
ll

 -

سجل إقل ع القسم
VOLUME BOOT RECORD

VBR

"

F

http://www.alkarama.org/
http://www.rachad.org/






تخزين ل ا قل ع وحدة  إ سجل 
.وحدة التخزين ، قطا ع إقل ع القسم، قطا ع إقل عPBR القسمسجل إقل ع يسمى كذلك :

  بايت) أو سجل512 إذا كان بطول قطا ع واحد ()كتلة إقل ع (قطا ع إقل ع. عادة يدعى وحدة التخزين ف بداية القطاعات الجحجوزة منطقة )، جزء منBIOS/MBRسجل إقل ع القسم (ف أقراص 
. (ف أنظمة مايكروسوفت دوس/ويندوز)NTFS وFAT32 وحدة التخزينإقل ع إذا كان بطول عدة قطاعات كما هو الجحال مع سجلت إقل ع 

 ينشأ عند، هذا القطا ع Zip أو القابلة للزالة مثل قرص القرص الرن، والغير مقسمة مثل القرص الثابت مثل القسمة، الجحاسوب الشخص التوافقة مع أجهزة تخزين البياناتسجل القل ع موجود ف 
  أوويندوز أن تي ف مدير القرص ف دوس/ويندوز، أو FORMAT واستخدام المر   القرص  تقسيم (مثل، بعد تهيئة الستوي العال) تهيئة منطقية أو ما يعرف بوحدة التخزينتهيئة القسم (أي 

..الخ).توزيعات لينكس ف GPartedبرنامج 

 )نظام اللفات للالوسيط (تصف موقع وتخطيط بنية البيانات عل BPB بنية للبياناتيتضمن  قطا ع القل ع)، DOS 1.x دوس نظام تشغيل (باستثناء FAT، و NTFS، HPFS، مثل أنظمة ملفاتف 
).نظام التشغيل ومخزنة ف جزء أخر من القرص (ليس بالضورة، لكن قد تكون جزء من بلغة اللة النظام مكتوبة شفرة لقل عو

 ، (تجحديدا، القطا عالقرص الثابت عل القسم المتد أو القرص النطقي داخل القسم الول ف قطا ع هو أول القسمة ف القرص. وف الجهزة قطا ع قطا ع القل ع هو أول الغير مقسمةف الجهزة 
 سجل القل ع الرئيس القسم.). علما أن القطا ع الول ف كامل القرص الثابت سيكون إزاحة اللحقة ف القطا ع الول زائد القسام وف C0/H1/S1  العنوان الفيزيائي ف القسم الول عند0النطقي 

MBR ومعلومات أخرى.جدول أقسام الذي يتضمن 

  ؛ موجود خارج منطقة بيانات القرص التي عليها تخزينللنظام التشغيل  شفاف MBR مثل VBR، لكن بياناتسجل إقل ع القسم أقل معيارية من سجل القل ع الرئيس الذي يتضمن أيضا شفرة و
 ، (رغم أنها ليست مطلوبة ف النظمة الجحديثة لكن العديد من أنظمة التشغيل تجحتفظ بهاBPB، مثال، معاملت نظام اللفاتاللفات. كما قلت، سجل إقل ع القسم يجحتفظ ببعض العلومات من أجل 

  عل القسم، ثم تجحميلها وتنفيذها. أو تجحميل ملف برنامج البدء كماالنواة التي تجحددها دائما أنظمة التشغيل، لكنها تعمل جميعها تقريبا بنفس الطريقة ؛ أي بتجحديد موقع شفرة القل عللتوافق). و
. الدليل الجذر (أي ملفات التهيئة والشغلت والنواة) من MSDOS.SYS و IO.SYS  مجحمل القل ع الرحلة الثانية وتجحميل ملفاتFAT نظام اللفات، بالتعرف عل دوسيفعل قطا ع إقل ع نظام 

              MSDOS.SYS ملف مهم ف مايكروسوفت دوس MS-DOS و ويندوز Windows 9x اللف يجحمل من قبل .IO.SYSف أنظمة . 
MS-DOS دوس نواة، هذا اللف يتضمن الشفرة الساسية لنظام التشغيل، أي.

 MS-DOS (مشغلت العتاد) ف نظام مشغلت الجهزة. يتضمن Windows 9x و MS-DOS. فهو عنص أساس ف أنظمة IO.SYSأما ملف 
.    دوس(أي روتينات ربط العتاد) وبرنامج تهيئة (تمهيد) 

*

 ،شفرة القل ع، مثل MBR يجحتوي عل عدة عناص مشابها لعناص VBR الستخدم. لكنها جميعا تشت ك ف بعض الخصائص. سجلنظام اللفات يتفاوت بجحسب نو ع سجل إقل ع القسمطول ومجحتوى 
 كان وما زال يتضمن العناص الجحددة التالية:أنظمة مايكروسوفتكل سجل إقل ع قسم ف  . وتقريبا 55AAh القرص، وتوقيع القل ع بياناتو

إزاحةبايتبنية قطا ع القل ع
FAT16FAT32NTFSFAT16FAT32NTFSوظيفةرمز تذكرياسم

333000h (0)000h (0)000h (0)من أجل تجاوز منطقة البياناتJMPتعليمة القفزة
OEM ID هوية لصانعي القطع اللصلية 

منطقة البيانات
(الخصائص الفيزيائية للوسيط) 

888003h (3)003h (3)003h (3)
BPB25532500Bh (11)00Bh (11)00Bh (11)معاملت الكتلة العيارية 

EBPB262648024h (36)040h (64)024h (36)معاملت الكتلة المتدة
44842042603Eh (62)05Ah (90)054h (84)شفرة تتبع مجحمل القل عIPL   ]  14  [شفرة إقل ع

2221FEh (510)1FEh (510)1FEh (510)قطا ع تنفيذي (يقبل القل ع) 55AAhتوقيع القطا ع

 قطاعات القل ع ف أنظمة مايكروسوفت

نو ع قطا ع القل ع
عدد القطاعات

أنظمة التشغيلنسخة احتياطية
الستخدمةالجحجوزة

FAT12 / FAT1611دوس، جميع إلصدارات مايكروسوفتل توجد

FAT32323 دوس، مايكروسوفت ويندوزف النطقة الجحجوزة6 من
NTFS161 + 6مايكروسوفت ويندوزف أخر قطا ع ف القسم
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فر ع ت ل ا  / قفزة  ل ا يمة  للمشوطة " تعل " ا
 وتقريبا، .control flow "القفز من مكان إل آخر ف الشفرة" مع "تجاوز البيانات أو الشفرة التي ل ينبغي تنفيذها." أي تغير تدفق البنامج/النظام تعليمة، هذا التعبير يشير إل الجحاسوب برمجةف 

 .JMP  الرمز التذكري ب ويشار لها عادةx86 ف أنظمة jump قفزة   ]  18  [ أو Branch، تتضمن هذه التعليمة التي تدعى أيضا تعليمة تفر ع اللغة الخفضة الستوى ؛ لغة اللة ف  زمر التعليماتجميع 
.لغات البمجة عالية الستوى ف goto ،GO TO). وتدعى بأسماء أخرى مثلMC68K موتورول  (كما فBRAأو 

  وهي تجحويل التنفيذ إل سطر آخردون تسجيل معلومات العودة، أي تغير متتالية تنفيذ التعليمات ف البنامج، control flow، تغير تدفق البنامج اللمشوطةكما ذكرنا، تعليمة القفزة أو التفر ع 
 الوجهة (الهدف). العامل يمكن أن يكون: معامل. عنوان التعليمة التي يتم القفز إليها يجحدده من شفرة البنامج دون وجود ش ط يجحتاج إل الفجحص (كما ف "اللمشوطة”)؛ لصجحيح كان أو خاطئ

لجحظية (فورية)قيمة •
تسجيل غرض عام•
موقع ذاكرة•

• immediate value
• general-purpose register
• memory location

 معالج ميكرو (أي الوامر التي ينفذها العالج)مجموعة تعليمات أو ISAالقفزة اللمشوطة ثلثة أنوا ع ف 

قفزة بعيدة
Far Jump

  ]  19  [قفزة قطعة بينية 
  Inter segment Jump 

(قفزة إل قطعة مختلفة)

قفزة قريبة
Near Jump

قفزة قصيرة
Short Jump

  ]  19  [ قفزة قطعة داخلية
 Intra segment Jump

 (قفزة داخل القطعة)

Short Jumpقفزة قصيرة
(شائعة) Direct Jump مباشة

)EB r8( قصيرةقفزة  -بايت2
27±الدى: 

Near Jumpقفزة قريبة
(شائعة) Direct Jump مباشة

)E9 r16( طويلةقفزة  -بايت3
215±الدى: 

Near Jumpقفزة قريبة
 (نادرة)Indirect Jumpغير مباشة

FF شفرة تشغيل أو أكثر تبدأ ب بايت2
طعة كاملةالدى: ق

Far Jumpقفزة بعيدة
 (شائعة)Direct Jump مباشة

القطعة قيمة  بايت2 إزاحة، و بايت2، وEA شفرة تشغيل  بايت؛5
الدى: ف أي مكان ف الذاكرة

Far Jumpقفزة بعيدة
 (نادرة)Indirect Jump غير مباشة

FFشفرة تشغيل  أو أكثر تبدأ ب بايت2
الدى: ف أي مكان ف الذاكرة

  بايت تسمح بالقفز إل أي موقع ذاكرة (يدل من قطعة الشفرة الجحالية لكن عل نفس5 قفزة بعيدة•
 FARيستخدم المر التوجيهي  ) ضمن نظام الذاكرة الجحقيقي. privilege levelمستوى المتياز 

directive باستخدامها.الجمع لعلم 
 Far Directبقفزة بعيدة مباشة تدعى أيضا ، Inter segment Direct Jumpقفزة القطعة البينية الباشة•

Jump : شفرة تشغيل بايت1.  بايت5، وهي برنامج قفزة قطعة بينية شائع. طول التعليمة EAh2، و 
 قيمة القطعة. بايت2 قيمة الزاحة، وبايت

 بقفزة بعيدة غير مباشةتدعى أيضا ، Inter segment Indirect Jumpقفزة القطعة البينية الغير مباشة•
Far Indirect Jump .طول التعلمية يعتمد عل طريقة تجحديد موقع القفزة.، وهي نادرة الستخدام 

كجحد أدنى. بايت 2يمكن أن تكون 

  بايت. من العنوان127 إل +128تسمح بالقفز / التفر ع إل موقع ذاكرة ضمن مدى: -  بايت2 قفزة قصيرة•
 SHORT directive). يمكن أن يستخدم المر التوجيهي EIP/IPالذي يتبع القفزة (القيمة الجحالية ف

 باستخدامها.الجمعلعلم 
 قطعة الشفرة كيلوبايت من التعليمة ف 32± بايت تسمح بالقفز / التفر ع  ضمن إزاحة من 3 قفزة قريبة•

 باستخدامها.الجمع لعلم NEAR directiveالجحالية. يستخدم المر التوجيهي 
  بايت. القفزة+32767 إل -32768. الدى من -بايت3، تعني : تعليمة Long Jumpتعليمة القفزة الطويلة•

.CS قطعة الشفرة من  كيلوبايت64الطويلة يمكن أن تغطي كامل 
 قفزة قريبة غير مباشةتدعى أيضا ب، Intra segment indirect Jumpقفزة القطعة الداخلية الغير مباشة•

Near Indirect Jump، .(نادرة) كاملةقطعةالدى:  أو أكثر.  بايت2طول التعليمة :  ل تستخدم كثيرا 
.شفرة التشغيل، لكنها تختلف ف JMP الرمز التذكريالثنان (الطلقة) تملك نفس القطعة البينية ) والنسبية والطلقة الثلثة (قفزات القطعة الداخلية

.Short Jump. ويدعو القفزة القصيرة والقريبة بالقفزة القصيرة Long Jumpالبعض يدعو القفزة البعيدة بالقفزة الطويلة 
 للمعالج. النمط الجحمي وتعني قفزة إل تعليمة تقع ف مهمة (أخرى) مختلفة، تستخدم فقط فTask switch . وتصنف إل أربعة أنوا ع كذلك بإضافة قفزةEB, E9, EA, FF، أي FF  القفزة القريبة الغير مباشةتصنف أيضا القفزة اللمشوطة إل أربعة أنوا ع بإضافة

شفرة تشغيلتعليمةولصف

JMP rel/8EB cbقفزة قصيرة، نسبية، الزاحة مرتبطة بالتعليمة التالية

JMP rel/16E9 cwقفزة قريبة، نسبية، الزاحة مرتبطة بالتعليمة التالية
JMP rel/32E9 cdقفزة قريبة، نسبية، الزاحة مرتبطة بالتعليمة التالية

r/m16JMP r/m16FF /4 العنوان معطى ف،  ]  33  [.رة قفزة قريبة، مطلقة غير مباش
r/m32JMP r/m32FF /4قفزة قريبة، مطلقة غير مباشة، العنوان معطى ف

JMP ptr16:16EA cdالعاملقفزة بعيدة، مطلقة، العنوان معطى ف 
JMP ptr16:32EA cpقفزة بعيدة، مطلقة، العنوان معطى ف العامل

m16:16JMP m16:16FF /5قفزة بعيدة، مطلقة غير مباشة، العنوان معطى ف 
m16:32JMP m16:32FF /5قفزة بعيدة، مطلقة غير مباشة، العنوان معطى ف 

rel8<بايت بعد نهاية التعليمة)127 بايت قبل إل 128. (الدى من -بت8 نسبية   عنوان إزاحة rel16rel32 < ضمن نفس قطعة الشفرة-بت32 و أ-بت16نسبية عنوان إزاحة 

r/m8r/m16r/m32< بت)32-بت و 16-بت و 8 (و موقع ذاكرة) أتسجيل غرض عام (تسجيل بيانات-

ptr16:16ptr32:32< ف قطعة شفرة مختلفة-بت32  أو-بت16  بعيد مزدوجمؤش 

m16:16< بت 16 إزاحة   و-بت16: قطعة  يتضمن مؤش بعيد مركب من عدد مزدوج موقع ذاكرة-m16:32< بت32-بت وإزاحة 16 موقع ذاكرة يتضمن مؤش بعيد مركب من أعداد: قطعة-

.CS) قيمة تتبع العامل. هذه القيمة تستخدم ف تجحديد إزاحة الشفرة وربما قيمة جديد ف تسجيل قطعة الشفرة ct-بايت (10)، أو co-بايت (8)ـ، cp-بايت (6)ـ، cd-بايت (4)ـ، cw-بايت (2)ـ، cb-بايت (1  >

<  FF/x =  يشير إل أن بايت التعليمة ف 7 و 0 ما بين رقم ModR/M يستخدم فقط معامل التسجيل أو الذاكرة r/m حقل التسجيل يتضمن الرقم الذي يوفر امتداد إل شفرة تشغيل التعليمة. (لعلومات أكثر راجع دليل . Intel(
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رة لقصي ا قفزة  ل ا يمة  Shortتعل  Jump
  تتبعها مسافةالخيرة. هذه شفرة التشغيل الجحالية دون تغيير. ولن عنوان القفزة ل يخزن مع قطعة الشفرةلمكانية ترحيلها إل أي مكان ضمن  relative jump نسبيةالقفزة القصيرة تدعى قفزة 

 بايت.127+ إل 128-مدى:  يكون موجب مع إشارة للمام وسالب مع إشارة للخلف، ال-بايت،1  عدد مؤش . بدل من عنوان قفزة. إزاحة القفزة القصيرة "مسافة" يمثلهاdisplacementأو إزاحة 
هذه الزاحة تضاف إل عنوان التعليمة التالية من أجل إيجاد عنوان الهدف.

 القفزة البامج التي تستخدم فقط تعليمات .SHORT Relative Jumps, إلخ) تعرف أيضا بالقفزات النسبية القصيرة JE, JG, JC, JZ, JNE, JNG, JNC, JNZ (مثل، الشوطةأنو ع القفزات 
 من أجل القفزات.لغة اللة يمكنها إعادة التموضع ف أي مكان ف الذاكرة دون الجحاجة إل تغيير النسبية

  إل80h، ومن Forward jumps للقفزات إل المام 7Fh إل 00h من الجحيد relative offset  إزاحة نسبية والبايت الثاني EBh دائما SHORT Jumpأول بايت من القفزة القصيرة (اللمشوطة) 
FFh (أو العكوسة) للقفزات إل الخلف Backward jumpsتعداد الزاحة يبدأ دائما عند البايت مباشة بعد تعليمة .JMP النسبية مع أي نو ع من القفزات.! 

