنم)

0DEh+222+1(0-59دقائق  ذنم)

0DFh+223+1(0-23ساعات  ذنم)

0E0h+224+( 222  ذنم)أو216(+000h، مدخلة الشفرة عند 2اإلقالع  ذنم)جزءمنطقة شفرة 

  [  36  ]   [  5  ]   توقيع قرص
 واألنظمة األخرى(NT/2000/Vista/7 و ويندوزUEFI  ذنم)اختياري، أنظمة

1B8h+440+4-بت32توقيع قرص 

 0000h  إذا كان(5 = محمي من النسخ ذنمA5Ah)2+444+1BCh

جدول أقسام أولية

1BEh+446+16  1  مدخلة قسم #

1CEh+462+16  2  مدخلة قسم #

1DEh+478+16  3  مدخلة قسم #

1EEh+494+16  4  مدخلة قسم #

  [  1  ] إقالعتوقيع 
55h

2
+510+1FEh

AAh+511+1FFh

512حجم إجاميل

ست عرشيعرشي(بايتحجم   ذنم)  [  30  ]دوس عائلة نظام  - AAP MBR بنية سجل اإلقالع الرئييس

000h+0+428  اإلقالع  شفرة منطقة 

  ذنم)اختياري(AAPتوقيع 
78h

2
+428+1ACh

56h+429+1ADh

  ذنم)اختياري(AAPسجل 
 خاصة(دالالتلها  AAP  يف   0  مدخلة قسم #  ذنم)

AAPالقرص الفيزيايئ 
(01h-7Fh, FFh  ذنم)محجوزة: .(00hغري مستعملة: ،  ذنم)(80h-FEh  ذنم)

1+430+1AEh

 CHS ذنم)بداية( عنوان ملف صورة/قسم AAP أو VBR/EBR3+431+1AFh

1B2h+434+1(  ذنم)اختيارية(00h  ذنم)غري مستعملة: AAP نوع القسممحجوزة من أجل 

AAPيف CHSمحجوزة من أجل عنوان نهاية 
 MBR تدقيق مجموع يستعمل أيضا يف +1B5h ذنم)اختيارية؛ البايت عند الحيد 

(000000h(؛ غري مستعملة تأخذ: PTS DE, BootWizardيف برنامج  ذنم)
3+435+1B3h

 AAP أو القطاعات النس،بية، للقسم VBR/EBR أو AAP مللف صورة LBAبداية 
  ذنم)أو ما يحايكDOS 3.31 BPB+ يف القطاع املحمل فوق مدخلة "القطاعات املخفية” يف كتلة   01C  h ذنم)املنسوخة إىل الحيد 

(EBRذلك( لدعم أيضا إقالع 
4+438+1B6h

4+442+1BAh(00000000h ذنم)اختيارية؛ غري مستعملة تأخذ:  AAP محجوزة للقطاعات يف 

جدول أقسام أولية،

1BEh+446+16  1  مدخلة قسم #

1CEh+462+16  2  مدخلة قسم #

1DEh+478+16  3  مدخلة قسم #

1EEh+494+16  4  مدخلة قسم #

  [  1  ] إقالعتوقيع 
55h

2
+510+1FEh

Aah+511+1FFh

512حجم إجاميل

ست عرشيعرشي(بايتحجم  ذنم)NEWLDR MBRبنية، سجل اإلقالع الرئييس 

NEWLDRسجل 
 ذنم)اختياري(

JMPS ،(EBh،  ذنم) / تعليمة قفزةNEWLDRحجم سجل  
(+00Ch/+018h/+01Ehلشفرة التي تبدأ عند الحيود ا من أجل 0Ah/16h/1Ch ذنم)غالبا، تأخذ القيم 

2+0+000h

NEWLDR”6+2+002hتوقيع محمل اإلقالع "

LOADER وسيلة اإلقالع الخاص بعلم اإلقالعالقرص الفيزيايئ و
(0 التالية، جميعا يجب أن تكون  بايتات3(  ذنم)إذا مل تستعمل، هذه و80h-FEh, 00h-7Eh, FFh, 7Fh ذنم)

1+8+008h

 أو ملف الصورة LOADER الخاص بقطاع إقالع وسيلة CHSعنوان 
(000000h(  ذنم)غري مستعملة تأخذ: IBMBIO.LDR ذنم)مثال، شفرة محمل اإلقالع 

3+9+009h

 ، ما عدا ذلك تأخذ من جدول األقسامDL للتسجيلالقيمة األدىن املسموح بها 
(FFh،  ذنم)استخدام دامئا مدخلة الجدول: (DL، :00h(،  ذنم)استخدام دامئا 80h ذنم)القيمة االعتيادية: 

1+12+00Ch

3+13+00Dh(000000hمحجوزة  ذنم)القيمة االعتيادية: 

LBA الخاص بقطاع إقالع وسيلة LOADERأو ملف الصورة 
(00000000h ذنم)اختيارية، غري مستعملة تأخذ: 

4+16+010h

VBR( خاص بوحدة إقالع Patch offset حيد رقعة  ذنم)
(01FDh أو  0024h إذا كانت غري مستعملة(،  ذنم)ما عدا ذلك تأخذ 0000h ذنم)القيمة االعتيادية: 

2+20+014h

2+22+016h(0000hتدقيق املجموع  ذنم)غري مستعملة تأخذ القيمة 

OEM loader6+24+018h توقيع محمل صانع املعدات األصلية

https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#BSIBM_OFS_1FDh
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#EBPB_OFS_19h
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 يف+003hعند الحيد  OEM label صانع املعدات األصلية بلصيقة+، املقرتن 0DAh، أنظر أيضا الحيد REAL/32 من أجل نظام تشغيل”MSWIN4 ذنم) "
VBRs)(  ذنم)اختيارية

متفاوتمتفاوتمتفاوت(+000h اإلقالع  ذنم)مدخلة الشفرة عندمنطقة شفرة 

  ذنم)اختياري(AAPتوقيع 
78h

2
+428+1ACh

56h+429+1ADh

1AEh+430+16 خاصة.دالالت، لها AAP يف   0  مدخلة القسم #  ذنم)اختياري(AAPسجل 

جدول أقسام أولية

1BEh+446+16  1  مدخلة قسم #

1CEh+462+16  2  مدخلة قسم #

1DEh+478+16  3  مدخلة قسم #

1EEh+494+16  4  مدخلة قسم #

  [  1  ] إقالعتوقيع 
55h

2
+510+1FEh

AAh+511+1FFh

512حجم إجاميل

ست عرشيعرشي(بايتحجم  ذنم)SpeedStorو  AST/NEC MS-DOS بنية سجل اإلقالع الرئييس يف

000h+0+380  اإلقالع     شفرةمنطقة 

AST/NECتوقيع 
(SpeedStor ذنم)اختياري، وليس من أجل وسيلة 

5Ah
2

+380+17Ch

A5h+381+17Dh

AST/NECجدول أقسام ممتد يف
(SpeedStorوسيلة  ذنم)اختياري، أيضا من أجل 

17Eh+382+16  8  مدخلة قسم #

18Eh+398+16  7  مدخلة قسم #

19Eh+414+16  6  مدخلة قسم #

1AEh+430+16  5  مدخلة قسم #

جدول أقسام أولية،

1BEh+446+16  4  مدخلة قسم #

1CEh+462+16  3  مدخلة قسم #

1DEh+478+16  2  مدخلة قسم #

1EEh+494+16  1  مدخلة قسم #

  [  1  ] إقالعتوقيع 
55h

2
+510+1FEh

AAh+511+1FFh

512حجم إجاميل

ست عرشيعرشي(بايتحجم  ذنم)DM MBR مدير القرص سجل بنية،

000h+0+252  اإلقالع  شفرة منطقة 

  ذنم)اختياري(DM مدير القرصتوقيع 
AAh

2
+252+0FCh

55h+253+0FDh

  ذنم)اختياري(DM مدير القرصجدول أقسام ممتد يف 

0FEh+254+16مدخلة قسم

10Eh+270+16مدخلة قسم

11Eh+286+16مدخلة قسم

12Eh+302+16مدخلة قسم

13Eh+318+16مدخلة قسم

14Eh+334+16مدخلة قسم

15Eh+350+16مدخلة قسم

16Eh+366+16مدخلة قسم

17Eh+382+16مدخلة قسم

18Eh+398+16مدخلة قسم

19Eh+414+16مدخلة قسم

1AEh+430+16مدخلة قسم

جدول أقسام أولية،

1BEh+446+16  1  مدخلة قسم #

1CEh+462+16  2  مدخلة قسم #

1DEh+478+16  3  مدخلة قسم #

1EEh+494+16  4  مدخلة قسم #

[1]إقالع توقيع 
55h

2
+510+1FEh

AAh+511+1FFh

512حجم إجاميل
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مدخالت جدول األقسام

القرص، هذه الثوابت الثالثة كانت طريقة للعنونة كتل البيانات عىل قطاعات ورؤوس وأسطوانات. حني كان يقسم وسيط التحزين باستعامل وحدات من PC XT من زمن حاسوب آي يب إم القرص الثابت هي تقنية يف MPT  جدول األقسام   [  26  ]مدخالت 
 ألن هذه األخرية ال متلك أصال أسطوانات أو رؤوس فيزيائية  ذنم)مادية(.SSD الحديثة  أقراص الحالة الصلبة باألقراص الحديثة الكبرية. بل ليست موجودة أصال يففيزيائيا هذه القيم غري مرتبط استخدام. اليوم CHS مبتتابعة   [  31  ]، عرفت اختصارا الثابت

(، واليوم عندما  [  7  ]. ذنم)وفقا لبعض املصادر 256 بدل 255،، عدد الرؤوس أصبح مقيد برقم 7.10 حتى اإلصدار MS-DOS/PC DOS. ونتيجة لوجود خطأ يف كافة إصدارات 0  وليس1 القطاع ، فهرسة القطاع تبدأ منCHS   [  31  ]كام هو متفق عليه، يف مخطط 
(.FE FF FF(  ذنم)راجع أسفل تحليل:63 254 1023 ذنم)   ملتتابعة  ا  كبري وال يتناسب مع هذه الحقول تستخدمCHSيكون عنوان 

protective MBR(، الذي يسبب التباس للمستخدمني ورمبا تلف يف البيانات.  ذنم)يف حالة سجل BIOS  ذنم)أحد قيود   [  46  ] جيجابايت 8 القريب من CHSحاجز    [  23  ]( مودولو  ذنم)تردد [22]حول يف األنظمة وأدوات القرص القدمية، قيمة األسطوانة غالبا ما تلتف
”.GUID( راجع أيضا كتيب "جدول أقسام 63, 255,، 1023 ملتتابعةا  تتطلب استخدامEFI،  مواصفة إنتل GPTعىل قرص 

تم التحول   CHS، [  18  ]  [  17  ]  [  31  ]ونتيجة ملحدودية عنونة    [  14  ]عىل قطاعات وأسطوانات، وليست عىل حدود بايت  بت مجزئة 16، بحيث INT 13h BIOS لتسهيل عمل النداءات إىل روتينات النفاذ للقرص  بايت2 مسجلة ضمن -بت10 قيمة أسطوانة
] جزء من الشفرة الداخلية( بايت دامئا ثابت، وهذه القيمة 29  ذنم)512  ذنم)أنظر للمثال(. حجم القطاع  بت32 باستخدام قيم جدول األقسام. الذي فيه طول القسم وعنوان بداية القسم كالهام قيم للقطاع مخزنة يف مدخالت LBA عنونة الكتل املنطقيةإىل نظام 

 وبرمجيات أخري.،النسخ االحتياطي و،،نظام امللفات أدوات ،تقسيم القرص أدوات ،محركات قواعد البيانات ،أنظمة التشغيل ،قطاعات اإلقالع ،،مجموعات الرشائح يف العديد من مكونات الحاسب، التي تشمل   [  24
 بايت،  ذنم)نتيجة عملية تحويل512،، رغم أن بعض هذه األقراص ال تزال تعلن يف النظام املضيف عن حجم القطاع  كيلو بايت4 بايت أو 4,096وظف قطاع بحجم ، ت(4K أو AF، أصبح متوفرا يف األسواق محركات أقراص  ذنم)بتقنية جديدة تدعى 2009منذ نهاية 
(. املوسوعة الحرة – النسخة االنجليزية يف 512e  ذنم)ملعلومات أكرث راجع موضوع 512أقراص محاكاة قطاع  يف القرص(، من أجل تجنب حاالت عدم التوافق يف التطبيقات، هذه النوع من األقراص يشار له باسم الربنامج الثابتيقوم بها 

2,199,023,255,040  ذنم)   بايت  512   –   تريابايت   2   ذنم)سواء يف املحاكاة أو فعليا( ال ميكن أن يتجاوز بايت512،، فإن الحجم األقىص وكذلك أعىل عنوان بداية للقسم يف أقراص قطاع  بت32باستخدام  MBR جدول أقساممبا أن عناوين وأحجام الكتل تخزن يف 
.GPT  أو GUID من الدوافع الرئيسية لتطوير جدول أقسام معرفات  تريابايت2 لذلك كان تجاوز مشكلة حد   [  2  ](.( بايت لكل قطاع29  ذنم)512( قطاع × 1 - 232  ذنم)4,294,967,295بايت أو 

، إذا تريابايت4، تعطي حجم كيل يقارب بايت512 باستخدام طول وعنوان كتلة البداية، قد يكون ممكن ولو نظريا تحديد األقسام بالطريقة تكون فيها املساحة املخصصة للقرص الذي يستخدم قطاع MBRمبا أن معلومات التقسيم تخزن يف جدول أقسام 
. بت32 بدل  بت33 ، وبهذا، ميكن تعريف قسم سوف يحتاج يف النفاذ إىل عنوان القطاع، 1 -232تخصيص حجم مثال حتى مع 1-  232 وتم تعيني القسم األخري ليبدأ عند أو قرب الكتلة  تريابايت2كانت جميع األقسام باستثناء قسم واحد تقع تحت حد 

.   [  19  ]   7      ز  ويندو ،فري يب أس دي، لينكسهذه األنظمة تشمل ، -بت64وتستخدم داخليا عناوين القطاع ، LBA-48لكن، عمليا هذا تدعمه فقط أنظمة التشغيل معينة التي متكن 
، إال إذا كانت مصممة لدعم كامل نطاق-بت32 غالبا، سوف تستخدم حسابات ،LBA-28  بدال منLBA-48،، قطاعات اإلقالع، حتى وإن كانت تدعم الحجم  بت32 الذي يدعم فقط MBR جدول أقسام وطبيعة   [  44  ] للشفرةنظرا لضيق املساحة املخصصة 

 عند النفاذ إىل هذا القسم، وبالتايل سيؤدي ذلك إىل تلف البيانات عىل كافة األقسام.تلتف حتام سيجعل العناوين -بت32  أو نظام تشغيل يستخدم داخليا عناوين القطاعشفرة إقالع أي  و-بت.64أو قصد منها العمل فقط عىل منصات  LBA-48عنونة 
 ينتج عنه زيادة مثانية أضعاف يف حجم القسم الذي ميكن تعريفه باستخدام4،096(. قطاع بحجم USB  ذنم)التي تستخدم الناقل التسلسيل العاماألقراص الخارجية،، مثل  بايت512هناك قيود كذلك عىل األقراص التي تعلن عن حجم قطاع مخالف للحجم 

MBR  ويندوز إصدارات ويندوز األحدث من   [  20  ](  بايت4096 × 232  ذنم)تريابايت 16، هذا سيسمح بوصول حجم األقسام إىل      XP   تدعم كذلك أحجام قطاع أكرب مثلها مثل نظام ماك عرشة Mac OS Xالتي تدعم أحجام القطاع األكرب منذلينكس نواة، و 
،، وهذا يتسبب يف إعادةالقطاع صوانات من أجل  بايت512 لحجز فقط مربمجة   [  24  ]البا ألنها  غ  [  23  ] أوجدت بعض القيود،BIOS وتطبيقات نظام تقسيم القرص وأدوات محمالت اإلقالع،، لكن مشاكل مع   [  22  ]، 2.6.32 أو إصدارة   [  21  ] ،2.6.31 إصدارة

كتابة الذاكرة من أجل أحجام القطاع األكرب. وقد يسبب هذا سلوك للنظام غري متوقع، ينبغي تجنبه إذا كانت مسألة التوافق وااللتزام باملعيار مطلوبة.
MBR جدول أقسام ومنع برامج إدارة القرص التي تفهم فقط GPT، لكن الغرض الوحيد من وجوده سيكون اإلشارة إىل وجود MBR جدول أقسام سيظل يحتوي عىل protective MBR، سجل الحاميةGPTعند تقسيم جهاز تخزين البيانات باستخدام 

(.GPTالتقليدي من إنشاء أي أقسام يف املساحة التي تظن أنها فارغة عىل القرص،  ذنم)أي منعها من محو بالخطأ مخطط جدول أقسام 

قطاع مسارات رؤوس

ذرا،ع

أطب،اق

 : مجموعة، من املسارات الت،ي ميكن الن،فاذ إليها بدون تحريك الذراعأسطوانة، 

7شكل 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_read-and-write_head
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(  هوي صغري  ن  ذنم)الحقول متعددة بايت ستكون برتتيب   [  13  ]-بايت 16- مدخلةMBRبنية إحدى مدخالت جدول أقسام 

وصف
(ست عرشي  ذنم)نظام إزاحةطول الحقلقيم

يف القطاع  ذنم)يف املدخلة(نسبية (بايت ذنم)معنىمثال

 / يقبل اإلقالع(النشيط  من أجل القرص 7  ذنم)تعيني بت القرص الفيزيايئ أو الحالةحقل 
القديم يقبل فقط القيم التالية MBR سجل

80hقرص نشيط

00hقرص غري نشيط

  [  3  ]  ذنم)أو باطلة( غري صالحة 7Fh  إىل01hمن القيم 

0h+0Eh+1قابل لإلقالع80

131h - 3h0Fh- 01h ,1 ,000 01 01. الصيغة ممثلة يف ثالثة بايتات، تظهر يف الصفوف الثالثة التالية.   [  4  ]  األول يف القسم.املطلق للقطاع CHS عنوان

0-- 7 h
  [  5  ] رأس / جانب

x x x x x x x x
011+1h+0Fh

5 -0 بتات يف القطاع
  [  5  ]  هي بتات عليا يف األسطوانة7 -6بتات 

0- 5 s8-9 c

xxxxxxxx
011+2h+00h

  [  5  ] األسطوانة يف 7 –0بتات 
0 –7 c

xxxxxxxx
001+3h+01h

DEDell Utility1+4h+02h  [  15  ]   م  نوع القس

FE 3F 044، 254، 6335h - 7h03h -05h الصيغة ممثلة يف ثالثة بايتات، تظهر يف الصفوف الثالثة التالية.[  4  ]  األخري يف القسم.املطلق للقطاع CHSعنوان 

0- 7 h
  [  5  ] رأس / جانب

x x x x x x x x
FE1+5h+03h

8-9 c 0-5 s 5 -0 بتاتالقطاع يف 
x  [  5  ]  هي بتات عليا يف األسطوانة7 --6بتات  x x x x x x x

3F1+6h+04h

 يف األسطوانة7 -0بتات 
0-7 c

xxxxxxxx
041+7h+05h

3F 00 00 006348h - Bh06h -09h  [  6  ]  للقطاع املطلق األول يف القسم.LBAعنوان 

0080,2624Ch - Fh0Ah- 0Dh 01 39 86  [  6  ] عدد القطاعات يف القسم.

،، وما إذا كان القسم يقبل اإلقالع أم ال ، وأي نوع نظام ملفات يستخدم القسم. قيم بداية القطاع والرأس واألسطوانة  [  63  ] وعن حجم القسم   [  47  ]  تخرب النظام عن مكان بداية ونهاية كل قسم عىل القرص،MPT    جدول األقسام  مدخالتهذه البيانات يف 
 وال ميكنها متثيل األقسام عىل تلك األقراص  ذنم)راجع األمثلة أسفل(. ميكن جيجابايت8.4  ال تعمل يف أقراص أكرب منCHS أو أقل. لكن قيم جيجابايت 8.4، املعيارية يف جميع األقراص التي بحجم CHS   [  31  ]تستخدمها فقط األنظمة التي تشتغل يف منط عنونة 

.  ذنم)تظهر يف نهاية الجدول السابق(. القطاع النسبي ومجموع القطاعات . يف هذه الحالة، بتم تجاهل قيم بداية القطاع والرأس واألسطوانة، وتستخدم فقط القيم يف حقولLBA   [  31  ]عنونة األقراص األكرب فقط باستخدام نظام الكتل املنطقية 
،، بينام حقل مجموع القطاعات يشري إىل الطول، الذي دامئا متواصل. وهكذا، من هاتان القيمتان ميكن للنظام معرفة بالضبط أين يقع القسم  فيزيائيا عىل القرص.   [  47  ]  ذنم)القطاع املطلق( حيث يبدأ القسم LBAحقل القطاع النسبي يشري بالضبط إىل عنوان 

 جدولمدخلة.، كل نظام التشغيل، وفقا لتخطيط معياري مستقل عن القرص الثابتعىل    [  32  ]   ذنم)إن وجد(القسم املمتد واألقسام األولية وموقع بنوع للتعريف   بايت64 بقيمة بنية بيانات ذنم)يظهر أدناه( عبارة عن  MBR يف [26] املعياري جدول األقسام
:القطاع محدد سلفا يف ومن بداية حيد تبدأ عند مدخلة, كل  مدخالت4،، العدد األقىص يف السجل التقليدي هو بايت16 أقسام بطول

  ست عرشي     عنوان     عرشي     عنوانطول  ذنم)بايت(مدخالت

4611BE - 1CD - 116446قسم #

4771CE - 1DD - 216462قسم #

4931DE - 1ED - 316478قسم #

5091EE - 1FD - 416494قسم #

[43]الصفر.، لحظ عندما يكون عدد األقسام أقل من أربعة، بقية الحقول غالبا ما تكون محشوة بقيم قسمني فقط؛ يتضمن MBR جدول أقسام شفرةيف هذا املثال التايل يظهر جزء من 
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علم إقالع

حقول قطاع بداية القسم  ذنم)أسطوانة، رأس، قطاع(

(DEh   و 07h  ذنم)مثل:  نوع القسم

حقول قطاع نهاية القسم  ذنم)أسطوانة، رأس، قطاع(

حقل القطاعات النسبية

حقل قطاعات املجموع

بقية مدخالت األقسام  ذنم)ال توجد أقسام أخرى(

7جدول 

حجم وإزاحة جدول أقسام سجل اإلقالع الرئييس
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  بايت(1 ذنم) مؤرش/علم اإلقالع
 واحد فقطبت(، يستخدم منها  بت8. ذنم)بايت بطول واحد علم اإلقالع واحد فقط. قسم أويل  ذنم)أو العكس(. تقنيا، ميكن تعيني هذا العلم يف وحدة التحزين تنشيط ويشري إىل x86،، يوجد فقط يف أنظمة جدول األقسام مدخلة. أول عنرص يف علم التنشيطخانة 

.[27] قابل لإلقالعقسم يف أول قطاع اإلقالع.، شفرة اإلقالع سوف تقفز إىل غري قابل لإلقالع 00 أو قابل لإلقالع وتشري إىل قسم 80(، قيم هذه الخانة تحمل احتاملني فقط؛ إما 80h، ليشكل هذا البايت، [58](،10000000 ذنم)يتم تعيني البت األكرث أهمية  ذنم)
 أخر بتعديل هذاقسم أويل إىل علم اإلقالع املنطقي الخامس.الخ. ميكن تحويل القسموتوزيعة لينكس يف    [  45  ] األول القسم األويلميكن أن يكون هناك أكرث من نظام تشغيل مع نظام ملفات مختلف يف أكرث من وحدة تخزين عىل القرص. مثال، ويندوز يف 

،، لكن مدير اإلقالع يف الغالب لن  [  33  ] ةاألقسام املنطقي يف أنظمة دوس. بعض برامج إدارة اإلقالع تسمح بوجود القسم النشيط ضمن FDISK أو 2000 يف ويندوز إدارة األقراص مثل برنامج  إدارة القرص باستخدام إحدى أدوات جدول األقسامالحقل يف
. EBR   [  34  ]سجالت ، هذه القيمة نادرا يف 00hيستخدم هذا املؤرش.وباستثناء 

( قطاعات،، رؤوس، أسطوانات ذنم)حقول قطاع البداية والنهاية 
  [  27  ]. القسم النشيط تستخدم هذه الحقول إليجاد وتحميل قطاع إقالع شفرة اإلقالع. x86. ومطلوبة لبدء تشغيل الحاسوب يف أنظمة CHS مبتتابعة القسم تعرف مدخلةهذه الحقول يف 

 القسم. مدخلة( املمكن تعريفها يف 1023  إىل 0 أسطوانة  ذنم)من 1024من حقل القطاع(، نطاقها  MSB [58]األكرث أهمية  بت 2 بت +8  ذنم)بت-10 ذنم)كل واحد( ، حقل أسطوانة البداية والنهاية•
[47]( 254  إىل 0 رأس  ذنم)من 255(. لكن عمليا هي 255  إىل 0  ذنم)من 256(، نطاقها  بت8  ذنم) بايت1 البداية والنهاية  ذنم)كل واحد( رأسحقول •
(. 63 إىل 1  ذنم)من 63، نطاقها يف بايت الوسط( LSB [58] بت األقل أهمية 6 بت  ذنم)6 البداية والنهاية  ذنم)كل واحد( قطاعحقول •

 األقىص للقطاعات عىل املسار.العدد يف 63 هو الرقم لذلك 1ألن تعداد القطاعات يبدأ من 

-بت، وهذا سيحتاج إىل عملية تحويل كالتايل:8-بت وقيمة القطاع تستخدم أقل من 8،، لكن قيمة األسطوانة تحتاج إىل أكرث من أسطوانة، ثم قطاع،، ثم رأس بايت عادة تكون بالرتتيب 3هذه 

(7 القسم  ذنم)أنظر جدول مدخلةالثالثة يف  CHS  بت عىل حقول24توزيع 
BIOS INT 13hامتدادات( باستخدام 210 أسطوانة  ذنم)1024(، و 26-1 قطاع  ذنم)63 و   [  7  ] (،28-1 رأس  ذنم)255

(.بايت 3  ذنم)قطاع بداية القسم
(LBA 0 عىل القرص، ألن الحساب يبدأ من 64  ذنم)أي القطاع LBA يف 63 أو القطاع CHS،( 1, 1, 0 تشري إىل العنوان  ذنم)01 01 00 يف املثال، القيم التالية 

  ذنم)التي متثل األسطوانة63، 254،، 1023 ستكون يف أقىص قيمها وهي: CHS عىل القرص الثابت. إذا كان القطاع يتعد هذا الحد، متتابعة أسطوانة 1024 أن يكون ضمن أول رشط،، [47] تحدد بدقة موقع أول قطاع يف القسم CHS متتابعةهذه القيم يف 
.CHS عوض إحداثيات LBA Int 13 عىل استخدام نداءات BIOS. هذه القيم، حيلة من املربمجني إلجبار أنظمة  FE FF FF بايت: 3(. وتظهر هنا يف مدخلة القسم الثاين عىل شكل 0، ألن األسطوانة والرأس تبدأ الحساب من 63،، القطاع 255، الرأس 1024

 ذنم)أسفل(.قطاع نهاية القسم  بايت يف 3.. راجع رشح فك رموز هذه LBA [31](، تستخدم عوض ذلك، معامالت وعنونة 63*254*1023 إذا وجدتها يف أقىص قيمها،  ذنم)CHS سوف تتفحص معامالت BIOS MBRشفرة اإلقالع 

01B0                                           00 01 [................]
01C0 01 00 DE FE 3F 04 3F 00 00 00 86 39 01 00 80 00 [..bb?.?...|9..|.]
01D0 01 05 07 FE FF FF C5 39 01 00 F8 AF 4E 09 00 00 [...byyA9..0 N...]
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.]
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1بايت  2بايت  3بايت 

)0 x 255 x 63(ذنم  + )1 x 63(ذنم  + )ذنم)1 - 1  = LBA 
 LBA =  ذنم)0( +  ذنم)63( +  ذنم)0(
63 = LBA )ذنم)عنوان القطاع  

LBA إىل CHSصيغة التحويل من 

0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

رأس قطاع أسطوانة

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0

1 1 0

(الثنايئنظام  بإستخدام البتات.  ذنم)نستخلص CHS بايت تعطينا قيم قطاع بداية القسم يف 3

(.بايت 3  ذنم)قطاع نهاية القسم
 بايت.3ترتيبها غري متجانس وتحتاج معالجة خاصة. الخطاطة التالية متاما مثل السابقة سوف ترشح فك رموز هذه  ( يف بايت األول، أرقام القطاع واألسطوانة يف بايت الثاين والثالث،1الرأس  ذنم)دامئا قيمة + رغم سهولة حساب رقم

.، 255، فهذا يشري إىل الرأس 0.، مبا أن تعددها يبدأ مع رأس 254، ويف العرشي FE تساوي يف ست عرشي الرأس( يف بايت 1111  1110  ذنم) بت8
 . 11 1111؛ من بتات 63  ذنم)نفس القيمة( ويف العرشي 3Fh ينتج القطاع 3Fh (. بذلك بايت الثاين يف ست عرشي 5 إىل 0  ذنم)بدأ من بت األقل أهمية، من بت6 يبدأ من أول القطاعحساب قيمة 

.، بذلك،4  أو يف العرشي 04h، التي تعطينا قيمة األسطوانة 00 0000 0100. النتيجة ستكون:  بت األدىن8  يف04h(، مع الحفاظ عىل قيمة بايت الثالث 3Fh=،1111 0011تأيت من بايت الثاين  ذنم)   [  58  ] األكرث أهمية  بت2،، منها  بت10قيمة األسطوانة بطول 
(. 4، 254،، 63 بالشكل:  ذنم) قطاع نهاية القسم يف هذا املثال متثلCHSمتتابعة 

 قطاع التي تسبق(:LBA 63، سنجد أن هذا القسم بحجم يكافئ التايل  ذنم)مع طرح CHS التي يف قطاع نهاية القسم يف ،3F، FE  04، مع هذه املتتالية gcalctoolإذا استخدمنا حاسبة خاصة مثل 
 ميغابايت( وهو نفس حجم القسم بعدد القطاعات يف حساب مدخلة حجم القسم .، 40  ذنم)تقريبا  بايت41,094,144 ،= 63  − 512  × 80325( = 5  × 63 × 255 ذنم)

C H S

1بايت 3بايت  2بايت 

رأسقطاعأسطوانة

https://en.wikipedia.org/wiki/Byte
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1بايت  2بايت  3بايت 

80324 =  ذنم)1 − 63( +  ذنم)63 × 254( +  ذنم)63 × 255 × 4(
 80324 =  ذنم)62( +  ذنم)16002( +  ذنم)64260(
80324 = LBA )ذنم)عنوان القطاع  

LBA إىل CHSصيغة، التحويل من 

F E 3 F 0 4

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

رأس قطاع أسطوانة

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

F E 3 F 0 0 4

254 63 4

(الث،نايئنظام  بإستخدام البتات.  ذنم)نستخلص CHS بايت تعطينا قيم قطاع نهاية القسم يف 3

 رأس لكل أسطوانة(.255  ذنم)هذا القرص ميلك FEh = 254بايت األول: •
  قطاع لكل رأس. 63  ذنم)كالهام صفر(؛ إذن القيمة هي [58] بدون أهمية 7 وبت 6( بت 0011 1111 ؛  ذنم)3Fh = 63بايت الثاين: •
 هي قيمة األسطوانة(. 4  إذن 00 0000 0100  : نحصل عىل الثنائية9 وبت 8  من بايت الثاين إىل خانة بت 7  و6 بدون أهمية وبنقل بت 7 إىل4  ذنم)بتات من 04h = 4بايت الثالث: •

 قطاع(.63 رأس، و 255 أسطوانة، 5  ذنم)أي CHS  يف متتابعة 63،، 254، 4بالتايل، البيانات السابقة متاثل قيم قطاع النهاية 
:1024( يف األقسام التي تبدأ أو تنتهي خلف األسطوانة 255،، 63، 1024  ذنم)وتساويFE FF FF دامئا محشوة بالقيمCHS متتابعة بايت يف 3كام ذكرنا سابقا، يف األقراص الكبرية ستكون 

03be                                           80 20 |........KzU.... |
03c0 21 00 07 df 13 0c 00 08 00 00 00 20 03 00 00 df |!.......... ....|
03d0 14 0c 07 fe ff ff 00 28 03 00 00 98 00 0f 00 fe |.......(........|
03e0 ff ff 07 fe ff ff 00 c8 03 0f 00 98 00 0f 00 fe |................|
03f0 ff ff 0f fe ff ff 74 69 04 1e 8e 21 34 1c 55 aa |......ti...!4.U.|