شفرة التشغيلإزاحة

EB بايت 127 إل +128 -

IP. يتأثر فقط تسجيل بايت 127 إل +128قفزة قصيرة مع مدى : -

  الجحالية. تعليمة القفزة القصيرة تتفر عقطعة الشفرة) لتولد عنوان القفزة ضمن عداد برنامج (يدعى أيضا : IP/EIP مؤش التعليمةعندما ينفذ العالج قفزة قصيرة، إشارة الزاحة تتمدد وتضاف إل 
). أنظر للشكل أدناه. يتضمن عنوان التعليمة التالية التي ستنفذIP/EIPإل هذا العنوان الجديد للتعليمة التالية ف البنامج (

  فعل مع أي تعليمةست عشي للتعليمة التالية. نجحن ل نستخدم أبدا هنا عنوان NEXT، تقفز إل JMP NEXT مثلlabel   ]  10  [العنوان الذي تشير إليه القفزة يمكن أن يجحدد عن طريق معرف 
 القفزات. call أو نداء jmp) كي تتم القفزة. إذا لم تتبعه نقطتان، ل يمكن القفز إليه. وتستخدم النقطتان فقط عند استخدم العرف مع تعليمة قفزة NEXT:قفزة. العرف يتبعه نقطتان (

 مثال..relative jumps هي قفزات نسبية labelsاللمشوطة إل العرفات 
0000 EB 03     JMP STOP 
0002 90          NOP 
0003 33 00     XOR AX, AX 
0005 B4 4C    STOP:  MOV AH, 4Ch

 سيشير إل التعليمة التي عندها سوف يستمر تنفيذ البنامج.IP)ـ => IP := 0002 + 3 = 0005 الجحالية (IPينفذ العالج القفزة بإضافة الزاحة إل قيمة 

  ستظل قادرة عل كشف قيمة بايتالجمعاتكافة )، Debug ف برنامج مثل Assemble (كما يطلب أمر عنوان مخصصللشارة إل التعليمة التالية أو استخدمت  labelمعرف وسواء استخدمت 
 Absolute FAR البعيدة القفزة الطلقة. (علما أن * Near jump    بايت قريبة  3  قفزة  سيجحول التعليمة إل الجمع، Short jumpلقفزة القصيرة الزاحة. إذا أشت إل عنوان بعيد جدا عن متناول ا

Jump قطعة الشفرة هي قفزة خارج CS  بأقل عدد من البايتات، يجب أن يعرف حدود كلتا القفزتين القصيرتين إل المام والخلفالروتين). ولهذا، البمج الذي يجحاول إبقاء كيلوبايت 64 الجحالية  
(والقفزة القريبة).

IP + إزاحة هدف ممتد مع إشارة -> IPالتسجيل قفزة قصيرة إل عنوان التعليمة التالية.  

 *  ،NEAR، ثم القريبة SHORT ممكنة مع أي عنوان يقدم له (أول، القصيرة JMP سوف يستخدم ألصغر شفرة )Assemble  (أو أمر الجمع           
 ، سوف تنشئ حيزالجمعات ). السبب ف قدرته عل فعل ذلك لن موقع التعليمة التالية بالضبط سيكون مجحدد. رغم ذلك، معظم FARوأخيرا البعيدة 

  للقفزة”SHORT” directive المر التوجيهيحتى وإن كانت غير ضورية ؛ ما لم تضمن أنت  Near jump  القريبة بايت3عل القل من أجل قفزة 
 SHORT بعد القفزة القصيرة 90h أي البايت NOP ل عمليةقد يفس هذا لاذا تشاهد تعليمة   !الشفرة اللصلية ف ”JMP “الرمز التذكريالقصيرة قبل 

Jump العرف ف الشفرة التي ل تجحتاج إل بايت إضاف. مع استعمال فقط اسم label ،مرور تجحتاج أكثر من الجمعات PASS الشفرة واحد من خلل 
 SHORT إذا استخدمت ف شفرتك اللصلية، أمر توجيهي للقصيرة  الشار إليه فعليا.العرفلعرفة كم يبعد (من تعليمة القفزة) اسم ذلك اللصلية 

directive أ.رسالة خط وكان العنوان بعيدا جدا عن متناول القفزة القصيرة، فسوف تجحصل عل

CS = 1000H
IP = 0002H

IP + 4 = جديد IP تسجيل
0006H= جديد  IP تسجيل

)(مكان القفزة

ذاكرة

)يمكن كذلك أن تكون سالبة( IP= الختلف بين معرف الهدف والزاحة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language#Assembler
https://en.wikipedia.org/wiki/NOP
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م  ا لم ا إل  JMP FRWDقفزة 
 قفزة طويلة). شفرة =  E9h(و E9 r16، ترمز التعليمة إل بايت 128القفزة >  مسافةلتعليمة القفزة إل المام. إذا ثبت أن  بايت 3لجمع يجحجز . اpass.1 الرور القفزة ف مقدار ل يعرف الجمع

).قفزة قصيرة  = شفرة EBh (وNOP  ل عملية متبوعة بشفرةEB r8، ترمز التعليمة إل بايت 128 القفزة ألصبجحت <= مسافةإذا 
.بايت 127 القفز إل تعليمة أخرى بينها كجحدى أقصتنفيذ البنامج تمكن 7Fh إل 00h من النسبية لزاحةالقفزات إل المام أسهل ف التعامل مقارنة بالقفزات إل الخلف، فهي تستخدم قيم ل

 ) هي 0111 1111   (ف الثنائي7Fh وحتى 0. ولهذا، كافة البايتات من للعداد اليجابية  0 هيMSB البت أو الخانة الكثر أهمية حيث -بت8  عدد مؤشأما بايت الزاحة النسبية، فهو أساسا، 
.Forward Jumpإيجابية وتعطينا قفزة إل المام 

لخلف ا إل  JMP BKWDقفزة 
. بايت128إذا القفزة الطلوبة >  long Jump . ويولد شفرة القفزة الطويلةبايت 128إذا القفزة الطلوبة <=  Short Jumpويولد شفرة القفزة القصيرة  القفزة مقدار  يعرفالجمع

 ، لننا يجب أن نستخدم أقص قفزة إل الخلف. خلفا للقفزات إل المام، بايت الزاحة الذي يبدوا الكب هنا ف الواقع يشير إل FFh إل 80h من  إزاحة نسبيةالقفزات إل الخلف تملك بايتات
:القفزة القصيرة إل الخلف لكل الجحدين العل والدنى من 2التمم الثنائي ، دعنا نقوم بجحساب سالبة إشارة من كل بايت إزاحة مع *   2  التمم الثنائي 

):1متممه الحادي  الزاحة (الذي يعطيبايت من بت كل عكسأول، ن

FFh  (1111 1111) —> 00h (0000 0000)   80وh (1000 0000) —> 7Fh (0111 1111)

 من كل بايت هو ف الواقع:   2  التمم الثنائي  . إذن،عدد سالب ، ثم تجحولها إلقيمة وسيطة إل كل   1       تضيفبإتبا ع هذا، ببساطة

FFh —> -01h (-1)80وh —> -80h (-128) 

  حيث أية قيمة منShort Jump تعليمة قفزة قصيرة، يخبه أنها EBh لن أول بايت سالبة هي أبضا إلكتونية، وإل لن تكون هنا ك قفزات إل الخلف (العالج يعلم أنها حيود السالبةهذه العداد 
80h إل FFh.(تعامل بهذه الطريقة 

 ؛ ف الجحقيقة، كما تعلم، الصفر مجحايدلصفر موجب+ (0 سوف يعطينا00h-بت البسيطة، إذن 8 العداد الؤشة إذا استخدمنا فقط *                 
 -0) سوف يعطينا 1000 0000 (ف الثنائي 80hبين مجموعتي العداد فل هو سالب ول هو موجب ويوضع بالنتصف بين الجموعتين)، لكن 

 من أجل تجنب الجحصول عل لصفران مختلفان ! (أي وجود قيميتين للصفر).   2  حساب التمم الثنائي  )! وهذا، البر الول لستخداملصفر سالب(

توجيهي ل ا لجمع  ا مر  رةأ لقصي ل   SHORT Assembler Directive.
.القصيرة، إذا استخدم المر التوجهي للمجمع للشفرة القفزة إل المامل  من أج بايت2 قصيرةالجمع يولد فقط شفرة قفزة •

ة  ب ي قر ل ا قفزة  ل ا يمة  Nearتعل  Jump
 ) باستثناء أن مسافة القفزة أبعد. القفزة القريبة تمرر التجحكم إل التعليمة فليس هنا ك اختلف بين ترميز القفزة القصيرة النسبية والقفزة القريبة النسبيةالقفزة القريبة تشبه القفزة القصيرة (

  كيلوبايت من تعليمة القفزة القريبة. الجمع يستخدم القفزة القصيرة إذا كان الهدف ضمن الدى القصير حتى يولد شفرة موجزة أكثر. ويستخدم القفزة32±  الجحالية الواقعة ضمنقطعة الشفرة
. بايت128القريبة بشكل آل إذا كان الهدف يبعد أكثر من

± لتولد عنوان القفزة. لن مدى الزاحة ذات الشارة هو IP مؤش التعليمة تنضم إل ذات الشارة مع إشارة. الزاحة -بت16 إزاحة يتبعها رقم شفرة تشغيل تتضمن -بايت3تعليمة القفزة القريبة 
.النمط الجحقيقي الجحالية ف قطعة الشفرة، يمكن للقفزة القريبة القفز إل أي موقع ذاكرة ضمن  كيلوبايت32

IP) إل مجحتويات التسجيل 0002Hقفزة قريبة تضيف الزاحة (

CS = 1000H
IP = 0002H

0005H= جديد  IP تسجيل

قفزة قريبة

ذاكرة

)(مكان القفزة
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شفرة التشغيلإزاحةإزاحة

E9بايت منخفضبايت عال

IP . أو  قفزة غير مباشة ؛  (تسجيل أو قيمة ف الذكرة) -> IP + (إزاحة هدف)) -> IP(التسجيل  . IP). يتأثر فقط تسجيل 32,767  إل+32,768قفزة قريبة ضمن نفس القطعة (-

دة  عي ب ل ا قفزة  ل ا يمة  Farتعل  Jump
  تتضمن عنوان القطعة الجديد، وف كلتا5 و 4-بايت تتضمن عنوان الزاحة الجديد والبايت 5 ف تعليمة 3 و 2القفزة البعيد حتى تنجز القفزة، تجحصل عل عنوان قطعة وإزاحة جديدين. البايت 

الجحالتين البايت العال يتبع البايت النخفض.

 بايت تتبع شفرة التشغيل.4 بـ IP و التسجيل CSتعليمة قفزة بعيدة تستبدل مجحتويات كل من قطعة الشفرة 

CSCSIPIPشفرة التشغيل
EAبايت منخفضبايت عالبايت منخفضبايت عال

CS ؛ قطعة هدف -> IPإزاحة هدف ->  . CS  و IPقفزة بعيدة إل قطعة مختلفة. يتأثر كل التسجيلن 

  التي لتجاوز منطقة البياناتوظيفتها ) التي، كما ذكرنا سابقا، اللمشوطة (تعليمة القفزة ف هذا القطا ع ستكون  بايت3 الجحاسوب، أول بدء تشغيل يستخدم كبنامج عند قطا ع القل عنظرا لن 
 ف )،وحدة التخزين، ف النطقة الجحجوزة داخل   0  القطا ع إل موقع آخر ف البنامج وتنفيذ التعليمات الوجودة هنا ك (حيث توجد شفرة القل ع، عادة ف نفس ) EBPB/BPB (أي تجاوز تقبل التنفيذ

:أنظمة مايكروسوفت عادة تأخذ إحدى الصيغتان ف بلغة اللةهذه التعليمة . قطا ع إقل ع القسم إل  MBR من العالج، يتم تنفيذ هذه التعليمة، بعد أن يتجحول تنفيذ   x86  إنتيل أنظمة 

تعليمة القفزة (اللمشوطة)

NOP ل عملية متبوعة بتعليمة قفزة قصيرة يجب أن تبدأ إما بx86، القراص التي تقبل القل ع ف أنظمة 2.0 دوسمنذ 
 التالية :شفرة التشغيل) ف متتالية 1.1 ( و عل أيضا دوس3.0كما تظهر منذ دوس 

قفزة قصيرة
ل عمليةقفزة قصيرة + بايت إزاحة + تعليمة 

0x900x??0xEB

  وكذلك علx 2 دوس ف الهيئة،   Compaq  كومبا ك  و  TeleVideo      تليفيديو معظم أقرص عل كما تبدو ف شفرة التشغيل، قفزة قريبةأو 
 :  Olivetti     أوليفيتي، و  Epson     إبسون 3.1دوسبعض أقراص 

 (قفزة مباشة)قفزة قريبة
نسبية بايت إزاحة 2قفزة قريبة + 

0x?? 0x??0xE9

بايتوظيفةأمثلة ف دوس/ ويندوز

NTFS
(JMP 0052 NOP)

EB
FAT32

(JMP 0058 NOP)

EB
FAT12/FAT16

(JMP 003C NOP)

EBتعليمة القفزة
قفزة قصيرة

1
52583C 1نسبيةإزاحة

NOP.1 ل عمليةتعليمة 909090

-بت يمكن أن تكون ف هذا البايت)8 ستكون مختلفة، وتعني أن أي قيمة من 0x (لجحظ قيمة البايت ??JMP SHORT 0x?? NOPالثلثة بايت ف تعليمة القفزة تفكك إل •
 (قفزة قريبة). E9h (قفزة قصيرة)، أو EBh الخيارات الصالجحة ف البايت الول هي إما •

)(مكان القفزة

ذاكرة

قفزة بعيدة
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ية للصل ا لقطع  ا نعي  (أو النظام الستخدم ف التهيئة) هوية لصا
 مع إلصدارات دوس القابلة والستخدمة ف تهيئة قطا ع القل ع، علما أن أكثر من مصدر يمكن أن ينتج نفس الهوية.OEM IDهذه الجدول يعرض جزء فقط من لئجحة هوية لصانعي القطع اللصلية 

هوية لصانعي القطع اللصليةنظام التهيئة 

IBM 3.3 3.31كومبا ك دوس 
IBM PC-DOS.IBM n.mأنظمة 

OS/2 IBM 20.0نظام تشغيل 
OS/2.OS2 n0.mمايكروسوفت 

FAT32(MSDOS5.0 و FAT16 (عل أقراص   2000   ويندوز  4 قبل اللصدار مايكروسوفت-دوس
MSWIN4.0.95ويندوز 

MSWIN4.1  98  ويندوز  أو OSR2 95ويندوز 
MSWINn.m  .  ويندوز أن تيمايكروسوفت دوس و 

2003NTFS) / أداة إدارة القرص ف ويندوز أن تيNTFS (عل أقراص 2000ويندوز 
Novell DOS.NWDOSn.mنظام نوفيل دوس 

DR-DOS.DRDOSn.m دي آر-دوسنظام 
mtools.MTOOLn.m أدوات منmformat باستخدام لينكسف 

dosfstools.Mkdosfs من حزمة mkdosfsف لينكس باستخدام 
PC Tools PC Tools وسيلة التهيئة ف

TAU.TAU n0.mTAU  n.mالتهيئة ف
RxDOS. RxDOSn.mالتهيئة ف 

)n.m         حسب رقم اللصدارة = (

لقرص ا ة معاملت  ل EBPB/BPB كت
 . تأتي مختلطة، البيانات التي ليست شفرة تتضمن معلوماتبيانات وللبنامج القل ع، يتضمن شفرة (ابتدائية) النطقة الجحجوزة) ف 0 قطا ع القل ع كما ذكرنا سابقا، سجل إقل ع القسم (أو بالتجحديد

 BIOS بنظام   ]  11  [  رغم أنها ليست لها علقة  BIOS Parameter B  lock الجحالية، وتعرف باسم كتلة معاملت البيوس وحدة التخزينعن العاملت الفيزيائية الخالصة ب
  القرص  ]  12  [) تصف هذه الكتلة أيضا لكن باسم: والصف (خرطوشه) ODC والضوئية FDC ف أقراص التخزين الرنة FAT (التي تمثلISO/IEC 9293 و ECMA-107الوثائق الخالصة بمعايير: 

. FAT BPB بايت). مع هذه القالة 285 259. لعلومات أكثر راجع النشة السابقة (التي بجحجم FDC extended descriptor أو والصف (خرطوشه) القرص الرن المتد FDC descriptorالرن 

  (سعةبوجهين والخرى للقراص الرنة بوجه واحد. تلك اللصدارة كانت تستخدم فقط بنيتان، إحداهما للقراص الرنة 1 مايكروسوفت دوس لم تستخدم ف اللصدارة الول من BPBكتلة العاملت
 ، توقف دعم تلك الطريقة القديمة،2 مايكروسوفت دوس السفل). لكن ف  بت8 (تجحديدا، FAT1). تجحديد النو ع عل القرص كان يتم بواسطة تفجحص أول بايت من بنية بولصة5.25،  كيلوبايت360

. BPB تتضمن ف قطا ع القل ع معاملتFAT، حيث ألصبجحت جميع وحدات تخزين قطا ع القل ع ف BPBوحل مجحلها استخدام معاملت
).FAT نظام ملفات النجليزي (عن الرابط سوف تجد الجواب ف الجداول التالية (أنظر أدناه) وف هذا   ماهي بنية هذه العاملت ؟  لكن 

 لكل قطا ع). هذا التقييد سببه حجم بايت 512 مع  ميغابيت32 (أي قطا ع65,536  التي تملك أقل منFAT وحدة التخزين فقط من أجل BPB، تستخدم كتلة2مايكروسوفت دوس ف قطا ع إقل ع 
.   بت  32  عدد القطاعات الجمالية  يدعى حقل BPB، عالج ذلك القيد عن طريق تضمين حقل جديد ف كتلة 3  مايكروسوفت دوس. لكن نظام بت16 الذي كان فقط حقل عدد القطاعات الجمالية

  كان مقيد بجحجمFAT16 نظام ملفات عل القرص. لن FAT وحدة التخزين، الذي عالج مشكلة مساحة FAT32 الجديد أنذأ ك نظام اللفات مع   95  ويندوز  تم تعديلها مرة أخرى ف نظام BPBكتلة 
FAT ف حجم القطا ع عل القرص. بايت512 باستخدام جيجابايت 2 التي ل يمكنها أن تتعد وحدة التخزين وحجم العنقود ف 

  أوFAT12/FAT16. لكنها تختلف وفقا لنو ع الوسيط الستخدم أي    بت  32  عدد القطاعات الجمال  ف جميع الجحقول حتى حقل FAT12/FAT16 BPB تتفق مع كتلة FAT32 BPBعلما أن كتلة 
FAT32 24. مع بداية الجحيدh.(كما سوف تلجحظ ف الجداول التالية) .

  أنFAT وحدة التخزين ف قطا ع إقل ع BPB بالشكل الصجحيح، ينبغي لكتلة وحدة التخزين سوف تفهم وتدعم نظام اللفات وللتأكد أن مشغلت FATللجحصول عل أقص توافق لوحدة تخزين 
. كما سوف تلجحظ أيضا ف شوح التالية.FAT32 BPB أو  FAT12/16 BPBتتضمن دائما جميع حقول العاملت الجديدة سواء كان نوعها 

القرص باستثناء أن التطبيقات ف الذاكرة ينبغي أن تصل إل جدول كتلة معاملت BPB كتلة معاملت البيوستشبه  MPB وتسمى أحيانا كتلة معاملت الوسيط DPBبالنسبة لكتلة معاملت القرص 
DPB) بدل من قطا ع القل ع. وحدة التخزين للجحصول عل معلومات القرص النطقي (

  التعليمات البمجية الصجحيجحة توص دائما بتفجحص التطبيقات نظام التشغيل للجحصول عل العلومات بدل التوجه إل العتاد.
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 ، الجدول يتضمن معلومات مجحددة عن القسم تستخدم من قبل نظامنظام اللفات الساسية عل القرص من أجل بنى البيانات وظيفته تجحديد موقع وتخطيط بيانات عبارة عن جدول DPBكتلة
.FATs جداول توزيع اللفات، والبنى الداخلية الخرى للقسم، مثل عدد القطاعات لكل عنقود عل القسم (اسم)، ولصيقة (كجحجم، وعدد القطاعات التي يجحتويها، ..الخ)، وموالصفاتهالتشغيل، مثل 

 جدول أو FAT عل وحدات تخزين FAT جدول توزيع اللفات عل القرص وموقع البنى الهمة، مثل وحدة التخزين للتجحقق من سعة DPB تجحتاج إل بيانات جدول OS/2 و دوسأنظمة التشغيل 
.NTFS عل وحدات تخزين MFT اللف الرئيس

  وبنى أخرى، يتم فقط تنفيذ شفرة إقل عBPB إل جانب معاملت شفرة إقل ع تتضمن سجلت إقل ع القسمشكل هذه البيانات سيكون خاص جدا (أي مختلف ف كل نظام). بالرغم من أن جميع 
.وحدة التخزين (ويندوز) لتجحديد معاملت بدأ التشغيل أثناء نظام التشغيل). أما البيانات الخرى فتقرأ من قبل علم القل ع (أي التي تجحمل القابلة للقل ع وحدة التخزينسجل إقل ع القسم ف 

ومات جدول  DPBمعل
 . هذه النداءات تعود بمعلومات تستفيد منها1FH و 32H  وظيفة دوسنداءاتيمكن الجحصول عليها عن طريق  ف القرص، وحدة التخزين و القرصتصف  التي DPBمعلومات •

الخدمات والتطبيقات التي تنفذ إل القرص الثابت عل مستوى القطا ع والدعوم من مشغلت العتاد.
 بعض القراص خصولصا التي ل تقبل القل ع وتعمل فقط عن طريق واجهة مشغل العتاد بها. قد ل تتضمن عل العلومات الصجحيجحة ف قطا ع القل ع وجدول القسام، هذا يصعب من•

  يتضمن جميع هذه العلومات ف شكل بنية واحدة. عمليا جميع العلومات يمكن الجحصولDPB، ...الخ. لهذا سجل FATs أو عدد نسخ الدليل الجذرعملية تجحديد موقع مثل: حجم 
 لديه كل هذه البيانات ف مكان واحد.DPBعليها عن طريق قراءة قطا ع القل ع وتنفيذ نداءات دوس الخرى مع بعض الجحسابات، لكن جدول 

  ف دوس فتعود بالؤش الخاص بالقرص البدئي الجحال. لكن هذه النداءات تغير أيضا1FH ف دوس ربما هي الطريقة الوحيدة ليجاد عنوان مشغل العتاد. أما الوظيفة 32Hالوظيفة •
.DSقيمة التسجيل 

  (التي يوفرها مشغل العتاد) إل كتلةBPB. تستطيع ترجمة كتلة 53H. هذه الوظيفة DPB أثناء بدء التشغيل لتجحضير دوس. الغير موثقة (مدونة)، تستخدم ف 53Hوظيفة دوس •
DPB.هذه الوظيفة ليس لها أية استخدم عمل مع التطبيقات، لكن قد تستخدمها أداوت القرص أو مشغل جهاز الكتلة الذي ينصب نفسه عن طريق سطر أوامر دوس .

لقسم ا قل ع  إ شفرة 
 وف ويندوز IO.SYSعادة يكون اللف  ME/9x/ ويندوزدوسف نظام ، (الدليل الجذرمن  البتدائية وتجحميلها أو تجحميل ملف برنامج البدء نظام التشغيل نواة تستخدم لتجحديد موقع تعليماتهذه 

).bootmgr، BCD ،winload.exe ستكون ملفات7، و ف ويندوز فيستا/  NTL  DR يكون اللفXP/2000أن تي/

 واجهةإما مباشة من قبل عند إقل ع القرص، ، وتستخدم لبدأ تجحميل نظام التشغيل. ويتم استدعاءها القسم الذي يستخدم نظام التشغيل تخص VBRهذه الشفرة الضمنة ف سجل إقل ع القسم 
). مدير القل ع (أو سجل القل ع الرئيسأو تنفيذها بشكل غير مباش من قبل شفرة القل ع الرئيسية الضمنة ف  )اللوحة الم عل ذاكرة للقراءة فقط (الخزن ف رقاقة BIOS للجهاز البنامج الثابت

 لسف هذا. لكن ل يتم تجحميلها بنفس الطريقةVBR و MBR)، والقسام الخرى ل تستخدمها. لكن، كلتا الشفرتان ف قسم النظام النشيط (أي القسم الول تستخدم هذه الشفرة لتجحميل ويندوزف 
).MBR (راجع: كتيب الفيروساتيجعل قطا ع القل ع مستهدف أيضا من كتاب 

  (أي عل الجهزة التعددالتشغيل الزدوجة. بعض أنظمة  (أي التجحميل بربط الشفرة)chain-loading  القل ع تعرف باسممدير أو مجحمل عن طريق سجل إقل ع القسمعملية استدعاء أو تنفيذ 
 ، تأخذ نسخ من شفرة القل ع التي تنصبها  2003  خادوم ويندوز  وويندوز أكس بي، وتشمل ويندوز أن تي الشتقة من أنظمة مايكروسوفت الستخدم ف جميع NTLDR مجحمل القل عالنظمة) مثل 

  قائمة أنظمة التشغيل علمجحمل القل ع العني من اللف أثناء القل ع (عندما يعرض VBR داخل سجل إقل ع القسم وتخزنها ف ملفات عل القرص، من أجل تجحميل مجحتوى أنظمة التشغيل
.BOOTMGR ومدير إقل ع ويندوز WINLOAD.EXE بعنصين جديدان هما برنامج NTLDR والنسخ الحدث، تم استبدال   2008  خادوم ويندوز ، وويندوز فيستاالستخدم). علما أن ف 

BIOS

سجل القل ع الرئيس  سجل إقل ع القسم

System32ويندوز أكس بي
مجلد 

الخ/ ...XP/2000عملية القل ع ف أنظمة ويندوز 
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)التشغيل الزدوجةأنظمة القل ع ف ويندوز و لينكس (

GNU GRUB 2, BOOTMGR, winload.exe, NTLDRف الشكل السابق كانت هذه برامج وملفات مجحملت القل ع الختلفة.... :
MBR:  (GRUB-1 =  GRUB stage 1مرحلة القل ع الول (شفرة مجحمل القل ع جزء من  

GRUB-2  =  GRUB stage 2 ) :  /نظام التشغيل  نظام اللفاتمرحلة القل ع الثانية (شفرة مجحمل القل ع غالبا توجد ف 

ذ) في ن ت ل ا ) لشفرة  ا ء  دعا ست ا
. العتاد وتهيئة  القاطعات، وبنى البيانات قد أتم من جانبه، إعداد BIOS تفتض (تعمل عل أساس) أن نظام الدخال والخراج الساس سجل إقل ع القسمشفرة القل ع الوجودة ف 

  ؛ إذا احتاجت الشفرة قدر أكب من الذاكرة ينبغي أن تستعلم عن ذلك منfail-safe فشل المن ! من الذاكرة من أجل عمل آلية ما يدعى ال كيلوبايت32 الشفرة ل يجب أن تتوقع وجود أكثر من
 ) قد تتواجد كذلك فRIPL، أو مجحملت القل ع أنظمة التشفير، BIOS overlays (مثل أغطية امتدادات نظام البيوس pre-boot code، لن شفرة القل ع السبقة الخرى INT 12hنداء القاطعة 

). VBR وMBR العلن عنها وفقا ذلك، كي ل يعاد كتابتها من قبل عمليات INT 12hمكان أخر ف الذاكرة (وعادة تخفي نفسها عن قطا ع القل ع بخفض ذاكرة نداء القاطعة 
  كذاكرة داخلية0000h:FFFFh إل 0000h:7C00h من الذاكرة وتوص صاحة بتعيين نطاق عنوان الذاكرة من كيلوبايت64 تسمح بجحجم BBSموالصفة إقل ع نظام الدخال والخراج الساس 

  (الستخدمة ف أجهزة الجحاسوب الشخص اللصلية) ول تفتض شء آخر مهما كانت حالة العتاد،8086 أو Intel 8088 شفرة القل ع ل تتوقع وجود معالجات أفضل من العالجات اللصلية ]1[مؤقتة.
. الرلصةأو نظام القاطعات (التي يمكن تمكينها أو تعطيلها) أو موقع وحجم 

 ، هذه حالة ل يعتمد عليها، لن هذا التقليد ل تتبعهSS:SP = 0000h:0400h البتدائية عند الرلصة ويبقي 0000h القطعة لدى DS، ES ،SS العالج يبدأ تسجلت IBM BIOS رغم أن النظام اللصل
  عند عنوانDPT/FDPB جدول معاملت القرص. التسجلت التي لم تذكر أدناه، تعتب غير مشغولة. والنفاذ الباش إل العتاد عادة غير مسموح به. بعد تنصيب MBR و BIOSجميع شفرات 

 DPT هو مؤش بعيد إل INT 1Eh ف هذا الوقع (INT 1Eh   ]  13  [ متجه القاطعة الذي يشير إليه DPT) جدولfix-up يجب أن يجحر ك (وربما يضبطسجل إقل ع القسم، 0000h:0078hالذاكرة 
وليس مقاطعة). 

  من الذاكرة كي تعمل ف العملية العادية (دون السؤال عن الزيد)، وبعض مجحملت القل ع التي كيلوبايت128أيس من ذلك، ف البيئات متجحكم بها، بعض مجحملت القل ع، مثل تتوقع أن تملك حتى 
.80186 أو Intel 80188 ف النفاذ للقرص، تتوقع وجود عل القل معالج LBAتستخدم 

 ، لكن الحتمال أن يكونMBR أو BIOSالسبق (عادة ف  مع تنصيب تسجيلت العالج التالية عندما يقوم مجحمل القل ع 0000h:7C00h  عند موقع الذاكرةVBRيتم تجحميل سجل إقل ع القسم 
 للمعالج.النمط الجحقيقي ف 0000h:7C00hبتمرير عملية التنفيذ إليه عن طريق القفز إل العنوان مجحمل إقل ع آخر) 

 <CS:IP  =0000h:7C00h(ثابت)  

 ، ويجب تجنبه، فقد ل تعملغير معياري، إل أنه النمط الجحقيقي. رغم أن هذا العنوان يجحدد نفس موقع الذاكرة ف 07C0h:0000h  تستخدم بالخطأ العنوانكومبا كف أجهزة  BIOSبعض أنظمة 
تفتض قيم تسجيل معينة أو لم تكتب كي تنقل إل مكان آخر. التيسجل إقل ع القسم شفرة 

 <DL = (جهاز القل ع) وحدة قرص القل ع
FEhحتى .... ،   81hالقرص الثاني =  ،  80hالقرص الول = : القراص القابلة للزالة  /القراص الثبتة
، ول يجب استخدمها عل القرص.ROM مجحجوزة من أجل القراص عن بعد/ ذاكرة FFh و 7Fhالقيم  . 7Eh حتى .... ،  01h =  ، القرص الثاني00hالقرص الول = : superfloppiesأقراص /القراص الرنة

 Wyse 286 بالشكل الصجحيح، بعض أنظمة DL ل يدعم Toshiba T1000 BIOS. لكن نظام توشيبا DL تدعم أيضا التسجيل IBM BIOS الخرى، الدخال والخراج الساسية أنظمة مثل معظم
BIOSف 2قيم أكب أو تساوي   القديمة تستخدم DL  أقراص الذاكرة. عادة،القراص الثابتةمن أجل  USB sticksأقراص  التي تم إعدادها كsuperfloppies تجحصل عل قيم السناد DL = 00hأو  

DL = 01h أنظمة. لكن، بعضBIOS أقراص النادرة تعرض كذلك بالخطأ USB sticks تجحت التسجيل  كأقراص قابلة للزالة التي تم إعدادهاDL = 01h بدل من استخدام ،DL = 80h. 
  لتعمل مع قيم ثابتة.hard-wired أثناء القل ع كوحدات للقراص الفيزيائية. عل كل حال، الكثير من قطاعات القل ع مبمجة ضمنا BIOS يتم تمريرها من قبل نظام 00h و80h تقليديا فقط القيم

  من قبلDLالوالصفة الخيرة توص أيضا باستخدام قيمة   ]  1  [   ]  2  [ تسمح أيضا بإقل ع الجهزة الخرى.BBSالدخال والخراج الساس نظام إقل ع وموالصفة PnP BIOS قبس والتشغيلالموالصفة 
  ]  1  [  بدل من استعمال القيمة العتيادية الضمنة داخل تلك السجلت.VBR وشفرة MBRشفرة 
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  القدمة وتبجحث عن القيمة الخزنةDL تتجاهل قيمة التسجيل OS/2, MS-DOS/PC DOS ف أنظمة VBR             شفرة سجلت إقل ع 
. 3.31 حتى النسخة3.2 دوس ف نسخ +1FDh أو عند حيد القطا ع EBPB ف كتلة +19hعند الجحيد 

 DL تستخدم التسجيلDR-DOS 7.07 ف نظامVBR سجلت إقل ع .7.02  منذ اللصدارDL تستخدم التسجيل DR-DOSبعض نسخ نظام 
  أو حتى فرضBPBلعادة استدعاء الطريقة القديمة ف استخدام قيمة  SYS /O [:nnn [، لكن يمكنها استخدام الخيارBPBوتتجاهل قيمة 

 ، بينما يفعل ذلك فFAT32 ف وحدات التخزين DL يستفيد أيضا من قيمةFreeDOS لتخزن ف ذلك الكان. نظام nnnقرص إقل ع معين 
.FFh إل BPB فقط.إذا تم تعيين قيمة FAT12/FAT16وحدات تخزين 

 <DH 0  =5 : بت

.DH تجحفظ قيمة VBR و MBR. وبعض شفرات DH تدعم التسجيلIBM BIOS ؛ ما عدا ذلك: ل تهم (أي ينبغي أن تكون لصفر) بعض INT 13h من خلل نداء القاطعة BIOSالجهاز الدعوم ف 
  ]  1  [  ]  2  [ ـ: DL بالضافة إل التسجيل PnP سوف توفر مؤش إل بيانات BBS أو موالصفة  PnP   BIOS تقنية القبس والتشغيلالنظمة التي تدعم 