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

1بايت  2بايت  3بايت 

16450559 =  ذنم)1 − 63( +  ذنم)63 × 254( +  ذنم)63 × 255 × 1023(
 16450559 =  ذنم)62( +  ذنم)16002( +  ذنم)16434495(
16450559 = LBA )ذنم)عنوان القطاع 

LBA إىل CHSصيغة التحويل من 

F E F F F F

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

رأس قطاع أسطوانة

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F E 3 F 3 F F

254 63 1023

(الثنايئ  بإستخدامالب،تات جيجابايت.  ذنم)نستخلص 8.4 وتعني أن القسم وراء CHS بايت تعطينا أقىص قيم 3

.255 ملجموع عدد الرؤوسFEh=254بايت األول : •
 أسطوانة,1024 ملجموع 3FFh،=1023( أي 11 1111 1111  ذنم) بت10 قطاع، و3Fh= ،63 أي (11  1111  ذنم) بت6  تحلل إىل عددان ثنائيان كامالن من FFh و FFhبايت الثاين والثالث: •

 من قطاعات القرص الثابت.  جيجابايت8,4.، إىل هذا الحد ميكن النفاذ إىل حوايل 16450559 الذي هو بقيمة: LBA قطاع. هذه املتتابعة تكافئ 1023، 254،، 63أي 
قياسات. قبل استخدام ترجمة  جيجابايت8 يف حقول بداية ونهاية القسم..، إذا استخدمنا حقول القيم األقىص املمكنة، ستكون النتيجة السعة القصوى التي تقارب CHS متتابعة أسطوانة ضمن 1024-بايت يف جدول األقسام ال ميكنها أن تتجوز 16مدخالت

 املستخدم.نظام امللفاتجبيبايت، بغض النظر عن نوع  7.8 ال ميكن أن يتجاوز النشيط  القسم األويلكان حجم، BIOS INT 13h امتدادات عن طريق  ذنم)واجهة( القرص

  [  48  ] جبيبايت 7.8 أو جيجابايت  8,4  =   بايت8,422,686,7C0020  = بايت لكل قطاع   512 × قطاع   16,450,560

سعة قصوى = بت(6 قطاعات لكل مسار  ذنم)× بت( 8 رؤوس  ذنم)×-بت(10  أسطوانات  ذنم)×حجم قطاع

sector size×cylinders×heads×sectors per track= MaxCapacity

(.LBA  ذنم)املكافئة للعنوان   النسبية  القطاعات  ومجموع القطاعاتم، وتستخدم جدول األقسا األنظمة اآلن تتجاهل قيم حقول قطاع البداية والنهاية يف [48]،جبيبايت 7.8للسامح بحجم أكرب من 
-بايت  ذنم)راجع الفقرة أسفل(.4 التي تستخدم قطاع البداية أو حجم القسم املستعارة من CHS،، فقط بحساب قيم 1023 مع قيمة أسطوانة أكرب من CHS متتابعةالربامج الخاصة ميكنها عرض 

( بايت1 ذنم)نوع القسم 
.،[32]  ذنم)أن وجد( القسم املمتد هذا الحقل يحدد أيضا هوية .  [  35  ]  االستجابة للخطأ ...الخ، مع أو بدون استخدام خاصيةNTFS  ،FAT32  مثلوحدة التخزين املستخدم يف تهيئة نظام امللفات القسم غالبا ما يشري إىل نوع مدخلة، عنرص آخر يف هوية النظام

. بدء التشغيل يف نظام امللفات التي يجب تحميلها أثناء مشغالت العتاد يستخدم هذا الحقل لتحديد 2000ويندوز 
نظام مع 83h يستخدم جنو/لينكس بينام يف أنظمة NTFSمع نظام ملفات  07h يستخدم ويندوز أن يت قيمة أغلبها يشري ألنظمة امللفات التي ميكن استخدمها يف مخطط تقسيم القرص دوس، مثال يف 256أي أنه هناك عدة احتامالت يف هذا الحقل،، تقريبا

  ذنم)إبدال(…قسم الذاكرة الظاهريةيف  املستخدم 82h باإلضافة إىل EXT4ملفات 
 0  Empty           1e  Hidden W95 FAT1 80  Old Minix       be  Solaris boot  
 1  FAT12           24  NEC DOS         81  Minix / old Lin bf  Solaris        
 2  XENIX root      39  Plan 9          82  Linux swap / So c1  DRDOS/sec (FAT- 
 3  XENIX usr       3c  PartitionMagic  83  Linux           c4  DRDOS/sec (FAT- 
 4  FAT16 <32M      40  Venix 80286     84  OS/2 hidden C:  c6  DRDOS/sec (FAT- 
 5  Extended        41  PPC PReP Boot   85  Linux extended  c7  Syrinx        
 6  FAT16           42  SFS             86  NTFS volume set da  Non-FS data   
 7  HPFS/NTFS       4d  QNX4.x          87  NTFS volume set db  CP/M / CTOS / . 
 8  AIX             4e  QNX4.x 2nd part 88  Linux plaintext de  Dell Utility  
 9  AIX bootable    4f  QNX4.x 3rd part 8e  Linux LVM       df  BootIt        
 a  OS/2 Boot Manag 50  OnTrack DM      93  Amoeba          e1  DOS access     
 b  W95 FAT32       51  OnTrack DM6 Aux 94  Amoeba BBT      e3  DOS R/O       
 c  W95 FAT32 (LBA) 52  CP/M            9f  BSD/OS          e4  SpeedStor     
 e  W95 FAT16 (LBA) 53  OnTrack DM6 Aux a0  IBM Thinkpad hi eb  BeOS fs        
 f  W95 Ext'd (LBA) 54  OnTrackDM6      a5  FreeBSD         ee  EFI GPT       
10  OPUS            55  EZ-Drive        a6  OpenBSD         ef  EFI (FAT-12/16/ 
11  Hidden FAT12    56  Golden Bow      a7  NeXTSTEP        f0  Linux/PA-RISC b 
12  Compaq diagnost 5c  Priam Edisk     a8  Darwin UFS      f1  SpeedStor     
14  Hidden FAT16 <3 61  SpeedStor       a9  NetBSD          f4  SpeedStor     
16  Hidden FAT16    63  GNU HURD or Sys ab  Darwin boot     f2  DOS secondary  
17  Hidden HPFS/NTF 64  Novell Netware  b7  BSDI fs         fd  Linux raid auto 
18  AST SmartSleep  65  Novell Netware  b8  BSDI swap       fe  LANstep       
1b  Hidden W95 FAT3 70  DiskSecure Mult bb  Boot Wizard hid ff  BBT            
1c  Hidden W95 FAT3 75  PC/IX     

ملعلومات أكرث راجع كتيب:
 MBR/EBR يف  نوع القسم

 ذنم)تنبي،ه: أبحث عن نسخة الكتيب املراجعة(
 يف كتيب: GPTراجع أيضا أنواع أقسام 
 ”GUID“جدول أقسام 
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حقل القطاعات النسبية وحقل قطاعات املجموع
.، (القطاع املطلق  ذنم)عنونة الكتل املنطقية تكافؤ رقم قطاع بداية القسم باستخدام النسبيةالقطاعات 

(.القسم  ذنم)مبعنى: طول وحدة التخزين، أما حقل عدد القطاعات فيمثل العدد اإلجاميل للقطاعات يف [47]( القسم  ذنم)مبعنى: عدد القطاعات قبل  وحدة التخزين من بداية القرص إىل بدايةالحيد،، ميثل األقسام األولية مدخالت يف النسبيةحقل القطاعات 
.بايت 4,294,967,296 أو  قطاع232 يف متثيل مجموع عدد القطاعات. هذا يسمح بتعريف أقسام يصل عدد قطاعاتها إىل CHS [31]-بت 24 إضافية مقارنة مبخطط  بت8  توفر أيبت-32استخدام حقول القطاعات النسبية واملجموع ينتج عنها 

. BIOS INT 13،، وللتوافق عند بدأ التشغيل مع 95 فقط للتوافق مع اإلصدارات السابقة؛ مثل م.س.دوس و ويندوز CHSيف ويندوز أن يت استخدمت حقول 
. تخطيط العنونة هذا يستخدم يف أنظمة ويندوز مع نظام ملفات بايت2,199,023,255,552  أو تريابايت2متثيل حقول القطاعات النسبية وقطاعات املجموع وترتجم إىل الحجم األقىص للقسم -بت يف 32، تستخدم قيم  بايت512مع حجم القطاع املعياري 

NTFS و FAT32.فقط 
 يف القسم لكل قرص منطقي، حقل القطاعات النسبية سيكون الحيد من القطاع بداية القرص1 يختلف عن استخدامها يف األقسام األولية. بالنسبة للمدخلة [32] يف القسم املمتد [33]استخدام حقول القطاعات النسبية واملجموع مع األقراص املنطقية 

 يف القسم،، حقل القطاعات النسبية سيكون الحيد من بداية القسم املمتد إىل القطاع الذي2 الذي يتضمن قطاع إقالع القسم. وحقل قطاعات املجموع ميثل عدد القطاعات من قطاع إقالع القسم إىل نهاية القرص املنطقي. بالنسبة للمدخلة [47]املنطقي 
(. EBR يف القسم  ذنم)راجع أيضا كتيب 2 يف القسم.، وحقل قطاعات املجموع ميثل الحجم اإلجاميل للقرص املنطقي املحدد يف املدخلة 2يتضمن جدول أقسام القرص املنطقي املحدد يف املدخلة 

01B0                                           00 01 [................]
01C0 01 00 DE FE 3F 04 3F 00 00 00 86 39 01 00 80 00 [..bb?.?...|9..|.]
01D0 01 05 07 FE FF FF C5 39 01 00 F8 AF 4E 09 00 00 [...byyA9..0 N...]
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

( بايت4  ذنم)قطاع البداية
(، هذا يعني إمكانية تحديد بداية القسم ضمن أول0  ذنم)والحساب يبدأ من القطاع املطلق LBA-بايت ويستخدم عنونة 4(. لكن هذا الحقل بطول CHS [31]هذه القيمة تشري إىل أول قطاع من القسم،،  ذنم)نفس رقم القطاع الذي تقدمه قيم البداية يف عنونة 

4,294,967C00,295قطاع عىل القرص الثابت، أي يف حدود FFFF FFFFh [46]تريابايت  2 التي تساوي ،.
(.نهوي-صغري بايت نحتاج إىل عكس ترتيب الثامنيات  ذنم)تنبيه: هذا ترتيب بايت وليس ترتيب ست عرشي، ألنها ستكون مخزنة عىل القرص برتتيب 4بعد الحصول عىل قيمة 

 قطاع لكل رأس/مسار.  ذنم)مالحظة:63 عىل القرص(. وهذا هو قطاع اإلقالع األول املمكن عىل أي قرص ميلك 64  ذنم)أو القطاع LBA 63 والتي تعني أن هذا القسم األول يبدأ عند القطاع املطلق 3F بعد عكس ترتيبها حصلنا عىل 3F 00 00 00يف املثال كانت: 
[47]،(. 63معظم سجالت إقالع القسم، حتى وقت قريب، كانت تبدأ عند القطاع املطلق 

 بايت(. 4  ذنم)حجم القسم
86 39 01 00،، وهي كذلك مخزنة عىل القرص برتتيب نهوي-صغري. يف املثال كانت: تريابايت 2 بايت أيضا تسمح بحجم قسم يصل إىل 4تشري إىل إجاميل عدد القطاعات، هذه 

 بايت(.41094144  = 512  × 80262 ميغابايت  ذنم)40 قطاع أو تقريبا 80262 ست عرشية أي 13986حصلنا عىل ( ترتيب بايت وليس ترتيب ست عرشي  ذنم)     هوي صغري  نبعد عكس ترتيبها من 

)0 x 255 x 63(ذنم  + )1 x 63(ذنم  + )63 =  ذنم)1 - 1
80324 =  ذنم)1 − 63( +  ذنم)63 × 254( +  ذنم)63 × 255 × 4(
1 +  ذنم)63 - 80324( = 80262

حساب حجم القسم بشكل مبارش

LBA،  + 1 عنوان قطاع البدايةناقص   LBAعنوان قطاع النهاية 

عىل أي قرص ثابت يحتوي بيانات. ألنك سوف تأثر عىل عملية ترجمة النظام لخصائص القرص يف تخزين البيانات وسوف تتلف جميع امللفات واألقسام عىل القرص LBA ال تغري إعدادات
.BIOS الفيزيايئ. راجع دليل الحاسوب، قبل تعديل إعدادات نظام

إقالع النظام

   [  24  ] سجل اإلقالع الرئييس، سيكون املسؤول عن تحميل وتنفيذ ROM BIOS   [  20  ] املضمن يف رقاقة/رشيحة الذاكرة  لإلقالع  ربنامج الثابت  ال،   IBM   املتوافقة مع أنظمة  يف األجهزة
.، 8088 معالج، كان يستخدم MBR الذي كان أول من وظف PC/XT-5160 حاسوب   [  38  ].،   الحقيقي  النمط يدعى منط للتشغيل يف   امليكرو  معالج ، تبدأ مع x86ويك تظل متوافقة، جميع أنظمة 

، ولذلك يتوقع أن تتضمنMBR   [  21  ]يكون املعالج كذلك يف ذلك النمط عندما يبدأ تنفيذ برنامج ، س[38]     منط للعنونة حقيقي  يفيشتغل BIOS . ومبا أن شفرة اإلقالع إىل بدايةمعالج امليكروثم يوجه ،،  الذاكرةمن جهاز التخزين يف MBR يقرأ BIOS نظام
  [  24  ]. النمط الحقيقييف  لغة اآللة تعليامت ل عىلMBRبداية 

( من جهاز التخزين إىل الذاكرة. ثم ينتقل التحكم إىل تلك الشفرة املسؤولة عن تحميل نظام التشغيل الفعيل. هذهمحمل اإلقالع وظيفته نسخ شفرة إضافية  ذنم)مثل   [  44  ]، عادة، يتضمن فقط برنامج صغري MBRنظراً لصغر حجم الجزء الذي تحتله شفرة 
”. وتعني "استبدال برنامج قيد التنفيذ بربنامج جديدchain loadingالعملية تعرف باسم: 

 يفجدول أقسامعىل نطاق واسع. قطاعات اإلقالع تلك كانت تعتمد عىل استخدام مخطط  هذا النوع من الشفرات استمر استخدمها بعد ذلك ،MS-DOSو PC DOS التي كانت معروفة سابقا، نشأت أصال إلقالع أنظمة MBRالعديد من برامج شفرة 
.القسم النشيط يف VBR ثم يحمل ويشغل شفرة   [  27  ]   [  25  ].،القسم النشيط إليجاد MBR، الذي يتفحص جدول أقسام fdisk برنامج

تحمل وتنفذ شفرة إضافية ملدير اإلقالع من أول مسار عىل القرص. MBR  بعض شفراتتعمل بطرق مختلفة، ومدير اإلقالع،، بعضها ينصب بواسطة   [  44  ] شفرة اإلقالعهناك عدة تطبيقات بديلة ل
 تتضمن بقية شفرة مدير اإلقالع يك(نظام ملفات  داخلملفات ميكن أن تتضمن الئحة مبواقع القرص  ذنم)غالبا ما تشري إىل MBRيف قرص آخر. بعض شفرات  MBR ميكنها التفاعل مع املستخدم يف تحديد قسم وقرص اإلقالع، وقد ينقل التحكم إىل MBRبرامج 

. والطريقة األخرية تتطلب تحديث الئحة مواقع القرص املضمنة عند إجراء أية تغريات من شأنها تغيري مكان الشفرة(.GPT ال تستخدمها جميع برمجيات تقسيم القرص، خصوصا تلك التي تقرا وتكتب إىل يتم تحميلها وتنفيذها.  ذنم)الطريقة األوىل
يف   [  26  ] عملية اإلقالع. ليس جزء من MBR، هذا التصميم غري مناسب، و EFI أو واجهة الربنامج الثابت املمتد OpenBoot مثلBIOS ، أو يف األجهزة التي تستخدم تلك املعالجات لكن ال متلك الربنامج الثابت x86يف األجهزة التي ال تستخدم معالجات

فقط للتوافق مع برمجيات القرص MBRيتم تضمني يف هذه الحالة ،   ESP   ،[  27  ]، ويستطيع تحميل وتشغيل ملفات الربامج املضمنة يف قسم اإلقالع FAT، ويوظف نظام ملفاتGPT الذي يفهم مخطط أقسام EFIهذه الحاالت، يستخدم الربنامج الثابت
”(GUID.  ذنم)راجع: كتيب "جدول أقسام "GPTالقدمية التي ال تفهم 

، ووضعGPT. هذه الشفرات ميكنها اكتشاف GPT اإلقالع من أقراص EFI، وتسمح لألجهزة التي ال متلك رقاقة EFI تحايك إقالع الربنامج الثابت ،MBR ، لكن هناك بعض الشفرات البديلة لسجل GPT ال يستطيع االقالع مبارشة من أقراص BIOSنظام 
 من القرص.EFI الصحيح، وتحميل الشفرة املتوافقة مع نظام منط التشغيلاملعالج يف 
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UEFI/GPTإقالع 
  ذنم)نظامESPيستخدم مدير اإلقالع + 

 خاص( كبديل للقطاعFATملفات 
MBRاإلقالع 

 ذنم)ماك أو.إس( boot.efi , ذنم)تنويعة ليلو  GNU GRUB 2, BOOTMGR, winload.exe, NTLDR, elilo.efi )LILO←أسامء برامج وملفات محمالت اإلقالع املختلفة  

GRUB-1 =  GRUB stage 1←( MBR  ذنم)شفرة محمل اإلقالع جزء من   [  44  ]مرحلة اإلقالع األويل  

GRUB-2  =  GRUB stage 2←( نظام امللفات أو يف MBR بعد 0مرحلة اإلقالع الثانية  ذنم)شفرة محمل اإلقالع غالبا توجد عىل املسار 

.األرشيف والشفرة األصلية يف موقع املوقع الرسمي يف GRUB 2ملعلومات أكرث عن محمل اإلقالع يف لينكس، راجع الدليل الرسمي للربنامج 

توقيع القرص

، وقد تكون أكرث من أربعة بايت يف أنظمة معينة(.1B8h الحيد اختيارية للتعريف بالقرص تبدأ عند  بايت4هوية القرص،  ذنم)
 .للقرص املقصود منها إعطاء تعريف فريد -بت32.، وهو عبارة عن قيمة   [  36  ] توقيع للقرص عىل أيضاأن يتضمن  ميكن MBR ،، سجلجدول األقسام وشفرة اإلقالع   [  44  ]   [  21  ]باإلضافة إىل 
ويندوز آن يت   [  28  ]/لينكس ميكنها استخدام توقيع قرص آن يت يف تحديد قرص اإلقالع.جنوواألحدث. أدوات  2.6 لينكس نواة،، لكنه اآلن يستخدم يف العديد من أنظمة التشغيل، مبا فيها إصدارة   3.5      ويندوز آن يت تم طرحه أول مرة يف نظام توقيع القرص

األقسام بني التعيني،، أصال، من أجل تخزين قيم مسجل نظام ويندوز لجميع األقسام عىل أي قرص متصل بالحاسوب تحت النظام؛ هذه التواقيع تحفظ يف مفاتيح كمؤرش. وتستخدمه 1B8h عند بداية الحيد   [  36  ] توقيع القرص ذنم)واألنظمة الالحقة( تخزن 
:XP /2000 مسجل ويندوز املثال التايل عن أحد مفاتيح توقيع قرص آن يت يف   [  29  ] ذنم)رغم أن ذلك ال يحدث غالبا(،لوصف مواقع أقسام ويندوز آن يت  ذنم)واألنظمة الالحقة( التي تقبل اإلقالع  BOOT.INI. وأيضا ميكن استخدامها يف ملفات محارف األقراصو

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\

 بهذا الشكل:\DosDevices\C :، يف املسجل تحت قيمة املفتاحREG_BINARY حينذاك ستكون بيانات C:،   [  45  ] وكان قسمه األول يف ويندوز مقرتن بالقرص املنطقيA8h E1h B9h D2h بهذا الشكل والرتتيب: MBR املخزن يف توقيع القرصإذا كان 

A8 E1 B9 D2 00 7E 00 00 00 00 00 00

 البايتإزاحة، تستخدم يف تحديد موقع هوي صغريرتتيب ن،، ب-بت64 عدد صحيح أخرى، تشكل  بايت8( هذه بايتات يتبعها MBR  ذنم)لحظ: يف املفاتيح األخرى، هذه بايتات قد تظهر برتتيب معكوس، مثل بايتات قطاع   [  36  ].   وقيع القرص  ت األوىل هي  بايت4
 العرشية. 32,256 أو 7E00hالست عرشية  للقيمة  تشري00h 7Eh لهذا القسم. يف هذه الحالة،

 القطاع املستخدم  ذنم)تنبيه: عىل عكس حساب[47] يف القسم القطاع األول الذي يتضمن (LBAسيكون رقم القطاع الفيزيايئ  ذنم)أو  63الناتج  (512 ÷ 32256 ذنم) بايت، 512،، إذا قسمنا إزاحة البايت هذه عىل بايت512لنفرتض أن هذا الجهاز عرض قيمة للقطاع
(. الصفرمن   تبدأ التعدادLBA ، قيمة القطاع املطلق أوواحد، التي تبدأ التعداد من CHS متتابعاتيف قيمة قطاعات 

(512 ÷ 10,495,457,280بالعرشي، إذا قسمنا  ذنم) 10,495,457,280 أو 00027193F800h (، سيبدأ عند إزاحة البايت\DosDevices\D:،   ذنم)مثال، تحت قيمة املفتاحتوقيع القرص تتبع 00h F8h 93h 71h 02h إذا كان هذا القرص ميلك قسم أخر مع القيم
.20,498,940سيكون أيضا البايت األوىل للقطاع الفيزيايئ  الناتج

إال إذا أجرب   [  31  ] غري قادر عىل اإلقالع. ويندوز أو ال ميكن إيجاده، أو تعارض مع توقيع أخر، سيكون ،،توقيع القرص أي إذا تغري   [  30  ]  وتعتمد عليه عملية اإلقالع.BCD   بيانات تضبيط اإلقالع  ذاكرة  يخزن أيضا يف توقيع القرص  أصبح  ا  فيست  ويندوز منذ صدور 
8 األنظمة تقع خارج شفرة إقالع، خصوصا إذا كانت DR-DOS 7.07  وPTS-DOS 7 يف أنظمةAAP [30] يتعارض مع وظيفة ويندوز، هذا االستخدام يف مستعار.كتوقيع قرص AAP   مدخلة  ال يف LBA  عىل استعامل الجزء املركب من عنوانويندوز

.LBA [31] األوىل من القرص، ولذلك يجب استعامل عنونة جيجابايت
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اعتبارات برمجية

البايت األدىن أوال أي سيكون أو أكرث، برتتيب عكيس يف الذاكرة، بايت 2 يخزن، القيم الرقمية التي تغطي املعالجيف ترتيب البيانات، هذا يعني أن  هوي صغريتستخدم ن IBM املتوافقة مع أنظمة نجد أن األجهزة   PC XT، [  32  ] يف أنظمةMBRبسبب نشأت 
[  58  ]   LSB،  هذه القاعدة تعكسها بنيةMBR 55 بهذا الرتتيب: محرر القرص يظهر يف   اإلقالع     توقيع.، لذلك الوسيط عىلh AAh،[  1  ]  

تسجيل

3بايت  2بايت  1بايت  0بايت 

3بايت  2بايت  1بايت  0بايت 
ذاكرة 

CPU ↔ RAM( نهوي صغري ذنم)أنظمة 

تسجيل

3بايت  2بايت  1بايت  0بايت 

3بايت  2بايت  1بايت  0بايت 

ذاكرة 
CPU ↔ RAM( نهوي كبري ذنم)أنظمة 

BIOSمعظم أنظمة .  MBR ستكون "قفزة" إىل ذلك العنوان، لتوجيه التنفيذ إىل بداية نسخة BIOS أخر تعليمة تنفذ يف شفرة   0000h: 7C00h،[  32  ]   [  39  ]   عنوان  ال عند الذاكرةصالح تجده يف  MBR سوف تبدأ بتحميل أول BIOS   [  20  ]آلية اإلقالع يف 
 صالح بدون أية مدخالت تشري إىل قطاعات تتجاوز سعة القرص املعلن عنها.جدول أقسام عىل MBR قد يختار عمل فحوص إضافية أخرى، مثل التأكد من احتواء BIOS، رغم أن تطبيق +1FEh اإلزاحةتتحقق أوال من التوقيع عند 

 إىل العنوان  14  ]،(Phoenix BIOSأخر عنوان يستخدمه  هو 0000h:0500h   ذنم)العنوان0000h:0501h؛ من العنوان [38]     النمط الحقيقي ، وستكون كامل الذاكرة متوفرة يف0000h:7C00h،،[8] عند العنوان الفيزيايئ MBR   قطاع إقالع   شفرةيتوقع تحميل 
0000h:7FFFh، [  32  ]  0000  الذي امتد الحقا إىلh:FFFFh، [  33  ]  وأحيانا(9000 إىل   [  9  ]   ذنمh:FFFFh نهاية أول – )[10]–  كيلوبايت 640

 هذا ميكن أن يكون  [  55  ]لكن نداء املقاطعة ، segment:offset الخطي أي العنوان 0040h:0013hموقع  من بالكيلوبايت   [  41  ] الذاكرة األساسية ميكن أن يساعد يف تحديد حجم الذاكرة الذي ميكن تخصيصه بأمان  ذنم)عادة، يقرأ حجم INT 12hنداء املقاطعة 
 من الكمية املعلن عنها من الذاكرة املتوفرة حتى متنع برمجيات مرحلة اإلقالع األخرى مثلتقلل يك   [  51  ]  أو حتى فريوساتRPL، أو شفرة BIOS overlays   [  57  ]رى مقيمة يف الذاكرة مثل أغطية نظام البيوس أخإقالع متهيدية  من قبل برمجية  [  54  ] محتجز

قطاعات اإلقالع من إعادة كتابتها(.
جدولميكنها التواصل مع املستخدم وتفحص  MBRأو أقل يف الذاكرة. شفرة  بايت 446 صغري مبا فيه الكفاية يك يتناسب مع MBR ومعلومات أخرى، لذا يجب أن يكون برنامج قطاع إقالع [26] جدول األقساممحجوزة من أجل  MBRيف  بايت 66أخر 

التحكم إىل ذلك الربنامج. MBRقد يبقى يف الذاكرة ويستخدم كجزء من الربنامج املحمل،، بعد أن ينقل    [  11  ] أو أجزاء منه، MBR. لكن INT 13h تحميل الربنامج الذي سيكمل تنفيذ مرحلة اإلقالع التالية، عادة، بتوظيف .، لكن مهمتها الرئيسيةاألقسام
[27].قرص ثابت أو قسم عىل قرص مرن، سواء كان VBRنفس اليشء ينطبق عىل 

.محمل اإلقالع لهذا األخري، لذلك وظيفيا الربنامج هو كحلقة أوىل فقط يف سلسلة   RAM  صورة  يقوم بطرح وإعادة كتابة سجل اإلقالعلكن عادة الربنامج املحمل بواسطة برنامج 
األقراص القابلة لإلزالة، ال فرق بني BIOS لنظام( بالنسبة التطبيقاتو برامج نظام التشغيل" تعني برمجيات املستخدم.  ذنم)هنا "BIOS الربنامج الثابت، أي فوق برمجيات املستخدمموجود فقط عىل مستوى  VBR  وMBRمن وجهة نظر تقنية، االختالف بني 

 الصحيح، ينقل التحكم إىلالتوقيع من القطاع املحمل،، ثم إذا عرث عىل  بايت2، ويتحقق من التوقيع يف أخر 7C00h  عند العنوان املطلقRAMالقطاع الفيزيايئ األول من الوسيط يف الذاكرة  يقرأ BIOS. ففي كالهام، األقراص الثابتة( والقرص املرن ذنم)مثل، 
.  األولالقرص الثابت قبل أن يحاول اإلقالع من قرص قابل لإلزالة( يحاول اإلقالع من أول ال ميكن ضبطههو أنه  ذنم)افرتاضيا، أو إذا كان ترتيب اإلقالع  BIOS.، الفرق الوحيد الحقيقي عند نظام (JMP  ذنم)تعليمة القفزة مع أول بايت يف القطاع

. ففي كلتا الحالتني،RAMمحمل نظام التشغيل يف ذاكرة   ذنم)تدعى أيضا: الكود الغريض/الكود النهايئ( الخاصة ب  لشفرة الكائن  ليف القرص املرن  VBR هي متاما مثل عملية تحميل RAMيف ذاكرة  VBR لسجل MBR   [  21  ] ، عملية تحميلBIOSمن منظور 
.chain loading عن طريق آليةنظام التشغيل سوف يعمل عىل تحميل  BIOSالربنامج الذي يحمله 
، سوف ينقل إيل ذلكVBR أو MBR. سواء حمل مبارشة BIOS وبنية النظام. هذا الفرق ليس موجود بالنسبة لنظام التنظيم الوظيفي،، ومصمم ملساعدة املستخدم عىل فهم تجريدي عىل مستوى برمجية نظام التشغيل VBR و MBRالفرق بني السجالن 

BIOS يف خدمة فقط ذلك الربنامج. ويصبح الجهاز تحت سيطرة الربنامج املحمل  ذنم)عىل األقل، حتى إعادة اإلقالع التايل(. بعد حصوله عىل التحكم الكامل، هذا الربنامج ال يحتاج إىل االتصال مرة أخرى بنظام BIOSالسجل، التحكم الكامل يف النظام، ثم يصبح 
. BDA منطقة بيانات البيوس، ثم إعادة كتابة   IVT،[  56  ] جدول متجهات املقاطعة من BIOS ISR روتني املقاطعة متجهاتورمبا يغلق هذا األخري كليا، عن طريق إزالة 

 الالزمة لعمل تلكBIOS بعد أن عطل سلطة BIOS ISR أو يسمح باستدعاء متجهات BIOS ميكن أن يفعل أي يشء، طاملا أن الربنامج ال يتصل بخدمات BIOSذكرنا هذا للتأكيد أن برنامج اإلقالع املحمل واملشغل من القطاع األول عىل القرص من قبل 
 بالشكل الصحيح.ISRsالخدمات واملتجهات 

 ميكنها تحميل قطاعات إضافية للمحمالت اإلقالعMBR لكن شفرة  بايت،512التقليدي سيكون بحجم قطاعسجل إقالع القسم . القسم النشيط  ذنم)أيا كانت( من بداية VBR تحمل وتشغل شفرة MBR   [  21  ]   [  44  ] التقليدية شفرة اإلقالعوكام ذكرنا أعاله، 
 ميكن استخدمه من دون أية كيلوبايت1، لذا قطاع من AT و IBM XT يف جميع أجهزة 7C00h متوفرة عند العنوان RAM كيلوبايت من ذاكرة 1األطول من قطاع واحد، رغم أنها ال تقوم بأي حسابات ملعرفة حجم القطاع، يف الواقع، هناك عىل األقل 

 يتعامل معBIOS؛ وكام ذكرنا سابقا، نظام BIOS إقالع روتني مبارشة من قبل VBR، حيث يحمل الوسيط بدون تقسيم الذي نشأ يف VBRهذا يعود إىل طبيعة تصميم . 0000h:7C00h عنوان الذاكرة عند VBRيتوقع كذلك تحميل  MBRمشاكل. ومثل 
  ذنم)يف0000h:0600hنفسه، لكن غالبا سيكون  بMBR ستكون التحول من ذلك املوقع إىل مكان آخر يف الذاكرة، يحدده MBRلسجل ، أحد املهام األوىل MBR. مبا أن هذا هو نفسه املوقع الذي يتم تحميل فيه   [  12  ]  بنفس الطريقةVBR و MBRسجالت 
(.DR-DOS  ذنم)يف معظم أنظمة 0060h:0000h يف ويندوز(. أو سيكون MBRويف شفرة  MS-DOS/PC DOS/OS/2أنظمة 

 ألن الشفرة تعتمد،0060h:0000h وليس0000h:0600h  إىل عنوانMBR، حتى يستطيع اإلقالع، يجب أن يتحول Apple Darwin، نظام   [  38  ] للمعالج منط الحقيقي يف   [  39  ] الفيزيايئ عنوان الذاكرة كلهام يحددان نفس للتقطيع ذنم)رغم أن هذان العنوانان 
 كثرية تفرتضVBRيف مكان جديد، ال ينبغي أن يكون ذلك يف عناوين أخرى يف الذاكرة. ألن قطاعات إقالع  MBR وعند إعادة متوضع شفرة   0000h:SI،[  34  ]، لكنه يشري إليه بالخطأ بواسطة فقطMBR القسم الذي يوفره مدخلة إىل DS:SI  مؤرشعىل 

 عند تحميلها مللف إقالعها.  [  41  ] تخطيط معياري للذاكرة
 صالح. وتعرض رسالة خطأ، إذا كان هناكجدول أقسام،، للتأكد من وجود التحقق املتوافقة معياريا تسمح بقسم نشيط واحد فقط وتستخدم هذا كجزء من عملية MBRsسجالت .،   النشيط  القسم  يستخدم لإلشارة إىل جدول األقساميف مدخلة  الحالةحقل 

 من تلك األقسام.قسم نشيط ال تعترب هذا خطأ، وتستخدم أول الغري معيارية MBRsسجالت .، بعض نشيطأكرث من قسم يحمل عالمة 
 تسمح كذلك باإلقالع منBBS مواصفة إقالع نظام البيوسو PnP BIOS قبس والتشغيل مواصفة ال عندما يصادفها. لكنرسالة خطأ  ذنم)نشيط( القيم األخرى تعترب باطلة وبرنامج اإلقالع سوف يعرض 80h  ذنم)غري نشيط( وقيمة00hتقليديا، باستثناء قيمة 

وحدة قرص . واستمر يتعامل مع املدخلة ك01h....7Fh ويعرض رسالة خطأ فقط مع القيم علم تنشيطك 7بت  يتعامل مع تعيني MBR( واألنظمة الالحقة، بدأ 95B ويندوز  ذنم)MS-DOS 7.10 ومنذ قدوم أنظمة   [  35  ]  [  33  ].،1994األجهزة األخرى منذ عام 
.،اإلضافة مل يوظف هذه مايكروسوفت دوس صالحة أيضا، لكن 80hاملقابل فيام بعد، ولهذا تعترب اآلن أقراص اإلقالع األخرى التي ال تستخدم  القسم VBRفيزيايئ تستخدم عند تحميل قطاع إقالع 

 فقط عىل األقراص األخرى وليس القرص األوىل  ذنم)التي مل تكن قابلة لإلقالع، بأية حال(. حتى مع80h، ألن القيمة ستكون مختلفة عنالتوافق مع اإلصدارات السابقةعادة ال يسبب مشاكل يف  جدول األقسام تخزين رقم محرك األقراص الفيزيايئ الفعيل يف
 أفضل طريقة  BBS،  [  33  ]  إقالع نظام البيوسمواصفةل بسبب إزالة أو إضافة أو تبديل األقراص، ولذلك، وفقا BIOSاألنظمة التي ميكنها اإلقالع من األقراص األخرى، هذه اإلضافة ما زالت ال تعمل يف العموم، مثال، بعد تغيري قيم تعيني األقراص الفيزيائية يف 

.جدول األقسام مدخلةبدال من  BIOS التي يوفرها يف األصل DL  كعلم تنشيط لتمرير قيمة   7  بت لحديثة، قبول  اMBRسجالتيف 
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النمطيف  0000h:7C00h إليه عن طريق القفز إىل العنوانعملية التنفيذ( بتمرير BIOS يف أنظمة IPL   [  44  ] االبتدايئ  ذنم)عادة، محمل اإلقالع التالية عندما يقوم املعالج تسجيالت مع تنصيب 0000h:7C00h سيحمل يف الذاكرة عند موقع MBRسجل 
:  [  38  ]  للمعالجالحقيقي

•CS:IP   =، 0000h:7C00h)ذنم)ثابتة  
تفرتض قيم تسجيل التي MBR، ويجب تجنبه، فقد ال تعمل شفرة غري معياري،، إال أنه النمط الحقيقي. رغم أن هذا العنوان يحدد نفس املوقع يف ذاكرة 07C0h:0000h العنوان تستخدم بالخطأ كومباكيف أجهزة  BIOS أنظمةبعض 

معينة أو مل تكتب يك تنقل إىل مكان آخر.
•DL    = [64]  ذنم)رقم جهاز اإلقالع( وحدة قرص اإلقالع

FEh ….إىل81hالثاين =  القرص ، 80h:، القرص األول = األقراص القابلة لإلزالة / األقراص املثبتةيف 
7Eh … إىل 01h = الثاين القرص ، 00h: القرص األول =  superfloppies [61] / تنويعات القرص األقراص املرنةيف 

 ويجب أال تستخدم عىل القرص.،ROMاألقراص عن بعد / أقراص  محجوزة من أجل FFh و 7Fhقيم 
2 أكرب أو تساوي DLقيم   القدمية تستخدمWyse 286 BIOS معروف أنه ال يدعم هذا بالشكل الصحيح، بعض أنظمة Toshiba T1000 BIOS. لكن نظام توشيبا DLاألخرى تدعم  BIOS أنظمة  مثلها مثل معظمIBM BIOSأنظمة 

 إىل آخره... 81h, 80h = DL  اإلسناد تحصل عىل قيم كأقراص قابلة لإلزالة تم إعدادها التي USB sticks. عادة، (BIOS بدال من أرقام األقراص الفيزيائية يف دوسمام يجعلها تعكس أرقام األقراص املنطقية تحت نظام  األقراص الثابتة  ذنم)مع
.superfloppies   [  61  ] كأقراص تم إعدادها، متاما كام لو DL = 01h النادرة تعرضها بالخطأ تحت BIOS أنظمةلكن، بعض 

 األقراص أثناء اإلقالع. رسميا يتم تقسيم فقطكوحدات أقراص فيزيائية يتم متريرها 00h و80h ،، وتقليديا فقط القيماألقراص القابلة لإلزالة/ للقرص الثابتخصيصا  80h املعيارية واملتوافقة تخصص أرقام أكرب أو تساوي BIOSأنظمة
 عىل أية حال.(80h ذنم)عادة تكون    [  24  ] املضمنة يف الشفرة وتعمل مع القيمة DL لتتجاهل قيمة مربمجة MBRسجالت . العديد من 80h  هيMBRالوحيدة التي يستطيع تقليديا رؤيتها  DL،، لذلك قيمة الثابتة / األقراص القابلة لإلزالة

 بدال من القيمVBR و MBR من قبل شفرات DL. املواصفة األخرية تويص باستخدام قيمة   [  35  ]  [  33  ]. تسمح أيضا باإلقالع من األجهزة األخرى، 1994 منذ BBS ومواصفة إقالع نظام البيوس PnP BIOS قبس والتشغيلالمواصفة 
.MBR ذنم)انظر األمثلة أعاله(، طاملا أنها متعلقة بشفرة  الغري معيارية أإلسنادات هذا سيضمن أيضا التوافق مع مختلف   [  33  ].،   [  24  ]  داخليا  املضمنة االعتيادية

 ميكن استخدامها أيضا منDL التسجيل يف 00h و 01h. قيمsuperfloppies   [  61  ]  أوقراص مرنة كأالواجهة لتظهر عىل هذه BIOS نظام يصلها ميكنها أن تتضمن صور للقرص El Torito التي تقبل اإلقالع وتتبع مواصفة األقراص املدمجة
 عىلHPA يف القطاع الفيزيايئ األخري من منطقةBEER  الخفية، و ملفات صور القرص التي يحدد موضعها عرب سجلPARTIES للنفاذ إىل ما يدعى أقسام وضعية مؤمنة يف TCG، و PARTIES الخاصة بخدماتBIOS إضافاتقبل 

 تسمح باستخدام صور الوسيط املقسم عىل األقل يف مرحلة إقالع نظام التشغيل.DL يف الغري معياريةالتي تقبل هذه القيم  MBR، شفرة superfloppies   [  61  ]. ورغم أنها مصممة ملحاكاة األقراص املرنة أو تنويعات قرص القرص الثابت
•DH   0 = 5 : بت

 .IBM BIOS أنظمة بعض  تدعمهDH التسجيل( صفر؛ عدا ذاك: ال يهم  ذنم)يجب أن تكون INT 13hمن خالل  BIOS الجهاز املدعوم يف
األخرى قد تستخدم قيم مختلفة. لهذا السبب، BIOS أنظمة، لكن هذه القيم ال يعتمد عليها، ألن (DS, ES, SS = 0000h; SP = 0400h تحتوي أيضا عىل قيم معينة  ذنم) قدIBM ROM BIOS األخرى يف األنظمة األصلية التسجيالتبعض •

..chain-boot.الخ. مل تستفد أبدا من هذه امليزة. أيضا االعتامد عىل قيم التسجيل هذه يف قطاعات اإلقالع قد يسبب مشاكل يف عمليات إقالع ،،   ري سريش   ديجيتال،،مايكروسوفت، وأي يب أم من رشكات مثل MBRشفرة 
  DL، :[  33  ]  [  35  ] التسجيل  باإلضافة إىلPnP إىل بيانات مؤرش سوف توفر BBS   البيوس     نظام     إقالع     مواصفة أو PnP BIOS    القبس والتشغيل  تقنيةاألنظمة التي تدعم 

•DL    = ذنم)انظر أعاله(وحدة قرص اإلقالع  
•ES:DI  بنية تفحص تنصيب = تشري إىل "PnP”$

 سجالتاملقيم يف الذاكرة لضبط ترتيب اإلقالع،..الخ.،، لكن هذه املعلومات يتم تجاهلها من قبل معظم PnP / BBS BIOS overlay [57] أو BIOS يف حالة التمرير( التفاعل مع VBR ذنم)أو  MBR  يفملحمل اإلقالعهذه املعلومات تسمح 
MBR  وVBR .التسجيالن املعيارية ES:DI يتم متريرها بالكامل إىل VBR  القبس والتشغيل املحمل، لكن أنظمة التشغيل التي متكن تقنية نظام التشغيلالستخدامها الحقا من قبل PnP مدخلة لالسرتداد احتياطية عادة متلك أيضا طرق

PnP BIOS .فيام بعد، لذا معظم أنظمة التشغيل ال تعتمد عىل هذا

MBR  VBR↔ BIOSواجهة

 التالية أو إنشاءها:التسجيالت مع الحفاظ عىل   [  38  ] النمط الحقيقي  يفعنوان، بالقفز إىل ذلك ال0000h:7C00h املحمل بنجاح عند VBRينقل عملية التنفيذ إىل  س  [  21  ]معياري  الMBRسجل 
•CS:IP =  ، 0000h:7C00h )[  13  ]  ذنم)ثابتة  
•DL   =  ذنم)انظر أعاله(وحدة قرص اإلقالع  

مبا أنها ستكون. و  وحدة جهاز إقالع  ك الذي اختري   األويل  القسم  الخاصة بجدول األقسام مدخلة يف خانة حالة اإلقالع املستلمة يف املدخلة، ولكن تستخدم DLال مترر قيمة  MBRسجالت  ،MS-DOS 2.0-7.0 / PC DOS 2.0-6.3يف أنظمة 
.، هذا أيضا يفرس ملاذا تلك األنظمة ال ميكنها اإلقالع من األقراص القابلة لإلزالة /األقراص املثبتةأخر غري القرص األول يف ترتيب  إقالع جهاز BIOS ، فلن تغري يشء إال إذا حاولMBRجداول أقسام جودة يف معظم مو ال80hنفس قيمة 

القرص الثاين...، الخ.
 والبعض األخر يستخدم القيمة،،كعالمة تنشيط 80h يف األقراص الثانوية. لكن، تلك األنظمة ال ميكنها اإلقالع من تلك األجهزة، بعضها يستخدم القيمة الثابتة التقليدية األقسامعىل  علم التنشيط تسمح أيضا بوضع FDISKبعض أدوات 

بدل علم تنشيطك  حالة اإلقالع خانة  يف  7      بت، التي تأخذ تعيني MBR، التي تسمح باإلقالع من األجهزة األخرى، عىل األقل، نظريا. يف الواقع، هذا سيعمل مع العديد من شفرات 81h, 82hاملقابلة لوحدة القرص الفيزيايئ املعني حاليا 
.80h لقبول فقط القيمة الثابتة  [  24  ] مربمجة MS-DOS/PC DOS يف أنظمة MBR سجالت ، مع ذلك،80hالقيمة

، مثال عند إزالة، أو إضافة، أو تبديل األقراص.BIOS  يففيزيائية األقراص الإسنادات أيضا سيسبب مشاكل، عندما تتغري جدول األقسامالفعيل يف فيزيايئ تخزين رقم القرص ال
.، املرونة يسمح بقدر كبري من VBRإىل ( BIOSالتي يوفرها يف األصل   ذنم)DL كعلم تنشيط أو فقط استخدام ومترير قيمة    7  بت  العادي قبول MBRولذلك يف 
 التيDL من جدول األقسام بدل استخدام قيمة فيزيايئغري صالحة، لكنها ما زالت تأخذ وحدة القرص ال 7Fh. إىل01h وستعترب القيم من كعلم تنشيط،   7  بت تتعامل مع لتم تعديلها  MBRسجالت ، MS-DOS 7.1 – 8.0يف أنظمة 

.BIOS نظاميوفرها 
املقسم(الوسيط  من أجل أيضا BIOS أنظمة التي تستخدمها بعض 00h..01h الغري معيارية  ذنم)تشمل القيم BIOS DL وعادة تستخدم ومترر قيمة تنشيط  كعلم   7  بت  تتعامل مع ،DR-DOS 7.07 يف  ذنم)موسعة(املمتدة MBRسجالت 

جدول األقسام، حتى يستطيع أيضا العمل مع قيم القرص املأخوذة من MBR سلوك باإلضافة إىل تغيري REAL/32 نظام وLOADER لتدعم طرق إقالع بديلة مع وسيلة  NEWLDR محمل اإلقالع لتضبيط خاصة لكنها توفر أيضا كتلة
حيد أو عند EBPB كتلة يف +19h، وضبط اختياريا قيمة القرص  ذنم)املخزنة عند الحيد 80h..FDh إىل 02h..7Fh من الغري معيارية Wyse (، وترجمة وحدات قرص+00Ch عند NEWLDR  انظر:  AAP،،[  30  ] و LOADER ذنم)املطلوبة مع 

 "مترير صورتها يف الذاكرة أثناء ذلك و، و تضبيطchain-loader كمحمل NEWLDR (، هذا أيضا يسمح ملحمالت اإلقالع األخرى استخدام+014h عند الحيد NEWLDRاملحملة قبل مترير التنفيذ إليها  ذنم)انظر:  VBRs ( يف+1FDhالقطاع 
tunnelتحميل " VBRs  ،EBRs [30] أو AAPsعرب  NEWLDR.

ويندوز أن و MS-DOS 2.0 - 8.0 / PC DOS 2.0 - 6.3 ال تفعل ذلك، مبا فيها سجالت أنظمة MBRسجالت   ذنم)أنظر أعاله(. لكن العديد من PnPقبس وتشغيل دعم كامل تقنية  لES:DI وDH أن يحفظ محتويات  يجبMBR سجل•
MBRسجالت ( بعض DL آخر غري تسجيلتسجيل، أيضا املعايري واملواثيق السابقة ال تذكر أية متطلبات لحفظ أي PnP BIOS مواصفةكانت قبل صدور  دوس ذنم)هذا ليس مبستغرب، إذا علمنا أن تلك اإلصدارات من نظام . XP/2000 يت
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.،0 عىل القيمةDHتضبط 
:تطبيقاتيف عدة  VBR مترر معلومات إضافية إىل MBRشفرة 

•DS: SI جدول أقسام يف -بايت16 مدخلة  = تشري إىل MBRسجل .  ذنم)الذي تغري مكانه( واملرتبط بVBR النشيط.
.جدول األقسام يف علم اإلقالع يعتمد عىل هذا يف اإلقالع إذا مل يجد قسم يحمل PC-MOS 5.1نظام 

 يف مكان ثابت عىل القرص،( إذا مل تعرث عىل ملف اإلقالعIBMBIO.LDR أخر مثل محمل إقالع  ذنم)أو القسم النشيطيف تحديد موقع قطاع إقالع  LOADER تستخدم هذا مع وسيلة REAL/32 و  Multiuser DOSقطاعات إقالع أنظمة 
LOADER.SYS  أنظمة .PTS-DOS 6.6 و S/DOS 1.0 تستخدم هذا مع ميزة  AAP)[30]  ذنم)القسم النشيط املتقدم .

حقل علم الحالة / قرص اإلقالع بتحديث وستقوم CHS/LBA VBR [31] الرضوري عند استخدام شفرتها املزدوجة INT 13h  أسلوب نفاذاستخدام هذا يف تحديد ميكنها DR-DOS 7.07 أنظمة،AAPsو  LOADER باإلضافة إىل دعمها
.DL القسم وفقا للقيمة املستخدمة فعليا للتسجيل مدخلةيف 

 وهذا سيسبب مشاكل إذا كان  0000h،.[  34  ]، وتفرتض عوض ذلك تعيينه إىلDS التسجيل أيضا ولكنها، باإلضافة لذلك، ال تستخدم املؤرش( تعتمد عىل هذا boot1h ،boot1u ،boot1fat32 ذنم)، Darwinمحمالت إقالع نظام داروين 
 غري صحيح.تقديرها

مل تعد 7ويندوز فيستا/ يف MBRأيضا، رغم أنها جميعها ال تستخدمها. شفرة  الواجهةتوفر نفس هذه .، XP/2000 ويندوز أن يتو  7.10 حتى إصدارة PC DOS 2.0  و8.0 حتى إصدارة MS-DOS 2.0 و OS/2يف أنظمة  MBRشفرة 
(.5 ذنم)أو  4 جدول األقساممدخالت أخرى قد تتطلب متثيل جميع امتدادات،، نجد جدول األقسام يف نفسها-بايت 16 مدخلة تعتمد فقط عىل االمتدادات. يف حني أن بعض DS:SIتوفر هذا املؤرش

•DS:BP جدول أقسام-بايت يف 16 مدخلة = اختياريا، تشري إىل MBR  سجل ب ذنم)الذي تغري مكانه( واملرتبطVBR النشيط،.
. الطرف الثالث من MBR. لكن ال تدعمه معظم شفرات XP/2000/Vista/7 ويندوز أن يت، وMS-DOS 2.0-8.0, PC DOS 2.0-7.10 يف أنظمة MBRs.  ذنم)انظر أعاله( وتوفره شفرة DS:SIلمؤرش يف هذا مطابق ل

 التالية:التسجالت باستخدام ،LOADER مع وسيلة ممتدة واجهة  ذنم)موسع( ميكن توفري ممتد MBR عن طريق،DR-DOS 7.07يف نظام 
•AX   = االمتداد يشري إىل وجود هذا توقيع سحري NEWLDR، (0 ذنمEDCh)
•DL   = ذنم)رقم جهاز اإلقالع(  ذنم)انظر أعاله(وحدة قرص اإلقالع  
•DS:SI جدول أقساماملستخدمة يف -بايت 16 مدخلة = تشري إىل MBR)ذنم)انظر أعاله  
•ES:BX بداية قطاع اإلقالع أو صورة قطاع = NEWLDR عادة تكون(7  ذنمC00h)
•CX  محجوزة = 

LOADER.COM : يعرف أيضا باسم(ذنم  NEWLDR محمل إقالع متعدد، استخدم يف أنظمة : )دي آر-دوس  مثل: دوسDR-DOS ملتي يوزر دوس ،Multiuser DOS :نوفيل، من عدة رشكات مثل
Novell آي ام أس ,IMS،كالديرا Caldera ديجيتال ري سريش  ،Digital Research(البحوث الرقمية  ذنم) وغريها... ملف...LOADER.SYSجزء من تنصيب LOADER.COM.

LOADER.EXE محمل برنامج تشغيل تلقايئ يستخدم اختياريا يف عملية بدء تشغيل نظام ويندوز ميلينيوم : Windows ME.
IBMBIO.COM امللف جزء من دوس مدمجة يف عدة أنظمة ومشغالت عتاد : اسم ملف شفرة لتهيئة النظام ،PC DOS 5.0 و DR DOS باستثناء(ونسخ أحدث  ذنم DR-DOS 7.06وله نفس وظيفة .)

IO.SYS يف MS-DOS أو ،DRBIOS.SYS يف DR DOS 3.31 3.41 حتى إصدار.

راجع أيضا جداول "تخطيط القطاع" أعاله.

 آخر إىلبامتداد، هذا االقرتاح يويص EDD-4 املواصفة الرابعة ملحرك األقراص املحسن مع Hybrid MBR  هجنيسجل إقالع رئييس تقرتح شفرة ATA واجهة املسؤولة عن معايري T13، اللجنة الفنية الفرعية GPTعند استعامل مخطط تقسيم قرص 
:   [  36  ] املعالج التالية تسجالت، باستخدام الواجهة

•EAX   = ،54504721hأي(ذنم  "GPT!)"
.MBR سجل اإلقالع الرئييس عوضا عن مدخلة القسم التقليدي يف DS:SI التسجيالن قد تم متريرها مع Hybrid MBR أو تحويل تسليمشري إىل أن بنية 

•DL  )وحدة قرص اإلقالع  ذنم)رقم جهاز اإلقالع(  ذنم)انظر أعاله = 
•DS: SI =  )يشري إىل بنية تسليم  ذنم)تحويلhybrid MBR جدول أقسام  يف-بايت16 افرتاضية مدخلة، املؤلفة من MBR . مع تعيني جميع بتات باستثناء(0 عند الحيد علم اإلقالع ذنمh+4  عند الحيدنوع القسم وh+.متبوعة ببيانات إضافية ،)

 القدمية. االمتدادات من قبل هذه جدول األقسام مطلوبة، وليس كامل -بايت16  القسممدخلة  ذنم)أنظر أعاله(، إذا كانت فقط DS:SI القديم االمتدادهذا يتوافق جزئيا مع 
االفرتاضية املدخلة سيكون قادر عىل محاكاة GPTالهجني الذي ميكن محمل اإلقالع ، [46] تريابايت 2 حاجز ال تدعم هذا االمتداد وال هي قادرة عىل معالجة القطاعات التي تتجاوز (VBRsسجالتهم   ذنم)مبا فيها  أنظمة التشغيل القدميةمبا أن

[14]األوىل.  تريابايت 2 ضمن منطقة قسم اإلقالعإذا كان  MBR-بايت يف جدول أقسام 16
•ES:DI  بنية تفحص تنصيب = تشري إىل“ PnP”$)ذنم)انظر أعاله  

Hybrid MBR شفرة إقالع تسليمبنية 
رمز تذكريإزاحة بايتطول بايت MBR اختالفاتها عن بنية، التسليم التقليدية وصف

  ذنم)أي، قسم يقبل اإلقالع(80hتعيني إىل 
قيمة ثابتة

10Boot Indicator 

 31Starting CHS هذا الحقلVBR. يجب أن تتجاهل شفرة إقالع FFFFFFhتعيني إىل 

14OS Typeدون تغيري(MBRتعيني إىل نوع نظام القسم القابل لإلقالع  ذنم)أي، الذي سيتم تعيينه، ميلك قسم منصب يف تخطيط قرص 

 هذا الحقلVBR. يجب أن تتجاهل شفرة إقالع FFFFFFhتعيني إىل 

قيمة ثابتة

35Ending CHS

FFFFFFFFh.48Starting LBAتعيني إىل 

FFFFFFFFh.412Size In LBAتعيني إىل 

GPTتعيني إىل حجم حقل مدخلة القسم يف ترويسة أقسام 
حقل جديد

416Size Of Partition Entry

20GPT Partition Entryحجم مدخلة القسم .GPTتعيني إىل مدخلة قسم اإلقالع  ذنم)لكن( يف 

. VBR، تم إضافة حقول جديدة لنقل كامل املعلومات إىل LBA-بت يف 32 قد يقع خارج حدود عنونة GPT. ومبا أن قسم MBR، هذه البنية تتضمن حقول من مدخلة قسم اإلقالع يف MBRمع شفرة اإلقالع التقليدي 
.UEFI مع مواصفة .T13   منe09127r3” وملحق GUIDراجع أكرث كتيب "جدول أقسام 
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تحرير سجل اإلقالع الرئييس

 هناك أدوات ميكنها كتابة شفرة تعليامت محددة،،تحرير القرصبرامج  مبارشة باستخدام أحد MBRورغم إمكانية معالجة ، سوف تحتاج إىل أدوات خاصة لتعامل مع القرص، (تهيئة/نظام ملفات،،  ذنم)أي بدون خام متواجد فقط عىل قرص MBRنظرا ألن 
. يف ويندوزDiskpart استبدلت الحقا باألداة FDISK . لكن برمجيةMBR،  [  37  ]   [21]/ إلعادة كتابة شفرة  MBR سطر األوامر، يستخدم خيار 5.0 منذ اإلصدارة FDISK برنامج مايكروسوفت دوس.، يف  عىل القرصالقطاع األول  عىلMBRمسبقا إىل 

2000/ XP  إلعادة كتابة شفرة االسرتداد طرفيةاستخدمت MBR بواسطة األمر fixmbr إلعادة كتابة شفرة االسرتداد تستخدم بيئة 7،/فيستا. ويف ويندوز MBRبواسطة األمر  BOOTREC /FIXMBRميكنها املساعدة أيضا يف الطرف الثالث أدوات. بعض 
.  MBRWizard،   [  15  ] يف لينكس، أو boot-repair مبارشة، مثل جدول األقسامتحرير 

.، برامج أخرى يفويندوز الخاص بنظام MBR يف تنصيب ms-sys،، ميكن استخدام برنامج لينكس. أيضا يف MBR مبا فيها قطاع جهاز تخزين( يف القراءة أوالكتابة إىل أي موقع عىل POSIX  ذنم)املتوافقة مع معيار dd،، عادة تستخدم أداة لينكس/يونكسيف 
 أو مننظام التشغيلمن طرفية  grub-install تتطلب استخدام األمر GRUB 2. حاليا النسخة الحديثة من برنامج  lilo -mbr  أو grub-install:، الطرفية، بواسطة MBR تستخدم يف إعادة كتابة شفرة LILOأو    GRUB   2 محمل اإلقالع،، مثل لينكس
 من جدول األقسامةاحتياطي  إضافة لذلك، هناك عدة برامج قادرة عىل إنشاء نسخ .embed و  setup، باستخدام أوامر الطرفية بواسطة MBR( ميكنه الكتابة إىل توزيعات لينكس  ذنم)يف بعض GRUB Legacy. الربنامج الرتايث Live USB/القرص الحيطرفية 
. أمثلة:SystemRescueCDمتوفر عىل قرص  الsfdiskمثل    [  32  ] .(  املمتد  القسم   ذنم)يف [33]  املنطقية واألقسام األولية

.  [  38  ]  ذنم)يف لينكس( sfdiskبرنامج 
sfdisk -d /dev/hda > hda.out :، القرص عىل MBR جدول أقسام احتياطية من نسخةعمل •
sfdisk /dev/hda < hda.out :  القرص إىل قطاع إقالع النسخةاستعادة تلك •
، لكن انتبه هناك احتامل كبري أن يصبح القرص الثاين غري قابل للقراءة/اإلقالع؛ الربنامج ال يعرض للمستخدم أية رسالة تحذير. املرآوية من قرص إىل أخر، مفيد يف إعداد النسخجدول األقسامنسخ •
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb :، قرص إىل قرصنسخ جدول األقسام من •

.  ذنم)يف لينكس(ddبرنامج 
dd if=/dev/sda of=/path/mbr-backup bs=512 count=1  :،القرص عىل MBRعمل نسخة احتياطية من •
dd if=/path/mbr-backup of=/dev/sda bs=512 count=1:، القرصاستعادة النسخة إىل قطاع إقالع •
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512  count=1: القرص عىل MBRحذف كامل•
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1  ذنم)قد يفيد يف حالة إعادة تنصيب نظام تشغيل آخر بالكامل(: جدول األقساموترك    [  44  ] بايت446 شفرة اإلقالعحذف فقط •
file mbr-backupقراءة رسيعة ملعامالت نسخة سجل اإلقالع الرئييس:  •
hexdump -Cv mbr-backup بايت يف نسخة سجل اإلقالع الرئييس: 512عرض كامل •

path مثل: املسار هو home/username/Desktop/mbr-backup/و mbr-backup)هو اسم امللف  ذنم)النسخة 

حذف سجل اإلقالعيف حالة تنفيذ األمر مع جدول أقسام غري متوافق سوف تخرس بيانات القرص وتقريبا يستحيل بعد ذلك استعادتها. لذلك يفضل عوض ذلك، إعادة تنصيب محمل اإلقالع. 
الرئييس بالكامل يعني حذف معلومات محمل اإلقالع وجدول األقسام، مع معلومات أخرى يحتجاها الجهاز يف اإلقالع. الجهاز لن يكون قادر عىل اإلقالع إذا مل يتم مبارشة إعادة تنصيب

MBR.وشفرة محمل اإلقالع يف القطاع األول 

  ذنم)يف لينكس(ms-sysبرنامج 
(.ms-sys -h   ذنم)بعد تنصيب الربنامج، راجع خياراته،،7/فيستا/ME/98ويندوز برنامج ميكنه أيضا الكتابة إىل سجالت اإلقالع يف أنظمة 

 ms-sys --partition /dev/sda1  ذنم)قطاعات مخفية، رؤوس، وهوية القرص(: القسمإعادة كتابة معلومات •
 ms-sys --mbr /dev/sda، راجع خيارات كل نظام(:   [  36  ] توقيع القرص  ذنم)دون املس بويندوز أن يت( يف أنظمة القرصكتابة سجل اإلقالع  ذنم)عىل •
ms-sys( 1-6 ذنم)راجع خيارات نوع السجل(:   ذنم)،كتابة قطاع إقالع جديد•

فريوسات قطاع اإلقالع
 بدون إذن املستخدم. لكن يف السنوات األخرية، ظهرتMBR ضد هذا النوع من التهديدات ومتنع ولوج الفريوسات إىل   [  52  ]  فريوسات قطاع اإلقالع اليوم أصبحت نادرة، ألن معظم اللوحات األم متلك حامية[50]رغم أنها كانت مزدهر يف بداية التسعينات، 

.Rootkit:W32/Whistler.A،  [  53  ] روتكيت، مثل MBR معقدة أوجدت طرق إلبطال تلك الحامية واستهداف مرة أخرى برمجيات خبيثة
MBR شفرة إقالع بشفرة ضارة، تجعل عملية اإلقالع مستحيلة من القرص الثابت. وألن MBR [44] استبدال هذه الفريوسات ميكنها إعادة توجيه، أو إتالف، أو MBR، يف حالة VBR أوMBRالعديد من الفريوسات كانت تكتب خصيصا من أجل سجالت 

.MBR، هذا األخري لن يستطيع أبدا اكتشاف أو إصالح * نظام التشغيل، قبل بدء تحميل BIOS [20]يتم تنفيذها بشكل آيل من قبل 
، ولكن تحمل من مكان أخر، مثل القرص الثابت أو الشبكة(.ROMيف معظم األجهزة، أنظمة التشغيل ليست موجودة يف ذاكرة  * ذنم)

 الناقل التسلسيل العام ويتم تفعيلها من داخل النظام أو عند بدء تشغيل الحاسوب عن طريق األقراص املرنة املصابة،  ذنم)أو األقراص املوصولة مبنافذتحملها يف القرص الثابت عن طريق الربامج التي MBRغالبا، فريوسات اإلقالع تنتقل إىل القطاع األول 
USBميكنه نقل الربنامج الضار إىل قطاع غري قابل لإلقالع(، حتى وإن كان ذلك الوسيط ...الخ ،،MBR  أوVBR.

 قبل تحميل النظام.MBR أو تفعيل شفرة إقالع القسم من قبل النشيط التي يتم تنشيطها آليا عند تحديد القسم األوىل VBRنفس املعلومات السابقة تنطبق أيضا عىل فريوسات 
 أثناء التشغيل العادي، غالبا نظام التشغيل سيمنع الفريوسات من نسخ نفسها إىل األقراص األخرى.،VBR أو MBR الفريوس مل تعمل أثناء بدأ التشغيل ومل تغري القطاع األصيل حمولةإذا 

. النمط املحمي التي يف مشغالت القرص ال ميكنها التأثري عىل نظام التشغيل ألن النظام ال ينفذ إىل األقراص الفيزيائية إال عن طريق بنية القرصغالبا، هذه الفريوسات املتواجدة يف 
 يف هذا الحالة ميكن،،م.س.دوس إىل جانب 2000(. لكن يف حالة وجود إعدادات إلقالع عدة أنظمة، مثل وجود ويندوز 2000، التي يتم تجاهها بعد بدأ تشغيل النظام  ذنم)مثل ويندوز BIOS INT 13h النفاذ للقرص روتيناتهذه الفريوسات عادة تخرب 

 عرضة للرضر. 2000للفريوس القطاع إصابة الحاسوب عند تشغيل النظام األخر  ذنم)مثل، م.س.دوس(. إذا حدث ذلك سيكون ويندوز 
،النمط املحمي التي يف مشغالت القرص   ذنم)شفرتها الضارة( تعمل أثناء بدأ التشغيل تشكل خطر عىل الحاسوب الذي عليه النظام ألنها سوف تنشط قبل أن يسيطر نظام التشغيل عىل الحاسوب. بعد أن يقوم نظام التشغيل بتفعيلحمولتهاالفريوسات التي 

 التي تعتمد عليها الفريوسات لن تكون مستخدمة يف النفاذ إىل القرص.BIOSسوف لن تستطيع الفريوسات نسخ نفسها إىل األقراص األخرى أو إىل األقراص املرنة ألن آلية 

السيناريو األول  ---   شفرة الفريوس يف سجل اإلقالع الرئييس، مع حفظ النسخة األصلية
 ومترر عملية التنفيذ إىل النسخة األصلية يك[51] الذاكرة( بعد تنشيطها تبقى يف   س  القد وفريوس براين بشفرتها وتحفظ كامل النسخة األصلية يف مكان آخر عىل القرص. تلك الفريوسات  ذنم)مثل فريوس MBR قطاع اإلقالع غالبا ما تستبدل شفرة إقالع فريوسات

 تخفض حجم القسم يك ال يتم الكتابة مرة أخرى فوق هذهالفريوسات وحفظ النسخة األصلية يف نهاية القرص الثابت، بعض MBRيستطيع الجهاز اإلقالع ويك يظهر بدء التشغيل سليم للمستخدم. أكرث الطرق شيوعا يف إصابة قطاع اإلقالع، استبدال كامل 
 متعدد األجزاء يتبع هذه التقنية.تيكيالاملنطقة. مثال، فريوس 
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  ذنم)عىل املسار األول للقرص(. لكنMBR يف الذاكرة وينقل التحكم إليه. عادة فريوس ستوند يستفيد من القطاعات الشاغرة بعد 7،  ذنم)أنظر للشكل(. بعد أن يحل مكان القطاع األصيل، يقرأ القطاع 7 األصيل يف القطاع MBR الذي يخزن ستوندمثال آخر: فريوس 
، االستخدام العادي للحاسوب ميكن أن يعيد كتابته، وهذا أيضا قد يعطل وظيفة إعادة التشغيل أو مينع بدأ تشغيل النظام. وأحيانا يخرب بعض مناطقMBRهذا ليس مضمون له. إذا مل يحمي الفريوس القطاع املعدل  ذنم)الحامل للفريوس(، والذي يتضمن 

القرص الثابت أو القرص املرن مام يجعل القرص غري صالح للقراءة.