 <DL = (انظر أعله)  وحدة قرص القل ع
 <ES:DI =  تشير إل بنية تفجحص التنصيب"PnP$”

 ) التي تقيم ف الذاكرةتقنية القبس والتشغيل/ القل ع موالصفة (أي: PnP / BBS overlay أو غطاء BIOS (ف حالة التمرير) التفاعل مع نظام VBR أو MBR فلجحمل القل عهذه العلومات تسمح 
. VBR و MBRلضبط ترتيب القل ع، الخ.، لكن هذه العلومات يتم تجاهلها من قبل معظم السجلت العيارية 

  عادة تملك أيضا طرقPnP تقنية القبس والتشغيل لستخدامها لحقا من قبل نظام التشغيل الجحمل، لكن أنظمة التشغيل التي تستخدم VBR يتم تمريرها بشكل جيد إل ES:DI تسجيلت
  يمكن إيجاد بنية،PnP BIOS) وفقا لوالصفةhintيمكن استخدامها كإشارة ( ES:DI ف ما بعد، لذلك معظم أنظمة التشغيل ل تعتمد عل هذا. معلومات PnP BIOS مدخلةاحتياطية للستداد 

..  بايت16 ف كل حدود FFFFFh وحتى F0000h ” ف ذاكرة النظام بداية من$PnP : "أسكي” بالبجحث عن توقيع سلسلة $PnPتفجحص التنصيب "
   إل جانب فقط التسجيلVBR، العديد من التطبيقات تمرر معلومات إضافية إل BIOS (أو من مجحمل إقل ع آخر) بدل من نظام MBR من قبل VBRف الوسيط القسم، عندما يتم تنفيذ سجل 

DL وأحيانا كذلك التسجيل) DH و ES:DI: (

 <DS: SI=  جدول أقسام -بايت ف16 تشير إل مدخلة MBR ف سجل) MBR  الذي تغير مكانه) والذي يرتبط بسجلVBR.النشيط 

) ف جدول القسام. علم إقل ع يعتمد عل هذا ف القل ع إذا لم يتم تجحديد قسم للقل ع (يملك PC-MOS 5.1نظام التشغيل
  ف موضعIBMBIO.LDR ف تجحديد موقع قطا ع إقل ع القسم النشيط (أو مجحمل إقل ع أخر مثل ،LOADERستخدم هذا مع وسيلة القل ع ت REAL/32 و  Multiuser DOSقطاعات إقل ع أنظمة 

. LOADER.SYSثابت عل القرص) إذا لم تعثر عل ملف القل ع 
  يمكنهاDR-DOS 7.07 أنظمة،AAP وأقسام LOADER. بالضافة إل دعم وسيلة القل ع AAP  القسم النشيط التقدم تستخدم هذا مع ميزة (وظيفة)S/DOS 1.0 و PTS-DOS 6.6أنظمة 

.VBR ف سجل CHS/LBA عند استخدام شفرتها الزدوجة INT 13h(أحيانا) استخدام هذا ف تجحديد أسلوب النفاذ الضوري لنداء القاطعة 
، توفر أيضا نفس هذه الواجهة رغم أن تلك النظمة ل تستخدمها.)2007(حتى    أن تي  ويندوز) و7.10  (حتىPC DOS 2.0) و 7.0 (قبل النسخة MS-DOS وOS/2  ف أنظمةMBRشفرة 
 ) ف حين أن بعضDS:SI (لم تعد توفر الؤشالمتدادات (والنسخ الحدث) تستخدم تسجيلت العالج الخرى، ولذلك لم تعد متوافقة مع هذه 6.0 ويندوز أن تي ف أنظمة MBRشفرة 

) كذلك.5 (أو 4 ف جدول القسام نفسها، نجد امتدادات أخرى قد تتطلب تمثيل (حضور) كافة مدخلت جدول القسام-بايت16 مدخلةالمتدادات تعتمد فقط عل 
 يمكن أن يستخدم اختياريا واجهة ممتدة، كما يل :LOADER مع وسيلة القل ع MBR، سجل DR-DOS 7.07ف

 <AX=  0 (توقيع شفرة إقل ع) يشير إل وجود هذا المتداد (توقيع سجحريEDCh(

 <DL=  (انظر أعله) (جهاز القل ع) وحدة قرص القل ع

 <   DS:SI=   جدول القسام -بايت ف 16مدخلةتشير إلMBR (انظر أعله) الستخدمة 

 <ES:BX=   بداية قطا ع القل ع أو لصورة القطا ع الخالصةNEWLDR  7ف الذاكرة (عادةC00h(

 <CX=  مجحجوزة

 موالصفة الرابعة لجحر ك القراص الجحسن مع الHybrid MBR هجين سجل إقل ع رئيس تقتح شفرة ATA السؤولة عن معايير واجهة T13، اللجنة الفنيةGPTعند استعمال مخطط تقسيم القرص
EDD-4 3[ (موالصفة قرص ظاهري) هذا القتاح يوص بامتداد آخر إل الواجهة بين سجل القل ع الرئيس وسجل إقل ع القسم[ MBR  VBR↔:   

 <EAX= 54504721h بمعنى  "GPT! "

 التقليدي.MBR عوضا عن سجل قسم DS:SI قد تم تمريرها مع التسجيل hybrid MBRويشير إل أن بنية تسليم سجل القل ع الرئيس الهجين 
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 <DL=  (انظر أعله) (جهاز القل ع) وحدة قرص القل ع

 <ES:DI =  تشير إل بنية تفجحص التنصيب"PnP$”(انظر أعله) 

 <DS: SI=   تشير إل بنية تسليم سجل القل ع الرئيس الهجينhybrid MBR جدول أقسام  ف -بايت16، التي تتألف من مدخلةMBR .الفتاض 

 الذكور أعله. إذا DS:SI، متبوعة بيانات إضافية. هذا يتوافق جزئيا مع امتداد الؤش القديم +)4h  عند الجحيدنو ع القسم و+0h عند الجحيد علم القل ع(ستكون جميع البتات ف حالة تعيين باستثناء 
 مطلوب من قبل هذه المتدادات القديمة.جدول القسام، وليس كامل -بايت16  القسممدخلةكانت فقط 

              LOADER.COM : يعرف أيضا باسم) NEWLDR دي آر-دوس  مثل : نظام دوس) : مجحمل إقل ع متعدد، استخدم ف أنظمةDR-DOSملتي ، 
 ...وغيرها...Digital Research، والبجحوث الرقميةCaldera كالديرا،IMS, آي ام أس Novellنوفيل ، من عدة شكات مثل : Multiuser DOSيوزر دوس 

.LOADER.COM جزء من تنصيبLOADER.SYSملف 
LOADER.EXE مجحمل برنامج تشغيل تلقائي يستخدم اختياريا ف عملية بدء تشغيل نظام ويندوز ميلينيوم : ME.
IBMBIO.COM اللف جزء من دوس مدمجة ف عدة أنظمة ومشغلت عتاد :اسم ملف شفرة لتهيئة النظام ،PC DOS 5.0 و DR DOSونسخ أحدث  

 .3.41 حتى إلصدار DR DOS 3.31 ف DRBIOS.SYS، أو MS-DOS ف IO.SYS). وله نفس وظيفة DR-DOS 7.06(باستثناء 

لقل ع ا قطا ع  وقيع  ت
.قطا ع القل ع والشفرات الخرى للتجحقق من لصجحة BIOSيستخدمه نظام

 +1FEh عند الجحيد 55h(توقيع قطا ع القل ع  تدعى AA55h-بت16 الست عشي، يعب عنه رسميا بشفرة x86 ف قطا ع إقل ع أنظمة مجحمل القل ع حضور IBM PC  الجهزة التوافقة مع أنظمةف 
  التي عل القطاعات اللصغر أو الكب يمكنVBRs. سجلت بايت 512 هذا التوقيع أيضا يجحدد نهاية القطا ع ف قطاعات .  ]  1  [. أو أكثربايت 512) ف قطا ع القل ع الذي بجحجم 1FFh عند الجحيد AAhو 

.+1FEh الذي عند -بت16أن تعرض كذلك التواقيع عند نهاية حجم القطا ع الفعل، لكن العلومات الواردة هنا تطبق فقط عل توقيع 

 أوBIOS. هذه الشفرة إذا لم يعثر عليها نظام نظام التشغيل يمكن تنفيذه بأمان، حتى وإن كان ف الواقع غير قادر عل تجحميل افتاض واحد مجحمل إقل عهذا التوقيع يشير إل وجود عل القل 
MBR تعتمد عليه ف التجحري عن 3.3  القديمة قبل نسخةدوس (معين)، رغم أن بعض نسخ نظام تشغيل أو نظام ملفات. التوقيع ل يشير إل وجود نظام التشغيل يعرض رسالة خطأ ويتوقف تجحميل 

  ف النظام عند تمرير نظامانهيار الخرى ل تستخدم هذا التوقيع، لن استخدامه يمكن أن يسبب العالجات أو النصات (لكن النسخ الجحديثة ل تفعل ذلك). شفرة إقل ع FAT بنظام الهيئالوسيط 
BIOS وسائط لصالجحة. هذا يفتض من تنفيذية الذي يفتض أنه يتضمن شفرة قطا ع القل ع إل التنفيذ عملية FAT12/FAT16 القديمة جدا أن تجحفظ التوقيعدوس الستخدمة أيضا من قبل نسخ  

 x86 أو قصد منها أن تقبل القل ع عل النصات الخرى فقط ؛ ولذلك يجب أن تتضمن كذلك عل القل مجحمل إقل ع واحد (افتاض) متوافق مع أنظمة نظام تشغيلحتى وإن كانت ل تتضمن 
  ، هذاx86). رغم ذلك، بعض وسائط النصات الخرى تتضمن بالخطأ التوقيع بدون حتى وجود مجحمل افتاض متوافق مع أنظمة MSX-DOSومع  Atari ST وسائط ف FAT(راجع وقارن أمثلة 

 يجعل تفجحصها عمليا غير فعال.

 . أيضا، معظم شفرات مجحملت القل ع فIBM PC/AT تتفجحص هذا التوقيع، منذ (عل القل) BIOS وبعض الجهزة الخرى، معظم أنظمة IBM PCي اللصلية  أجهزة الجحاسوب الشخصباستثناء
 القراص الرنة، بينما القراص القابلة للزالة / القراص الثبتة) تتفجحص فقط IBM PC/AT (مثلBIOS. بعض أنظمة قطا ع القل ع تتفجحص هذا التوقيع قبل تمرير التجحكم إل سجل القل ع الرئيس

)، قبل القبول بصجحة قطا ع القل ع، حتى يتم تجنب فجحص قيم9 بايت × 2 وأن ل تتضمن أزواج البايت التسعة الول نفس القيمة (06h يكفي أن تبدأ ببايت أكب أو يساوي superfloppiesوأقراص 
55h ،AAh ودوس. وبما أن قطاعات القل ع القديمة (مثل وسائط الرنة عل القراص CP/M-86أحيانا ل تملك هذا التوقيع رغم أنها تستطيع القل ع بنجاح، يمكن تعطيل عملية التفجحص ف ( 

.بايت 512 القراص الرنة باستخدام قطاعات ألصغر حجم من تهيئةبيئات بعضها. هذا يعكس أيضا حقيقة إمكانية 

  إل شفرة قطا ع القل ع، سوف تجحاول مع جهاز القل ع التال ف ترتيب الجهزة الوجودة.التنفيذ لم تكتشف قطا ع إقل ع لصالح وبالتال لم تستطيع تمرير عملية MBR أو سجل BIOSإذا شفرة نظام 
.INT 18h نداء القاطعةإذا فشلت جميعها ستعرض رسالة خطأ وتستدعي 

  بعد تدخل الستخدم،INT 19h القاطعة النظام عن طريق نداء إعادة تشغيل، بمجحاولة القل ع عن بعد عب الشبكة، ROM BASICهذا سوف إما يبدأ ف تشغيل اختياريا البمجية القيمة ف ذاكرة 
 حتى يتم استخدام مفتاح تشغيل الجحاسوب الخارجي مرة أخرى.عملية القل عأو يجعل النظام يوقف 
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للفات ا نظمة  أ نظرة عل 
. (شح أنظمة اللفات سيكون دون الخوض ف التفالصيل).قطا ع القل ع ف النظمة التالية سيكون التكيز فقط عل 

عتادمصدر البمجيةمصدر الحاسوب منزل  منصة  /   معالجنظام التشغيلنظام اللفات

1(FAT12, FAT16, FAT32)ويندوز  مايكروسوفت دوس/  
X86   (  Intel  )  متعددةمايكروسوفتحاسوب شخص

2NTFSمايكروسوفت ويندوز

3FAT12 (فقط) أو   FAT16   رقع)   patches  (  MSX-BASIC   /   MSX−DOS  Zilog Z80MSXمايكروسوفتASCII

4FAT12 / معدل   FAT16  Atari TOSMotorola 680x0Atari STAtariAtari

ت  فا مل م  FATنظا
 غير معقد، لصمم ف اللصل للستخدام عل القراص الصغيرة من أجل بنى الدلة البسيطة. نظام ملفات، FAT  جدول تخصيص اللفات أوجدول توزيع اللفات

  عند البجحث عن ملف معين ومعرفة ف أية نظام التشغيل. يستخدمهوحدة التخزينالتسمية تعود إل طريقة تنظيم وتخزين نظام اللفات للمدخلت ف جدول يشبه فهرس الكتاب يقع ف بداية 
 عل القرص مكتوب ذلك اللف. عناقيد

  الدليلFAT32 يجب تخزينها ف موقع ثابت حتى يستطيع النظام تجحديد موقع اللفات الطلوبة عند بدء التشغيل، وف وحدة تخزين الجلد الجذر، جداول توزيع اللفات وFAT12/16ف أنظمة 
، أي ليس ف موقع ثابت وليس بجحجم ثابت. منطقة البياناتالجذر موجود ف 

.وحدة التخزين. الجحجم البدئي للعنقود يجحدد بناء عل حجم عناقيد تكون موزعة عل FAT الهيئة بنظام ملفات وحدة التخزين

ت  فا مل م   FAT12نظا
،)x86 ف أنظمة 3.5، القراص الرنة (يستخدم ف معظم 

  يجبميغابايت 16 ف معالجة العناقيد (أي وحدات التخزين اللصغر من بت 12 لنه يستخدم ميغابايت 16 مصمم ألصل لقراص الرنة، ول يستطيع التعامل مع حجم أكب من FAT12نظام ملفات 
).FAT12أن تأخذ تهيئة 

FAT12/16بنية نظام اللفات الساسية ف 
)FAT12/16 عند البداية وتتضمن قطا ع إقل ع واحد فقط فمنطقة القطاعات الجحجوزة، (
FATمنطقة جدول توزيع اللفات

منطقة الدليل الجذر
منطقة البيانات

إزاحةبايتاسم الجحقل
3000h (0)تعليمة القفزة

OEM ID8003h (3)هوية لصانعي القطع اللصلية 
BPB 2500Bh (11)معاملت كتلة 

EBPB26024h (36)معاملت الكتلة المتدة
44803Eh (62)شفرة إقل ع ابتدائية

21FEh (510)توقيع القطا ع (علمة نهاية القطا ع)

ت  فا مل م   FAT16نظا
 - القراص الصغرى)95/98، ويندوز مايكروسوفت دوس(يستخدم ف أنظمة مثل 

 . ونظرا لن ف القراص الثابتة الكبى حجم العنقود سيكون أكب، هذا سوف ينتج عنهكيلوبايت 64 أكب من عناقيد القديمة، ول يستطيع التعامل مع حجم لقراص الثابتة لصمم لFAT16نظام ملفات 
).slack space عل القرص (تدعى: مساحة كبيرة مهملة

.وحدة التخزين النصب ف نظام التشغيل شفرة لقل ع يتضمن أيضا قطا ع القل ع) يجحتوي عل معلومات تستخدم ف حساب أحجام ومواقع الناطق الخرى. قطا ع القل عالقطا ع الول (
.  FAT  منطقة جدول توزيع اللفات  مصاحبة ف مدخلة (أو وحدات تخصيص). كل عنقود منها يملك عناقيد منطقية تدعى كتل موزعة عل منطقة البيانات

  والتي تعني ل وجود لعناقيد إضافية تتضمن بيانات من اللف.EOF، أو تتضمن ما يسمى قيمة نهاية اللف اللفالدخلة الخصصة للعنقود تتضمن إما قيمة العنقود التال الذي يتضمن بيانات من 
 التي تخص كائنات نظام اللفات.عنقود البداية، ومعلومات أعلم الخالصية، والتواريخ و اسم اللف والدلة الثانوية تتضمنالدليل الجذر
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 :FAT16من مجحاسن
. يونكس وف بعض أنظمة NT/2000/95/98 يستخدم ف أنظمة ويندوز FAT16   نظام اللفات•
. FAT16هنا ك العديد من البمجيات الستخدمة ف معالجة الشاكل واستعادة البيانات عل وحدات تخزين •
.مايكروسوفت دوس لنظام قرص مرنإذا واجهتك مشكلة ف بدء التشغيل، يمكنك تشغيل الجحاسوب باستخدام •
 (من حيث التخزين والسعة).    ميغابايت 256 فعال ومناسب للستخدام عل وحدات التخزين اللصغر من FAT16نظام اللفات •

 :FAT16من مساوئ
) يمكن أن يخفض بشكل ملجحوظ عدد الدخلت التوفرة.LFN ( أسماء اللفات الطويلة كجحد أقص. استخداممدخلة 512 يمكن أن يتعامل فقط مع   الجلد الجذر•
 مقيدة بـ     2000  ويندوز  الكبيرة ف FAT16      التخزين  وحدة .  عنقود65.524، لكن بسبب بعض العناقيد الجحجوزة، الجحد العمل للعناقيد هو عنقود65.536  مقيد بـFAT16نظام ملفات •

. جيجابايت2 أن تكون أكب من وحدة التخزين، ل يمكن ل98/95ويندوز، و  مايكروسوفت دوس. وحتى تبقى متوافقة مع أنظمةكيلوبايت 64 وتستخدم حجم عنقود جيجابايت 4
  ليس فعال عل وحدات التخزين بجحجم كبير، لن حجم العنقود يمكن أن يزيد. الساحة الخصصة لتخزين اللف ترتكز عل حجم العنقود الخصص، وليس حجمFAT16نظام ملفات •

. كيلوبايت22، ستكون الساحة الضائعة من القرص -كيلوبايت32، تستخدم عنقود  جيجابايت1.2 مخزن عل وحدة تخزين كيلوبايت 10اللف، مثل ف حالة : ملف 
.قطا ع القل ع من  نسخة احتياطيةل توجد•
.FAT16ل يوجد نظام للتأمين نظام اللفات مدمج أو ألية للضغط البيانات ف •
، وعدة أنظمة أخرى.95/98، وويندوز مايكروسوفت دوس ل يمكن النفاذ إليها من أجهزة حاسوب تستخدم  جيجابايت2 الكب من FAT16وحدات التخزين •

ت  فا مل م  FAT32نظا
 ) وكماFAT28 مجحجوزة ول تستخدم أبدا. (لذلك تستطيع تسميته  بت32 من عنقود العليا  بت4. لكن  كيلوبايت64  أكب منعناقيد، يستطيع التعامل مع حجم 95/98 من زمن وويندوز نظام ملفات
  للعنقود ف كل قسم. الذي يمكن القراص الثابتة الكبى من البقاء عل أحجام العنقود الصغرى وتقليصميغابايت 256 أقص  هذا النظام للملفات يستطيع معالجة كجحدFAT32يدل اسمه ؛ 

.:اللفات بين الساحة الهملة
 :FAT32من مجحاسن

ر.الجلد الجذ غير مقيد بعدد الدخلت ف FAT32. لهذا السبب، وحدة التخزين اعتيادية يمكن أن تتواجد ف أي مكان عل عناقيد عبارة عن سلسلة FAT32ر عل قرص   الجلد الجذ•
 . ووفقاFAT16)، لذلك، هذا النظام أكثر فاعلية ف تخصيص مساحة القرص مقارنة بنظام ملفات جيجابايت8 لجل وحدات تخزين تصل إل  كيلوبايت4يستخدم عناقيد ألصغر حجم (•

.FAT16 هنا ك إمكانية للستفادة من مساحات إضافية عل القرص عل وحدات التخزين الكبى مقارنة بنظام FAT32لجحجم ملفاتك، عند استخدام 
 تستطيع توظيف النسخة الحتياطية).Chkdsk، فقط أداوت إلصلح القرص مثل FAT16 بدل من العتيادية (مع FAT من النسخة الحتياطيةيستطيع آليا استخدام •
.  FAT16 أقل عرضة للفشل مقارنة بوحدات تخزين FAT32، لذلك، وحدات تخزين وحدة التخزينيتم آليا عمل نسخة احتياطية من قطا ع القل ع ف الوقع الجحدد ف •

 :FAT32من مساوئ 
 جيجابايت.32 يستطيع نظام ويندوز تهيئتها هي بجحجم FAT32أكب وحدة تخزين •
 ف حالة تعدد النظمة ومن ويندوز). لينكس (لكن يمكن النفاذ من OSR2 95/ 98 ويندوز  من أنظمة التشغيل الخرى باستثناءFAT32ل يمكن النفاذ مباشة إل وحدات تخزين •
 أو اللحقة).OSR2، (باستثناء ألصدارة 95ويندوز و  مايكروسوفت دوسإذا واجهتك مشكلة ف بدء التشغيل، ل يمكنك تشغيل الجحاسوب باستخدام قرص مرن نظام •
.FAT32ل يوجد نظام للتأمين نظام اللفات مدمج أو ألية للضغط البيانات ف •

رات اللصدا ين  ب لختلف  ا
).القراص التخزين (وسائط(بالضافة إل النسخ الخرى العدلة) وكل إلصدارة مصممة لستخدام ف حجم مختلف من ، FAT12 ،FAT16 ،FAT32  يملك عدة إلصدارات مختلفةFAT نظام ملفات

 .FAT جدول توزيع اللفاتمدخلة الطلوبة ف البتات تشير إل عدد FAT32 و FAT16 و FAT12الرقام ف أسماء •
). عنقود212  (-بت12 يستخدم مدخلة FAT12نظام ملفات •
). عنقود216  (-بت16  يستخدم مدخلةFAT16نظام ملفات•
 كجحد أقص. عنقود228  يملكFAT32، هذا يعني أن FAT من مدخلة  بت4 ، لكن نظام ويندوز يجحتفظ بأول-بت32 يستخدم مدخلة FAT32نظام ملفات•

نظام اللفاتFAT ضمن عنقود ف كل البايتعدد حدود العنقود
1.5FAT12 عنقود4087 عدد عناقيد البيانات أقل من

2FAT16 عنقود65526 و 4087عدد عناقيد البيانات بين 
4FAT32 عنقود268،435،456 و 65526 عدد عناقيد البيانات بين
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 131052 عنقود = 65526 بايت * 2كقيمة للقطاعات ( كيلوبايت 128 القيدة بجحجم أقص FAT16 يمكن أن تكون كبيرة، عل عكس نظيرتها ف وحدة تخزين FAT، نسخةFAT32ف وحدة تخزين 
 )، لهذا السبب، يتم تخزين تعداد كيلوبايت6 بايت = 6130.5 عنقود = 4087 بايت * 1.5كقيمة للقطاعات ( كيلوبايت 6 القيدة بجحجم أقص   FAT12      وحدة التخزين)، و كيلوبايت128بايت = 

. وحدة التخزين التي تستفس عن حجم الساحة الجحرة عل API حتى ل يضطر إل حسابه كلما لصدرت روتينات نداء FAT32العنقود الجحر "الخير العروف" عل وحدة تخزين 
).FAT32  قطا ع معلومات نظام اللفات. (راجع أدناه: جدول أنظمة تشغيل مايكروسوفت ف 1 والتي تأخذ دائما القيمة BPB هو القيمة الوجودة ف حقل الكتلة قطا ع معلومات نظام اللفاترقم 

تخزين  ة وحدة  ي ن FATب
).وحدة تخزين (القسم مركب من أربعة أجزاء مختلفة ف FATنظام ملفات

حساب بداية / إزاحة حساب حجم القطاعات (ف الناطق الربعة)مجحتوي

1 

قطا ع القل ع
بداية القسم القطاعات الجحجوزة# ) FAT32قطا ع معلومات نظام اللفات (فقط ف 

قطاعات إضافية مجحجوزة (اختيارية)

2 
)FAT1 (1جدول توزيع اللفات # 

 القطاعات الجحجوزة #بداية القسم +)FAT القطاعات لكل (# *) FATs# (جدول توزيع اللفات
) (مشو ط)FAT2 (2جدول توزيع اللفات # 

) 2  *ـFAT القطاعات لكل # القطاعات الجحجوزة + (#بداية القسم +  البايتات لكل قطا ع)# () /32  * مدخلت الجذر#()FAT12/FAT16 (ف مكان وحجم ثابتين ف   ]  2  [الدليل الجذر  3
).تمكين ف حالة FAT   ]  15  [(مع افتاض أن مرآوية   القطاعات لكل عنقود)# ( * العناقيد)#(منطقة البيانات (للملفات والدلة  …  إل نهاية القسم أو القرص) 4

 = ضب)*. (رقم/عدد)  = #                  (

لجحجوزة ا عات  لقطا ا
).0القطا ع ، أو كتلة القل ع، أو قطا ع القل ع، الذي يدعى أيضا سجل القل ع وتتضمن وحدة التخزين(تقع عند بداية 

 ومؤشات (مع بعض العلومات الساسية عن نظام اللفات، ل سيما نوعها، BPBكتلة . يتضمن منطقة تدعى VBR العروف باسم قطا ع القل ع) وهو 0القطا ع الجحجوز الول (أي القطا ع النطقي 
.نظام التشغيل مجحمل إقل عتدل عل موقع الجزاء الخرى)، ويتضمن عادة (جزء أو كامل) شفرة 

. (أنظر للشح أعله)DPB كتلة معاملت القرص العلومات الهامة ف قطا ع القل ع يمكن الولصول إليها من خلل بنية نظام تشغيل تدعى ،OS/2ف نظام دوس و
 قطا ع معلومات نظام، القطاعات الجحجوزة تتضمن FAT32. ف أنظمةقطا ع القل ع داخل حقل. ويشار إليه عن طريق 32، العدد الجمال للقطاعات الجحجوزة، عادة يكون FAT32ف أنظمة ملفات 

هذه تتكون أيضا من ثلثة قطاعات منطقية).لنسخة الحتياطية . (منطقة ا6القطا ع النطقي  يبدأ عند قطا ع إقل ع احتياطي و1 القطا ع النطقي عنداللفات
 . رغم ذلك العديد من2القطا ع النطقي  ف الروتينات الثانوية عل 0القطا ع النطقي ، مع اعتماد FAT32 منذ إلصدار 1 و0 تخطت القطاعات النطقية مايكروسوفتشفرة قطا ع القل ع ف أنظمة 

. مجحمل القل عفقط) من أجل    0  القطا ع النطقي  (أي القطا ع-الواحدالنتجين ما زال يستخدم إعدادات 
 ، القطا ع الثالث ف سجل القل ع الجديد سوف لن يتضمن أية شفرة ؛ وسيكون مجحشو فقط ببايت ألصفار، باستثناء التوقيع الخير  7  ويندوز  و ويندوز أكس بيف أنظمة  FAT32إذا تم إنشاء أقسام 

55h AAh مجحمل إقل ع (متمدد) من أجل منطقة القطاعات الجحجوزة) بدل من القطا ع الثالث ف   13  القطا ع  (أي 12القطا ع النطقي ، وسوف يستخدم.

ت  فا لل ا وزيع  ت FATمنطقة جدول 
، رغم أنها نادرا ما تستخدم، حتى من قبل وسائل (أدوات) إلصلح القرص. التدقيق عن الخطاء(قد تتفاوت) لغرضجدول توزيع اللفات عادة هذه النطقة تتضمن نسختين من 

.FAT16 و FAT12 أنظمة ملفات، ف القطاعات الجحجوزة. وتعقب مباشة الدلة واللفات الستخدمة من قبل العناقيد، تشير إل لنطقة البياناتهذه عبارة عن مخططات 
 ، يمكن تغيير هذا السلو ك واختيار جدول توزيعFAT32. ف)FAT1  (أي FATتجحفظ النسخ الضافية بالخص متزامنة عند الكتابة والقراءة وتستخدم فقط عند حدوث خطأ ف أول نسخة من 

) تتضمن قيم خالصة.  1       والعنقود  0  العنقود ملفات واحد من تلك التوفرة لستخدامه لغراض التشخيص. علما أن أول اثنان من العناقيد (

لجذر ا ل  ي دل ل ا منطقة 
  حجم أقص ثابت مخصص مسبقا عند إنشاءلدليل الجذر، ويفرض عل اFAT16 و FAT12. النطقة تستخدم فقط ف الدليل الجذر التي تقع ف الدلة واللفات يخزن معلومات عن جدول دليل

. FAT32 تبدأ هنا، ف منطقة البيانات بالتوسع دون قيد. لهذا السبب لمجلد الجذر، إل جانب اللفات والدلة الخرى، هذا يسمح ل منطقة البيانات فالدليل الجذر يخزن FAT32.   التخزين  وحدة 

ت نا ا ي ب ل ا منطقة 
.نظام اللفات ويديرها عناقيد الفعلية. هذه النطقة من القرص مقسمة إل واللفات الدلة، حيث تخزن القسم وتجحتل معظم سجل إقل ع القسممنطقة بيانات القسم تأتي بعد 

  اللفات وهكذا....، ف مثل هذه الجحالة ل يمكن عرض بنية معينة هنا لن البنىإلغاء تجزئة الستخدم، وترتيب تخزين اللفات، ومستوى نظام اللفاتالجحتوى النوعي هنا يتفاوت لنه يرتكز عل 
ستكون ديناميكية، أي تتغير مع تغير اللفات والبيانات عل القرص.
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 ،التوافقة مع أنظمة اي بي ام، عند تهيئة الجهزة INT 1Eh مؤش القاطعةDPT جدول معاملت القرص حسب 0xF6 يتم حشوها بالقيمة منطقة البياناتتقليديا، الجزاء الغير مستخدمة من 
 Digital Research شكة البجحوث الرقمية ؛ ووفقا ل0xE5، تأتي مهيئة مسبقا مع قيمة CP/M-بولصات 8. القراص الرنة، بالخص Atari Portfolio   بورتفوليو  أتاري  حاسوب الجيبوكذلك عل 

 القراص. بعض أداوت التهيئة الجحديثة تمسح 0xF4 استخدمت عوض ذلك القيمة Amstrad. بينما شكة أمستاد Atari ST أتاري أس تيهذه القيمة كانت تستخدم أيضا عل القراص الرنة الهيئة 
  (أو ماأهتاء القرص لتقليل من flash أقراص الذاكرة، تستخدم عل non-programmed flash block لكتلة الذاكرة الدمجة بدون برمجة، القيمة العتيادية 0xFF، ف حين أن 0x00 بالقيمة الثابتة

. (علما أن بعض أدوات التهيئة التقدمة تسمح بضبط بايت حشو التهيئة.)ROM disks ), القيمة الخيرة بالخص تستخدم أيضا عل أقراصP/E، بمعنى آخر، دورات السح wearيسمى 
. FATحجم اللفات والدلة الثانوية يمكن أن يزيد (طالا كانت هنا ك عناقيد حرة/غير مستخدمة) عن طريق إضافة روابط أكثر إل سلسلة اللفات ف 

 ). نظام ملفاتمساحة ضائعة ل تستخدم (أي أنها  كيلوبايت31 ، بقية كيلوبايت32 ف عنقود بجحجم  كيلوبايت1علما أن اللفات موزعة عل وحدات من عناقيد، لذلك إذا كان هنا ك ملف بجحجم 
FAT32 منطقة البيانات ؛ أي العنقود الول من 2 بالخص يبدأ جدول الدليل الجذر ف العنقود رقم.

ة) ب ا كت ل ا و ءة  ا ر ق ل ا ة  مع خالصي ) ة تشخيص  ن ا أسطو
  لستخدامهاالقرص الثابت الخيرة عل بالسطوانة تجحتفظ عادة FDISK للنفاذ/الولصول إل القرص)، برامج تقسيم القرص مثل عنونة الكتل النطقية (طريقة LBAف النظمة القديمة التي ل تدعم 

  والسعة العلن عنهاFDISK قد يعرض عدد أسطوانات أقل من العدد الفعل (أي اختلف بين السعة الجمالية العلن عنها من قبل FDISKكأسطوانة اختبار تشخيص. بسبب وجود هذا السطوانة، 
 من القرص.القسمة لن يستخدم هذه السطوانة لنها تقع خارج النطقة نظام التشغيلمن لصانع القرص). ف هذه الجحالة، 

، يمكن للنظام الحتفاظ بجحيز ف نهاية القرص يستخدم ف استداد النظام أو تستخدمه برمجية استعادة النظام، وأدوات التشخيص الخرى.HPAف النظمة التي تستخدم النطقة الجحمية للمضيف 
 منطقة التشخيص تسمح للبمجية (مثل قرص التشخيص من النتج/الصانع) القيام باختبارات القراءة والكتابة عل القرص الثابت بدون إتلف بيانات الستخدم. العديد من هذه البمجيات أيضا

يستبدل السطوانة التضرة بأسطوانة إضافية إذا وجدت أثناء الختبار.
شكل مبسط يظهر العلقة الفيزيائية التي تربط بين سجل إقل ع القسم وبنى البيانات الخرى عل القرص.