فريوس
PTجدول أقسام 

0.0.1

→

MBR
PTجدول أقسام 

0.0.1

MBR املحفوظ
PTجدول أقسام 

0.0.7

DBR1.0.1DBR1.0.1

Stonedتخطيط منوذجي للقرص الثابت قبل وبعد إصابة فريوس ستوند 

السيناريو الثاين  ---   شفرة الفريوس يف سجل اإلقالع الرئييس، لكن بدون حفظ النسخة األصلية
 األصيل يف مكان آخر، هذه الفريوسات تحايك متاما عمل قطاع اإلقالع األصيل،MBR، لكنها أيضا ال تحفظ PT وال تلمس جدول األقسام MBRبعض الفريوسات تستبدل شفرة إقالع 

 ليست محفوظة. عادة، برامج مكافحة الفريوساتMBR يف أونتاريو، كندا. هذه الفريوسات ال ميكن التخلص منها بالطرق العادية، ألن النسخة األصلية من 1991، املكتشف يف يناير/كانون الثاين عام أزوسا، وفريوس SVC 6.0مثال عىل ذلك: الفريوس الرويس 
 يف ردها عىل هذا التهديد MBRتستخدم نسختها املعيارية املضمنة من شفرة 

السيناريو الثالث  ---  الفريوس يتالعب مبدخالت جدول األقسام يف سجل اإلقالع الرئييس
 من األهداف السهلة للفريوسات، هذه الفريوسات تستطيع تعديل مدخلة القسم النشيط يف جدول األقسام، وتوجيهها إىل قطاع إقالع شفرة الفريوس. بهذه الطريقة، سجل اإلقالع الرئييس سوف يحمل قطاع إقالع الفريوس، ثمMBR يفPTجدول األقسام 

.، ستارشيببدوره الفريوس يحمل قطاع اإلقالع األصيل. مثال عىل ذلك: فريوس 
حلقة ال يدخل يف 4.07.0.، كام يبدو، هذه الفريوسات املخادعة، سوف تجعل نظام م.س.دوس   [  42  ]   [  41  ] القسم الحلقي تتالعب مبدخالت جدول اإلقسام بحيث ينشأ عن ذلك ما يشبه تأثري Ginger family،، مثال فريوسات املخادعةبعض الفريوسات 

، خايل من الفريوسات أو نظام دوس مختلف عن مايكروسوفت دوس، مثل يب يس دوس.3.3x عند اإلقالع. وسيحتاج املستخدم إىل اإلقالع من قرص مرن؛ م.س.دوس متناهية

براينفريوس 
فريوس قطاع إقالعالنوع:

اإلخوة باست و أمجد فاروق ألفنياملربمج:

1986.01يناير/كانون الثاين تاريخ االكتشاف:

الهور ، باكستاناملكان األصيل:

تجميعية،لغة اللغة األصلية:

FAT أو آي يب إم دوس( نظام ملفات   يس دوس  يب  ذنم)دوس املنصة:

 بايت7.000  إىل 3,000من امتداد العدوي:

،، عن إصابة1987  أكتوبر/ترشين األول 22.، أول تقرير عن الفريوس كان يف 1986فريوس براين  ذنم)املخ/ الباكستاين، اإلنفلونزا الباكستانية، الهور، فريوس باست( يعترب أول فريوس عىل منصة دوس،  ذنم)وأول فريوس خارج املخترب(، ظهر يف يناير/كانون الثاين عام 
.، النسخة األوىل من فريوسهيوسنت جهاز يف جامعة 300،، أصابة إحدى نسخ الفريوس تقريبا 1988، ويف نوفمرب/ترشين الثاين 1988 يف الواليات املتحدة، وعدة جامعات يف العامل، وحتى رشكات. لكن أول ظهور الفت للفريوس كان يف ربيع ديلوارأجهزة جامعة 

]. الفريوس ال يصيب أنواع األقراص األخرى(، عند إدراجها يف الحاسوب املصاب  ذنم)يف الذاكرة( FAT كيلوبايت  ذنم)هذا النوع من األقراص املرنة مييز بواسطة بايت التوقيع عند بداية 360 بوصة، سعة 5.25براين كانت تصيب فقط قطاع إقالع األقراص املرنة، مقاس 
.[53] روتكيت.، هذا يعني أنه أول متخفي.، براين كان أيضا أول فريوس [51

. ويصفر متجه املقاطعة  12h، [  55  ]   [  56  ]حجم الذاكرة بتبديل متجه املقاطعة   [  59  ] يصفر، الفريوس سوف RAM.، ولحامية نفسه يف   [  51  ] كيلوبايت( 7عند إدراج القرص املرن املصاب يف الجهاز، ينسخ الفريوس نفسه إىل أعىل منطقة يف الذاكرة،  ذنم)عادة يحتل
13h 6 لإلشارة إىل شفرة الفريوس يف أعىل الذاكرة ويصفر كذلك متجه املقاطعةDh 13 ]الغري مستخدم يف دوس[ لإلشارة إىل متجه املقاطعة األصيلh بعدها سوف تستمر عملية اإلقالع املعتادة بتحميل امللفان .IBMBlO.COM و lBMDOS.COMيف 

.،م.س.دوس يف MSDOS.SYS وIO.SYS أو امللفان يب يس دوسنظام 
 عليهايؤرش( تحمل منت شفرة الفريوس، وعناقيد 3 قطاعات ممتدة  ذنم)6، لكن أثناء وجوده يف الذاكرة، ينقل العدوى إىل األقراص املرنة املستخدمة. الفريوس يخزن يف القطاعات الشاغرة، قطاع اإلقالع األصيل مع القرص الثابتالفريوس  ذنم)النسخة األوىل( ال يصيب 

.  ذنم)أنظر للشكل(.FATة يف نظام قطاعات التالفبال

 كيلوبايت360 بوصة، سعة 5.25قرص مرن، 
VBRسجل إقالع القرص املصاب .1
قفزة إىل الشفرة الرئيسية.2
 األصيل + بقية منت شفرة الفريوسل إقالع القرصسج.3

<( --BPBسجل إقالع دوس  ذنم)شفرة إقالع + 
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األعراض/العدوى: 
تغيري قطاع اإلقالع  ذنم)الجزء املكشوف من شفرة الفريوس(،•
 قطاعات. ذنم)أول قطاع يتضمن قطاع اإلقالع األصيل ثم بقية قطاعات الفريوس(. 6 متامسة أو عناقيد 3 كحد أدىن، وتشكل 37h العنقود عىل القرص املرن، عند   قطاعات تالفة•
متديد يف زمن اإلقالع، مع إبطاء عملية النفاذ إىل القرص املرن قد تسبب تعطيلها.•
 كيلوبايت من الذاكرة.7خسارة النظام •
((.04a6h عند الحيد أشار  سوريف ةرفش يف) ”©”  ذنم)يف شفرة فريوس ashar تغري االسم إىل “الفريوس(".  ذنم)هنك نسخة أخرى من c، ذنم)BRAIN@" أو "BRAIN إىل: " القرصتسميةتغيري يف •

 كيلوبايت يف أعىل منطقة يف الذاكرة، بعد أن يحرك ويقرأ قطاع اإلقالع، يقفز إىل شفرة الفريوس. 7!(، الفريوس يحجز بتالفة املوسومةيف زمن اإلقالع، فريوس براين يحمل قطاع اإلقالع املصاب مع القطاعات التي يختبأ فيها الفريوس  ذنم)
 من أجل استدعاء شفرة الفريوس،Int 13 املقاطعة [54]    يخطف مقاطعة لقراءة قطاع اإلقالع، عادة [55] ألنه يستطيع إعادة توجيه الربامج التي تحاول النفاذ إىل القطاع املصاب إىل قطاع اإلقالع األصيل املحفوظ، باعرتاض أية متخفيالفريوس 

(. بعد قراءة ومترير التحكم إىل قطاع اإلقالع األصيل، يستطيع دوس إمتام عملية اإلقالع. هذا يعني أنك إذا استخدمت برنامج مثلBIOS  ذنم)يك ال يستدعي نفسه عند طلب Int 13 إىل متجه املقاطعة األصليةInt 6Dhويعني متجه املقاطعة 
DEBUG لن تستطيع كشفه.نورتن.، وأدوات القرص القدمية مثل [51]، سيبدو لك القطاع سليم. إذا كان الفريوس نشيط يف الذاكرة 

  [  56  ] املقاطعة قبل وبعد حصول الفريوس عىل التحكم توجيه

إذا مل يجد الست عرشي( للطرح،  ذنم)أنظر 34 12، املخزن يف شكل04h عند الحيد .1234hقبل أن يصيب األقراص املرنة، يبحث عن التوقيع ، وaccess countتعداد النفاذ' . وفقا عملية 'B أو A عند قراءة األقراص املرنة Int 13الفريوس يراقب عمليات 
.، الفريوس ال يستطيعفحص عريض إىل قطاع اإلقالع املحفوظ يك يظل قطاع اإلقالع املصاب مخفي عن أي القطاع، واملسار،، والرأس، الفريوس يغري READالتوقيع، ينسخ نفسه إىل القرص بعد أن يحفظ قطاع اإلقالع األصيل. إذا كنت الوظيفة هي القراءة 

.املحمي من الكتابةإصابة القرص 
. إذا مل يجد أية عناقيد شاغرة، ال يصيب القرص بالعدوى. لكن إذا وجد عنقود شاغر، وليس أحد العنقودان األخريان عىل القرص، يختار ذلك العنقود الشاغر معبالتالفة وسمها متامسة يستطيع عناقيد 3عادة، الفريوس عند محاولة إصابة القرص، يبحث عن 

 ثم ينسخ بقية شفرة الفريوسالقطاعات التالفة عىل القرص، وينسخ قطاع اإلقالع األصيل إىل أول قطاع يف FAT! يف منطقةتالفة عناقيد 3  ذنم)هذا يعني خسارة البيانات يف عنقودين!.(. كام ذكرنا، الفريوس يدسبالتالفة الجميع يوسمالعنقودان التاليان له، ثم 
 ستعترب قطاعBIOSs @. لكن بعض أنظمة Brain يف القرص املصاب الجديد. إذا نجح الفريوس يف إصابة القرص، تتغري تسمية القرص املرن املصاب إىل التالفة العناقيد سيحدد موقع   [  51  ] إىل بقية القطاعات التالفة. قطاع إقالع براين، املوجود يف الذاكرة،

. أدناه(للطرح ذنم)أنظر  يف نهاية القطاع 55h AAhإقالع براين غري صالح لإلقالع ألنه ال ميلك توقيع 

(CHS 0-0-1   ذنم)الفيزيايئ(  ذنم)0قطاع إقالع القرص املرن املصاب بفريوس براين -  القطاع املطلق 
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF

0000 fa e9 4a 01 34 12 00 05 08 00 01 00 00 00 00 20 |..J.4.......... |
0010 20 20 20 20 20 20 57 65 6c 63 6f 6d 65 20 74 6f |      Welcome to|
0020 20 74 68 65 20 44 75 6e 67 65 6f 6e 20 20 20 20 | the Dungeon    |
0030 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |                |
0040 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |                |
0050 20 28 63 29 20 31 39 38 36 20 42 61 73 69 74 20 | (C) 1986 Basit |
0060 26 20 41 6d 6a 61 64 20 28 70 76 74 29 20 4c 74 |& Amjad (pvt) Lt|
0070 64 2e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |d.              |
0080 20 42 52 41 49 4e 20 43 4f 4d 50 55 54 45 52 20 | BRAIN COMPUTER [
0090 53 45 52 56 49 43 45 53 2e 2e 37 33 30 20 4e 49 |SERVICES..730 NI|
00a0 5a 41 4d 20 42 4c 4f 43 4b 20 41 4c 4c 41 4d 41 |ZAM BLOCK ALLAMA|
00b0 20 49 51 42 41 4c 20 54 4f 57 4e 20 20 20 20 20 | IQBAL TOWN     |
00c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4c 41 48 4f 52 |           LAHOR|
00d0 45 2d 50 41 4b 49 53 54 41 4e 2e 2e 50 48 4f 4e |E-PAKISTAN..PHON|
00e0 45 20 3a 34 33 30 37 39 31 2c 34 34 33 32 34 38 |E :430791,443248|
00f0 2c 32 38 30 35 33 30 2e 20 20 20 20 20 20 20 20 |,280530.        |
0100 20 20 42 65 77 61 72 65 20 6f 66 20 74 68 69 73 |  Beware of this|
0110 20 56 49 52 55 53 2e 2e 2e 2e 2e 43 6f 6e 74 61 | VIRUS.....Conta|
0120 63 74 20 75 73 20 66 6f 72 20 76 61 63 63 69 6e |ct us for vaccin|
0130 61 74 69 6f 6e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e |ation...........|
0140 2e 2e 2e 2e 20 24 23 40 25 24 40 21 21 20 8c c8 |.... $#@%$@!! ..|
0150 8e d8 8e d0 bc 00 f0 fb a0 06 7c a2 09 7c 8b 0e |..........|..|..|
0160 07 7c 89 0e 0a 7c e8 57 00 b9 05 00 bb 00 7e e8 |.|...|.W......~.|
0170 2a 00 e8 4b 00 81 c3 00 02 e2 f4 a1 13 04 2d 07 |*..K..........-.|
0180 00 a3 13 04 b1 06 d3 e0 8e c0 be 00 7c bf 00 00 |............|...|
0190 b9 04 10 fc f3 a4 06 b8 00 02 50 cb 51 53 b9 04 |..........P.QS..|
01a0 00 51 8a 36 09 7c b2 00 8b 0e 0a 7c b8 01 02 cd |.Q.6.|.....|....|
01b0 13 73 09 b4 00 cd 13 59 e2 e7 cd 18 59 5b 59 c3 |.s.....Y....Y[Y.|
01c0 a0 0a 7c fe c0 a2 0a 7c 3c 0a 75 1a c6 06 0a 7c |..|....|<.u....||
01d0 01 a0 09 7c fe c0 a2 09 7c 3c 02 75 09 c6 06 09 |...|....|<.u....|
01e0 7c 00 fe 06 0b 7c c3 00 00 00 00 32 e3 23 4d 59 ||....|.....2.#MY|
01f0 f4 a1 82 bc c3 12 00 7e 12 cd 21 a2 3c 5f 0c 05 |.......~..!.<_..|

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

 من بلغاريامرييف. ألذان كتب الفريوس إلصابة األجهزة التي تستخدم النسخ املقرصنة من برنامجهام. فريوس الهور، باكستان من أمجد فاروق ألفني، أول وأحد الفريوسات النادرة الذي تضمن اسم، ورقم هاتف، وعنوان املربمج الحقيقي؛ اإلخوة باسط وبراين
.الشفرة األصليةتضمن أيضا رقم هاتف وعنوان الكاتب يف 

املضادة للفريوساتيف برامج  براين فريوس كنية
Sophos: Brain dropPanda: Brain.1986Grisoft: BrainDoctor Web: Brain.dropperAvast!: Brain 

Symantec: BrainRAV: Brain.A Kaspersky Lab: Virus.Boot.Brain.a or Brain.a F-Prot: BOOT SECTOR DROPPERAvira: Brain #2

Trend Micro: )C(ذنم BRAINBitdefender: Trojan.Dropper.Boot.Brain.A McAfee: BtDr.Brain F-Secure: BrainClamAV: Brain.2 
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 Brainبراينتنويعات )نسخ( فريوس 
. وكان قطاع اإلقالعFAT يف نظام  قطاع تالف.، وكان بحجم أكرب ومعظم شفرة الفريوس كانت تقع يف القطاعات التي تحمل عالمة 1992  مايو/ أيار 5هناك أشكال مختلف من هذا الفريوس ظهرت لكن أغلبها غري ضار. أحدها كان مصمم يك ينشط يف 

األصيل يخزن أيضا يف تلك القطاعات.
يصيب القرص الثابت.: القرص الثابت،، أو فريوس هيوسنت،، فريوس براين يبفريوس •
  سوريف ةرفش يف) ”©  ذنم)يصيب القرص الثابت، لكن ال يغري تسمية القرص(.Brain بدون التسميةبراين يب:، نسخة من براين يسفريوس •
. لكن تم استبدال رسالة الفريوس بشفرة ال ميكن طباعتها تبدو مثل املحارف العشوائية.براين يس : يشبه براين مستنسخفريوس •
.،1992.05.05 إذا تم اإلقالع بعد تاريخ FAT. تخرب نظام براين مستنسخ:، نسخة من براين مستنسخ يبفريوس •
، باستثناء الرسالة املعدلة  ذنم)أنظر أسفل(.براين يب:، هذه النسخة تشبه براين شوفريوس •

Welcome to the Dungeon
.Ltd  ذنم)pvt( Brain & Amjads  1986  سوريف ةرفش يف) ”©
VIRUS_SHOE RECORD v9.0
Dedicated to the dynamic memories
of millions of virus who are no longer with us today -
Thanks GOODNESS!!
BEWARE OF THE er..VIRUS :This program is catching
program follows after these messeges.....  
$# @%$@!!

، بعض املصادر تقول أنها قد تكون أقدم من النسخة األصلية. أشارفريوس •
.  ذنم)والخرباء مختلفون يف تصنيف هذا الفريوس,(.v9.0 بدل v9.1:، ال يصيب القرص الثابت، ونسخة أخرى من هذه تحمل الرقمبراين شو يبفريوس •
 يف هذه التنويعة، اقتطعت الرسالة إىل سطر واحدبراين شو: نسخة من فريوس براين شو وجيزفريوس •
 0202h عند ("Ltd  ذنم)pvt( Jork & Amjads 1986  ذنم)c" و : 0010h عند الحيد "Brain 1986  ذنم)Welcome to the Dungeon )c" مع النص: براين شو نسخة من براين جوركفريوس •
. مع نفس معلومات الكاتب ولكن النص مختلف:986 وليس عام 1988 يعود إىل عام حقوق التأليف والنرش: يف هذه، تاريخ براين سنغافورةفريوس •

Ver ،)Singapore(ذنم  Beware of this "virus". It will transfer to a million of Diskettes... $# @%$@!!

ستوندفريوس 

فريوس قطاع إقالعالنوع:

؟املربمج:

1988.02تاريخ االكتشاف:

ولينغتون، يف نيوزيلندااملكان األصيل:

لغة التجميعاللغة األصلية:

دوساملنصة:

 بايت512امتداد العدوي:

 الذي عاود الظهور مرة1994 من عام أنجيلينا. وفريوس 1990s السيئ السمعة، الذي أحدث ضجة كبرية يف أوائل التسعينات مايكل أنجلو. كان أبرزها فريوس 1988 اسم لعائلة كبرية من فريوسات قطاع اإلقالع يعود تاريخها إىل بداية عام ستوندفريوس 
.املحمول يف أجهزة الحاسب 2007أخرى يف عام 

(CHS 0-0-1   ذنم)الفيزيايئ(  ذنم)0القطاع املطلق 
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0123456789ABCDEF

0000 EA 05 00 C0 07 E9 99 00 00 51 02 00 C8 E4 00 80 ê..À.é™..Q..Èä.€
0010 9F 00 7C 00 00 1E 50 80 FC 02 72 17 80 FC 04 73 Ÿ.|...P€ü.r.€ü.s
0020 12 0A D2 75 0E 33 C0 8E D8 A0 3F 04 A8 01 75 03 ..Òu.3ÀŽØ ?.¨.u.
0030 E8 07 00 58 1F 2E FF 2E 09 00 53 D1 52 06 56 57 è..X..ÿ...SÑR.VW
0040 BE 04 00 B8 01 02 0E 07 BB 00 02 33 C9 8B D1 41 ¾..¸....»..3É‹ÑA
0050 9C 2E FF 1E 09 00 73 0E 33 C0 9C 2E FF 1E 09 00 œ.ÿ...s.3Àœ.ÿ...
0060 4E 75 E0 EB 35 90 33 F6 BF 00 02 FC 0E 1F AD 3B Nuàë5.3ö¿..ü...;
0070 05 75 06 AD 3B 45 02 74 21 B8 01 03 BB 00 02 B1 .u..;E.t!¸..»..±
0080 03 B6 01 9C 2E FF 1E 09 00 72 0F B8 01 03 33 DB .¶.œ.ÿ...r.¸..3Û
0090 B1 01 33 D2 9C 2E FF 1E 09 00 5F 5E 07 5A 59 5B ±.3Òœ.ÿ..._^.ZY[
00A0 C3 33 C0 8E D8 FA 8E D0 BC 00 7C FB A1 4C 00 A3 Ã3ÀŽØúŽÐ¼.|û¡L.£
00B0 09 7C A1 4E 00 A3 0B 7C A1 13 04 48 48 A3 13 04 .|¡N.£.|¡..HH£..
00C0 B1 06 D3 E0 8E C0 A3 0F 7C B8 15 00 A3 4C 00 8C ±.ÓàŽÀ£.|¸..£L.Œ
00D0 06 4E 00 B9 B8 01 0E 1F 33 F6 8B FE FC F3 A4 2E .N.¹¸...3ö‹þüó¤.
00E0 FF 2E 0D 00 B8 00 00 CD 13 33 C0 8E C0 B8 01 02 ÿ...¸..Í.3ÀŽÀ¸..
00F0 BB 00 7C 2E 80 3E 08 00 00 74 0B B9 07 00 BA 80 ».|.€>...t.¹..º€
0100 00 CD 13 EB 49 90 B9 03 00 BA 00 01 CD 13 72 3E .Í.ëI.¹..º..Í.r>
0110 26 F6 06 6C 04 07 75 12 BE 89 01 0E 1F AC 0A C0 &ö.l..u.¾‰...¬.À
0120 74 08 B4 0E B7 00 CD 10 EB F3 0E 07 B8 01 02 BB t.´.·.Í.ëó..¸..»
0130 00 02 B1 01 BA 80 00 CD 13 72 13 0E 1F BE 00 02 ..±.º€.Í.r...¾..
0140 BF 00 00 AD 3B 05 75 11 AD 3B 45 02 75 0B 2E C6 ¿...;.u..;E.u..Æ
0150 06 08 00 00 2E FF 2E 11 00 2E C6 06 08 00 02 B8 .....ÿ....Æ....¸
0160 01 03 BB 00 02 B9 07 00 BA 80 00 CD 13 72 DF 0E ..»..¹..º€.Í.rß.
0170 1F 0E 07 BE BE 03 BF BE 01 B9 42 02 F3 A4 B8 01 ...¾¾.¿¾.¹B.ó¤¸.
0180 03 33 DB FE C1 CD 13 EB C5 07 59 6F 75 72 20 50 .3ÛþÁÍ.ëÅ.Your P
0190 43 20 69 73 20 6E 6F 77 20 53 74 6F 6E 65 64 21 C is now Stoned!
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 00 ................
01C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 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 00 00 ................

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

 عىل القرص الثابت(.  MBR، أي ميكن أن يأثر عىلمع حيز من أجل جدول األقسام  ذنم)يف القرص املرن، Stoned.A بايت، من فريوس ستوند آي 512

. عند إصابة القرص الثابت،0 ثم ينقل نفسه إىل القطاع 11 إىل القطاع VBR عىل القرص الثابت، إذا وجده سليم يصيبه. عند إصابة القرص املرن، يحرك،MBR ويتفحص   [  51  ]إذا كان إقالع الحاسوب من قرص غري القرص الثابت، الفريوس ينتقل إىل الذاكرة، 
 سيصيب قطاع إقالع أي قرص مرن يستخدم. إذا حذف  [  51  ]  بوصة، واألقراص الثابتة. إذا كان الفريوس يف الذاكرة5.25 كيلوبايت، مقياس 360.، فريوس ستوند يصيب فقط األقراص املرنة، سعة 0/0/1 ويضع نفسه يف القطاع 0/0/7 إىل القطاع MBRيحرك 

 Your PC is now stoned! LEGALIZE MARIJUANA عند اإلقالع، حينها الحاسوب املصاب يصدر صوت صفري ويعرض رسالة: !حمولته، لن يعاود إصابة القرص الثابت، حتى وإن كان يف الذاكرة. هناك احتامل أن ينقل الفريوس MBRالفريوس من 
 عىل القرص.FAT، وهذا سيخرب FAT كجزء من نظام 11 بوصة، املستخدم يخرس امللفات املوجودة هناك. بعض نسخ دوس تستخدم القطاع 5.25 عىل القرص املرن 11الفريوس ال يسبب أي رضر، لكن عند نقله النسخة األصلية من قطاع اإلقالع إىل القطاع 

.، هناك من يدعي أن وزارة الدفاع نيوزيلندية كانت املسؤولة عن انتشار1988،، لكن أقدم تاريخ مدون يف شفرة الفريوس هو فرباير/شباط 1987 ولينغتون، يف نيوزيلندا، وأن تاريخ وجوده يعود إىل عام ستوند من تصميم طالب يف جامعةيعتقد أن فريوس 
الفريوس يف أسرتاليا. ألسباب سياسية. لكن وزارة الدفاع نيوزيلندية نفت التهمة أنذأك.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Brain-B_virus
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https://en.wikipedia.org/wiki/Brain.Clone_virus
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https://en.wikipedia.org/wiki/Brain-B_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain.C_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain-HD_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Houston_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain-B_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/bad_sector


 تنويعات )نسخ( فريوس ستوند
 السيئ السمعة، الجدول التايل يظهر فقط أهم التنويعات األخرى لهذا الفريوس:مايكل أنجلوفريوس أشكال مختلفة ظهرت من هذا الفريوس املشهور، أبرزها 

Angelina
)MBR/VBR(ذنم 

Stoned.C
)MBR(ذنم 

Stoned.D
)MBR(ذنم 

Alive
)MBR(ذنم 

AntiExe
)MBR(ذنم 

Antigame
)MBR(ذنم 

Azusa
)MBR/VBR(ذنم 

Bloomingtion
)MBR(ذنم 

Beijing
)MBR/VBR(ذنم 

Copy77
)MBR/VBR(ذنم 

Daniela
)MBR/VBR(ذنم 

Dinamo
)MBR(ذنم 

DiskWash
)MBR(ذنم 

Ebpr
)MBR(ذنم 

EmpireMonkey
)MBR/VBR(ذنم 

Face
)VBR(ذنم 

Flame
)MBR(ذنم 

GKCHP
)MBR(ذنم 

Hysteria
)MBR(ذنم 

IntFF
)MBR(ذنم 

Lch15
)MBR(ذنم 

LovChild Love )A/B(ذنم 
)MBR(ذنم 

Manitoba
)MBR/VBR(ذنم 

May21
)VBR(ذنم 

Million
)MBR/VBR(ذنم 

NearDark
)MBR(ذنم 

Nov7
)MBR(ذنم 

PC-AT
)MBR(ذنم 

Rostov
)MBR/VBR(ذنم 

Scale
)MBR(ذنم 

Sex
)VBR(ذنم 

Spook
)MBR(ذنم 

Swedish
)MBR(ذنم 

Torm
)MBR/VBR(ذنم 

WXYC
)VBR(ذنم 

Zappa
)MBR(ذنم 

Zapped
)MBR(ذنم 

كشف وإصالح القطاع
. سنذكر بعضها الحقا.MBR، ومقارنتها بنسخة من قطاع إقالع سليم . هناك أدوات أخرى يف ويندوز تستخدم لحفظ واستعادة MBRميكنك استخدام أية أداة الستكشاف القرص وعرض شفرة 

 مترضر أيضا، أو بدأ تشغيل يعمل جدول األقسام، وما إذا كانMBR / VBR املترضر عىل القرص، يك تستطيع الولوج إىل وحدات التخزين/النظام. اختيار األداة املناسبة يعتمد عىل نوع الرضر الحاصل يف قطاع إقالعMBRأدوات عدة ميكن استخدمها إلصالح 
.2000يف نظام مثل ويندوز 

(، عن طريق أي وسيط صالح، وتفحص القطاع الفيزيايئ األول:hexdump مع ddإذا مل يقلع الحاسوب، يجب أوال تشغيل برنامج الستعراض القرص  ذنم)مثل 
 ليس معبأ باألصفار أو معبأ بأي محرف أحادي آخر. MBRتأكد أن •
”( يف شفرة أسيك.Invalid partition tableتأكد من وجود رسائل األخطاء  ذنم)مثل “•
 بايت(.512 يف نهاية قطاع  ذنم)0x55AAتأكد من وجود توقيع •

# A:\> FDISK.EXE /MBR/، كام يف الخطوة التالية من القرص املرن:                   MBR مع الخيارFDISK [25] هي استخدام برنامج مايكروسوفت MBRأسهل طريقة إلصالح أو إعادة كتابة 
 يجب أن تعلم:fdisk /mbr. لكن قبل تنفيذ األمر ME/95/98،، و ويندوز مايكروسوفت دوس موجود يف أنظمة FDISKالربنامج املعياري 

 يف هذه الحالة ال يحل املشكلة إذا عاودت الفريوسات فورا االنتشار يف النظام.MBR،، واستعادة قطاع اإلقالع أو MBR العادية ويف امللفاتالفريوسات قد تكون يف •
 تنفيذ هذا األمر.ال تدعم GPT أو أقراص   [  28  ]   األقراص الديناميكية•
 دون تغيري  ذنم)دون إصالح(.جدول األقسام،، وسيبقى   [  44  ] شفرة اإلقالع، املعروفة باسم MBR األوىل من  بايت446 سيعيد كتابة فقط مايكروسوفت دوستنفيذ األمر يف •

،، أو إذا كانت متلك نسخة احتياطيةطرف ثالث. ميكن أيضا استخدام برامج من FIXMBR استعادة النظام، نفذ أمر طرفية وتحديد خيار اإلصالح، ثم من لقرص املدمج. أو القرص املرن ا، ميكنك اإلقالع عن طريقXP/2000يف حالة نظام مثل ويندوز أن يت
(.hexdump و dd  ذنم)راجع أدوات ،قرص لينكس الحي، ميكنك نسخها إىل القطاع األول باستخدام إحدى اإلداوات أو MBRمن 

 ، ويستبدل فقط شفرة اإلقالع وال ميكنه التأثري عىل جدولfdisk /mbr، الذي يعمل متاما مثل األمرfixmbr، وسيلة لحل املشاكل يف نظام ويندوز، هذه الطرفية توفر األمر االسرتدادطرفية 
 دعم مايكروسوفت الرسمي.موقعاألقسام. لهذا السبب، ال ميكنه املساعدة يف حل مشكلة فريوس سجل اإلقالع الرئييس. ملعلومات أكرث عن هذه األدوات وغريها راجع 

DiskProbe عن طريق MBRاستعادة 
(، مع إمكانية تشغيل نظام ويندوز. بايت512 ممكن لكن برشط توفر نسخة احتياطية للقطاع  ذنم)DiskProbe باستخدام أداة جدول األقسام مع MBRاستعادة 

.، هذهجدول األقسام عىل أي قرص ال يستخدم يف بدأ تشغيل الحاسوب. استعادة هذه النسخة سيعيد كتابة كامل القطاع، مبا يف ذلك MBR، ميكنك استخدامها مرة أخرى الستعادة DiskProbe عن طريق MBRيف حالة توفر نسخة احتياطية سابقة من 
طرفية عىل القرص الذي عليه ويندوز، وال ميكن بدأ التشغيل. يف هذه الحالة، يجب استخدام MBR ال ميكن استخدام هذه األداة، إذا كان تلف .ME/95/98ويندوز  أو ،مايكروسوفت دوس وال تعمل يف. NT 4.0 و  XP /2000األداة تعمل فقط يف أنظمة 

االسرتداد يف إصالحه.