LBA باستخدام CHS القرص يدعم ترجمة قياسات القرص FAT عل قرص قسم واحد VBR و MBR جيجابايت. يعرض مواقع 8.4 عل قرص قياس FAT16بنية إدارة ملفات 

لقل ع ا ت  عا قطا يل  تجحل
 قطا عجزء من  BS_. والسماء التي تبدأ بـBPB جزء من معاملت BPB _، جميع السماء التي تبدأ بالجحارف اللتينيةNTFS و FAT32 و FAT16 و FAT12ف جداول النظمة التالية •

. NTFS و FAT وحدة تخزين ف   0  لقطا ع  سوف تكون دائما ف اEBPB و BPB. الكتلتان القل ع
 )، وربما قد  الرن   القرص  تعرف بأسماء عدة : كتلة معاملت نظام الدخال والخراج الساس (البيوس)، وكتلة معاملت القرص، أو كتلة معاملت الوسيط (كما هو الجحال فBPBكتلة •

).دوس (واختياريا خارج  نظام اللفات)، والذي يستخدمها هو   ]  11  [ ول يستخدمها BIOS! (رغم أنها ليس لها علقة إطلقا بنظام الوحدة التجميعية لعاملت البيوستسمى أيضا 
.  ]  24  [ لتسيع عمليات العالج البايت العل أخيرا والبايت الدنى أولدائما تخزن ف الذاكرة  x86 (البيانات العددية تتطلب أكثر من بايت واحد) ف أنظمة إنتيلالست عشيقيم •
.  ]  1  [ هذا الخلط بسبب اختلف الصادر   .  نهوي كبير معكوس، وف بعض المثلة تظهر بتتيب ثمانياتأو نهوي لصغير الرقام المثلة ف أكثر من بايت واحد تخزن/تظهر غالبا بتتيب •

الوقع اسم النطقة عل القرص نطاق القسام

قطا ع القل ع الرئيس
قطاعات (مهملة) مخفية

1#قطا ع إقل ع وحدة تخزين دوس 

الدليل الجذر

أسطوانة تشخيص

0، رأس 0أسطوانة 

جيجابايت) 8.4حجم  (C:وحدة التخزين 

)(العناقيدمنطقة البيانات 

1#جدول توزيع اللف 
2#جدول توزيع اللف 

1، رأس 0أسطوانة 

254، رأس 1022أسطوانة 

 1023أسطوانة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Endianness
https://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order
https://en.wikipedia.org/wiki/Endianness
https://en.wikipedia.org/wiki/Most_significant_byte
https://en.wikipedia.org/wiki/Least_significant_byte
https://en.wikipedia.org/wiki/X86
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
https://en.wikipedia.org/wiki/DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/Host_protected_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_partitioning
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder_(disk_drive)
https://en.wikipedia.org/wiki/Fdisk
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Block_Addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/Program-erase_cycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Amstrad
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_ST
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/CP/M
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_Portfolio
https://en.wikipedia.org/wiki/Palmtop_PC
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_PC_compatible
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_interrupt_call


.2.0 دوس، منذ x86 وأنظمةIBM  التوافقة مع أجهزة، FAT ستكون بنية مشتكة ف معظم إلصدارات بايت11       ف بنية قطا ع القل ع، أول

إزاحة البايتبايتولصف
قفزة ل ا مة  ي عل (اللمشوطة) ت

 إل شفرة القل ع) وتنفيذ التعليمات الوجودة هنا ك، يستخدم غالبا ف هذا الجحقل إحدى الصيغتان:BPBلقفز إل موقع آخر ف البنامج (أي تتجاوز معاملت من أجل ا

ل عملية + تعليمة إزاحة +  القفزة القصيرةتعليمة
27±-بايت، الدى: 1  عدد مؤش ."مسافة" يمثلهاإزاحة

SHORT JUMP
0x900x??0xEB

 (الباشة) القفزة القريبةتعليمة
215±-بت مع إشارة) الدى: 16 إزاحة يتبعها رقم شفرة تشغيل(

NEAR JUMP
0x?? 0x??0xE9

،0x0000:0x7c00) بعد تجحميل  القطا ع الول ف الذاكرة عند العنوان BPB/EBPBمن دون هذه القفزة، العالج سوف يجحاول تنفيذ البيانات التي ليست شفرة (
  مجحمل) وتقلع منه وحدة التخزين،MBR أو BIOS (الذي تتفجحصه معظم مجحملت القل ع التواجدة ف قطا ع القل ع بايت من 2إذا كان قطا ع القل ع يملك توقيع لصالح ف أخر 

).ل تقبل التنفيذ سوف يمرر التنفيذ إل هذا الجحقل مع قيم تسجيل معينة، وسوف تتجاوز تعليمة القفزة بقية التويسة (التي القل ع السبق

SHORT JUMPقفزة قصيرة 

900x??0xEB 

 ) ف1.1 (و عل أيضا دوس 3.0، كما تظهر منذ دوس NOP ل عملية متبوعة بتعليمة قفزة قصيرة يجب أن تبدأ إما بx86، القراص التي تقبل القل ع ف أنظمة 2.0منذ لصدور دوس 
 التالية.شفرة التشغيلمتتالية 

NEAR JUMPقفزة قريبة 
0x??0x??0xE9 

 3.1 وكذلك عل بعض أقراص دوسDOS 2.x، الهيئة ف دوس Compaq وكومبا ك TeleVideo معظم أقرص تليفيديوعل (كما تظهر ف شفرة التشغيل التالية، قفزة قريبةأو 
.Olivetti، وأوليفيتي Epsonإبسون 

backward compatibilityقفزة (للتوافق) 

0x??0x??0x69

MS-DOS, PC DOS, DR-DOS. ف أنظمة  القابلة للزالة عل القراص للتوافق مع اللصدارات السابقة.تستخدم هذه القفزة

DR-DOS / swapped JMPS قفزة (مبدلة) 
0x??0xEB0x90

 أسفل).Atari ST ل تفعل ذلك. (راجع توافق MS-DOS/PC DOS، لكن أنظمة NOP (العكوسة) بداية من تعليمةالبدلة يستخدم عل القرص الثابت القفزة DR-DOSنظام 
  واللصدار الحدث كمؤش لوجود نو ع من كتلة3.3) سوف يعمل ف نظام دوس 0x015 عند الجحيد والصف الوسيط قيمة تفجحص (مع شفرة التشغيلوجود أحد هذه النما ط من 

BPBرغم أن الجحجم الجحقيقي ل يمكن تجحديده من هدف القفزة لن بعض قطاعات القل ع تتضمن بيانات مجحمل إقل ع خاص تتبع معاملت) BPB،(
.1 ف القطا ع النطقيFAT ف بايت والصف الوسيط للكشف عن البنية من خلل 1)، فعليها العدوة إل أسلوب دوس 3.0 (وبعض وحدات تخزين دوس 1أما وحدات تخزين دوس 

هذه : ) تبدأ بتعليمة القفزة القصيرة68000قطاعات القل ع اللصلية ف أتاري أس تي (معالج موتورول 

Original Atari ST/ 68000 BRA.Sقفزة (أتاري) 

0x??0x60

 تبدأ مع هذه التعليمة :TOS 1.4وللتوافق مع أنظمة الجحاسوب الشخص، القراص الهيئة ف أتاري أس تي، منذ إلصدارة 

Atari ST / compatibility with PCقفزة (أتاري للتوافق) 
0x??0xE9

 قراص مرنة ؛ ليستمر ف تنفيذ نفس القفزة إليه بشكل متكرر!. عدة أendless loop حلقة ل متناهية سيكون ف حبس تنفيذ البنامج بوضعه داخل EB FEأحد الستخدامات شفرة 
  كي تتعرف عليهاشفرة تشغيل بينما تجحافظ عل نمط tight loop الجحلقة الشغولة للتقا ط العالج ف ما يدعى 0x000 تستخدم هذه التعليمة عند حيد القطا ع MSX-DOS 2ف 

.MS-DOS/PC DOSأنظمة 

MSX-DOS / Dummy jumpقفزة (وهمية) 

90FEEB 

??0x بت يمكن أن تكون ف هذه ثمانية (البايت).8 تعني أن أي قيمة من-

30000h (0)

ة ي اللصل قطع  ل ا نعي  ة لصا هوي
  عادةمجحارف شفرة أسكيهذه السلسلة الثمانية من  لكن نظام التشغيل ل يستخدمها بعد التهيئة. (هذه الهوية تشير إل النظام الستخدم ف تهيئة وحدة التخزين أو القرص.

 مجحارف).8 ) أو ملجحقة بألصفار إذا كان السم أقل من0x20 مجحشوة بفراغات (باستخدام البايت
  تتفجحص هذا الجحقلOS/2 ونظام SE/ME/95/98)، وأنظمة ويندوز 3.1 (منذ اللصدارMS-DOS/PC DOS، أنظمةOEM لصانعي القطع اللصليةرغم أنها رسميا مجحجوزة لفائدة 

8003h (3)

https://en.wikipedia.org/wiki/Offset_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Opstring
https://en.wikipedia.org/wiki/Signed_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Offset_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Offset_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/X86
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_PC_compatible
https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table


 ف سجل القل ع لتجحديد الجزاء الخرى التي يمكن العتماد عليها وكيفية تفسيرها. لهذا السبب تعيين لصيقة السم هذه إل قيم زائفة أو اعتباطية يمكن أن يجعل تلك النظمة ل
: لصيقة اسم لصانعي القطع اللصليةتتعرف عل وحدة التخزين ويسبب تلف ف البيانات عند الكتابة. أمثلة شائعة عن 

FreeDOS␠mkdosfs␠IBM 7.1␠␠MSWIN4.1MSDOS5.0IBM 3.3␠␠

. mkdosfs والقراص الرنة الهيئة ف لينكس قد تجحمل ف هذا الجحقل القيمة MSDOS5.1أيضا إلصدارات دوس القدم تستخدم ف هذا الجحقل لصيقة اسم•
 أو مفاتيح للنفاذ ف هذا الجحقل.معلومات التخيصبعض منتجين النظمة يخزن أيضا •
  عند الجحيدNEWLDRبعض مجحملت القل ع تقوم بتعديلت أو ترفض تمرير التجحكم إل قطا ع القل ع وفقا لقيم معينة تكتشفها هنا. مثل مجحمل القل ع، •

0x018.لعلومات أكثر راجع كتيب: سجل القل ع الرئيس ،
 Chicago شيكاغوتعني  OGACIHC?????” (هذه IHC بتواقيع "OEM سوف يستبدل لصيقة اسم SE/ME/95/98متعقب وحدة التخزين ف ويندوز •

”) إذا لم يكن الوسيط مجحمي من الكتابة.DIR A (مثل “:للقراءة-فقط) حتى عل القرص الذي يبدو 95ويندوز التي تشير إل 
 ، قد يجعل هذا أنظمة التشغيل ل تتعرف عل الوسيط وتظهر رسائلBPBإذا أخذنا ف العتبار بعض القيم الشوحة سابقا، حسب بنية الكتلة الفعلية 

، رغم أن الوسيط سليم ويمكن قراءته بدون مشاكل ف أنظمة التشغيل الخرى.OS/2 و SE/ME/95/98أخطاء، مثل م.س دوس/بي س دوس، ويندوز 
 .Wang فقط إذا كانت الجحارف الربعة الول من لصيقة السم هي  قابل للقل ع تعتب القرصboot ROM ذاكرة القل ع القروءة فقط، حاسوب وانجف •
  كجحقلحقل نظام اللفات، يمكن استخدام 0، وكانت حقول القطاعات الجمالية 29h هو42h إذا كان التوقيع عند حيد القطا ع FAT32 EBPBف كتلة •

 . بنفس الطريقة،0x052 بدل من الجحقل العادي عند الجحيد كنو ع نظام ملفات OEM واستخدام حقل لصيقة اسم   -بت  64  عدد القطاعات الجمال لجحساب 
 ، ف حين وحدات تجحزين77h إل 40h الواقعة من عند حيد القطا ع exFAT BPB"، سوف يشير إل استعمال كتلة EXFATإذا تم تعيين هذا الجحقل إل "   

NTFS    " تستخدم لصيقة اسم NTFS للشارة إل كتلة "NTFS BPB.

لمتدة ا ة  ل كت ل وا ة  ري ا لعي ا ة  ل كت ل ا معاملت 
أحجامكتلة

 بايتBPB13 ،19 ،21 ،25معاملت الكتلة العيارية 
 بايت51 أوEBPB32معاملت الكتلة المتدة 

 بايت79 أو EBPB FAT3260معاملت الكتلة المتدة 

الجحجم والجحتوى يتفاوت بين أنظمة التشغيل واللصدارات، أنظر أدناه

00Bh (11)متفاوت

لقل ع ا شفرة 
]،E]BPBشفرة القل ع الخالصة بنظام اللفات ونظام التشغيل ؛ غالبا تبدأ مباشة خلف معاملت كتلة 

  ل يمكن العتماد عليها ف استخراج001h] وبداية شفرة القل ع ؛ لذلك القفزة عند الزاحة E]BPBلكن أحيانا توجد بيانات إضافية خالصة بمجحمل القل ع مخزنة بين نهاية كتلة 
].E]BPBالبينة الصجحيجحة لكتلة 

-64 القطاعات الخفية بايت العليا من 4 لتخزين 1FDh إل1FAh)، تستخدم الجحيود من BootDuet (مثل GPT، بعض مجحملت إقل ع BPB 3.31عل القل، مع كتلة دوس 

 . وبما أن هذا الوقع قد يجحتوي شفرة أو بيانات أخرى ف قطاعات القل ع أخرى،1-  232) من أجل وحدات التخزين الواقعة خارج القطاعات الول DOS 3.31 BPBبت (أنظر 
 تجحتوي جميعها عل ألصفار.1FDh إل1F9hقد ل يكتب إليه عندما ل تكون الجحيود من 

متفاوتمتفاوت

قرص ل ا رقم 
 024h، تم نقل هذا الجحقل إل حيد القطا ع 4.0 ودوس 1.0 اللصدار OS/2). ف نظام 3.31 حتى 3.2رقم القرص الفيزيائي (فقط ف قطاعات إقل ع دوس 

  مع أنها ليست1FDh و 1FCh عند الجحيد 00h). ومنذ ذلك الجحين، معظم قطاعات إقل ع مايكروسوفت و اي بي ام تجحتفظ بالقيم EBPB ف الكتلة المتدة 019h(أي عند الجحيد 
. (أنظر أدناه)1FEhجزء من التوقيع عند 

 ) كي يتم تجحديث هذا014h عند NEWLDR. (أنظر DR-DOS 7.07إذا كان هذا ينتمي إل وحدة تخزين القل ع (قسم إقل ع)، يمكن ضبط سجل القل ع الرئيس الجحسن ف
.DL قيمة التسجيل VBR. هذا يسمح بإقل ع القراص البديلة، حتى عندما تتجاهل شفرة جدول القسام زمن القل ع أو القيمة الخزنة ف DLالجحقل ديناميكيا إل قيمة 

 ف الوسوعة الجحرة)MBR(راجع أكثر: الصفجحة النجليزية عن 

1
1FDh 
(509)

لقل ع  ا يع قطا ع  وق )0x55 0xAA(ت
  تتفجحص هذا التوقيع قبل تمرير التنفيذ إل شفرة القل ع فBIOS أو MBR التوافقة مع أنظمة اي بي ام، معظم مجحملت القل ع الوجودة فشفرة القل عهذا التوقيع يشير إل 

). IBM PC ROM-BIOSقطا ع القل ع (لكن، أنظمة أخرى ل تفعل ذلك، مثل النظمة اللصلية من 

هذا التوقيع ل يشير إل نظام ملفات أو نظام تشغيل معين.•
  التي ل تقبلFAT أو وحدات تخزين 1 (مثل، ل يوجد عل وحدات تخزين دوسFATبما أن هذا التوقيع غير موجود عل جميع القراص الهيئة بنظام •

 MS-DOS/PC)، أنظمة التشغيل ينبغي أل تعتمد عل وجود هذا التوقيع عند الولوج إل وحدات التخزين (اللصدارات القديمة من x86القل ع ف أنظمة 
DOS تتفجحص هذا التوقيع، لكن اللصدارات الجحديثة وكذلك نظام 3.3 قبل اللصدار  DR-DOS .(ل تفعل ذلك 

 أدوات التهيئة ل يجب أن تكتب هذا التوقيع (ف قطا ع القل ع) إذا كان قطا ع القل ع ل يتضمن مجحمل إقل ع افتاض (روتين وهمي) واحد عل القل•

21FEh (510)

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


  وشفرة العودة (أوINT 19h) أو يطلق نداء القاطعة 0xF4 0xEB 0xFD ؛ عل القل، كي يوقف حلقة العالج اللمتناهية (x86متوافق مع أنظمة 
 ، بأية حال، لن نظام دوس يختب000h هذه ل ينبغي استخدمها عند حيد القطا ع opstrings شفرات التشغيل). 0xCD 0x19 0xCB ـ(RETFالقفزة) 

شفرات التشغيل الخرى مثل التواقيع. 
 الجحلقة الشغولة ، للتقا ط العالج ف ما يدعى000h) عند حيد القطا ع EBh FEh 90h تستخدم التتالية (MSX-DOS 2العديد من القراص الرنة ف نظام •

tight loop  تفهمها أنظمة شفرة تشغيلبينما تجحافظ عل نمط MS-DOS/PC DOS راجع جدول) .MSX(
 بايت أو أكثر. إذا حجم القطا ع الفيزيائي أكب، يمكن تكرار التوقيع عند نهاية القطا ع الفيزيائي. 512 ف قطا ع 1FEhالتوقيع يجب أن يقع عند حيد ثابت •
  ف قطا ع القل عنهوي-كبير) كلمة (256 عل دقيق الجمو ع (يقبل القل ع) إذا كان تAtari 68000 يفتض أن القرص هو قرص أتاري Atari STحاسوب•

.0x1234 الرقم السجحرييساوي 
  هذا. فتدقيق الجمو ع عل قطا ع القل ع ل يتطابق عرضا مع تدقيق الجمو ع، يجب التأكد أن IBMإذا كانت شفرة مجحمل القل ع متوافقة مع أنظمة •

هذه الجحالة، تغيير بت غير مستخدم (مثل، قبل أو بعد منطقة شفرة القل ع) سوف يمنع حدث ذلك. 
  عل لصور القرص. هذا يمكن أن يكون بسبب تطبيق خاطئ ف أداة التهيئة التي ترتكز عل0xAA 0x55ف حالت نادرة، لوحظ وجود توقيع معكوس •

 نهويةتوثيق خاطئ، لكن يمكن أن يشير أيضا إل ترتيب ثمانيات معكوس ف لصورة القرص، الذي يجحدث عند النقل بين النصات التي تستخدم طرق 
 هي طريقة ترتيب البيانات داخل ذاكرة الجحاسوب).endiannessمختلفة (النهوية 

  ول يوجد أيةترتيب البيانات ف تمثيل نهوي-الصغير تستخدم فقط طريقة FAT12، FAT16، FAT32 وأنظمة اللفات BPBالقيم الستخدمة ف معاملت •
.هوي-كبيرتطبيقات للتنويعات معروفة تستخدم طريقة ن

قل ع  إ (قطا عFAT12/16قطا ع   0(
 ) ويتضمن التال: بايت512، بطول قطا ع واحد، (لنطقة الجحجوزة هو أول قطا ع ف اFAT16 و FAT12 وحدات تخزين قطا ع إقل ع

رمز تذكريبايتمثالولصف
إزاحة

ست عشي (عشي)

قفزة ل ا مة  ي عل ت
 هذه الشفرة من. EB3C90hعادة تكون  بايت، (ستكون وفق نظام اللفات وموقع شفرة القل ع). 3تعليمة القفز الغير مشو ط 

 JMP SHORT 3C  تفكك إل EB 3C 90أول ثلثة بايت أجل القفز إل موقع آخر ف البنامج وتنفيذ التعليمات الوجودة هنا ك. 
NOP 3 (قيمةC: (يمكن أن تكون مختلفة 

بايتوظيفةقيمة
EBقفزة قصيرةتعليمة قفزة قصيرة

SHORT JMP
1

3C1إزاحة نسبية
NOP1 ل عمليةتعليمة 90

  | ل عملية |3C| قفزة قصيرة (إل) | الجحيد بايت، وترجمتها : 3 حتى تشكل NOPإذا كانت قفزة قصيرة، يجب أن تملك 

EB 3C903BS_jmpBoot 000h (0)

ة ي اللصل قطع  ل ا نعي  ة لصا هوي
  تشير إل توقيع إلصدارة النظامسلسلة مجحارف (أو هوية نظام التهيئة)، هذا الجحقل يتضمن OEM ID  لصانعي القطع اللصليةهوية

.التهيئة ل يستخدمها بعد نظام التشغيل. MSWIN4.1. (القسم) عادة تكون وحدة التخزينالستخدم ف تهيئة 
  تفعل ذلك. وهذا سبب وجود سلسلة الجحارفFAT مشغلترغم أن أنظمة مايكروسوفت ل تهتم بهذا الجحقل بعض 

MSWIN4.1 كمجحاولة للتجنب مشاكل التوافق. يمكن وضع نص أخر ف هذا الجحقل، لكن بعض مشغلت ،FATلن تتعرف عل  
وحدة التخزين. يمكن اعتبار هذا الجحقل إشارة للنظام الستخدم ف تهيئة وحدة التخزين.

هويةنظام التهيئة
98MSWIN4.1 أو ويندوز OSR2 95ويندوز 

BPBبعض الصادر تعتب هذا الجحقل جزء من كتلة 

MSWIN4.18BS_OEMName 003h (3)

FAT12/16 BPBبداية معاملت الكتلة 
DOS 2.0 BPB (FAT12)ألصل العاملت الثمانية التالية من كتلة:

ات ف كل قطا ع ت ي ا ب ل ا  عدد 
 بايت. ويمكن أن يكون بإحدى القيم التالية:512حجم القطا ع عل الوسيط الفيزيائي، ف العادة يكون 

00 022BPB_BytsPerSec) 11 (00Bh

https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)


ترتيب بايتست عشيعشي

512200h00 02
1024400h00 04

2048800h00 08
40961000h00 10

 لستخدام  مصممةFAT بايت، غالبا النظمة لن تجحاول فجحص هذه القيمة لن معظم شفرة 512للتوافق يجب أن تكون دائما
 بايت ف كل قطا ع. ورغم أن أنظمة مايكروسوفت تدعم القيم الخرى، لكن ل ينصح باستخدامها.512

لكل عنقود ة  ي لنطق ا قطاعات  ل ا )عدد القطاعات لكل وحدة تخصيص (عدد 
 ؛ عادة تكون بإحدى القيم التالية:0  أكب من   2  قوة العدد حجم العنقود يجب أن يكون 

كيلوبايتبايتست عشيعشي
1h5120.5 قطا ع1

2h10241 قطا ع2
4h20482 قطا ع4

8h40964 قطا ع8
10h81928 قطا ع16

20h1638416 قطا ع32

40h3276832 قطا ع64

80h6553664 قطا ع128

 )، دعم وحدات التخزين الكبيرة65524 مقيد بعدد العناقيد التي يستطيع تعقبها، (تصل إل FAT16نظرا لن نظام ملفات 
 سيكون بزيادة عدد القطاعات ف كل عنقود. لكن الجحجم البدئي للعنقود ف وحدة التخزين سوف يعتمد كليا عل حجم

وحدة التخزين (ونظام اللفات الستخدم).
 32 بمعنى آخر، القيم التي تجعل حجم العنقود أكب من  بايت).32768 ( كيلوبايت32ل ينبغي استخدام حجم عنقود أكب من 

 كيلوبايت قد ل تعمل بالشكل الصجحيح وليست مدعومة ف الكثير من النظمة؛ ل تجحاول تعيين إحداها. رغم أن بعض إلصدارات
. هذه.FAT كيلوبايت لكل عنقود. عدة تطبيقات لن تعمل عل مثل وحدات التخزين64أنظمة التشغيل تسمح بالقيمة 
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الجحجوزة  قطاعات  ل )FAT32 قطا ع ف32، وFAT12/16 قطا ع ف1(ا
  ؛ يجب أنFATعدد القطاعات الجحجوزة (من أجل سجل القل ع) بداية من أول قطا ع ف وحدة التخزين إل بداية أول نسخة 

   ل تصلح أبدا ف هذا الجحقل لن النطقة الجحجوزة دائما تتضمن0القيمة . FAT16 و FAT12 عل وحدات تخزين 1تكون دائما 
. FAT، هذه القيمة تستخدم لجحساب موقع القطا ع الول الذي يتضمن نسخة قطا ع القل ع

 نفسه. قطا ع القل ع، وتشمل FATبمعنى آخر، هذا الجحقل يمثل عدد القطاعات التي تسبق بداية أول نسخة من 
 . لذلك تلك الشفرات لنFAT16 و FAT12  مصممة للعمل مع قطا ع واحد، مجحجوز من أجل وحدات تخزين FATعدة شفرات 

).32 (أي 20h عادة هي FAT32 ف هذا الجحقل. هذه القيمة ف1تجحاول التأكد من وجود القيمة 

 كبيرة جدا ول تتنسب مع الجحيز الخصص ف قطا ع إقل ع القسم.شفرة القل ع، فذلك يعني أن 1إذا كانت القيمة أكب من 
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نسخ  .)2 (عادة تكون .FATعدد 
 2 الخزن عل القرص. عادة، قيمة هذا الجحقل هي FAT. يمثل عدد نسخ FATهذا الجحقل الوجود ف كافة أنوا ع وحدات تخزين 

). 2  أو أكثر، رغم أن بعض النظمة ل تدعم أكثر من 1(ويمكن أن تكون 
 . وينبغي دائما أن تكونFAT1 تأتي مباشة بعد النسخة الول FAT2هذه النسخ ستكون متعاقبة عل القرص، أي النسخة الثانية 

هنا ك نسخة واحدة عل القل حاضة. جميع مشغلت أنظمة ملفات مايكروسوفت تدعم أيضا القيم الخرى ف هذا الجحقل.

  للستفادة1، هذه الوظيفة ل فائدة منها ف حماية البيانات، وتستخدم القيمة  بطاقات ذاكرة فل،شف الوسائط الخرى، مثل
  ل تتعرف عل مثل وحدات التخزين هذه.FAT. لكن بعض مشغلتFAT2من الساحة التي كانت ستشغلها النسخة 
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لجذر ا .512 (المكنة أو القص). عادة تكون عدد مدخلت 
 ) فذو الركز والجحجم الثابتين-بات الخالصة بأسماء اللفات والجلد التي يمكن تخزينها ف الجلد الجذر (32إجمال عدد الدخلت 

  .512عل القرص العادي للتوافق قيمة هذا الجحقل ستكون وحدة التخزين.
 ، واللفات والجلدات التي بأسماء ملفات طويلةكلصيقة اسم وحدة التخزينعلما أن إحدى هذه الدخلت سوف تستخدم 

 ، لكن إذا511عدة مدخلت ف كل ملف. هذا يعني أن العدد الكب لدخلت اللف والجلد ف الدليل الجذر هو تستخدم 
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اللفات الطويلة، سوف تنفد الدخلت قبل أن تصل إل ذلك الرقم (أي تستهلكها أسماء اللفات طويلة).استخدمت أسماء 

  يجب أن تتضمن القيمة لصفر فFAT32إذا كان الدليل الجذر غير ثابت هذه القيمة ستكون لصفر. لهذا السبب جميع أقراص 
 . وكل مدخلة512هذا الجحقل، هذا يعني أن الدليل الجذر سيكون بطول كيفي. ما عدا ذلك هذا الجحقل عادة يتضمن القيمة 

. عدد البايتات لكل قطا ع بايت. لكن لتجنب هدر الساحة، يجب أن يقبل هذا الجحقل القسمة عل حقل 32دليل تستهلك 

 . مثال:عدد البايتات لكل قطا ع  /32 *     عدد مدخلت الجذر
 قطا ع هي طول جدول الدليل 14  = بايت512  / بايت32 * مدخلت 224

لجمال ا قطاعات  ل ا  عدد 
 ميغابايت).32(إذا كانت وحدة التخزين أقل من  ف القراص الصغرى فقط

-بت، تشمل القطاعات التي تجحتلها الناطق الربعة ويتكون منها نظام ملفات عل وحدات التخزين.16إجمال عدد القطاعات 
 العدد قطا ع، هذا الجحقل سيتضمن العدد الجمال للقطاعات، وحقل 65.536إذا كانت وحدات التخزين ألصغر من •

  إذا كانت وحدات تخزين01h سوف تكون MBR، وهوية النظام ف 0 سيكون  -بت  32      الجمال الكب للقطاعات
FAT12 04 أوh إذا كانت وحدات تخزين FAT16.

  -  32      العدد الجمال الكب للقطاعاتوحقل  ، 0 قطا ع أو أكب هذا الجحقل سيكون 65.536إذا كانت وحدة التخزين •
. (راجع كتيب: نو ع القسم)06h ستكون MBRسوف يتضمن العدد الفعل للقطاعات. هوية النظام ف بت 

 . إذا كانت القيم غيرجدول القساملجحظ أن هذا الجحقل ينبغي أن يتضمن نفس القيمة أو أقل مثل قيمة الجحقل القابل ف 
 متساوية، ستستخدم القيمة اللصغر ف احدهما. هذا الجحقل ينبغي أن يكون كبير بما فيه الكفاية حتى يتضمن عل القل

، والدليل الجذر، إن وجد.FATالقطاعات الجحجوزة، وجميع نسخ 
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وسيط ل ا والصف 
. تقبل الفصل عل معظم الوسائط التي F0h عل جميع الوسائط الثابتة، و F8hبايت والصف الوسيط ؛ عادة يكون 

 هذا البايت يقدم معلومات عن الوسيط الستخدم. الجدول التال يعرض بعض قيم والصف الوسيط العتف بها مع وسائطها (ف
). لجحظ أن بايت والصف الوسيط يمكن أن يرتبط بأكثر من سعة للقرص.FATقطا ع إقل ع 

FAT1هذه نفس القيمة التي يجب أن تكون ف البايت السفل ف الدخلة الول من 
 وتقريبا لم تعد تستخدم. )FAT12/16هذه القيم تعود إل أقراص مايكروسوفت دوس القديم (

بايتسعةنو ع القرصقطاعاترؤوسعدد الساراتدوس
F0 ميغابايت2.88-بولصة802363.5ذو وجهين

F0 ميغابايت1.44-بولصة3.3802183.5ذو وجهين
F8?قرص مثبت2.0

F9 كيلوبايت720-بولصة3.280293.5ذو وجهين
F9 ميغابايت1.2-بولصة3.0802155.25ذو وجهين

FA كيلوبايت320كلهما ؟9 أو 2.08018وجه واحد
FA؟RAM diskمن أجل أقراص الذاكرة  

FB كيلوبايت640كلهما ؟9 أو 8028ذو وجهين
FC كيلوبايت180-بولصة2.040195.25وجه واحد

FC؟ كيلوبايت-بولصة8؟؟77؟
FD كيلوبايت360-بولصة2.040295.25ذو وجهين

FD كيلوبايت500-بولصة2.0772268ذو وجهين
FE كيلوبايت160-بولصة1.040185.25وجه واحد

FE ميغابايت1.2-بولصة2.077288ذو وجهين
FE كيلوبايت250-بولصة1.0771268وجه واحد

FF كيلوبايت320-بولصة1.140285.25ذو وجهين

  بولصة5.25رقم السار ورقم السطوانة ورقم الرأس و رقم الجانب جميعها يرتكز عل الصفر. عل سبيل الثال، القراص الرنة 
 5.25. كذلك الجحال مع أرقام الرؤوس والجوانب. مثل،  نفس القراص الرنة 39 إل 0 مسار من 40 كيلوبايت تملك 360حجم 

). 1 و 0 (تقابل الرأس 1 إل 0بولصة تملك جوانب من 
. 9 إل 1 كيلوبايت تملك قطاعات من 360 بولصة حجم 5.25لكن القطاعات ترتكز عل الواحد. مثل،  القراص الرنة 
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كل  ل قطاعات  ل ا -بت).16. (قطاعات FATعدد 
  وعددFATsالجحاسوب سوف يستخدم هذا العدد مع عدد نسخ   عل وحدة التخزين.FATعدد القطاعات الشغولة من كل نسخة 

 القطاعات الجحجوزة لتجحديد بداية الدليل الجذر. الجحاسوب يستطيع أيضا تجحديد بداية منطقة بيانات الستخدم عل وحدة التخزين
  )512وفقا لعدد الدخلت ف الدليل الجذر. (

 عدد القطاعات، هذا الجحقل ل يستخدم وسيكون لصفر، والقيمة الفعلية ستكون ف حقل FAT32ف أقراص •
.   -بت  32  لكل نسخة جدول توزيع ملفات 

  إذا كان الجحقل ليس لصفر، وكذلكFAT32 لن يعمل مع أقراص FAT32ف مايكروسوفت، مجحمل إقل ع •
  لن تعمل مع القراص إذا كان الجحقل لصفر. لذلك القيمة يجب أن تكون مناسبةFAT12/16مجحملت إقل ع 

.  -بت  16      العدد الجمال اللصغر للقطاعات لهذا الجحقل، كما هو حال حقل
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 DOS 3.0 BPB (FAT12, FAT16), DOS 3.31 BPB (FAT12, FAT16, FAT16B)ألصل العاملت الثلثة التالية، الكتلتان:
DOS 3.31 BPB وDOS 3.0 BPB ف  غير متوافقةالقطاعات الخفي، لكن حقل DOS 3.31 BPB وDOS 3.0 BPB ف متماثل عدد الرؤوس، وحقل  عدد القطاعات ف كل مسارالجحقلن القابلن لجحقل

ر كل مسا ل قطاعات  ل ا عدد 
 ).13h عل القرص الثابت. (الرئي للنداء القاطعة 63عادة يكون (وعدد القطاعات لكل رأس). يمثل عدد القطاعات لكل مسار 

 عدد القطاعات لكل رأس). تهيئة منخفضة الستوى الظاهرية الستخدمة عند تهيئة القرص (قياسات القرصهذه القيم جزء من 
هو عدد القطاعات الجتمعة تجحت رأس واحد. 