   ثالث     طرف استبدال جدول األقسام عن طريق محرر للقرص من
، يجب معرفة القيم الصحيحة التي ستستخدمجدول األقسام يدويا. حتى تستطيع إصالح جدول األقسام. هذا األسلوب يحتاج إىل خربة يف تحرير مايكروسوفت دوس يرتكز عىل مستوى منخفض عىل محرر للقرصإلصالح بدأ تشغيل ويندوز، ميكن استخدام 

 عىل حاسوب أخر ملشاهدة القيم الصحيحةDiskProbe أو عىل حاسوب آخر، حينذاك ميكنك استخدام قرص مرن، وكانت تلك النسخة عىل DiskProbe وجدول األقسام مصدرها MBRيف إعادة إنشاء جدول األقسام. إذا كانت هناك نسخة احتياطية من 
.،جدول األقسامبحيث تستطيع يداويا إعادة إنشاء 

،، وعوامل أخرى.الفريوسات،، باإلضافة إىل  التيار الكهربايئ  ذنم)أي الخردة الصينية(، أو مشكلة يفمشكلة يف العتاد، أو خطأ من املستخدمال تنىس أن تلف القطاع األول عىل القرص قد يكون سببه 
..chkdsk c: /rأخريا، املعلومات الوارد أعاله أغلبها مرتبط بأنظمة ويندوز ودوس القدمية. ومشاكل اإلقالع غالبا ما يتم إصالحها عن طريق استخدام قرص التنصيب أو تنفيذ األمر مثل: 

راجع أيضا فقرة: تحرير سجل اإلقالع الرئييس  ذنم)أعاله(.

 وتخزينها عىل وسيط آخر الستعادتها الحقا، قد يفيد يف حالة  كتابة القطاع بالخطأ، أو تلفه بفريوس. لكن إذا أردت النصيحة، الMBRعمل نسخة احتياطية من 
تستخدم أداوت قدمية أو برامج ليست مصممة للنظام، أو برامج طرف ثالث مصدرها غري موثوق  ذنم)مثل موقع إنرتنت(

https://en.wikipedia.org/wiki/MBR_partition_table
https://en.wiktionary.org/wiki/Console
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
https://en.wikipedia.org/wiki/MBR_partition_table
https://en.wikipedia.org/wiki/MBR_partition_table
http://support.microsoft.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
https://en.wiktionary.org/wiki/third-party
https://en.wiktionary.org/wiki/Console
https://en.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
https://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
https://en.wikipedia.org/wiki/MBR_partition_table
https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Disk_Manager
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_file
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_ME
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_95
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_95
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/MBR_partition_table
https://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_virus


(GRUB 2:،  ذنم)برنامج سجل اإلقالع يف توزيعات لينكس

 األول مناملسار قطاع الشاغرة التي تأيت مبارشة بعد القطاع األول عىل 62 بايت فقط والربنامج أكرب من ذلك. لهذا السبب غالبا ما تستخدم 512. ألن حجم القطاع القطاع األول ال يعني تنصيب كامل الربنامج يف MBR  يف GRUB 2 محمل اإلقالعتنصيب 
 قطاع49 يف core.img، وتضمني صورة MBR بايت داخل 446 إىل منطقة boot.img يعني نسخ صورة MBR(. تنصيب أو إعادة تنصيب محمل اإلقالع يف   [  47  ] الحديثة التقسيمعدد القطاعات الشاغرة عند بداية القرص ارتفع يف برامج   ذنم)علام أن القرص

 كامل القرص. يف مثل هذه الحاالت. يبحث املستخدم عنتشفري أو إحدى برمجيات RAID يف املسار األول من القرص، ألن تلك املنطقة تشغلها شفرة مثل وحدات core.imgتقريبا التي تيل يف املسار األول. لكن أحيانا قد ال يرغب املستخدم يف تضمني 
 التي سوف تشبه البنية التايل: للقطاع،، لكن يحافظ عىل البنية التقليدية  محمل اإلقالع بشفرةMBR يف   [  44  ]،، سوف تستبدل شفرة ويندوز ويندوز بعد تنصيب توزيعة لينكسخيارات أخرى، عند تنصيب 

.،  ذنم)هذه ستكون جزء من شفرة محمل اإلقالع(تنفيذية شفرة  إىل منت.JMP   تعليمة القفزة•
( DAP، باإلضافة الستغاللها يف معامالت VBR يحجز لها مكان يف الشفرة ألنه يستخدم نفس صورة grub-install؛ لكن برنامج MBR.  ذنم)غري رضورية يف BPBحيز خاص مبعامالت •
(GRUB 2 بايت يف شفرة 11 وGRUB Legacy بايت يف الشفرة الرتاثية 12بعض القيم األولية املهمة يف محمل اإلقالع.  ذنم)ستكون بحجم•
منت شفرة محمل اإلقالع الرئيسية. وتشمل أيضا:•

شفرة ملعالجة عرض رسائل األخطاء.◦
  + رسائل األخطاء املوجزة. GRUBسلسلة محارف هوية: ◦
 لعرض املحارف.   الروتني الثانوي◦

.،  [  36  ] وأنظمة أخرى!( مايكروسوفت أن يت  ذنم)هذا الرقم التسلسيل للقرص يستخدم أصال يف   توقيع للقرص•
 ستكون بقية شفرة اإلقالع.القرص املرن  ذنم)عىل القرص الثابت( -- يف   جدول األقسام•
.  توقيع اإلقالع•

( من الحيدVBR  ذنم)يف األصل، تستخدمها، أنظمة ويندوز يف BPB بايت تتضمن أيضا حيز لكتلة معامالت 446، هذهMBR يف GRUB 2 التايل، تدل عىل وجود شفرة محمل اإلقالعأسيك/الست عرشي الطرح  ذنم)تعليمة القفزة( يف بداية EB 63 90 بايت 3
0x03h 0 إىلx5a(ثم1 بايت( ثم جهاز اإلقالع الذي تحمل منه النواة  ذنم)8 بايت( حيث يتم نسخ مرحلة اإلقالع التالية من القرص الثابت لتنفيذها. ثم عنوان قطاع مرحلة اإلقالع التالية عىل القرص الثابت  ذنم)2، ثم عنوان نواة محمل اإلقالع يف الذاكرة  ذنم .)بايت 

:MBR يف GRUB 1.98 بايت(. الطرح التايل مثال عىل شفرة 16 مدخالت، كل مدخلة بحجم 4 التقليدي يدعم فقط MBR.  ذنم)سجل0x1be بايت( عند الحيد 64بقية مكونات الشفرة اإلقالع التي تستمر حتى بداية جدول األقسام  ذنم)

قفزة قصرية

منطقة معامالت القرص

عنوان نواة محمل االقالع

قطاع نواة محمل االقالع

جهاز االقالع

[44]الشفرة الرئيسي،ة 

شفرة عرض رسائل األخطاء 

GRUB سلسلة محارف هوية

[60]رسائل الخطأ 

روتني ثانوي لعرض املحارف

توقيع القرص

(NetBSD    [  42  ]عادة، ال تستخدم  ذنم)لكن 

جدول األقسام

توقيع قطاع االقالع

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

0000 eb 63 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.c..............|
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 |................|
0060 00 00 00 00 ff fa 90 90 f6 c2 80 75 02 b2 80 ea |...........u....|
0070 74 7c 00 00 31 c0 8e d8 8e d0 bc 00 20 fb a0 64 |t|..1....... ..d|
0080 7c 3c ff 74 02 88 c2 52 bb 17 04 80 27 03 74 06 ||<.t...R....'.t.|
0090 be 88 7d e8 1c 01 be 05 7c f6 c2 80 74 48 b4 41 |..}.....|...tH.A|
00a0 bb aa 55 cd 13 5a 52 72 3d 81 fb 55 aa 75 37 83 |..U..ZRr=..U.u7.|
00b0 e1 01 74 32 31 c0 89 44 04 40 88 44 ff 89 44 02 |..t21..D.@.D..D.|
00c0 c7 04 10 00 66 8b 1e 5c 7c 66 89 5c 08 66 8b 1e |....f..\|f.\.f..|
00d0 60 7c 66 89 5c 0c c7 44 06 00 70 b4 42 cd 13 72 |`|f.\..D..p.B..r|
00e0 05 bb 00 70 eb 76 b4 08 cd 13 73 0d f6 c2 80 0f |...p.v....s.....|
00f0 84 d0 00 be 93 7d e9 82 00 66 0f b6 c6 88 64 ff |.....}...f....d.|
0100 40 66 89 44 04 0f b6 d1 c1 e2 02 88 e8 88 f4 40 |@f.D...........@|
0110 89 44 08 0f b6 c2 c0 e8 02 66 89 04 66 a1 60 7c |.D.......f..f.`||
0120 66 09 c0 75 4e 66 a1 5c 7c 66 31 d2 66 f7 34 88 |f..uNf.\|f1.f.4.|
0130 d1 31 d2 66 f7 74 04 3b 44 08 7d 37 fe c1 88 c5 |.1.f.t.;D.}7....|
0140 30 c0 c1 e8 02 08 c1 88 d0 5a 88 c6 bb 00 70 8e |0........Z....p.|
0150 c3 31 db b8 01 02 cd 13 72 1e 8c c3 60 1e b9 00 |.1......r...`...|
0160 01 8e db 31 f6 bf 00 80 8e c6 fc f3 a5 1f 61 ff |...1..........a.|
0170 26 5a 7c be 8e 7d eb 03 be 9d 7d e8 34 00 be a2 |&Z|..}....}.4...|
0180 7d e8 2e 00 cd 18 eb fe 47 52 55 42 20 00 47 65 |}.......GRUB .Ge|
0190 6f 6d 00 48 61 72 64 20 44 69 73 6b 00 52 65 61 |om.Hard Disk.Rea|
01a0 64 00 20 45 72 72 6f 72 0d 0a 00 bb 01 00 b4 0e |d. Error........|
01b0 cd 10 ac 3c 00 75 f4 c3 5d 52 5d 52 00 00 80 01 |...<.u..]R]R....|
01c0 01 00 07 fe ff ff 3f 00 00 00 d6 24 c2 03 00 00 |......?....$....|
01d0 c1 ff 07 fe ff ff 15 25 c2 03 86 8c e8 04 00 fe |.......%........|
01e0 ff ff 83 fe ff ff 9b b1 aa 08 78 b1 d4 01 00 fe |..........x.....|
01f0 ff ff 05 fe ff ff 50 63 7f 0a 71 27 22 08 55 aa |......Pc..q'".U.|

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

بايتست عرشي  ذنم)محرف( / بايت أسيكشفرة 

Carriage Return ذنم)0Dh )13محرف رجوع إىل السطر، مرجع إىل السطر
CRLF

1

Line Feed1 ذنم)0Ah )10محرف تزويد سطر

1 ذنم)sz( Null character ذنم)00h )00[60]سلسلة نهاية صفرية 

.األرشيف  والشفرة يف موقع GRUB 2 الدليل الرسمي للربنامج موقع يف لينكس راجع MBR               ملعلومات أكرث عن بنية 

ftp://alpha.gnu.org/gnu/
http://www.gnu.org/software/grub/manual/
https://en.wikipedia.org/wiki/Null-terminated_string
https://en.wikipedia.org/wiki/Null_character
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_feed
https://en.wikipedia.org/wiki/Carriage_return
https://en.wikipedia.org/wiki/Byte
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
https://en.wikipedia.org/wiki/NetBSD
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_boot_record
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
https://en.wikipedia.org/wiki/Hex_dump
https://en.wikipedia.org/wiki/MBR_boot_signature
https://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/MBR_partition_table
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://en.wikipedia.org/wiki/MBR_disk_signature
https://en.wikipedia.org/wiki/Subroutine
https://en.wikipedia.org/wiki/INT_13H
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_boot_record
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/Executable
https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/JMP_(x86_instruction)
https://en.wikipedia.org/wiki/Unconditional_branch
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_loader
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_encryption
https://en.wikipedia.org/wiki/RAID
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_partitioning
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/Track_(disk_drive)
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/GRUB
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_loader


مالحظات

AAhو  1FEhعند  55h ذنم) ،1FEh سيكون دامئا عند الحيد  (OS/2 يف VP. أو MBR/EBR/VBR أو توقيع القطاع يف MBR،  ذنم)ويسمى أيضا: توقيع 0xAA55 الرقم السحريتوقيع اإلقالع أو يف قطاعات اإلقالع،  ،،خ،، ح،، ج،، ث،، ت،، ب،، أ^  .1
، ويشري إىل صحة شفرة االقالع املتوافقة مع أنظمة اي يب ام، 1983  عام 2.00. هذا التوقيع استخدم أول مرة يف األقراص املرنة يف نظام دوس (1FFhند ع

 بايت منفصلة،  ذنم)كام2تقنيا،هذا التوقيع مجرد مؤرش أو معرف، ميكن معاملته ك، 
.0AA55h أو 0xAA55( أو ككلمة واحدة db 55h, AAhيف سطر شفرة التجميع 

(. لذلك21930، ذنم)55AAh( ليست كالقيمة 43605 ، ذنم)AA55hلكن انتبه قيمة 
ترتيبها مهم جدا.

إزاحة  ذنم)ضمن القطاع(
شفرة أسيك  ذنم)محرف(قيم لبايت  ذنم)نظام ست عرشي(

ست عرشيعرشي

5101FE55U

5111FFAA 0ال يوجد محرف معياري يف شفرة أسيك للرقمxaa

 املحملة لكن املوقع يف بداية الشفرة وليس نهايتها كام يظهر يف هذا الطرح:BIOS، يف شفرة AA 55ما زال يستخدم نفس املعرف  بطاقة العرض املريئ مثل إضافاتيف 
      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF

0C0000 55 AA 40 EB 04 37 34 30 30 E9 0A 15 00 00 00 00 |U.@..7400....... |
0C0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 42 |..............IB |
0C0020 4D 20 56 47 41 20 43 6F 6D 70 61 74 69 62 6C 65 |M VGA Compatible |
0C0030 20 42 49 4F 53 2E 20 00 BB 66 DB 01 EF 01 81 00 | BIOS. ..f...... |

   0C0040 . . . 

.VGA يقع عىل بطاقة   Option ROM  [  62  ]( الذي يحمله يف عنوان خاص يف ذاكرة النظام من برنامج ثابت BIOS  ذنم)امتداد من نظام VGA BIOS تشتغل بواسطة برنامج يدعى VGAبطاقة 
( ومهام كانت قيمة عدد بايتات كل قطاع. هذاIBM PC ROM-BIOS تتفحص هذا التوقيع قبل مترير التنفيذ إىل شفرة االقالع يف قطاع االقالع  ذنم)لكن هناك أنظمة ال تفعل ذلك، مثل BIOS أو MBRمعظم محمالت االقالع املوجودة يف

 بايت فهذا يعني أيضا نهاية القطاع.512(. إذا كان القطاع بحجم 511-510  ذنم)أي عند بايتات 1FEhالتوقيع سيظل دامئا عند الحيد 
 بايت، لن تتغري إزاحة التوقيع  ذنم)أيضا ال مشكلة إذا تضمنت512 بايت. وإذا كان أكرب من512 بايت األخرية من القطاع، لكن هذه املعلومة صحيحة فقط إذا كان القطاع بحجم 2 يحتل 0xAA55 تذكر أن التوقيع FATالعديد من وثائق

 بايت األخرية من قطاع االقالع األكرب هذا التوقيع(.2مرة أخرى 
   01E0 . . . 

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

 يف برامج املعالجات55AAh   ذنم)لحظ ترتيبها املعكوس(، بينام سيكتب بالشكلx86 يف برامج AA55h -بت( سوف يكتب بالشكل16، توقيع  ذنم)IBM األجهزة املتوافقة مع أنظمةيف  هوي صغرين متثيل ترتيب البيانات يجب أن يكون مبا أن
 يف متثيلطريقة البايت املرتكز عىل اإلزاحة" سوف تستخدم  املوسوعة الحرة.، ونظرا ألن هذه الطرق يف التمثيل قد تم الخلط بينها يف الكتب واملراجع األصلية من مايكروسوفت. املعلومات الواردة هنا من"نهوي كبري األخرى التي تستخدم

البيانات عىل القرص لتجنب أية تفسري خاطئ.
للتوضيح أكرث، هذه أمثلة لتطبيق التوقيع عىل منصات مختلفة مع طرق نهوية مختلفة:

1FEh عند 511 و510 بايت العليا يف هذه القيمة تحتل نفس موقع إزاحة البايت 2 حتى يعترب مضمون القطاع صالح. AA550000h بايت: 4 يستخدم توقيع بقيمة FAT32 يف سجل إقالع القطاع الثاينالتوقيع األخري يف ◦
.،0القطاع املستخدمة يف توقيع 

◦MBR قطاع الجذر  يف جهاز أتاري ويدعىRoot Sector بايت األخرية يف القطاع بدال من2( يف4660$.  ذنم)1234-بت( الذي يجب أن يساوي القيمة 16 ذنم) تدقيق املجموعللداللة عىل قابلية قطاع االقالع عىل اإلقالع، يستخدم ؛ 
 يصبح القطاع قابل$1234 الرقم السحرياألخرية، إذا كانت النتيجة  بايت 2 وتشمل بايت512  يف قطاع االقالع(نهوي-كبري  ذنم)256تعالج كلمة  تدقيق املجموعخوارزمية . الحاسوب الشخيصملستخدم يف  ا0x55 0xAAالتوقيع 

 املستخدمة يف أجهزة أتاري تستخدم طريقة نهوي-كبري يف متثيل البيانات يف الذكرة ويجب أخذ هذا التمثيل باالعتبار عند حساب تدقيق املجموع(.680x0معالجات موتوروال لإلقالع.  ذنم)
 هي طريقة ترتيب البيانات داخل ذاكرة الحاسوب أو طريقة تخزينها عىل الوسيط  ذنم)مثل القرص(. النهويةلكن ماذا عن هذه النهوية؟ دون الخوض يف التفاصيل، 

كام ذكرنا أعاله،و،، نهوي كبري(، لكن يف بعض األمثلة األخرى تظهر بطريقة البايت يرتكز عىل اإلزاحة  ذنم)رتتيب مثانيات معكوس أو بنهوي صغري واحد تخزن/تظهر غالبا بطريقة بايتتذكر أن األرقام  ذنم)القيم الست عرشي( املمثلة يف أكرث من 
،1FEh الحيد عند توقيع قطاع االقالع ،. كام يف مثالMSB [58]البايت األعىل آخرا  و   LSB   [58]البايت األدىن أوال  تخزن يف الذاكرة بحيث يكون بايت-2 أرقام x86 إنتيلهذا الخلط هنا ليس مقصود. وسببه اختلف تلك املصادر. يف أنظمة 

:،سن ميكرو سيستم من سوالريس ونظام إنتيل من يونكسع نفس البيانات يف نظام  منهوي صغري ونهوي كبري( تعرض االختالف بني متثيل Tcpdump ملراقب الشبكة سطر األوامرمثال آخر، هذان امللفان  ذنم)من أداة 

  ذنم)جهاز إنتيل(لي،نكس:  نهوي-صغري  ذنم)جهاز سن ميكرو سيستم(سوالريس:  نهوي-كبري

000000000000000000020004A1B2C3D402000400D4C3B2A10000000000000000

0004BFF03EBCBA2D0000000100000044010000006000000046C305002DBABC3E

.  ذنم)باستثناءMBR أو يف نفس الوقت تم استبدال كامل شفرة محمل اإلقالع يف 0 بايت متثل قيم 6 إال إذا كانت جميعها أي ،0DFhإىل  0DAh، يجب أال تتغري أبدا القيم التي يف الحيود من MBR لضامن سالمة شفرة محمل اإلقالع يف   ̂ .2
 تلتزم بهذه القاعدة.ويندوز معلومة. وأنظمة MBR ما مل تكون الشفرة املخزنة يف 00 00 00 00 00 00  هذه القيم إىل  [  59  ] تصفريجدول األقسام  ذنم)املمتد((. هذا يشمل 

0060                                                                   
0070 4F 75 ED BE A3 06 EB D3 BE C2 06 BF FE 7D 81 3D [Ou...........}.=]
0080 55 AA 75 C7 8B F5 EA 00 7C 00 00 49 6E 76 61 6C [U.u.....|..Inval]
0090 69 64 20 70 61 72 74 69 74 69 6F 6E 20 74 61 62 [id partition tab]
00A0 6C 65 00 45 72 72 6F 72 20 6C 6F 61 64 69 6E 67 [le.Error loading]
00B0 20 6F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 73 79 73 74 65 [ operating syste]
00C0 6D 00 4D 69 73 73 69 6E 67 20 6F 70 65 72 61 74 [m.Missing operat]
00D0 69 6E 67 20 73 79 73 74 65 6D 00 00 00 00 00 00 [ing system......]

  00E0                                                                     

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

.،  ذنم)رقم جهاز(وحدة اإلقالع الفيزيائية وتستخدم هذه املدخلة لتخزين علم تنشيط ك  7  بت  الحديثة تتعامل مع MBR، لكن سجالت غري صالحةأصال ، الحالة يف حقل ،80h و00h  القيم املختلفة عن ̂ .3

. CHSحقول قطاع النهاية  قطاع؛ ونفس هذه القيود ستكون موجودة يف 63 ، و   [  7  ]   رأس  1+255 أسطوانة، و1+1023  ستكون مقصورة عىلCHSحقول قطاع البداية  ،،ب أ ^ .4

.،  [  14  ].،255إىل  0 سيكون من Hالرأس . ونطاق 1023 إىل 0 سيكون من Cاألسطوانة؛ ونطاق 63 إىل 1 سيكون من  S القطاع نطاق،، ج ث ت ب أ ^ .5

 بالتايل، القيمة الصفر ليست صالحة، ومحجوزة وال يجب استخدمها يف مدخالت األقسام العادية. املدخلة تستخدمها أنظمة تشغيل يف ظروف معينة؛ يف مثل هذه  ذنم)أي عدد صحيح موجب(حقل مفهرس ،، عدد القطاعات عبارة عن ب أ ^ .6
.  CHS، [  16  ]الحاالت سيتم تجاهل عناوين 

01B0                                           00 01 [................]
01C0 01 00 DE FE 3F 04 3F 00 00 00 86 39 01 00 80 00 [..bb?.?...|9..|.]
01D0 01 05 07 FE FF FF C5 39 01 00 F8 AF 4E 09 00 00 [...byyA9..0 N...]
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

RBI،(254  إىل 0 رأس  ذنم)من 255 الحديثة  BIOS رأس، لذا سنجد يف تعيينات أنظمة 256 كان مينع إقالع أقراص خطأ برمجي["عانت من 95  ]ويندوز 7،، اقتباس: "]معظم[ إصدارات نظام  م.س.دوس  ذنم)التي تشمل: م.س.دوس ت،، ب،، أ  ^.7

.
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L، .[  40  ]   [  39  ]   وقيم CHS :1023،، 254، 63 يف جدول األقسام دامئا بالشكل
 األدىنRAMحجم  كيلوبايت هو 16حني كان . IBM XT مطلوبة لخيار القرص يفكانت كيلوبايت 32 تحميل برنامج اإلقالع عند هذا العنوان يفرس ملاذا ،. علام أنRAM كيلوبايت يف 32nd هو أول بايت من 0000h:7C00hعنوان   ال ̂ .8

. IBM PC 5150 يف الحاسوب األصيل
.IBM PC 5150 ROM BIOS. وأول ظهور لهذا الرقم كان يف نظام x86 وليس معالج BIOS يعود إىل مواصفة 0x7C00أصل اختيار موقع الذاكرة 

( كانت كااليت: 0x7C00 كيلوبايت = 32 بايت – 1024 الختيار.هذا املوقع  ذنم)BIOSاألسباب التي دفعت مطوري نظام 
 كيلوبايت.32من أجل حجز أكرب مساحة ممكنة لتحميل نظام التشغيل ضمن ◦
 كانت تأيت بعدها. BIOS من أجل املقاطعات، ومنطقة بيانات 0x0 – 0x3FF كانت تستخدم العناوين 8086/8088ألن معالجات ◦
 بايت.512 بايت، ومنطقة بيانات/رصة برنامج اإلقالع احتاجت أكرث من 512ألن حجم قطاع اإلقالع كان ◦

 كيلوبايت. ألن بعد تحميل وتشغيل النظام، قطاع اإلقالع ال يستخدم حتى إعادة التشغيل وتخطيط الذاكرة بعد تحميل النظام سيكون كااليت:32 بايت األخرية من 1024النظام والتطبيق يستطيع استخدام 

+ …........................ 0x0
متجهات مقاطعات

+ …........................ 0x400
منطقة بيانات الب،يوس

+ …........................ 0x5??
منطقة تحميل نظام التشغيل

+ …........................ 0x7C00
قطاع اإلقالع

+ …........................ 0x7E00
رصة/بيانات اإلقالع

+ …........................ 0x7FFF
 ذنم)غري مستخدمة(

 ذنم)...( ........................… +

، الذاكرة املتوفرة ستنتهي أسفلها.EBDA منطقة بيانات البيوس املوسعة يف حالة وجود   ̂ .9

املجهزة IBM XT؛، كام يف أجهزة مضمونة( ستكون 0000h:FFFFh  كيلوبايت  ذنم)أي حتى 64( أو 0000h:7FFFh كيلوبايت فقط  ذنم)أي حتى 32ظريا، . ون بايت(655,360 كيلوبايت  ذنم)640 أقل منذاكرة األجهزة القدمية جدا قد متلك   ̂ .10
.،نظام القرصبالقدر األدىن للذاكرة املطلوب ل

.file system directory دليل نظام امللفات تحليل، أو user I/O،، مدخالت/مخرجات املستخدم، أو primitive block moveتحريك الكتل االبتدايئ  روتني،، مثل روتني   ̂ .11

بهذا الشكل ألنها نشأت فقط عىل وسيط مصممة VBRs سجالت .VBR عل أي يشء آخر معال يف BIOS .، ما عدا هذا،الوسيط الغري مقسم، الكائن يف القطاع الفيزيايئ األول من VBR مبعالجة BIOSيتم تطبيق هذا عندما يقوم    ̂ .12
 خاص، ومحدد عىلVBR تم تطويره فيام بعد إلضافة أكرث من وحدة تخزين، كل وحدة تبدأ بسجل MBR مل يكن أصال ميلك أي خيار للقرص الثابت – . ونظام التقسيم الذي يستخدم IBM PC 5150 الغري مقسم. – حاسوب القرص املرن

 عىل وسيط غري مقسم.VBR له إذا اكتشف بيئة التشغيل االبتدائية وتنصيب VBRمعالجة  عند BIOS، بالقيام بنفس األشياء التي كان سيقوم بها BIOS  يحايك روتني إقالعMBRقرص ثابت واحد، بهذا التصميم 
  اكتشاف ما إذا كانت القفزة قريبة أم،x86  ذنم)من املستحيل عىل شفرة الهدف يف نظام .،قفزة قريبة بأو تحميلها قبل القيام قفزة بعيدةب  إما بالقيام 0 إىل CS قطعة الشفرة.، ميكن تعيني القفزةتيجة يكون ن IP مؤرش التعليمة تعيني   ̂ .13

بعيدة استعملت للوصول إليها ]إال إذا كانت الشفرة التي قامت بالقفز، مررت، عىل حدة، هذه املعلومات بطريقة ما[
هذا ليس جزءا من العرض املذكور سابقا، ولكن نتيجة طبيعية للحاالت موجودة مسبقا.  ̂ .14

 .          Symantec's FTP،، والذي ال يزال متوفر عىل هذا املوقع: ويندوز، الذي يشتغل يف أنظمة PTEDIT32.EXE  باور كويستمثال عىل ذلك، محرر جدول أقسام  ̂ .15

 بايت عىل األقراص2048 و القرص الثابت عىل بايت 512. كل قطاع يخزن كمية ثابتة من البيانات، الحجم التقليدي للقطاع هو ضويئ، أو قرص قرص مغناطييس عىل مسار عىل قسيم هو القطاعيف أجهزة تخزين الحاسوب، ،، ب،، أ^  .16
. AF عىل األقراص الثابتة الحديثة، وتعرف بالصيغة املتقدمة [48]( كيلوبايت 4 بايت  ذنم)4096. وCD-ROM/DVD-ROMاملدمجة 

القطاع هو وحدة التخزين الصغرى عىل القرص الثابت. يف معظم عمليات تقسيم القرص، امللفات تشغل عدة قطاعات، برصف النظر عن الحجم الحقيقي للملف، امللفات التي ال تشغل قطاع كامل، يتم حشو بقية قطاعها الشاغر بقيم
 ميكنها أن تغطي قطاعات متعددة.[44]، كتل من البياناتالصفر. عمليا أنظمة التشغيل تعمل بواسطة 

 هنديس.قطاع مع مسار - ت( يشري إىل تقاطع 1  ذنم)شكلقطاع القرص. لذلك، رشيحة فطرية - ب(، أي مثل 1،  ذنم)شكلقوس ونصفي قطريف الهندسة الرياضية، القطاع الدائري جزء من دائرة يحده 
. ECC شفرة مصححة الخطأ،، ومنطقة البيانات،، والقطاع ترويسةيف األقراص الثابتة، كل قطاع فيزيايئ مركب من ثالث أجزاء أو قطع أساسية: 

GECCبايتات الب،ياناتDP

فجوة بني القطاعاتشفرة مصححة الخطأعالمة مزامنة البيناتديباجة

؛ هذه املعلومات تشمل:،املتحكم ومحرك األقراصترويسة القطاع تتضمن معلومات يستخدمها ◦
 للرتويسة. بايتات الزوجيةأ، و علم خط،، وكشف عناوين، وتعريف أو مزامنة بايتات ▪

 يستخدم لتأكد أن محرك األقراص قد وضع رأس الكتابة/القراءة عىل املوقع الصحيح.كشف عناوين.، وغري موثوقةأيضا الرتويسة قد تتضمن عنوان بديل يستخدم إذا كانت منطقة البيانات 
منطقة البيانات تتضمن بيانات مسجلة للمستخدم.◦
 يتضمن شفرات ترتكز عىل حقل البيانات، تستخدم يف تفحص ورمبا تصحيح األخطاء التي ميكن أن تقع يف البيانات.ECCحقل شفرة مصححة الخطأ ◦

بنية، القرص

مسارأ.

قطاع هنديسب.

قطاع مسارت.

  ذنم)كتلة أو كتل فيزيائية(عنقودث.

ألن املسافة من  وZBR تخطيط فيزيايئ للقطاعات مع تقنية، -2يف الشكل 
املركز تزداد صعودا، عدد القطاعات يف الزاوية املعطاة سيزداد من واحد

(. ذنم)باألحمر( إىل اثنان  ذنم)باألخرض( إىل أربعة  ذنم)بالرمادي

حجم القطاع وعدد القطاعات اإلجاميل  يحدد سعة القرص. ووحدة قياس سعة القرص اآلن هي جيجابايت  ذنم)تقريبا، مليار بايت( أو تريابايت  ذنم)تقريبا، تريليون بايت(
 هيكتلة نظام امللفات ميلك عدة معاين. مثال، كتلة صغري من البيانات. وحسب السياق، تعبري المقداركام ذكرنا أعاله، القطاع يشري تحديدا إىل منطقة فيزيائية عىل القرص، أما الكتلة باملطلق فهي إشارة إىل : والكتل   القطاعات◦
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dd برنامج.، مثال،  ]راجع هذا املقال[ مساعدةوسيلة أو وحدة عملية يف تدفق بيانات(. يف سياقات أخرى، قد تكون وحدة جهاز الكتل ترتكز عىل أنظمة امللفات عىل قطاعات القرص ورمبا تطوق عدة قطاعات  ذنم)معظم بنية مجردة
، وليس له عالقة بالقطاعات أو كتل نظام امللفات. dd البيانات املوزعة من مقادير. هذا يحدد حجم bs=bytes معامل يسمح بضبط حجم الكتلة الستخدامها أثناء التنفيذ عن طريق  ذنم)خيار( يونكسيف 

يف لينكس، ميكن معرفة حجم قطاع القرص باستخدام األمر:
 باستخدام األمر :]راجع[ومعرفة حجم الكتلة 

#  fdisk -l | grep “Sector size”
#  blockdev –getsz /dev/sda

 !(.LBA.  ذنم)رمبا ألنها ترتكز عىل عنونة Sector قطاع بايت أو أكرث..،، بدال من تعبري 512 لإلشارة إىل قطاع Block الكتلة تستخدم غالبا تعبري UEFI مواصفة GPT  يف تخطيط قرص ◦
( :!محدودة املناطق   ذنم)تسجيل البت املقسم إىل مناطق! أوZBR تقنية •

،، يعني أن القطاعات الخارجية من القرص فيزيائيا ستكون أطول من تلك القريبة من املحور. وألن كل قطاع ميلك واملسارنصف قطر كام كان الحال مع األقراص الثابتة القدمية واألقراص املرنة، تعريف القطاع عىل أساس التقاطع الذي بني
رسعة زاوية   ذنم)وتقنية شبيهة لها تدعى ZBR، األقراص الثابتة تستخدم تقنية 1990sلذلك منذ التسعينات  أقل من نظريتها الدخلية، هذا يعني استعامل غري فعال ملساحة القرص. كثافة بت،، القطاعات الخارجية سوف متلك بايتاتنفس عدد 

(، يقسم فيها القرص إىل مناطق، كل واحدة تطوق عدد صغري من املسارات املتجاورة. ومن ثم كل منطقة مقسمة إىل قطاعات وبذلك كل قطاع ميلك نفس الحجم فيزيايئ. وألن املناطق الخارجية متلك  Z-  CAVثابتة – محدودة املناطق
 عمليات القراءة والكتابة املتجاورة ستكون بشكل ملحوظ أرسع عىلZBR. نتيجة استعامل تقنية zoned bit rate نسبة البت املحدود املناطق!محيط دائرة أكرب من نظرياتها الداخلية، فسوف تخصص قطاعات أكرث. هذا يعرف باسم 

% أو أكرث. 25 أكرث ستمرر تحت الرأس يف كل دورة؛ نسبة هذا االختالف ميكن أن تكون بتاتاملسارات الخارجية  ذنم)توافق عناوين الكتل األقل( مقارنة باملسارات الداخلية، ألن 
أنظمة ويندوز أن يت.يف  ميغابايت األخري من القرص، وال تنتمي ألي قسم، 1 مخزنة عند واحدوحدات منطقيةأقسام تتضمن بيانات إعداد تصف    ̂ .17

 نشيطي    أول  قسم ويحتوي x86فقط إذا كان القرص متصل بجهاز .،( ذنم)يف ويندوز يف هذا القطاع تستخدم شفرة اإلقالع يف جميع األقراص الثابتة، إال أن MBR،  رغم وجود سجل ب أ ^ .18

:POST عمل برنامج اختبار التشغيل الذايت أو الفحص الذايت عند اإلقالع ،ب أ^  .19
،، وأول موقعاملعالج تصفري   [  59  ] عند POST هو من يشغل BIOS. هو متتالية من اختبارات تشخيص يف شكل برنامج آيل يفحص املكونات املادية يف الحاسوب، ويبدأ عمله مبارشة بعد تشغيل الحاسوب  ذنم)وPOSTواختصاره باإلنجليزية 

 الحاسوبIBM(، بسبب عمل هذه روتينات سيلحظ املستخدم بعض التأخري بني فرتيت تشغيل الجهاز وبدء تحميل النظام، هذا الربنامج ال يزال يستخدم منذ أن أنتجت رشكة Reset vectorذاكرة سيحاول املعالج تنفيذه يعرف باسم 
 ستكون كالتايل:BIOS يف POST. عادة، املهام األساسية للربنامج 1982الشخيص عام 

التحقق من تسجيالت املعالج.◦
.BIOSالتحقق من تكامل الشفرة نفسها يف◦
ة. متحكم  املقاطع، واملؤقت  ذنم)أي اتصال الجهاز الطريف بالذاكرة مبارشة من دون استخدام املعالج(، والوصول املبارش للذاكرةالتحقق من بعض املكونات األساسية مثل ◦
.ذاكرة النظام األساسيةالتحقق من ◦
..BIOSتشغيل ◦
  ذنم)إن كانت موجودة،/منصبة(.BIOSمترير التحكم إىل االمتدادات األخرى يف ◦
تحديد، وتنظيم، واختيار أجهزة اإلقالع الجاهزة  ذنم)محركات القرص املرن، القرص الثابت، القرص املدمج، وأية أجهزة أخرى يف الحاسوب(◦

 :POST، لكن يف اإلصدارات الالحقة ظهرت الوظائف التالية يف برنامج BIOSالوظائف أعاله كانت موجودة منذ البداية يف جميع إصدارات 
 واألجهزة. نواقل النظاماكتشاف، وتشغيل، وتصنيف جميع◦
 من أجل تضبيط النظام.واجهة مستخدمتوفري ◦
إنشاء بيئة النظام املطلوبة من نظام التشغيل املستهدف.◦

 ال ينظم أو يختار أجهزة اإلقالع، وكان فقط يحدد األقراص املرنة أو الثابتة، التي سيحاول النظام إقالعها بحسب ترتيبها.POST القدمية، BIOSيف أنظمة 
أنواع الرسائل التي يصدرها برنامج اختبار التشغيل الذايت: 

:، تعتمد رسائل الخطأ الصوتية عىل مكرب داخيل يف الجهاز ويكون بحالتني ، إما مدمج عىل لوحة النظام، أو مثبت عىل جدار الصندوق الداخيل للحاسوب. وليس كل صوت يصدر من الجهاز يعترب رسالة(Beepsرسائل صوتية  ذنم)صفري ◦
.خطأ، فعندما يعمل الجهاز بشكل طبيعي ويجتاز بنجاح االختبارات يصدر الجهاز صوت صفري قصري، بعض األجهزة مثل كومباك يصدر الصوت مرتني

 يتم تفسري هذه األرقام ملعرفة القطعة املسببة للمشكلة. من رسائل الخطأ املشهورة:BIOS أحيانا تكون نصية أو رقمية يتم عرضها عىل الشاشة وبحسب نوع رسائل نصية:◦
 بطارية منتهية  ذنم)تحتاج إىل بطارية جديدة يف لوحة النظام(161▪
 اإلعدادات تغريت  ذنم)مثال عند إضافة ذاكرة أو بطاقة جديدة إىل الحاسوب( 162▪
 خطأ لوحة مفاتيح.301▪

( هذه الرموز ال يتم عرضها عىل الشاشة، وال نستطيع استعراضها إال بتثبيت بطاقة خاصة تحوي شاشتني رقميتني بأحدI/O Port يف بداية اختبارات التشخيص إىل عنوان منفذ إدخال/إخراج خاص  ذنم)BIOS: يرسلها رسائل الرموز◦
عند تثبيت أحد هذه البطاقات، سوف تالحظ خالل عمل الربنامج. Trinitech و Ultra-Xشقوق التوسعة  ذنم)وأحيانا تكون هذه الشاشة مدمجة عىل لوحة النظام(، وهناك عدة رشكات معروفة بتصنيع مثل هذه البطاقات، مثل 

عرض أرقام ست عرشية مكونة من رقمني، فإذا توقف الجهاز أو تجمد ميكن حينها معرفة سبب املشكلة بواسطة تلك األرقام.
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ألن نجاح الربنامج هذا يشري إىل استعادة النظام إىل حالته املعروفة، عند تعليق برنامج يف النظام سيكون فصل الطاقة وإعادتها هي الطريقة املعيارية إلعادة تشغيل النظام.
:BIOS ،، عمل نظام اإلدخال واإلخراج األسايسح،، ج،، ث،، ت،، ب،، أ^  .20

  ذنم)أنظر أعاله(POSTاختبار التشغيل الذايت يستهل بتفحص العتاد بتنفيذ برنامج ◦
(. يحاول قراءة قطاع إقالع القرص املرن، سابقا كانقرص ثابت  ذنم)عادة، يكون جهاز اإلقالعيحدد ◦
 MBR عىل رقم قرص تحميل DL. مع ضبط تسجيل INT 19hعن طريق نداء املقاطعة  ،(7DFF - 7C00  ذنم)الذاكرةعىل القرص يف عناوين (  بايت512محتويات القطاع األول  ذنم)يحمل ◦
 يف الذاكرة(MBR.  ذنم)هذا هو عنوان بداية شفرة إقالع 7C00 إىل املوقع  jmp عن طريق عمل قفزة MBR [21]يأمر املعالج بتنفيذ شفرة ◦

:MBR، عمل شفرة سجل اإلقالع الرئييس ذ،، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، أ^   .21
 األوىل التي تقبل اإلقالع.املدخلة من أجل إيجاد INT 13نداءات باستخدام  جدول األقسامتفحص ◦
(.GRUB 2 للمستخدم الئحة اختيارية باألنظمة املوجودة  ذنم)كام تفعل شفرة  عن طريق مدخلة جدول األقسام، أو تعرضللقطاع إقالع نظام امللفات املوقع الفيزيايئ تحدد◦
وتستمر يف عملية التنفيذ من هناك.،( 07FF  - 0600 إىل  ذنم)،(7DFF - 7C00( من  ذنم)قفزة بعيدةعادة، مع  نفسها   ذنم)تنقل◦

(.8A00:0098 تنتقل إىل موقع أعىل يف الذاكرة عند: LILO MBR ذنم)يف لينكس شفرة محمل اإلقالع ▪
؛  ذنم)تسجيالن يشريان إىل مدخلة جدول األقسام املحددة(.DS:SI تضبط و،(7DFF - 7C00  ذنم)ىل عناوين الذاكرةإ( BIOS INT 13h   ذنم)عن طريق قطاع إقالع نظام امللفات تنقل كامل◦
من هنا وصاعدا، أي إجراءات تكون تابعة لنظام امللفات. عىل رقم القرص( DL ،، والتسجيل 0 عىل CS ذنم)مع ضبط التسجيل  .،قطاع إقالع نظام امللفات بتنفيذ شفرة املعالجتأمر ◦

 لقراءة البيانات من القرص عند تشغيل الحاسوب.  ذنم)حاملا يتم تحميل النظام، طريقة النفاذ إىل القرص ميكن أن تتغري حسب نظام التشغيل(INT 13 تستخدم نداء املقاطعة MBRشفرة 
(، عوض نسخ كامل07FF إىل061B( إىل املواقع التي  ذنم)من7DFFh إىل7C1Bh بايت التي  ذنم)من 485 الجديد؛ الشفرة تنسخ فقط موقع الذاكرة ال تنسخ أي بايت قامت بتنفيذه سابقا قبل القفز إىل XP/2000/98 يف أنظمة MBRشفرة 

 من أجل الخمسة والعرشون تعليمة األوىل،IBM PC DOS 3.30 وما ييل ذلك، كام تفعل شفرة 0600 بايت إىل 512كتلة
 بايت إىل املوقع512 تنسخ كامل 7/فيستا، شفرة ويندوز XP/98/2000(، لكنها بعد ذلك تتشعب إىل روتينات جديدة بالكامل. وعىل عكس، شفرة سجل إقالع FAT32  ذنم)نظام ملفات 98 تشبه شفرة ويندوز XP/2000شفرة سجل إقالع 

.XP/2000 .فقط الثالثة تعليامت األوىل تشبه ما يف شفرة سجل إقالع 0600الجديد، بدأ من 
:Wrap-Aroundمشكلة االلتفاف    ̂ .22

،،1,024 ونتيجة لذلك، عند استعاملها مع أعداد أكرب من (.1,024 = 210 ذنم) بت قاعدة لعدد األسطوانة التي يعلن عنها القرص الثابت 10 أو أقل عدد لألسطوانات عىل القرص، فتنظر فقط إىل 1,024 القدمية، تفرتض دامئا BIOS أنظمة بعض
3,500أألسطوانات الحقيقي(. مثال، إذا حاولت استعامل قرص ميلك ” عدد N” حيث “N mod 1024 إىل الصفر مرة أخرى وتبدأ من جديد  ذنم)هذا مكافئ للقيمة النمطية “تلتف ثم 1.024 بعملية تعداد مكافئ حتى BIOSتقوم أنظمة 

(. نفس3,072 ناقص 3,500 أسطوانة  ذنم)428(، و يلتف ثالثة مرات، ثم ينتهي مع قيمة 3,072 ثالثة مرات  ذنم)للحصول عىل 1,024(، ألنه سوف يحسب حتى mod، 3500 1024 أسطوانة  ذنم)428 سيتعرف فقط عىل BIOSأسطوانة، نظام 
400 جيجابايت يف نظام ثم تحصل فقط عىل حوايل 2.5 بت. هذا يعني أن يف بعض الحاالت ميكنك وضع قرص ثابت بحجم 12 أسطوانة. ميكنه أن ينظر فقط إيل القاعدة 4,096 الذي يدعم فقط BIOSاليشء ميكن أن يحدث مع نظام 

 أسطوانة.4,096 التي ال تدعم أكرث من BIOSميغابايت مساحة مستعملة. هذا النمط من الفشل كان شائع يف أنظمة 
 إذا عطلت الرتجمة. وسوف يختفي املشكل إذا تم متكني وظيفة الرتجمة. بااللتفاف التي تدعم وظيفة الرتجمة سوف تقوم BIOSبعض أنظمة أيضا 

 ،  ذنم)دالة باقي القسمة أو تردد(:modulo  مودولو  ̂ .23
 االنجليزية يف املوسوعة الحرة(املقالة عىل آخر.  ذنم)راجع أكرث هذه عدد قسمة بباقي تعود دالة أو عملية،،  ذنم)اسم( الحوسبةيف ◦
.، مودولو تستخدم يف الحساب النمطي والربمجة.2 تنتج بقية 3 مقسوم عىل 17 ألن  mod ،17 3 = 2عملية حسابية نتيجتها بقية عملية قسمة. مثال  محددة: قيمة منطية، تعطى الرياضياتيف ◦

k )mod m(تطبيق: ليكن لدينا عدد طبيعي  ذنمm و عدد صحيح kنعرف . 

  :m -1 و 0 . أمثلة:  باقي القسمة محصور دوما بني m عىل k . عىل أنه عدد طبيعي هو باقي قسمة m تردد k و تقرأ 

25 )mod 7(4 =  ذنم 25 )mod 5(0 =  ذنم 35 )mod 11(2 =  ذنم 3 )mod 8(3 =  ذنم -26 )mod 7(2 =  ذنم -371 )mod 8(5 =  ذنم -39 )mod 3(0 =  ذنم -3 )mod 8(5 =  ذنم

6 =  ذنم)mod 24(  ذنم)20 + 10(  .24 أو 12مثال أخر: الساعة عبارة عن تطبيق لدالة باقي القسمة عىل 

(من رياضيات الحاسوبأي أنه إذا كانت الساعة اآلن العارشة صباحا فستكون السادسة صباحا بعد عرشين ساعة . ذنم)اقتباس 

 : hard wired, Hard coded،، ح،، ج،، ث،، ت،، ب،، أ   ̂ .24
قيمة بيانات أو إجراء تم كتابته مبارشة يف برنامج، غالبا يف عدة أمكان، بحيث ال ميكن تعديله بسهولة. •
 ذنم)صفة( هي البيانات التي تم تضمينها مبارشة يف الربنامج، حيث ال ميكن تعديلها بسهولة، خالفا للبيانات يف بعض ملفات التعريف  ذنم)ملفات التحكم(، أو مورد.•

64 بايت(، ويرتك معلومات األقسام  ذنم)446 ولكن يعيد فقط كتابة شفرة اإلقالع  ذنم)غالبا MBR. يف الحقيقة، هذا األمر ال يعيد كتابة كامل MBR يف حل مشكلة FDISK /MBRكثريا ما يويص الناس باستخدام برنامج دوس الغري موثق    ̂ .25
بايت( دون تغيري. لذلك الربنامج لن يساعد املستخدم إذا كانت املشكلة يف جدول األقسام. عالوة عىل ذلك، قد يصبح األمر خطري إذا حاول املستخدم استعادة شفرة اإلقالع إىل حالتها األوىل، وكان سبب املشكلة فريوس قطاع اإلقالع، يف هذه

 األصيل يفMBR يقوم بتشفري stoned.empire.monkeyالحالة املعلومات األساسية ميكن أن تكون مخزن يف مكان أخر عن طريق الفريوس. والتخلص من الفريوس يعني التخلص من وسيلة الوصول إىل تلك املعلومات.  ذنم)مثال، فريوس 
.FDISK /MBR ، يستطيع استخدام u ميلك خيار سطر األوامر -LILO، وال يعرف أن MBR من قطاع LILO.، – راجع فقرة "فريوسات قطاع اإلقالع" أعاله(. عىل أية حال، من يريد حذف شفرة محمل  إقالع مثل 0/0/3القطاع 

  ذنم)مدخالت( جدول األقسام:ج، ث، ت، ب، أ ^.26
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، ألن بعض األنظمة والربامج ميكن أن تخلط ترتيبها وتغري بدايتها.MBR ليس مطلوب يف 4 إىل 1ترقيم مدخالت جدول األقسام من ◦
أي قسم من األربعة ميكن أن يحمل علم اإلقالع،. ويندوز يشرتط وجود قسم واحد نشيط، بينام معظم األنظمة األخرى ال يهمها وجود بت التنشيط يف مدخلة جدول األقسام.◦
 الUnixWareيبدأ من البداية. لكن أنظمة مثل  DOS FDISK الرابعة. فيام بعد أصبح األولية املدخلة تخزن يف  املعلومات بداية من النهاية. باألخص، إذا كان هناك قسم واحد فقط، وكانتجدول األقسامكان يعبئ  م.س.دوس◦

(.dev/hdc4 / أوdev/sda4  بالشكل:موصولة يف املدخلة األخرية  ذنم)وستكون ZIP تكتب القسم الوحيد يف قرص أيوميغا أقراصتزال تبدأ من النهاية. كذلك 
، ستعرضMBR. ويف أنظمة ويندوز، إذا فشلت شفرة إقالع INT 18يف حالة عدم العثور عىل قطاع إقالع صالح عىل القرص املرن أو القرص الثابت يتم تنفيذ نداء املقاطعة  ،IBM،  يف أجهزة الحاسوب املتوافقة مع أنظمةث، ت، ب، أ  ̂ .27

إحدى الرسائل التالية:
Invalid partition tableجدول أقسام غري صالحError loading operating systemخطأ يف تحميل نظام التشغيلMissing operating systemنظام الت،شغيل مفقود

 للتتبع معلومات الوحدات واألقسام الديناميكية عىل القرص. معLDM واألنظمة الالحقة. القرص الدينامييك ال يستخدم جدول أقسام. ولكن يستخدم نظام قاعدة بيانات مخفية 2000: تم دعمه يف نظام ويندوز القرص الدينامييك   ̂ .28
 ، مثال عىل ذلك، الوحدات الرشيطيةFT   [  35  ] القرص الدينامييك ميكن إنشاء وحدات تخزين  ذنم)أقسام( متتد عرب عدة أقراص، مثال عىل ذلك، الوحدات الرشيطية والوحدات املمتدة، وميكن أيضا إنشاء وحدات مع خاصية االستجابة للخطأ

 . مقارنة بالقرص األسايس، القرص الدينامييك ميلك مرونةRAID-1  ذنم)التي بياناتها منسوخة عىل قرصني أو أكرث( وتعرف أيضا باسم mirrored أو الوحدات املرآوية RAID 5 هذه الوحدات تعرف أيضا باسم parityمع تقنية بت الزوجية 
 النسخة املنزلية.XP/ وويندوز MS-DOS, 95/98/Me/NT القرص الدينامييك هي ال تدعمأكرب. وهناك عدة أدوات إلدارة األقراص الديناميكية. أنظمة مايكروسوفت التي 

(.MBR ضمن قطاع 00DFh  إىل 00DAh! من الحيد  بايت الغامضة6 ذنم) ،.95B/98/98SE/Me،،  الختم الزمني للقرص يف أنظمة ويندوز ت،، ب  أ   ̂ .29

.FDISK يف جميع أدوات   [  20  ] مضمنة بايت ليست هي نفسها يف جميع األقراص الثابتة، رغم أنها تظهر دامئا كذلك يف شكل أصفار فقط 6عكس ما قد يظن البعض، هذه 
4إذن ما الذي يجعل تلك بايتات مختلفة عىل كل قرص!؟، نظام ويندوز نفسه يغري  بايت إىل أصفار مرة أخرى! 6، سيتم إعادة كتابة 95B/98/98SE/Me/ عىل أي قرص يف أنظمة MBR مع الخيارFDISKعند استخدام 
 الذي تم فيه كتابة تلكوالزمن MBR  يف رقم القرص بايت األخرية لتعكس4 بايت يف كل قرص، إذا وجدها جميعها أصفار، يغري 6 بايت كلام كانت أصفار. يف مرحلة ما عند اإلقالع، النظام يبحث عن تلك 6ن بايت األخرية م

بايتات، كام يوضح املثال يف الجدول التايل:

بايتمثالمحتوى

 بايت، دامئا صفر2
00DAh

00DBh

81DCh ...الخ(81h ، قرص ثاين = 80hرقم القرص الفيزيايئ  ذنم)قرص أول = 

MBR بايت إىل 6زمن كتابة هذه 
الساعات، والدقائق، والثواين  ذنم)برتتيب معكوس(

08 05 07 مساء <= 08 :05 :07   

07DDhساعات

05DEhدقائق

08DFhثواين

 وهذا بذاته لن يسبب أية مشكلة.MBR يف DCh يف بايت 80hرقم القرص يعكس فقط املوقع الذي وجد فيه عندما كتب النظام ذلك بايت إىل القرص. قد تكون عدة أقراص متلك القيمة 
( بعد إقالع ويندوز ! يف الساعةDCh يف بايت 80h القرص الثاين املتصل يف نفس الوقت  ذنم)الذي باملناسبة، كان ميلك القيمة  يفMBR يف DFh  إىل DAh هو رقم القرص الفيزيايئ، بسبب تصفري بايتات من DChنعلم أن بايت 

  00 00 81 08 05 07 صباحا، تغريت تلك بايتات إىل: 7:05
بايت تستمر يف عرض بايتات إىل أن تجد MBR معياري عىل قرص متصل، ألن تغيري هذا البايت سوف يجعل شفرة MBR يف أي DAhتغري البايت املوجود عند الحيد تنبيه: ال ينبغي لتلك األنظمة أن •

،  ذنم)راجع الشفرة أعاله(. MBR يف شفرة   [  60  ] يدل عىل "نهاية" رسالة الخطأ األخرية  الذي00h! الصفر
توقيع بايت ليست لها عالقة البتة بطريقة إغالق نظام ويندوز وليست لها عالقة كذلك ب6بعد هذا الكشف الصغري، يبقى السؤال مطروح، ملاذا وكيف استخدمت مايكروسوفت هذه بايتات يف تلك األنظمة. علام أن هذه 

.1B8h – 1BBhيف ويندوز أن يت الواقع عند الحيود    [  36  ]   ص  القر

يعلق الجهاز واحتامل ظهور الشاشة( ثم إعادة تشغيل النظام مع وصل القرصني بالجهاز، سوف  95B/98/98SE/ME أحد أنظمة  إىل قرص فيزيايئ آخر،  ذنم)باستخدامMBRيف حالة إنشاء نسخة مطابقة من قرص 
 بايت  ذنم)الختم الزمني/رقم القرص(.6، بسبب وجود قطاعني لإلقالع يف كل قرص متصل تحمل نفس قيم الزرقاء

 ولكن قبل ذلك يجب التأكد أنWin98/Me بايت( تستطيع عمل ذلك باستخدام قرص طوارئ 6 عىل القرص  ذنم)الذي سيصفر تلك FDISK /MBRالحل سيكون يف تغيري الختم الزمني يف أحد القرصني، بتنفيذ األمر 
(Win98/Me MBR  ذنم)أي فقط الشفرة املعتادة يف BIOSالقطاع األول للقرص ال يشغله أي مدير إقالع أو برمجية ممتدة خاصة بنظام 

، PTS-DOS و DR-DOS يستخدمها نظام MBR، هذا نوع خاص من األقسام النشيطة يف AAPمدخالت  ،ح، ج، ث، ت، ب، أ ^.30
. وحتى يتوافق مع معايري دوسMBR يف AAP بالقسم النشيط املتقدم باستخدام مدخالت تدعى القسم املمتد يف القرص املنطقي هو نظام دوس الوحيد القادر عىل االقالع من PTS-DOSاقتباس مرتجم عن: ماتياس بول:  "حتى اآلن 

 وكانت هذه املدخلةAAP عىل التوقيع الخاص MBR. إذا تضمن AAP تفهم MBRالحالية، النظام لن يختلف كثريا عن عملها، لكن سوف يتطلب مدخلة للقسم خامسة خاصة قبل املدخالت األربعة األخرى وشفرة إقالع موازية يف 
 بايت  ذنم)يحمل512 هذه املدخلة بدل إحدى مدخالت األقسام األربعة األخرى. هذه املدخلة ميكن أن تشري إىل قطاع اإلقالع يف أحد األقراص املنطقية أو تشري إىل ملف بطولMBR، فسوف يستخدم علم اإلقالعالخاصة موجودة وتحمل 

 االعتيادية، هذه الشفرةMBR(. وعىل خالف شفرة واجهة التسجيل وعنوان الحمولة”وIBMخصائص النظام، حتى ال يتم تحريكه أثناء عملية إلغاء تجزئة القرص( يف مكان ما داخل نظام امللفات، ويشكل قطاع إقالع  ذنم)مع نفس توقيع "
 يف نسخ دوس األحدث(. بهذه الطريقة، سجل اإلقالعمسحه  أو 7 يف نسخ  دوس األقدم أو تعيني بت 00h  أو 80h  ذنم)كام هو الحال مع علم تنشيط(، بدال من استخدامها فقط ك80h..FEh فيزيايئ ذنم)وحدة قرص كعلم اإلقالعترتجم بايت 

AAP.“ميكنه أيضا تحميل قطاع إقالع من قرص آخر غري القرص الثابت األول 
CHS / LBA، طرق عنونة الكتل : املنطقية والفيزيائية ش، س، ز، ر، ذ،، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، أ ^.31

C/H/S = 1024/255/63القرص( واملرتبطة مبدخالت جدول األقسام التي متلك قياسات 0Bh، 06h، 05h من LBA  ذنم)التي هي نسخ 0Ch, 0Eh, 0Fhبعض أنوع األقسام تقتيض وجود أسلوب معني للنفاذ إىل القرص. خصوصا، أنواع 
.BIOS INT 13وتعتمد يف النفاذ عىل استخدام وظائف نداء املقاطعة 

التي ميكن االفرتاضية CHSقيم مبارشة بالبيانات املخزنة عىل األقراص باستثناء األقراص املرنة،  فيزيائية عالقة مل يعد لها CHSكانت يف السابق وسيلة لعنونة كل كتلة بيانات فيزيائية عىل القرص الثابت. مع أن قيم : CHSعنونة 
 األقسام( محاذاةويف   ال تزال تستخدم من قبل العديد من الربامج الخدمية  ذنم)خصوصا برامج تقسيم القرص، واإلقالعBIOSترجمتها بواسطة إلكرتونيات القرص أو 

LBA الكتلة املنطقية مع ظهور عنونة لكل مسار دائري. لكن القطاعاتعدد ،،. الرؤوس.، عدد أألسطواناتعدد   وهي: C, H, S متتابعة أو إحداثيات يف  توصف بثالث ثوابت(geometry ذنم). كان لألقراص قياسات IDE قبل ظهور أقراص
 …إلخ 2 ،، 1 ،، 0 القرص ميلك قطاعات يتم ترقيمها بشكل أصبح

ATA-2، وأقراص SCSI بسيط يستخدم عىل نطاق واسع يف تحديد مواقع كتل البيانات  ذنم)القطاعات( املخزنة عىل أجهزة التخزين يف الحاسوب، بالتحديد، يف أنظمة التخزين الثانوي مثل أقراص عنونة خطيةمخطط : LBAعنونة 
، إىل آخره .. وهكذا يتم تبسيطLBA 1، والثانية LBA 0يف عنونة الكتل املنطقية، الكتل تقع وفقا ملؤرش عدد صحيح، مع اعتبار الكتلة األوىل . Tape Drive وأقراص التخزين االحتياطية مثل IDEاملتوافقة مع معيار القرص الثابت
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، املخزنة يف الربنامجLBA التي تتطلب تحديد رقم كل من األسطوانة، والرأس، والقطاع  والبيانات األخرى برقم القطاع فقط، حيث تقوم خوارزمية CHSعملية تركيب القرص الثابت حيث يستعاض عن إدخال قيم أو إحداثيات
   ذنم)مع أمثلة(:LBA و CHS بني التحويل و الحساب املوافق. الجدول التايل يعرض صيغ CHS، برتجمة رقم القطاع هذا إىل عنوان BIOSالثابت 

CHS  إىل LBAتحويل من حساب حجم القسمLBA إىل CHSتحويل من  

)C x TH x TS(ذنم  + )H x TS(ذنم  + )S - 1(ذنم  = LBAأو)C × HPC + H(ذنم  × SPT + )S – 1(ذنم  = LBAS = )EnsSecLBA - StartSecLBA(1 +  ذنم
C = LBA ÷ )HPC × SPT(ذنم 
H = )LBA ÷ SPT(ذنم  mod HPC
S = )LBA mod SPT(1 +  ذنم

•C ،رقم األسطوانة = H ،رقم الرأس =  S .رقم القطاع = TH إجاميل عدد الرؤوس لكل أسطوانة عىل القرص وفقا ترجمة = BIOSو .TS .إجاميل عدد القطاعات لكل مسار عىل القرص = 
  = العدد األقىص للقطاعات لكل مسار  ذنم)التي يعلن عنها القرص الثابت(SPT = العدد األقىص للرؤوس لكل أسطوانة، و HPC = عنوان الكتل املنطقية. LBAو

 حيث يتم طرح أية كسور(خارج القسمة ، أيقسمة عدد صحيح أو تردد، و "÷” باقي القسمة” تشري إىل عملية دالة mod  “مودولو ذنم)•

مثالمثالمثال حساب قطاع نهاية القسممثال حساب قطاع بداية القسم

)0 x 255 x 63(ذنم  + )1 x 63(ذنم  + )63 =  ذنم)1 - 1
63 =  ذنم)1 − 1( + 63 ×  ذنم)1 + 255 × 0(

80324 =  ذنم)1 − 63( +  ذنم)63 × 254( +  ذنم)63 × 255 × 4(
80324 =  ذنم)1 − 63( + 63 ×  ذنم)254 + 255 × 4(

1 +  ذنم)63 - 80324( = 80262
 ذنم)63×255(÷80262 = 4
mod 255  ذنم)63÷80262( = 254
63 = )80324 mod 63(1+ ذنم

، يف إحدى الصيغ أعاله. C=4، H=255، S=63( وإحداثية نهاية القطاع SPT، وHPC . ذنم)أوST و TH نستخدمها مع متغريات C=1024، H=255، S=63بعد معرفة قياسات القرص الثابت،•

( ثم نستخدم النتيجة يف حساب حجم القسم.LBA-إىل-CHS لقطاع النهاية باستخدام صيغة التحويل  ذنم)LBAنبدأ، أوال، بحساب •

.(3374783 األقىص هو LBA أي عداد 3374784 = 63 × 16 × 3348 مثال عىل ذلك:  ذنم)1 -( سيكونLBAs  = مجموع C × H × S؛ حاصل  ذنم)أول قطاع هو LBA 0مبا أن •

   :،  القسم املمتد   ،،ح،، ج،، ث،، ت،، ب،، أ^  .32
 من األقسام املنطقية  ذنم)أواألقراص املنطقية(. هذه السلسة ميكن أن تكون الئحة موصولة تحتوي عىلحاوية  يف الحقيقية، ليس قسم  ولكنالقسم املمتد،، املعياري MBR جدول أقسام كحدى أقىص يف 4ميلك مدخلة واحدة فقط من أصل 

(. نوع القسم املمتد32 القرص األخري هو   +  7      وفيل دوس، بينام يف ن26 هو مايكروسوفت دوس ترفض إنشاء أقسام منطقية أكرب من عدد املحارف املتوفرة لألقراص يف النظام  ذنم)مثال، القرص األخري يف FDISKبطول كيفي، لكن بعض نسخ 
(. نوع القسم(،  ذنم)ملعلومات أكرث  راجع: النسخة املراجعة من كتيبLBA  ذنم)عنونة 0Fh( أو CHS  ذنم)عنونة 05hعادة يكون 

:، القرص املنطقي ، ح، ج، ث، ت، ب، أ^ .33
القسم يسبق EBR، نجد كل  املمتد  القسم ؛ يف واحد فقط جدول أقسام كحد أقىص ويتم تعريفها عن طريق 4 التي عددها التقليدي MBR يف األقسام األولية.، وعىل عكس   املمتد  القسم  منطقية  ذنم)أو قسم منطقي( يف وحدة تخزينهو 

. هذا يعني أن املساحة املخصصة للقسم املمتدقامئة موصولةالثاين؛ وبهذه الطريقة يصبح عندنا عدة سجالت إقالع ممتدة تشكل  EBRيتضمن مدخلة تشري إىل  األول EBR الذي يصفه. ويف حالة وجود قسم منطقي ثاين، يصبح املنطقي
(. MBR تريابايت هو الحجم األقىص للقرص 2 ذنم)لكن تذكر أن، MBRوعدد محارف القرص  ذنم)يف ويندوز( هي فقط التي تحدد العدد املمكن لألقسام املنطقية والتي ال تظهر يف 

:سجل اإلقالع املمتد،  ت، ب، أ ^.34
  .(  باور كويست  من EPBR  ذنم)أنظر للخطاطة والطرح(. ذنم)تسمية: سجل إقالع القسم املمتد جدول أقسام ممتد. ويستخدم MBR يشبه (extended MBR أوEBR.، سجل اإلقالع املمتد  ذنم)  املمتد  القسم يف 

 كان ميلك قطاع واحد فقط(.FAT16، هذا ألن سجل االقالع القديم يف Extended Boot Record سجل االقالع  ذنم)أي قطاع االقالع( أحيانا يدعى "سجل إقالع ممتد"  ذنم)موسع( FAT32تنبيه:  ذنم)يف 
:جدول األقسام املمتد

EPT يف  EBR يف    العادي  جدول األقسام يأخذ نفس بنية MBR واحدةمدخلة ميلك فقط باستثناء القرص املنطقي األخري يف القسم املمتد. الذي.، قرص منطقي. هذه الصيغة تتكرر مع كل مدخالت 4 من أصل مدخلتان، لكن يستخدم فقط 
 ال تستخدم(. مدخالت 3خاصة به،  ذنم)أي 

 الخاص بها. قطاع اإلقالع األول تشري إىللقرص املنطقي لجدول األقسام املمتد األوىل يف   املدخلة◦
 الثانية(.املدخلة أخرى، ال تستخدم  أقراص منطقية التايل.  ذنم)إذا كان ال يوجدالقرص املنطقي يف EBR الثانية تشري إىل   املدخلة◦

 C0/H1/S1  عند العنوان الفيزيايئ 0القطاع املنطقي   ذنم)هذه قد تستغلها بعض التطبيقات املجهولة!(  [  43  ] حشو بايت صفر
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF

0000 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.|

  ذنم)مدخلتان فقط(جدول أقسام ممتد

توقيع إقالع

EBR سجالت القسم املمتدة بنية، إحدى
 القسم املمتد بايت ضمن512حجم 

قسم إذا تم إنشاء *  ذنم)الخارجي( القسم املمتد يف الربنامج. الذي يفشل يف تحديث قيم طول علة(. عىل األرجح  بسبب القسم املمتد  ذنم)ضمن * األخريالقسم املمتد يكتب بعض قيم الطول الغريبة يف معلومات fdiskبرنامج  ،OS/2يف نظام 
 يف األقسام. تداخل.، هذا ميكن أن يرتتب عنه  القسم املمتد( عند نهاية هذاالقسم املنطقي  يف املساحة الفارغة  ذنم)أي املساحة الغري مشغولة من قبلأويل

(hdat2 و tavi(  ذنم)هذه املعلومات من موقع .OS/2 نظام مصطلحات  ذنم)قرص منطقي!( يف القسم املمتد، هي من داخيل  ذنم)الذي نعرفه جميعا( وآخر خارجي قسم ممتد :تنبيه ذنم)* 
، يصبح0Fh إىل 05h بتغيري نوع قسم ممتد كبري من ،Partition Magic.، لكن عندما يقوم برنامج آخر مثل1023، لكنه يقبل أقسام دوس املمتدة التي متتد خلف األسطوانة 0Fh نوع القسم ال ميكنه التعرف عىل OS/2 fdiskبرنامج 
OS/2.غري قادر عىل النفاذ للقسم 
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باستثناء القرص املنطقي األخري يف القسم املمتد، شكل جدول األقسام املمتد مكرر يف كل قرص منطقي

 مصطلح يستخدم يف علم الحاسوب للتعبري عن الخاصية التي متكن نظاما ما من االستمرار يف العمل بشكل جيد يف حال حدوث خطأ أو أكرث يف أحد مكوناته  ذنم)يف العتاد أو الربمجيات(. إذا.FT( تحمل األخطاء  ذنم)االستجابة للخطأ  ،ب، أ^ .35
تراجعت جودة عمل النظام، فإن هذا الرتاجع يكون نسبيا إىل خطورة الخطأ، مقارنة باألنظمة التي تتوقف عن العمل متاما عند حدوث أول خطأ حتى لو كان صغريا. بشكل رئييس، يتم السعي وراء "تحمل األخطاء" يف حالة األنظمة التي

 تشري أيضا إىل عدد األخطاء التي ميكن أن يتحملها النظام أو املكون قبل أن تضعف العملية العادية.اإلضافيةتتطلب تواجدية عالية أو األنظمة الحساسة للحياة. هذا غالبا يتضمن درجة من 
  بالرقم التسلسيل للقرص أن    معروفة أيضا1BBh إىل 1B8h التي ستكون من الحيد  بايت4 هذهMBR إىل توقيع القرص، يقوم النظام بكتابة XP/2000/8/7، بعد تنصيب وتشغيل أحد أنظمة ويندوز أن يت ذ،، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، أ ^.36

 “. يف سجالت إقالعA8 E1 A8 E1 أي تحمل نفس القيم، كام تظهر يف املثال: ”الثاين مثل الرابع؛ و األول مثل الثالث ستلحظ أن البايتXP/2000  ذنم)يف الطرح أعاله مثال عىل ذلك  وميكن أن تكون أية أرقام؛ لكن يف أنظمة مثل ويندوز يت
”. والراجح أن البايت الثاين والرابع عىل األقل تقريبا دامئا تكون متامثلة مع احتامل وجود خوارزمية يطبقها النظام يف توليد هذه األمناط من1A 85 1A 84” و"6B 40 6C 40” و"87 04 88 04أخرى، تظهر بأشكال مختلف مثال: “ويندوز أن يت 

" وال نعرف بالضبط اآللية التي استخدمتها هذه األنظمة يف كتابة األرقام، بخالف التي ذكرنها سابقا. EF   A0    FB ،80” و"ED   19    EB   BFاألرقام. رغم ذلك، هناك سجالت إقالع يف ويندوز أن يت متلك أرقام ال ميكن متيزها إطالقا مثل”
   01A0 . . .

01B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 [................]
01C0 01 00 0B 7F BF FD 3F 00 00 00 C1 40 5E 00 00 00 [......?....@^...]
01D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 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

 لرقم اإلصدارة، لكن نسخ الربنامج األخرية تحافظ عىل0x1BC بايت عند 2، وstage2، للعنوان بداية شفرة اإلقالع املرحلة الثانية 0x1B8 بايت عند 4 كان يستخدم GRUB: يف هذه املنطقة، برنامج  win.tue.nlوفقا ملعلومات موقع 
.1B6h عند بداية الحيد كلمة الرسالذي يخزن  دي آر دوس.، مثل نظام جدول األقسام بعض األنظمة تخزن معلومات خاصة قبل بداية .0x1B8-0x1BDاملنطقة 

( مرتبطة باللغة اإلصدارة ورسائل األخطاء الثالثة وعدد محارفها. وسوف تلحظ دامئا هذه القيم الست عرشية يف اإلصدارات االنجليزية من ويندوز، مثال1B7h إىل 1B5h بايت  ذنم)منXP/VISTA/2000/7/8.،3  يف أنظمة ويندوز الالحقة  ̂ .37
 مختلفة وفقا لعدد املحارف املستخدمة يف رسائلبايت الثاين والثالث، ستكون قيم ويندوز بلغات أخرى عىل الشاشة. لكن يف إصدارات رسائل األخطاء يف عرض MBR”. هذه القيم تستخدمها شفرة 2C 44  63يف ويندوز إكس يب ستكون "

. وألن الشفرة التي فوق072Ch، 0744h، 0763h :، عند اإلقالعميكن عرضها عىل الشاشة    رسالة خطأ  الذكرة ألول بايت من كل  يف اإلزاحة تستخدم لإلشارة إىل  بايت3األخطاء  ذنم)ستلحظ ذلك عند تحليل شفرة رسائل األخطاء(. وسرتى أن هذه 
.2C 48 6E  األملانية ستكون الرسائل يف شفرة أسيك باألملانية وستكون القيم هي:XP/2000 لن يتغري أبدا مهام كانت اللغة املستخدمة  ذنم)ومهام كان طول املحارف(، مثال، يف نسخة ويندوز 072Chالرسائل ستكون دامئا هي نفسها، الحيد األول 

 . . . 01A0   ويندوز االنجليزيةأمثلة من 
01B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 [................]
01C0 01 00 0B 7F BF FD 3F 00 00 00 C1 40 5E 00 00 00 [......?....@^...]
01D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 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.]
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7B 9A 8.163 / 8 / 7ويندوز 

7A 99 62ويندوز فيستا

XP2C 44 63/2000ويندوز 

 .، املعروف أن جميع80286 مع معالج  النمط املحمي.، األنظمة القدمية مثل دوس، كانت تستخدم هذا النمط فقط قبل ظهورx86أحد أمناط العنونة يف عائلة ، أو منط العنونة الحقيقي: هو النمط الحقيقي، خ، ح، ج، ث، ت، ب، أ^ .38
 كيلوبايت(. معالج1024 = 1048576 = 220  ذنم)أيRAM من ذاكرة ميغابايت 1، أي يستطيع كحدى أقىص النفاذ إىل  خط للعنونة20. الذي ميلك8086  تبدأ يف هذا النمط  ذنم)عند اإلقالع( وتسلك سلوك معالج x86املعالجات املتوافق مع 

 بت وهام: 16 بعرض(، كالهام segment : offset يف العنونة  ذنم)تسجيالن استخدم نوعان أو 8086
.،16 وتشري إىل عنوان يف مكان ما يف الذاكرة وهو من مضاعفات العدد   .،  تسجيالت القطعة◦
 إىل عنوان يقع داخل تسجيل القطعة.نسبية 65536 = 216 و 0.، وتشري إىل عنوان ما بني اإلزاحة أو   تسجيالت الفهرسة◦

أمثلة

موقع  [  39  ]حساب العنوان الفيزيايئ وصف

00000h : 0000h = 0 + 16 × 00 = عنوان الذاكرة الحقيقي 0إزاحة، 0 قطعةتشري إىل 

100Fh100h × 16 + 0Fh = 100Fh0100h : 000Fh  =. عنوان الذاكرة الحقيقي 0Fh إزاحة، 100h قطعةتشري إىل 

20hعنوان الذاكرة الحقيقي = 
/تتشابكتتداخللحظ: عناوين الذاكرة ميكنها أن 

2h × 16 + 0 = 20h0002h : 0000h

hex = 16h = 20عنوان الذاكرة الحقيقيh .1h × 16 + 10h = 20h0001h : 0010h

  ذنم)راجع أكرث فقرةالتفاف سينتج عنه 0010h مع إزاحة أكرب من 0FFFFh = واحد ميغابايت، لكن تخصيص قطعة 0FFFFh : 0010h بت فقط. ولذلك الذاكرة القصوى املتاحة باستخدام هذا األسلوب ستكون 16كام ذكرنا، قيم القطعة واإلزاحة 
 كيلوبايت من أجل تطبيقات دوس. أيضا يف هذا النمط أي برنامج سوف يستطيع قراءة/كتابة/640محجوزة للنظام  ذنم)من أجل الشاشة،..، الخ(، تتبقى فقط  0A000h : 0000(. وألن املنطقة التي بعد املوقع عىل هذا A20النمط املحمي، خط 
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مساحة العنونةيستطيع النفاذ إىل كامل -بت املعالج يرى الذاكرة يف هذا األسلوب املذكور أعاله، أي تطبيق يستطيع القراءة والكتابة من و إىل أي جزء يف الذاكرة  ذنم)أي 16وألن يف نظام تشغيل النمط الحقيقي تنفيذ الشفرة ضمن أية قطعة. 
.أحادي املهام(. ولهذا السبب، نظام التشغيل يف النمط الحقيقي يعترب نظام  يف هذا النمط ال توجد حامية ضد الربامج التي تستطيع الكتابة فوق نظام التشغيل وتتسبب يف انهياره(، مبا فيها تلك الخاصة بنظام التشغيل  ذنم)أي[40]

 كيلوبايت من قطعة الشفرة أو البيانات يجب أن يجزئها إىل قطع.64. وأي تطبيق ميلك أكرث من قطعة الرصة يحتفظ بSS االعتيادية، وقطعة البيانات يحتفظ بDS يحتفظان مبؤرش التنفيذ الحايل، وCS:IPيف النمط الحقيقي، التسجيالن 

◦VGA/EGA .)محول الرسومات املحسن/منظومة العرض املريئ  ذنم)معيار عرض الرسومات = Text Graphic RAMذاكرة شاشة الرسومات النصية = 

.codeprojectموقع   وdeinmeister موقع يف االنجليزيةرشح األصيل عن أمناط العنونة األخرى موجود باللغة . ال  [  48  ].  كيلوبايت1024 ميغابايت هو 1 بايت، و1024 كيلوبايت هو 1:  تعريف تنبيه◦

 سيكون بهذا الشكل:العنوان الفيزيايئ  ذنم)الذي ميكنك رؤيته يف برنامجك(. حساب العنوان املنطقي  ذنم)الذي يصدر عىل خطوط اإلشارة يف اللوحة األم( وهو نفسه العنوان الفيزيايئ،  ت، ب، أ^ .39
 إىل عنوان فيزيايئ:0xF000:FFF0تحويل عنوان القطعة  . مثال عىل ذلك، + القيمة يف تسجيل اإلزاحة  ذنم)عرشي(16القيمة يف تسجيل القطعة  ذنم)عرشي( × 

 FFF0 +  ذنم)F000 × 10( #   65520 + 61440 × 16إزاحة + قطعة × 16 = العنوان الفيزيايئ

 ذنم) ذنم)0xF0000 + 0xFFF0  = 0xFFFF0 )1048560 =القطعة إىل نهاية 0ق الصفر  ميكن أن يتم بسهولة بإلحا16يف نظام ست عرشي الرضب ب، 

.BIOS هو القفز للخلف إىل موقع سابق يف BIOS( لهذا ليس مفاجئ أن أول يشء يقوم به نظام 0x100000  ذنم)أيBIOS بايت قبل نهاية 16 هي 0xFFFF0عنوان 

 أوالعنوان الفيزيايئ: هي املساحة املحجوزة بالذاكرة الرئيسية للعملية الحالية. مبعنى آخر: هي ناطق من العناوين التي ميكن للمعالج أو العملية النفاذ إليه، أو عندها ميكن النفاذ إىل جهاز. املصطلح يشري إىل   مساحة عنونة    فضاء/ ̂ .40
  العناوين.تسجالت يف املعالج و ناقل عناوين. حجم مساحة العنونة يف املعالج يعتمد عىل عرض   !  العنوان الظاهري

IBM PC مجزئة إىل مناطق عدة مختلفة. طريقة التصميم هذه كانت وليدة للقيود نشأت يف اإلصدارات األوىل من أجهزة ذاكرة النظام(، ستكون إدارة ذاكرة نظام دوس،،  ذنم)أو يف الحاسوب الشخيصي أجهزة ،، تخطيط الذاكرة: فب،، أ   ̂ .41
 ميغابايت يعترب حجم كبري1، كان IBM PC، عندما صدر أول جهاز 1981. ورغم أن البعض يلوم املسؤولني األوائل عن هذه الطريقة املشوهة يف تنظيم ذاكرة الحاسوب، إال أن الظروف يف تلك الحقبة كانت مختلفة، ففي دوسونظام 

  ذنم)لكنه ضخمحاسوب صغري  كيلوبايت. يف تلك الفرتة، كانت بعض املدارس يف الغرب، تستخدم64،، وكالهام بحجم ذاكرة ال يتعد 64 كومودور،، وأبلللذاكرة. ومعظم أجهزة الحواسيب املنزلية املعروفة آنذاك كانت عىل األرجح من أجهزة  
بناء عىل ذلك التصميم  ذنم)يف بداية الحواسيب الشخصية(، تم تجزئة الذاكرة الفيزيائية إىل أربعة مناطق أساسية كيلوبايت! فقط، وكانت الذواكر غالية جدا. باختصار، عامل الحاسوب كان مختلف متاما عن ما نعرفه اآلن. 8البنية(، بذاكرة

: ذنم)بعضها مجزأ أيضا( كام يظهر يف الخطاطة التالية

IBM PCمناطق الذاكرة الفيزيائية يف الحاسوب املتوافق مع                         

ماك،، أو لينكس، ويندوز كيلوبايت ما زالت محجوزة حتى يف أجهزة الحاسوب الشخيص الحديثة  ذنم)أنظمة إنتل(. لكنها ليست مرئية للربامج  ذنم)أو حتى معظم نظام التشغيل( يف أنظمة التشغيل األحدث مثل، 1024 و 640املنطقة التي ما بني 
 املتاحة.RAM،  ذنم)مساحة من العناوين االفرتاضية( التي تحدد باستقالل عن عناوين فضاء عنونة ظاهرية.، ولذلك تعمل ضمن عناوين الذاكرة الفيزيائيةاالفرتاضية وال ميكنها إطالقا إدرك وجود   /  الذاكرة الظاهرية  ذنم)ماكنتوش( تستخدم أو.إس

 بايت(  ذنم)هذه ذاكرة شهرية وسيئة السمعة يف نفس الوقت(. هذه املنطقة تستخدمها برامج دوس املعيارية، إىل جانب العديد من املشغالت، والربامج املقيمة1024 × 460 األوىل  ذنم)كيلوبايت 640ذاكرة اصطالحية أو ذاكرة تقليدية: ◦
.9FFFFh إىل 00000h(. هذه املنطقة متتد من ذاكرة منخفضة كلوبايت تدعى 64يف الذاكرة، وتقريبا أي يشء يعمل تحت نظام دوس املعياري.  ذنم)أول قطعة منها 

8086هذه كامل مساحة عنونة الحاسوب الشخيص - 8086تنظيم مساحة العنونة يف معالج 
ميغابايت 1: حجم

 سيكون هنا
كيلوبايت 640كي،لوبايت 704كيلوبايت 768كيلوبايت 1024

يستخدمها دوس والربامج RAMذاكرة  EGA/VGA RAM
 شاشة رسوميات نصيةRAMذاكرة 

BIOS و،ذاكرة ن،،ظام أ،خرى

.1600 = 16 × 100هذا يعني أنه يشري إىل العنوان 
.100تضم،ن القيمة  DS لنفرتض أن تسجيل القطعة

:،ميكنك االن النفاذ إىل الجزء التايل من الذاكرة DS باستخدام
.، كيلوبايت64  وبحجم 67136،، وينتهي عند 1600هذا يبدأ عند العنوان 

.التي تتضمن رسوميات الشاشة EGA/VGA املعيارية للرسوميات RAM  كيلوبايت باستخدام هذه القيمة ميكنك النفاذ إىل ذاكرة640 = 16 × 40960 يف تسجيل القطعة، سوف يشري إىل 40960مثال أخر: إذا قمت بتحميل القيمة 
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 واملشغالت. هذه املنطقة متلك ثالثة أجزاء رئيسية كل جزءROM تظليل كيلوبايت العلوية من أول ميغابايت  ذنم)مبارشة فوق الذاكرة االصطالحية(. مجوزة من أجل أجهزة النظام ولالستخدام الخاص مثل 384منطقة ذاكرة علوية: ◦
.FFFFFh إىل A0000h كليوبايت. ومتتد من 128بحجم 

0xA0000 - 0xBFFFF كليوبايت128.طاقة العرض املريئذاكرة شاشة ب

0xC0000 - 0xDFFFF كليوبايت128 خاصة عادة مبشاركة االجهزة الفيزيائية،RAM، وذاكرة BIOS ROMsذواكر الجهاز 

0xE0000 - 0xFFFFF كليوبايتCassette BASIC.128 وذاكرة القراءة فقط، نظام BIOS ROM الربنامج الثابت

، مام يجعلها مختلفة عن بقية الذاكرةمنط الحقيقي كيلوبايت من الذاكرة املوسعة(، وميكن النفاذ إليها عندما يكون املعالج يف 64 بايت أقل( من ميغابايت الثاين.  ذنم)تقنيا، هذه أول 16 كيلوبايت األوىل  ذنم)64منطقة ذاكرة عالية: ◦
. 10FFEFh إىل 100000hاملوسعة. عادة يستخدمها نظام دوس، لسامح بحجز ذاكرة اصطالحية أكرث. هذه تحتل العناوين من 

 أو االحدث،80386 يف معاالجات إنتل النمط االفرتايض أو النمط املحمي حتى نهاية ذاكرة النظام. تستخدم من أجل الربامج والبيانات عندما يشتغل النظام يف HMAمتثل كامل الذاكرة فوق  : extended memoryذاكرة موسعة ◦
 تقنيا جزء من هذه الذاكرة املوسعة(. HMA.،  ذنم)حسب رؤيتك لألشياء، إىل آخر عنوان يف ذاكرة النظام10FFF0hمثل ويندوز. هذه الذاكرة تبدأ من العنوان 

 ويعينهاextended memory كلوبايت. هذه الذاكرة جزء من 640  ذنم)يف إدراة ذاكرة دوس( يوفر ذاكرة إضافية لربامج دوس تتعد حدود ذاكرة االصطالحية تبديل الضغط هذه عبارة عن نظام ل:expanded memoryذاكرة موسعة ◦
.EMM  ويتحكم بالتعيني املدير إطار صفحة الذاكرة املوسعةاملعالج إىل 

( سابقا كانت  منطقة برنامجNetBSD MBR  ذنم)ضمن شفرة .190h - 1b7h  يف الحيود(Boot selector منطقة شفرة برنامج اإلقالع  ذنم)سالمة لإلشارة إىل 1BCh الحيد عند B5E1h التوقيع ميلك NetBSD،، نظام نت يب أس دي ت،، ب،، أ  ^.42
 مع أنه يحفظ هذا التوقيع، لكنه يعيد كتابة هذهGRUB،،  ذنم)املشكلة أن  محمل اإلقالع ويندوز أن يت يف توقيع القرص. لكن تم تحريك املنطقة لتجنب أي تعارض مع AA55h وكلمة التوقيع كانت 194h - 1BBh  يف الحيودNetBSDإقالع 

(. Boot selectorاملنطقة يف شفرة برنامج 
(.امللف، ملعلومات أكرث راجع هذا األرشيفي املتوفر عىل املوقع /usr/mdec/mbrيدعم عدة شفرات لإلقالع  ذنم)الطرح التايل يعرض إحداها  ذنم)من ملف  NetBSDنظام 

القسمهذه البنية تشبه تخطيط  A9h     =   NetBSD   ،/،A6h     = OpenBSD ،/،A5h = 386BSD, FreeBSD بإحدى هذه القيم: MBR،، ستكون يف بريكييل  يف أنظمة BSD disklabels باستخدام سجالت املقسمة األولية هوية األقسام
BSD منفصلة.باإلضافة إىل  أقسام أوليةي ستكون يفالحاسوب الشخص عىل القرص الثابت املنطقية يف نفس مايكروسوفت دوس وأقسام BSD disklabels.، أقسام لينكس، وويندوز، مايكروسوفت دوس يف    املنطقية  األقسام واملمتدة

disklabels مايكروسوفت دوس يف نظام املنطقية/األقسام املمتدة ميكنها أيضا الوصول إىل بريكييل أنظمة.

(CHS 0-0-1   ذنم)الفيزيايئ(  ذنم)0القطاع املطلق 
0000 31 c0 8e d0 bc 00 7c 8e c0 8e d8 bf 1d 88 be 1d |1.....|.........|
0010 7c 50 57 b9 e3 01 f3 a4 b5 03 f3 ab cb 80 fa 8f ||PW.............|
0020 7e 02 b2 80 52 52 be 1d 89 e8 4a 01 bb 94 89 8d |~...RR....J.....|
0030 af 2a 00 8a 46 04 84 c0 74 0a 80 7e 00 80 75 04 |.*..F...t..~..u.|
0040 89 2e 84 8d 83 c5 10 83 c3 09 80 fb b8 75 e4 b8 |.............u..|
0050 e1 00 c1 e0 02 89 c6 8b b4 00 8a 85 f6 75 19 b8 |.............u..|
0060 2d 89 50 be 13 89 e8 13 01 5e e8 09 01 5a 31 c0 |-.P......^...Z1.|
0070 cd 13 cd 18 fb f4 eb fc 66 8b 6c 08 f6 06 91 89 |........f.l.....|
0080 04 75 43 5a 52 b4 08 cd 13 8b 44 02 50 c0 e8 06 |.uCZR.....D.P...|
0090 86 c4 c1 ea 08 42 f7 e2 8a 54 01 01 d0 83 e1 3f |.....B...T.....?|
00a0 f7 e1 5a 83 e2 3f 01 d0 48 39 e8 74 47 bb aa 55 |..Z..?..H9.tG..U|
00b0 b4 41 5a 52 cd 13 b8 65 89 72 a7 81 fb 55 aa 75 |.AZR...e.r...U.u|
00c0 a1 f6 c1 01 74 9c 66 89 2e 0b 89 be 03 89 b4 42 |....t.f........B|
00d0 5a 52 cd 13 b8 41 89 72 89 a0 00 7c 84 c0 74 03 |ZR...A.r...|..t.|
00e0 a1 fe 7d 3d 55 aa b8 51 89 0f 85 75 ff 66 89 ee |..}=U..Q...u.f..|
00f0 5a e9 0c f3 5a 8a 74 01 8b 4c 02 bb 00 7c b8 01 |Z...Z.t..L...|..|
0100 02 eb ce 10 00 01 00 00 7c 00 00 00 00 00 00 00 |........|.......|
0110 00 00 00 45 72 72 6f 72 20 00 0d 0a 00 4e 65 74 |...Error ....Net|
0120 42 53 44 20 4d 42 52 20 62 6f 6f 74 00 4e 6f 20 |BSD MBR boot.No |
0130 61 63 74 69 76 65 20 70 61 72 74 69 74 69 6f 6e |active partition|
0140 00 44 69 73 6b 20 72 65 61 64 20 65 72 72 6f 72 |.Disk read error|
0150 00 4e 6f 20 6f 70 65 72 61 74 69 6e 67 20 73 79 |.No operating sy|
0160 73 74 65 6d 00 49 6e 76 61 6c 69 64 20 43 48 53 |stem.Invalid CHS|
0170 20 72 65 61 64 00 e8 03 00 be 1a 89 60 ac b4 0e | read.......`...|
0180 bb 01 00 cd 10 ac 84 c0 75 f4 61 c3 00 00 00 00 |........u.a.....|
0190 1c 80 b6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
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 e1 b5 00 00 |................|
01c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
01d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 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

بايتNetBSD Boot selectorمنطقة شفرة 

1  [  49  ] االعتيادية شفرة تفحص رضبة املفتاح

1أعالم 

2(تكة يف الثانية 18.2  ذنم)مهلة 

36[60]  ذنم)بايت الصفر( NUL بايت+ إنهاء 8 × 4 ذنم)  لألقسام األولي،ةمدخالت الئحة برنامج اإلقالع

 وليس نظام التشغيل  ذنم)نظام التشغيل قد يكون ويندوز/دوس..الخ.(. تقسيم القرص : إشارة إىل نظام DOSكلمة دوس ◦
(NetBSD  ذنم)ملعلومات أكرث راجع الدليل الرسمي للتوزيعة مثل SLICE رشيحة  يدعى:   BIOS  القسم يف أنظمة أيضا ◦
.كامل القرص” يف متثيل c األخر تستخدم "الحمل . يف معظم i386  إىل منصةأي نقل أو تكييف النظام حتى يشتغل عىل بيئة مختلفة(  ذنم)حمل” كانت نتيجة d” و "cتسمية أقسام "◦

،،  [  44  ] املعياريةIPL بالشفرة MBR عندما يستبدل  RPM، مثال: مدير MBR.، أيضا ال تتوقع أن األداة  ذنم)أيا كانت!( سوف تعيد كتابة كاملالصفر هو الحشوال تتوقع أن يكون دامئا بايت  MBR،، نظرا الختالف أدوات إنشاء ث،،  ت،، ب ،،^  أ.43
 ستبقى تحمل نفس القيم السابقة، أيا كانت!.MBR بايت حشو صفر. أما بقية 37( زائد FFh إىل الحيد 00h بايت  ذنم)من الحيد 256سوف يكتب فقط 

1رشيحة 

2رشيحة 

 )MBR(ذنم  BIOS ق،،سم disklabel

كامل القرص

NetBSD0 - DOSرشيحة 

1- NetBSD

بريكييل عىل نفس القرص، الحاسوب الشخيصويندوز إىل جانب توزيعة 

a
b

e

c

d

(بدون تنصيب  ذنم)ملف شفرة 
)NetBSD-7.0.2(ذنم  /usr/mdec/mbr

)root(ذنم 
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،، لهذا تحتل هذهشفرة االقالع ال ميكن أن تتضمن كامل  بايت446، املساحة املخصصة ملحمل االقالع MBR: يف IPL / Initial Program Loader! ،، محمل ابتدايئ للشفرة ظ، ط،، ض، ص،، ش،، س،، ز،، ر،، ذ، د،، خ،، ح،، ج،، ث،، ت،، ب،، أ^  .44
التي عادة تكون يف stage1.5  أو core.img .وتحمل شفرةboot.img  وstage1من أسامء هذه الشفرة: لينكس  ويندوز.و يف طاع إقالعق إىل BIOS هذه الشفرة تدل نظام  أنظمة ويندوز . يفIPLاملنطقة شفرة ابتدائية تدعى اختصارا 
.،نظام امللفات من stage2 أو  core.img ، أو تحمل مبارشة الشفرة الرئيسيةMBRاملسار األول من القرص مبارشة بعد 

 إعدادهام رضوري لعمل النظام. لكن هناك تعرفان مختلفان لهذان القسامن:القرص الثابت، هام قسامن عىل قسم اإلقالع وقسم النظام،  ب، أ^ .45
( وتعريف عام مشرتك تستخدمه أنظمة التشغيل األخرى  ذنم)مثل توزيعات لينكس( وسيكون بالشكل التايل:ويندوز  ذنم)يستخدم يف أنظمة مايكروسوفت تعريف من 

 يتضمن محمل إقالع،  مسؤول عن إقالع النظام. قسم أوىل  :قسم اإلقالع◦
/.boot عىل الجهاز /موصولة، تكون GRUB، ومحمل اإلقالع initrd،، ومخطط نظام ملفات الجذري املؤقت نواة لينكس،  ذنم)التسلسل الهرمي القيايس لنظام امللفات(، ملفات اإلقالع، مثل ملف FHS لينكسمثال: يف تخطيط أدلة 

 ذنم)قسم إقالع(.
”. جهاز اإلقالع، معلومات النظام، أو التطبيق املضمن يف النظام تشري إىل هذا القسم باسم "ويندوز أن يتوبرصف النظر عن تعريف مايكروسوفت الراديكايل  ذنم)أنظر أسفل(. يف 

. بجذر النظام، ويعرف نظام التشغيل : قسم عىل القرص يتضمن دليل قسم النظام◦
/ يف نفس القسم.boot(. وغالبا يف لينكس، قسم النظام واإلقالع يكونان قسم واحد؛ أي الدليل الجذر و /الدليل الجذريف لينكس، ملفات نظام التشغيل تكون موصولة عىل الجهاز “ / ”  ذنم)

،   ذنم)أول إصدار(:3.1تعريف مايكروسوفت، منذ ويندوز أن يت 
 ويحمل كذلك "علم التنشيط”.قطاع اإلقالع، أو مدير إقالع نظام، مسؤول عن إقالع نظام التشغيل. هذا القسم يحتوي عىل  محمل اإلقالع يتضمنقسم أول : قسم النظام◦
%.systemroot أو %بجذر النظام،، املعروف يف ويندوز أن يت نظام التشغيل : قسم عىل القرص يتضمن مجلد قسم اإلقالع◦

يف ويندوز، قسم النظام واإلقالع قد يكونان قسم واحد. أو يكونان منفصلني، رغم ذلك، قسم اإلقالع لن يتضمن برنامج اإلقالع وقسم النظام لن يتضمن جذر النظام.
. هذه اإلعدادات تناسب عمل برنامجC ولذلك هو قسم مخفي. ويظل قسم اإلقالع يحمل املعرف/املحرف :معرف، أصبح ينشأ قسم نظام منفصل بدون 7. بعد ويندوز C،، قسم النظام واإلقالع كنا يف نفس القسم :،7قبل ويندوز 
BitLocker اإلقالع، الذي يحتاج قسم نظام منفصل بدون تشفري من أجل،.

.C. أما يف نظام فيستا، قسم اإلقالع والنظام كالهام سيكون :D، واإلقالع :C ،، قسم النظام سيكون :،7(. بالنسبة لويندوز C  و فيستا عىل :،D عىل قرص :،7 بجانب فيستا.  ذنم)ويندوز 7يف حالة تنصيب ويندوز 
128 أو FFF FFFh-بت فقط مع هذه القيمة  ذنم)28 يف األجهزة التي تستخدم قيم BIOS جيجابايت التي سببها رقاقة 137،، تاريخ األقراص الثابتة معروف مبشاكل حواجز وقيود التخزين :، مثل عىل ذلك مشكلة حاجز ث،، ت،، ب،، أ^  .46

. االنجليزياملوقع-بت املستخدمة يف جداول األقسام! ملعلومات أكرث عن الجدول التايل راجع هذا 32جيجابايت( بدال من 

حواجزحواجز

Int 13 7.88 GiB / 8.46 GBواجهة نداء مقاطعة MiB / 528 MB 1024504األسطوانة 

GiB / 32.0 GB 9529.8ويندوز GiB / 2.11 GB 40961.97األسطوانة 

GiB / 33.8 GB 65,53631.5األسطوانة FAT162.00 GiB / 2.15 GBحجم قسم 

98/98SE64GBويندوز GiB / 3.26 GB 6,3223.04األسطوانة 

FAT 32124.55 GiB / 127.53قيود Phoenix BIOS 4.03 / 4.043.05 GiB / 3.28 GBخلل يف نظام فينكس  

ATA 128 GiB / 137 GBقيود واجهة GiB / 4.22 GB 8,1923.94األسطوانة 

Int 13 7.38 GiB / 7.93 GB رأس وقيود واجهة 240مشكلة 

 يفVBR( سجل CHS 0/0/1 القطاع األول  ذنم)MBR( يف جميع األقسام األولية، لكن بسبب احتالل 1،، القطاع 0 يقع عند  ذنم)الرأس VBR. وحدود األسطوانة:، عادة األقسام تبدأ و تنتهي عىل محاذاة األقسام، ر، ذ،، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، أ^ .47
.. xxx/0/1(، يف حني أن األقسام األولية األخرى ستبدأ عىل التوايل بالشكل CHS 0/1/1 من األسطوانة األويل 1القسم األويل األول، يبدأ عىل املسار التايل  ذنم)أي الرأس 

 عدد القطاعات الشاغرة7 ويندوز  وجميعها بدون تهيئة  ذنم)أي بدون نظام ملفات(. يف MBR( تكون شاغرة باستثناء القطاع األول قطاع 63  ذنم)عادة القرص الثابت األول من املسار، ويندوز أو لينكسمالحظة: سواء كان القسم األول يتضمن 
. إال إذا كانت تلكMBR يف تلك املنطقة أو يف محمل االقالع تنصيب عند ويندوز  ذنم)أو قسم نظام(. وال حاجة للقلق عىل نظام ملفات األول ليس جزء من أي املسار مع كامل MBR  قطاع. علام أن2048 ارتفع إىلالقرص الثابتعند بداية 

. لهذا السبب، نجد أن األقسام املنطقية تتبع نفس املخطط مثل القسم األويلEPT أيضا األقسام املنطقية يف القسم املمتد يجب أن توفر مساحة من أجل جدول األقسام املمتد املنطقة تتضمن برامج مفيدة. ال يريد املستخدم حذفها. 
( مثال: الحديثةالتقسيم برامج .،  ذنم)عند استخدام2048 أو 1024 الحديثة عند القطاع أنظمة التشغيل و يف 63عادة القطاع األول يف القسم األول يبدأ عند القطاع   ذنم)يف املوسوعة الحرة االنجليزية(. املواضيعاألول. ملعلومات أكرث راجع هذه 

# sudo fdisk -lu
]sudo[ password for adam: 
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312581808 sectors 
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes 
Disk identifier: 0x000ba675 

Device    Boot         Start           End         Blocks    Id  System 
/dev/sda1                   63    42331274    21165606    83  Linux 
/dev/sda2        42331275   209905289    83787007+  5   Extended 
/dev/sda3   *  209905290   312576704    51335707+  7   HPFS/NTFS 
/dev/sda5        42331338   204266474    80967568+  83  Linux 
/dev/sda6      204266538   209905289      2819376    82  Linux swap / Solaris 

؛، هذا يفرس ملاذا مدخلة القسم األول يف جدول أقسام القرص متلكوحدة التخزين: كام ذكرنا سابقا، هذه القيمة من املفرتض أن تكون عدد القطاعات الفيزيائية عىل القرص التي تسبق القطاع األول يف منطقة القطاعات املخفية◦
 يف القسم املمتد يسبقهاوحدة تخزين ذنم)ألن كل  القسم املمتداألول يف  القرص املنطقي( أو CHS 0-0-63 إىلCHS 0-0-1 األول يف القرص الثابت  ذنم)من القسم األويل( هذه القيمة ستكون قي حالة 3F 00 00 00  ذنم)،،63القيمة 

 أو عددوحدة التخزيناص(، لكن يف حالة حساب األقسام األولية: الثاين أو الثالث أو الرابع أو القرص املنطقي الثاين أو أكرث يف القسم املمتد، القيمة ستكون عدد قطاعات جميع األقسام األولية التي قبل خسجل إقالع ممتد 
 عدد القطاعات املخفية / املحجوزة ألول7 فقط إذا كان القسم األوىل هو الثاين أو الثالث أو الرابع وليس األول. علام أن يف ويندوز فيستا/تتفاوتالقطاعات من بداية القسم املمتد بالنسية للقرص املنطقي. لذلك هذه القيمة 

. وكذلك الحال يف األنظمة األخرى. 63 قطاع بدل 2048قسم ارتفع إىل 

قسم نظام ويندوزقسم إقالع ويندوز

تنصيب ويندوز 
\Windowsعادة، يكون يف دليل 

القسم النشيط
ويتضمن برنامج إقالع نظام التشغيل

Cعادة يكون القرص :

https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_boot_record
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_partitioning#Extended_partition
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_partitioning#Primary_partition
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_partitioning
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_alignment
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_loader
https://en.wiktionary.org/wiki/installation
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Track_(disk_drive)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/Track_(disk_drive)
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_alignment
http://www.dewassoc.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Booting
https://en.wikipedia.org/wiki/BitLocker
https://en.wiktionary.org/wiki/identifier
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_loader
https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_partition
https://en.wikipedia.org/wiki/Root_directory
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wiktionary.org/wiki/boot_device
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://en.wiktionary.org/wiki/mounted
https://en.wikipedia.org/wiki/GRUB
https://en.wikipedia.org/wiki/Initrd
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel
https://en.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_partition
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_partition
https://en.wikipedia.org/wiki/System_partition
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_Program_Loader
https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_Program_Loader
https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_Program_Loader
https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_Program_Loader


1024 لإلشارة إىل القيمة كيلوبايت غالبا ما تستخدم تسمية كيلوبايت 1  ذنم)العرشية( =بايت 1000،، وكيببايت 1  ذنم)الثنائية( =بايت 1024، رغم أن ح، ج، ث، ت، ب، أ ^.48

تحديد حجم القطاع املستخدم عىل القرص
املنطقي والفيزيايئ

$ cat /sys/class/block/sdX/queue/physical_block_size

$ cat /sys/class/block/sdX/queue/logical_block_size

عرشيثنايئ

JEDEC مجلس معيار
(املجلس املشرتك لهندسة اإللكرتونيات ذنم)

 IEC لجنة، معيار
 Metricمرتيقيمة ذنم)اللجنة، الكهروتقنية، الدولية،(

قيمة(سوابق النظام الدويل للوحدات ذنم)

kb1000كيلوبايتKiB1024كيب،بايتKBكيلوبايت

MB10002ميغابايتMiB10242مبيبايتMBميغابايت

GB10003جيجابايتGiB10243جبيبايتGBجيجابايت

TB10004تريابايتTiB10244تبيبایت---

PB10005بيتابايتPiB10245بيببايت---

EB10006إكسابايتEiB10246إكسببايت---

ZB10007زيتابايتZiB10247زيببايت---

YB10008يوتابايتYiB10248يويببايت---

(: هي بيانات ترسلها معظم لوحات املفاتيح يف الحاسوب من أجل اإلعالن عن هوية املفتاح املضغوط. وتتكون من رقم أو متتالية أرقام مخصصة لكل مفتاح. يفscancode / scan codeشفرة تفحص رضبة املفتاح أو شفرة مسح  ذنم)   ̂ .49
. أيضا،E2، أو E1، أو E0 بايت، عادة تبدأ مع البايت 3 أو 2 متلك شفرة أحادية؛ املفاتيح التي تؤدي وظائف خاصة متلك شفرة من املفاتيح املحرفية بايت. معظم 3 بايت إىل 1األجهزة املتوافقة مع أنظمة اي يب ام، حجم هذه الشفرة من 

بعض املفاتيح التي ترسل شفرة أطول، تحايك عمليا سالسل مفاتيح لتسهيل معالجتها ضمن أنواع مختلفة من الربمجيات. 
.XT (، أكرثها انتشار هي.  PS/2  لوحة مفاتيح لوحات املفاتيح يف الحاسوب الشخيص تدعم ثالث مجموعات من هذه الشفرة  ذنم)منذ 

  ذنم)أمثلة(مفتاح
1 مجموعة

(IBM PC XT  ذنم)
2مجموعة 

(IBM PC AT  ذنم)
3مجموعة 

(IBM 3270 PC ذنم)

إفالتضغطإفالتضغطإفالتضغط

A(محرف عادي  ذنم)1E9E1CF0 1C1CF0 1C

1C9C5AF0 5A5AF0 5A(لوحة املفاتيح الرئيسي،ة   ذنم)Return / Enter ذنم)محرف( الرجوع إىل السطر

E0 1CE0 9CE0 5AE0 F0 5A79F0 79(لوحة املفاتيح الرقمية  ذنم)Enterمفتاح 

E0 5BE0 DBE0 1FE0 F0 1F 8BF0 8B عىل اليسارمفتاح ويندوز

E0 5CE0 DCE0 27E0 F0 278CF0 8C عىل اليمنيمفتاح ويندوز

 ! كان فقطالحميد.، ومل يعلم أحد أن فريوس براين 1986 عندما ذكرت إحدى النرشات العلمية األمريكية إمكانية إصابة الحاسوب بالفريوس، أنذأك مل يأخذوا خرباء! الحاسوب األمر بجدية. وبعد فرتة ظهر فريوس براين عام 1984  يف عام  ̂ .50
  ذنم)برنامج متكرر( وكان أول فريوس يصيب ملفات دوس يف األجهزة املتوافقة مع أنظمة أي يب أم. ثم بعد عام، ظهرvirdemالتمهيد لبدأ عرص الفريوسات املدمرة واملكلفة للرشكات واألفراد. يف ديسمرب/كانون األول يف أملانيا، ظهر فريوس 

 يف نوفمرب/ترشين الثاين، وكان يصيب الشفرة التنفيذية.ليهاي،، ثم فريوس 1987 يف ديسمرب/كانون األول فينافريوس 
باإلضافة إىل فريوسات أخرى مجهولة ظهرت قبل و بعد ذلك التاريخ، وحتى وإن تشابهت هذه الفريوسات، تظل تعتمد يشكل كبري عىل البنية املعامرية للحاسوب  ذنم)مثل التبعية للمعالج( والرتني املحمل، وتخطيط الذاكرة. هذا يفرس ملاذا

.،2001،، الذي ظهر يف مارس/آذارمتعدد املنصات بي�إلف ال يصيب الحاسوب الشخيص، والعكس صحيح. رغم ذلك كتابة شفرة فريوس ثنائية من أجل بنيتان مستقلتان ممكن جدا، مثال عىل ذلك، فريوس 2فريوس جهاز أبل
( فتحتل فقط جزء صغري من الفريوس، وميكن ألي مربمج عادي تغريها بسهولة بتعديل الفريوسالحمولةس  ذنم)أو  الفريو.، أما تأثري  ذنم)أو التناسخ( آلية التكرار الذايتجل تعليمة، معظمها من أ1000 إىل 500عادة، شفرة الفريوس متلك من 

''. Your PC is now Stoned طفرة  ذنم)تعديل(، معظمها تغيريات بسيطة عىل رسالة '50 ميلك نيوزيلندااملوجود. مثال، فريوس 
.DEBUG ذنم)يف لغة التجمعية(. وتعديل فريوس مشهور لعمل ذلك يستغرق دقائق فقط باستخدام   تعليامت فقط5تخريب البيانات عىل القرص الثابت ميكن إنجازه بواسطة  جدير باملالحظة، أن

 الذي أصابستوكسنتأو دولة مارقة مثل روسيا أو أمريكا  ذنم)الصهيونية املسيحية(،  مثال عىل ذلك فريوس   ذنم)يف فلسطني املحتلة( الكيان الصهيوينقد يكون كاتب الفريوس مبتدئ، أو طالب، أو مجرم، أو مخرب، أو لص، أو تنظيم إرهايب مثل 
،، طبعا دوافع هؤالء تختلف. واملالحقة القضائية لهؤالء يف الغالب مستحيلة لطبيعة هذه الجهات، وكذلك لغياب القانون الخاص بذلك وأيضا لوجود اختالف يف تعريف هذا النوع من الجرائم يف معظم العامل. الربنامج النووي اإليراين،أجهزة

:TSRالفريوسات املقيمة يف الذاكرة ،، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، أ^ .51
 األخرى وفق رشط معني،  ذنم)كام يفعل فريوسالكائنات( وتنقل العدوى إىل Int 13، عادة تكون IVT   [  56  ] مقاطعة واحدة أو أكرث  ذنم)من جدول   [  54  ]الفريوسات املقيمة يف الذاكرة، بعد أن تنصب نفسها يف الذاكرة  ذنم)تتحكم يف الجهاز( تخطف

( رغم أن قطع التيار الكهربايئ عن الجهاز سوف يزيل هذه الفريوسات من الذاكرة؛ إال أن عملية* الولوج للقرص مبراقبة عمليات  عندما يحاول النفاذ إىل قرص مرنبراين عندما يحاول املستخدم تنفيذ تطبيق معني، أو فريوس كاسكايد
. Ctrl-Alt-Del تعرتض مقاطعة مفاتيح ييل قد ال تجدي. ألن بعض الفريوسات مثل فريوس إعادة التشغيل

 الحاسوب الذي يخزن املعلومات.قرص إىل الذاكرة تعني: ولوج ولوج للقرص *
 تكون معطلة، يك تستطيع أدوات تشفري وتقسيم القرص العمل،، لكن إذا كانBIOS أن مينع تعديل قطاعات اإلقالع. وهذا مفيد يف صد فريوسات قطاع اإلقالع. لكن، عادة هذه الوظيفة يف BIOS  يف بعض اللوحات األم، ميكن لنظام ^.52

.BIOSاملستخدم ال يحتاج إىل تلك األدوات مع القرص، ميكنه إعادة متكني مرة أخرى هذه امليزة يف إعادات 
: مجموعة برامج تستعمل إلخفاء عمليات نشيطة أو يف طور اإلنجاز عىل الحاسوب أو إخفاء بيانات نظام ملفات بالنسبة لنظام تشغيل. روتكيت تستخدم بشكل متزايد من قبل الربمجيات الخبيثة ملساعدة املهاجمنيروتكيت،  ب، أ^ .53

 هو ممثل من تجميع عدة أجزاء عند تجميع كلمتني نتحصل عىل روتكيت و يعنيkit و تعني جذر و كيت Rootللوصول إىل نظام مع تجنب الكشف من طرف املستخدم أو أداوت املستخدم . كلمة روتكيت مركبة من كلمتني:  روت 
برامج نصية أو سكريبت التي تهاجم جذور املعالج أي النواة.

 تكنيك يف الربمجة يستعمل ما يسمى بالخطاطيف لعمل سلسلة من العمليات كمدبر للحدث. بحيث أنه بعد تحقق الحدث املدبر فإن رسيان التحكم يتبع السلسلة يف صورة محددة. ،موضع اإلضافة يف الروتني أو الخطف،، ت،، ب،، أ^  .54
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 يف تواصلها مع نظام التشغيل. عناوين القفزة ستكون مخزنة يف جدول املقاطعات الواقع يف بداية الذاكرة  ذنم)أنظر للشكل(. نظام التشغيل يقوم بإعداد هذااملقاطعات الربمجية، جدول املقاطعات: تطبيقات نظام دوس تستخدم ت، ب، أ^ .55
لإلشارة إىل العناوين الحالية وفقا إلصدارة دوس. عندما تصدر مقاطعة من تطبيق، تحدث قفزة إىل العنوان املحدد مسبقا. إذا غري الفريوس عنوان أو أكرث من هذه العناوين، عند ذلك أية قفزة إىل نظام التشغيل  يستطيع الفريوس إعادة

.املتخفيةتوجيهها، وتوظيفها  ذنم)أنظر للشكل(. إمكانية تعديل جدول املقاطعات بهذه السهولة سهل ظهور وانتشار الفريوسات 

                                                 جدول املقاطعات

كل مقاطعة تتضمن:
(CS  ذنم)قطعة شفرة بت( 16عنوان أسايس  ذنم)

 مؤرش التعليمة  بت(16إزاحة  ذنم)

FFhمقاطعة 
003FChعنوان الذاكرة 

. . .

02مقاطعة  h
00008hعنوان الذاكرة 

01مقاطعة  h 00004hعنوان الذاكرة 

00hمقاطعة  00000hعنوان الذاكرة 

مثال عىل ذلك، فريوس براين إذا كان نشيط يف الذاكرة، ثم طلب تطبيق معني من نظام التشغيل قراءة مضمون قطاع اإلقالع عىل القرص  ذنم)حيث يكمن الفريوس(، الفريوس سريد عىل الطلب بإرسال محتويات قطاع اإلقالع األصيل، بدال من
املضمون الحقيقي  ذنم)أي شفرة الفريوس(. فريوس براين يستطيع فعل ذلك عن طريق تغيري جدول املقاطعات  ذنم)بإقحام نفسه يف الجدول(.

.3Eh، وغلق امللف 3Dh، وفتح امللف12h، وإيجاد امللف الثاين يف الرشط11h، تشمل إيجاد أول ملف يف الرشط 21h وظيفة من مقاطعة دوس 18 الذي يعرتض حوايل 4Kهناك عدة فريوسات تستخدم تقنية التخفي هذه. مثل فريوس 
.، بل يذهب أبعد من ذلك، عند محاولة التطبيق قراءة امللف املصاب، الفريوس سيزيل العدوى من امللف. ثم يعاودDIR من طول أي ملف مصاب يعرض بواسطة األمر 4096أيضا من بني األشياء التي يستطيع الفريوس عملها، خصم 

 يف امللفات املصابة إذا كان الفريوس نشيط يف الذاكرة.4Kإصابة امللف عند إغالقه. لذلك مضادات الفريوسات لن تستطيع اكتشاف 
 وتوجيه أي تطبيق يحاول قراءة القطاع املصاب إىل مضمون قطاع اإلقالع األصيل.Int 13 يقوم بإخفاء مضمون قطاع اإلقالع املصاب باعرتاض مقاطعة نظام البيوس جويشمثال آخر، فريوس 

. لذلك املستخدم سيحتاج إىل قطع التيار الكهربايئ عن الجهاز إلزالة هذه الفريوسات من الذاكرة. وتنصيب برنامجCtrl-Alt-Del، وينجو من علمية إعادة التشغيل باعرتاض مقاطعة مفاتيح 9hالفريوس أيضا يعرتض مقاطعة لوحة املفاتيح 
مضاد للفريوسات مناسب، وتفعيل حامية األقراص املرنة من الكتابة فوقها.

أنواع املقاطعةوصف

BIOS0h-1Fhمقاطعات نظام البيوس 

20h-3Fhمقاطعات نظام دوس

ROM BASIC80h-F0hبيسيك

F1h-FFhغري مستخدمة

(. IP  ذنم)مؤرش التعليمة بت( 16(، إزاحة  ذنم)CS  ذنم)قطعة شفرة بت( 16مكان يف ذاكرة الحاسوب يخزن عناوين روتينات ثانوية. وكل مقاطعة تتضمن: عنوان أسايس  ذنم) : IVT أو متجه املقاطعة،،  ث،، ت،، ب،، أ^  .56
.ISR، وكل مدخلة يف متجه مقاطعة تشكل عنوان روتني مقاطعة طلبات املقاطعة مع الئحة من ISR روتينات املقاطعة مرتبطة بالئحة من بنية بيانات( عبارة عن عناوين نداءات املقاطعة   ذنم)وتدعى أيضا IVT جدول متجهات املقاطعة

.، هذه التقنية استمر استخدمها مع هذا   ميغابايت  504  األكرب من ،( النفاذ إىل األقراص عنونة الكتل املنطقية  ذنم)LBA  ذنم)نظام اإلدخال واإلخراج األسايس( الذي ال يدعم BIOS، تقنية برمجية تسمح لنظام DDO، أغطية نظام البيوس ت، ب، أ^ .57
. RAM يف ذاكرة BIOS يف مشغل متحكم القرص الثابت تتجاوز. هذه التقنية LBA-48 امتدادالنوع من املشاكل حتى 

قرصللسامح بالوصول إىل كامل حجم القرص الثابت، الربمجية يجب أن تحمل قبل أن تحاول الربامج األخرى الوصول إىل األجزاء العليا من القرص. وللتأكد من تحميل هذا االمتداد يف وقت مبكرا ينبغي تعديل سجل اإلقالع الرئييس عىل 
 املناسب. BIOS مع نظام EIDE أو تنصيب بطاقة متحكم BIOS وتنصيب هذه الربمجية يف بداية القرص. البديل لهذه الربمجية، ترقية نظام اإلقالع

:LSB/MSB،، ر،، ذ، د،، خ،، ح،، ج،، ث،، ت،، ب،، أ   ̂ .58
Low bit / بت أدىنLSBبت أقل أهمية ◦

 ثم يزداد بواحد يف كل موضع بت0يبدأ من    ذنم)ألن ترقيم البتبت  ذنم)بت أدىن ضمن البايت( مبعنى صفر low bit عىل اليمني، يسمى بت منخفض بت: هو least significant bit أو LSBبت ذو القيمة األدىن أو الخانة األقل أهمية 
، وهو أيضا البت األخري أو بت أقىص اليمني يف الكتابة العادية.أحاد يعطي رقم ثنايئالحقا(، وهو بت رقم 

low  ذنم)بايت أدىن(  بايت منخفض ميلك أقل قيمة ممكنة. ويسمىمتعدد البايت( يف موضع رقم octet أو مثانية  ذنم)بايت،  ذنم)نادر( وهو   Least   significant byte  البايت األقل أهميةاملعنى املوازي للمذكور أعاله هو▪
byteإذا كان املعنى يف السياق غري واضح، ينبغي ذكره تجنبا للخلط مع معنى .لكن least significant bit.

High bit / بت أعىل MSBبت أكرث أهمية ◦
((. بت أول أو بت أقىص اليسار يف الكتابة العادية.n-1^ ذنم)2،، بت أكرث أهمية  ذنم)ثنايئ يف رقم بت بت n-1 ذنم)بت أعىل ضمن بايت( مبعنى  high bit عىل اليسار، يسمى بت : هو آخر MSBبت ذو القيمة األعىل،أو الخانة األكرث أهمية

. لكن إذا كانHigh byte ميلك أكرب قيمة ممكنة. ويسمى بايت أعىل متعدد البايت( يف موضع رقمoctet أو مثانية  ذنم)بايت، وهو Most significant byteاملعنى املوازي للمذكور سابقا هو  بايت القيمة األكرث أهمية ▪
.Most significant bitاملعنى يف السياق غري واضح، ينبغي ذكره حتى تتجنب الخلط مع معنى 

دوسدوس

فريوس

تطبيق

متجه مقاطعةمتجه مقاطعة

تطبيق

توجيه املقاطعة قبل وبعد حصول الفريوس عىل التحكم

x86 جدول متجهات املقاطعة يف أنظمة
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https://en.wikipedia.org/wiki/interrupt_vector
https://en.wikipedia.org/wiki/Joshi_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/4k_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Program_counter
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_Segment
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 يف الحواسيب وأنظمة نقل البيانات، يعني إزالة أية أخطاء أو أحداث وإعادة النظام إىل حالته الطبيعية األوىل.ويتم ذلك عادة استجابة لخطأ عندما يستحيل امليض قدما يف النشاط أو ال يرغب يف ذلك. Reset،، التصفري/االستبداء ت،، ب،، أ^  .59

.  Null-terminated string   .، وتعرف بسلسلة منتهية بصفر لغات برمجة،،  سلسلة محارف متبوعة ببايت صفر وحيد، تستخدم يف عدة ج،، ث،، ت،، ب،، أ  ^.60

:superfloppy،،  تنويعات قرص سوبر فلويب ج،، ث،، ت،، ب،، أ^  .61
، سيكون هناك دعم لقسمMBR”. يتم التعامل مع كامل الوسيط باعتباره قسم واحد. وحتى وإن تضمن الوسيط عىل superfloppy تدعى باللغة االنجليزية "GPT أو MBRالوسائط املتعددة القابلة لإلزالة  ذنم)للفصل( التي بدون تهيئة 

 تشمل األقراص املرنة، خرطوشات قرص الجاز، القرص املغناطييس البرصي، دي يف دي  ذنم)قرص الفيديوsuperfloppy. وسائط سوبر فلويب superfloppy ووسائط MBRواحد فقط. هناك بعض االختالف بني الوسيط املقسم باستخدام 
 ال تعترب وسائط قابلة لإلزالة. IEEE 1394 أو SCSIالرقمي(، وقرص الذاكرة املدمج، األقراص الثابتة عىل النواقل الخارجية مثل 

62. ̂   Option ROM :يتم استدعاه من قبل برنامج ثابت BIOS ميكن أن بتضمن برنامج ثابت يستخدم لربط الجهاز بالنظام حاملا يتم تحميل جهاز إقالع التي تتحكم يف وحدة العرض، مثال عىل ذلك Option ROMأشهر مثل عىل .
Option ROM هو Video BIOS أي نظام بطاقة العرض املريئ املوجود يف(يف الحاسوب الشخيص.  ذنم BIOS هذا النوع الخاص من بطاقة العرض املريئ يف )Option ROMيتم تحميله يف وقت مبكر عند اإلقالع من أجل عمل الشاشة أثناء 

 املخصص للشاشة.مشغل الفيديو  ذنم)الفحص الذايت عند اإلقالع(.قبل تحميل POSTعمليات مثل 
 ال متلك حد معني لحجم أقسام النظام أو اإلقالع.RISC  الحواسيب التي ترتكز عىل أنظمة  ̂ .63

harddisk، أو hard disc قد تعني drive unit  وحدة قرص،  ̂ .64

،، القدمية والحديثة والخاصةجدول األقسام  أنواع  ̂ .65

Advanced Interactive eXecutive / aix االحتكارية املستخدم يف أنظمة آي يب إم إيه آي إكس آي إكسجدول أقسام 

Amiga rigid disk block / RDB أميغا  يف أجهزة وأنظمة RDBجدول أقسام 

BSD disklabel توزيعة برمجيات بريكيل، يف BSD disklabelجدول أقسام 

 Disk volume header / dvh SGIترويسة وحدة تخزين القرص يف أنظمة سيليكون غرافيكس 

GUID Partition Table /  GPT  يف األجهزة الحديثة(BIOS و MBR  ذنم)خليفة UEFI، جزء من مواصفة GPTجداول أقسام 

Apple Partition Map / Mac /  APM .APM( التي ميكنها اإلقالع فقط من PowerPC يف أجهزة أبل،  ذنم)APM(  مخطط GPTجدول أقسام أبل  ذنم)قبل 

Master Boot Record / MBR / Msdos / Intel  معظم أجهزة الحاسوب الشخيص تستخدم هذا املخططMBRجدول أقسام 

Pc98 / NEC PC-98 ، التي كانت شائعة يف يابانIntel x86. يف أجهزة حاسوب إن إي يس PC-98جدول أقسام 

sun جدول أقسام صن يف أنظمة صن ميكروسيستمز

humax  يف أجهزة رشكة هيوماكس  ذنم)كوريا الجنوبية(هيوماكسجدول أقسام 

 Xbox جدول أقسام إكس بوكس من أجل أجهزة التخزين يف إكس بوكس

loop raw disk access (loopback-styleالنفاذ إىل القرص الخام  ذنم)
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8( متلك 24h  النوع  ذنم)NEC DOS( و 14h  ذنم)النوع AST DOS، مثل  OEMصانعي القطع األصلية "بعض أنظمة : Matthias Paulماتياس بول . “اقتباس عن األقسام أنواع ”، صفحةخصائص جداول األقسام،، “أندريس إيفرت بروير   ̂ .11
(.+17Ch الحيد A55Ah مسبوقة بتوقيعAST MS-DOS وNEC MS-DOS 3.30 مدخالت يف 8”.  ذنم)ملحوظة: جداول أقسام MBR يف قطاع 4 لألقسام بدل مدخالت

 مدخالت4 يستطيع أيضا إنشاء NEC FDISKبرنامج  املعياري. لكن MBR، املدخلة الثانية ستكون فوق األوىل مبارشة. أي برتتيب خلفي، عكس املعمول به يف 07FDh ومتتد إىل الحيد 07EEh مدخالت أولية، أوالها تبدأ عند الحيد 8
أولية فقط  ذنم)معيارية( للتوافق مع أنظمة دوس األخرى.

(MS-DOS 3.30 MBR  ذنم)هذه نسخة معدلة من NEC MS-DOS 3.30 موجودة فقط يف األزرقالشفرة باللون 
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  0123456789ABCDEF

7C00 FA 33 C0 8E D0 BC 00 7C 8B F4 50 07 50 1F FB FC |.3.....|..P.P...|
7C10 BF 00 06 B9 00 01 F2 A5 EA 1D 06 00 00 BE BE 07 |................|
7C20 B3 04 BF 7C 07 81 3D 5A A5 75 05 B3 08 BE 7E 07 |...|..=Z.u....~.|
7C30 80 3C 80 74 0E 80 3C 00 75 1C 83 C6 10 FE CB 75 |.<.t..<.u......u|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
061D. ثم قفزة إىل 0600موقع جديد للشفرة. 

   061D
   .......الخالتوقيعبقية الشفرة حتى بداية 

  ذنم)عناوين يف الذاكرة(MBR يف 3.30 مايكروسوفت دوس  إن إي يس جدول أقسام
0770                                     5A A5 00 00 |            Z...|
0780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................|
0790 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
07A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
07B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
07C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................|
07D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
07E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 |................|
07F0 01 00 24 0F FF 82 3F 00 00 00 91 D3 0D 00 55 AA |..............U.|

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

.. .. الخ7C00نفس الشفرة مع. نفس الحيود بداية من 
ثم قفزة إىل نسخة جديد من الشفرة..

7C00 FA. CLI
. . . .  .etc
7C00C18 EA1D060000  JMP  0000:061D

تعكس املوقع الفعيل للشفرة يف الذاكرة زمن التنفيذ. ألنالعناوين التالية، 
الروتني السابق قبل أن يستمر،  ينسخ نفسه مع كامل الشفرة التي تليه إىل

 .061D ثم يقفز إىل 0600املوقع 

061D BEBE07  MOV  SI,07C00BE 
0620  B304  B304 MOV  BL,04

NEC MS-DOS 3.30 MBRهذه السطور توجد فقط يف: 
(MS-DOS 3.30 MBR ذنم)نسخة معدلة من: 

0622  BF7C07  MOV  DI,07C007C00C
0625  813D5AA5  CMP  WORD PTR ]DI[,A55A
0629  7505  JNZ  0630
062B  B308  MOV  BL,08
062D  BE7E07  MOV  SI,07C007C00E

التحقق من القسم القابل لإلقالع.
  ذنم)نفس الشفرة مع. اختالف الحيود فقط(. . . .  الخ 

(.MS-DOS 3.30 MBR  الذي يف 0622بدل  0630أي  ذنم)

0630  803C80  CMP  BYTE PTR ]SI[,80
. . . .etc

،، القيم املوضوعةالتوقيعلكن إذا وجدت ذلك . MS-DOS 3.30الشفرة املعيارية  وتكمل بقية الشفرة كام تفعل 0630، تقفز إىل املوقع A55Ahإذا مل تجد الكلمة الست عرشية  ذنم)أنظر أعاله(.. 07C007C00Cهذه الشفرة تتفحص موقع الذاكرة 
(. هذه املدخالت07C00BE مدخالت عادية تبدأ عند الحيد 4  ذنم)بدل 07C007C00E مدخالت أولية يف جدول األقسام، تبدأ من الحيد 8. هذا يدل بوضوح، عىل وجود 07C007C00E و 08( تستبدل بقيم بديلة من 07BE و 04،  ذنم)SI و BLسابقا يف التسجالن 

(.أعاله  ذنم)أنظر هذا بحجم يشبه MBR( والتي ينتج عنها جدول أقسام NEC FDISK  ذنم)أي باستخدام برنامج 077D و 077C يف املوقع A5 و 5Aيجب تنصيبها هناك باستخدام نفس الربنامج الذي يعني بايتات
.7C00C00 يظهر فقط 0000:7C00C00 من عناوين الذاكرة يف جميع األمثلة  ذنم)طرح الشفرة( الواردة يف هذه الكتيبات: مثال عنوان الذاكرة 0000تنبيه: تم حذف تدوين القطعة:
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