 . إذا كان هذا القسم يستخدمعدد السطوانات لكل رأس) يعكس 0x1A (عند   عدد الرؤوس لكل أسطوانة•
 . إذا كانتBIOS، يجب أن تكون هذه القيم نفس القيم العائدة من نظام CHS عنونة الكتل الفيزيائية

مختلفة، فذلك يعني أن إعدادات القرص خاطئة والقسم ل يصلح للستعمال. 
  عن طريق تعيينBIOS ف نظام DPT جدول معاملت القرص الرنف مايكروسوفت، مجحمل القل ع يغير •

 كما تقرا من قرص القل ع.عدد القطاعات لكل رأس لهذه البنية إل  عدد القطاعات لكل مسارحقل
. LBA عنونة الكتل النطقيةالقيم ف هذه الجحقول ل تهم نظام •
  كما هو الجحال مع الوسيط القابلجانب، تستبدل بكلمة رأس : أحيانا كلمة side = الجانب headالرأس •

للفصل مثل القرص الرن.
 السار. : ف القرص الرن ذو وجه واحد/وجهين، يستخدم عادة cylinder = السطوانة trackالسار •

 ف حالة أكثر من رأسين، السطوانةوتستخدم

 ف القرص الثابت والرن CHSقياسات القرص
)Cالسطوانات (=)Hالرؤوس (÷السارات
)Hالرؤوس (=) Cالسطوانات (÷السارات 
السارات=)Hالرؤوس (×) Cالسطوانات (
مجمو ع القطاعات=) Sعدد القطاعات ف كل مسار (×السارات 

مجمو ع البايتات= بايت لكل قطا ع512×مجمو ع القطاعات 

 الرؤوس *  السطوانات *  عدد القطاعات لكل مسار*حجم القطا ع  = السعة القصوى للوسيط
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لرؤوس ا عدد 
 .2 عل القرص الثابت. ف القرص الرن ذو وجهين ستكون 255عدد الرؤوس/الجوانب (لكل أسطوانة) (قراءة/كتابة) عادة تكون 

).تهيئة منخفضة الستوى ( الظاهرية الستخدمة عند تهيئة القرصقياسات القرصهذه القيم جزء من 
04 002BPB_NumHeads01Ah (26)

ية الخف قطاعات  ل ا
 هذا هو عدد القطاعات (الخفية) عل القرص الفيزيائي التي تسبق بداية القسم الذي يتضمن وحدة التخزين، قبل قطا ع القل ع

 لول وحدة تخزين. 63نفسه. عادة تكون 

.13hهذا الجحقل له علقة فقط بالوسيط الرئي للنداء القاطعة •
 ف الوسيط الغير مقسم (أي بدون أقسام).0هذا الجحقل يجب أن يكون دائما •
  يمكن.مناطق البيانات ولدليل الجذرهذا الجحقل يستخدم أثناء عملية القل ع لجحساب الجحيد الطلق إل ا•

 نفسه.جدول القساماعتباره عدد القطاعات بين بداية القسم و
.garbage)، عادة تتضمن ما يدعى high word بايت العليا (2ف اللصدارات القديمة من دوس، •
 القطاعات. إذا كانت جدول القسام ف عدد القطاعات التي تسبق القسمهذا الجحقل يجب أن يكون نفس •
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 يعتب قطا ع القل ع فاسد والقسم ل، جدول القسام ف القطا ع النسبي ليست مثل التي ف حقل الخفية
يصلح للستعمال. 

  ف الجحوسبة، تعني بيانات خاطئة، بل معنى، أو غير مرغوبة. أو إدخال غير مناسب أو خاطئ ؛ البياناتgarbageالقمامة 
بل فائدة أو لم تعد مطلوبة.

DOS 3.2 BPB (FAT12, FAT16)ألصل العامل التال كتلة:
DOS 3.31 BPB و DOS 3.2 BPB بين غير متوافق العدد الجمال للقطاعات

لجمال ا قطاعات  ل ا عدد 
 ميغابايت).32ف القراص الكبى (إذا كانت وحدة التخزين أكب من 

-بت، تشمل القطاعات التي تجحتلها الناطق الربعة ويتكون منها نظام اللفات عل وحدات التخزين.32إجمال عدد القطاعات 
 وحقل قطا ع أو أكثر هذا الجحقل سوف يتضمن العدد الجمال للقطاعات، 65.536إذا كانت وحدة التخزين بجحجم •

).06h ستكون MBR. وهوية النظام ف 0 سيكون   -بت  16      العدد الجمال اللصغر للقطاعات
 العدد الجمال اللصغروحقل ، 0 قطا ع، هذا الجحقل يجب أن يكون65.536إذا كانت وحدات التخزين ألصغر من •

  إذا كانت وحدات تخزين01h سوف تكون MBRالتعداد. وهوية النظام ف سوف يتضمن   -بت  16      للقطاعات
FAT12 04 وh إذا كانت وحدات تخزين FAT16.
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 ة (شفرةشفرة لللو ) أPC DOS 3.4 ،OS/2 1.0 ،DOS 4.0 (استخدمت لول مرة ف القراص الهيئة ف أنظمة FAT12/16 EBPB الكتلة المتدة تأتي إما حقول FAT12/16 BPBبعد معاملت الكتلة العيارية 
.024h بداية من الجحيد FAT32.  الجحقول التالية سوف تختلف عن نظيرتها ف FAT16 و FAT12القل ع)، وتتضمن معلومات تستخدم فقط ف وحدة تخزين 

FAT12, FAT16, FAT16B, HPFS ف وحدات تخزين EBPBبنية 
ملحظة

إزاحة بايت  DOS 4.0 EBPBاسم الجحقل
)FAT12, FAT16, FAT16B, HPFS(

DOS 3.4 EBPB
 (FAT12, FAT16, FAT16B)

DOS 3.4 EBPB 024h (36)رقم القرص مشابه  1 رقم القرص الفيزيائي

025h (37) 1 الرأس الجحال (مجحجوزة ؛ أعلم ويندوز أن تي)

 ") ومشابه لكتلة4.1  يعرف بـ "0x29التوقيع 
DOS 3.4 EBPB و NTFS EBPB

 " ومشابه لكتلة4.0 يعرف بـ "0x28التوقيع 
DOS 4.0 EBPB و NTFS EBPB 026h (38) 1 توقيع إقل ع ممتد

DOS 3.4 EBPBرقم تسلسل مشابه  027h (39) 4 الرقم التسلسل لوحدة التخزين
02Bh (43) 11 لصيقة اسم وحدة التخزين

036h (54) 8 نو ع نظام اللفات

لقرص ا رقم 
. INT 13h الستخدم مع نداء القاطعة BIOSرقم القرص النطقي ف دوس الرتبط برقم القرص الفيزيائي ف 

  = قسم أول)، بغض80hف القراص الثابتة ( .0x80”)، بينما تبدأ من B” أو “A (دائما تأخذ “0x00ترقيم القراص الرنة يبدأ من 
 عادة يتم تعيين و.BIOSالنظر عن عدد القراص الثابتة الوجودة، لن هذه القيمة لها علقة فقط بقرص القل ع الجحدد ف نظام 

 حتى يتم تجحديد القرص الذي سيكون النفاذ إليه.INT 13 BIOSهذه القيمة قبل إلصدار نداء القاطعة 
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.مجحجوزة
.FAT. عند تهيئة وحدات تخزين 0قيمة هذا الجحقل ستكون دائما 

.CHKDSK يستخدم هذا البايت لتخزين اثنان من أعلم يندوز أن تيكن ول
ف القل ع التال.الفجحص الل ، ويشير لضورة تشغيل كثيرة الخطاء (ترتيب منخفض) علم وحدة التخزين 0بت •
، يشير لضورة عمل تفجحص دقيق للسطح ف إقل ع تال.I/O (ترتيب منخفض) علم أخطاء الدخال/الخراج 1بت•

.0 ستكون دائما خالية). وينبغي لدوات التهيئة تعين الجحقل إل 2-7(البتات

 /السار الذي (يتضمن) يقع عليه قطا ع القل ع، لكن القيمةالسطوانة: ف اللصل، كانت تستخدم لتخزين الرأس الجحال 
 ف الوسوعة الجحرة.BPBكتلة معاملت الخزنة عل القرص حاليا ل تستخدم عل هذا النجحو. لعلومات أكثر راجع 
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ممتد قل ع  إ يع  وق ت

 حتى تتعرف عليه أنظمة ويندوز أن تي. 0x29 أو 0x28يجب أن تكون 
. 00h، سوف تشير إل وجود الجحقول الثلثة التالية. وإل، ستكون 29hإذا كانت القيمة هي 

إزاحةحجمحقل

291BS_BootSig026h (38)



027h (39) بايت4الرقم التسلسل لوحدة التخزين

02Bh (43) بايت11لصيقة اسم وحدة التخزين
036h (54) بايت8نو ع نظام اللفات

تخزين  ل ا وحدة  ل تسلسل  ل ا رقم  ل -بت32ا
  لتعقب وحدة التخزين عللصيقة اسم وحدة التخزينرقم تسلسل عشوائي لكن فريد ومخزن ف ترتيب معكوس، يستخدم مع 

  معرفة هوية القرص). عادة القيمة تولد باستخدام التاريخ والوقت زمن تهيئة وحدةFATالوسيط القابل للزالة (يسمح لشغلت
التخزين. علما أنه ل يمكن استجا ع (استخراج) التاريخ والوقت بواسطة الرقم التسلسل. 
مثال عل حسابها ثم تجحويلها إل النظام الست عشي

رقم تسلسلتاريخوقت

200135,2A,E7,15-03-10أكتوبر  مساء 2:22:32.50

 بايت الخيرة2ثاني بايتأول بايت
) + الدقائق + السنوات256] × 12(الساعات [إذا كان الساء + الشهر +  الثوانيمل ثانية +  اليام

50 + 3 = 5310 + 32 = 42(2 + 12 = 14 * 256 = 3584) + 22 + 2001 = 5607

35-> = 532A-> =42E7,15-> 15,e7-> =5607

ED 15 77 384BS_VolID027h (39)

تخزين ل ا اسم وحدة  قة  لصي
  الخزنة الن (ف الدليل الجذر)لصيقة اسم وحدة التخزينيجب أن تتطابق مع مدخلة لصيقة اسم وحدة التخزين (ف القسم) 

.NO NAMEيجب أن يتضمن هذا الجحقل القيمة إذا كانت الدخلة غير موجودة، كملف خاص. 

 نظام دوس يضع لصيقة السم هذه عند تهيئة القرص ويجددها مع مدخلة لصيقة اسم وحدة التخزين ف الدليل الجذر عند
”.Labelإنشائها أو تغييرها باستخدام مثل المر "

MSDOS710 11BS_VolLab02Bh (43)

لفات ل ا م  ظا ن نو ع 
 تقول أن هذا الجحقل غير مستخدم من قبل ويندوز أكس بي.FAT16وثائق مايكروسوفت الخالصة بنظام ملفات 

 . عند تهيئة القرص يجب أنهذا الجحقل لغرض معلوماتي/إعلمي فقطهذا الجحقل عبارة عن سلسلة مجحارف، مجحشوة بفراغات. 
يكون بإحدى السلسل التالية

 FAT16␠␠␠ FAT12␠␠␠ FAT␠␠␠␠␠
 الستخدم، رغم أن هذا الجحقل:FATيجب تعيين قيمة هذا الجحقل وفق نو ع نظام اللفات 

، ل يجحدد نو ع نظام اللفات •
، !BPB/EBPBوليس جزء من معاملت كتلة •
، قد يكون تعيين هذا الجحقل خاطئ أو غير موجودو•
. نظام التشغيل ل يستخدم هذا الجحقل بعد التهيئةو•

 من خارج مايكروسوفت سوف تتفجحص هذا الجحقل.FATرغم ذلك كله، بعض مشغلت نظام ملفات 

FAT16   8BS_FilSysType036h (54)

 وبداية شفرة القل ع وتوقيع القل عFAT12/16 EBPBنهاية معاملت الكتلة المتدة 
لقل ع ا شفرة 

 بداية الجزء الذي بدون تهيئة من قطا ع القل ع. والذي يتضمن بيانات وشفرة يتم تنفيذها عند إقل ع القرص. ف وحدة التخزين
  تنفيذية. مسؤولة عن تنفيذ كل ما هو مطلوب من أجل شفرة إقل ع عبارة عنEBPBالقابلة للقل ع، النطقة التي تل كتلة 

 . هذه الشفرة سوف تكون مختلفة بين أنظمة التشغيل وإلصداراتها، مثل ف مايكروسوفت دوس، شفرةعملية القل عاستمرار 
  ف.IO.SYS ف نظام اللفات، وتجحمل جزء منه ف الذاكرة ثم تقفز إل مدخلة مخصصة ف IO.SYSالقل ع سوف تجحدد موقع ملف 

 ،  ثم تجحميله ف الذاكرة، ثم تنقل عملية التنفيذ إل ذلك اللف. أيNTLDRأنظمة ويندوز أن تي، هذه الشفرة تجحدد موقع اللف 
عمل شفرة القل ع سيكون مختلف بين أنظمة التشغيل. 

أيضا القراص الرنة التي ل تقبل القل ع تملك شفرة تنفيذية ف هذه النطقة. الشفرة ضورية لعرض رسائل الخطاء الألوفة، "
Non-system disk أو disk error" ف معظم القراص الرنة العيارية الهيئة ف م.س-دوس بدون استخدام خيار "system.”

448BS_BootCode03Eh (62)متفاوت

لقل ع.  ا يع قطا ع  وق )55AAh(يجب أن يكون دائما ت
  (يقبل القل ع). التطبيقات الخرى تستخدم هذا التوقيع لتجحقق منقطا ع تنفيذي أن هذا القطا ع BIOSهذه الشفرة تخب نظام 

  (أي عند1FEh أن يكون دائما عند الجحيد . هذا التوقيع يجبعدد البايتات لكل قطا عتجحميل القطا ع الصجحيح. ومهما كانت قيمة 
 بايت فهذه تعني أيضا نهاية القطا ع.512). إذا كان القطا ع بجحجم 510-511

55 AA2BS_Signature1FEh (510)



قل ع  إ قطا ع  ة  ي ن ب يل  علوي)FAT12/16تجحل ل ا جزء  ل ا )  
 بايت)3تعليمة القفزة، الغير مشوطة (

 بايت)8هوية لصانعي القطع اللصلية (النظام الستخدم ف التهيئة) (
  BPB      منطقة معاملت

 بايت)2عدد القطاعات الجحجوزة بداية من أول قطا ع ف وحدة التخزين ( بايت)1عدد القطاعات لكل عنقود ( بايت)2عدد البايتات ف كل قطا ع (

 بايت)2-بت (القديم) (16العدد الجمال اللصغر للقطاعات  بايت)2عدد مدخلت الجذر الجحتملة ( بايت)1 ف نظام اللفات (FATعدد نسخ 

 بايت)2عدد القطاعات لكل مسار (وعدد القطاعات لكل رأس) ( بايت)2 ـ(FATعدد القطاعات ف كل نسخة  بايت)1بايت والصف الوسيط (

 بايت)4-بت (الجديد) (32 العدد الكب الجمال للقطاعات  بايت)4عدد القطاعات الخفية التي تسبق القسم ( بايت)2عدد الرؤوس لكل أسطوانة (

  EBPB  منطقة معاملت 

 بايت)1توقيع إقل ع ممتد ( بايت)1مجحجوزة ( بايت)1رقم القرص الفيزيائي (

 بايت)8نو ع نظام اللفات ( بايت)11لصيقة اسم وحدة التخزين (ف القسم) ( بايت)4الرقم التسلسل لوحدة التخزين (

منطقة الشفرة
شفرة إقل ع تنفيذية. مسؤولة عن تنفيذ كل ما هو مطلوب من أجل استمرار عملية القل ع. هذه الشفرة سوف تكون مختلفة بين أنظمة التشغيل

CHS 0-1-1الوقع (القطا ع الطلق)  , LBA 63
<-- شفرة أسكي -->   <----------------  ست عشري  ---------------->      

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

0000: EB 3C 90 4D 53 57 49 4E 34 2E 31 00 02 04 01 00 [.<.MSWIN4.1.....] 
0010: 02 00 02 00 00 F8 CD 00 3F 00 04 00 3F 00 00 00 [........?...?...] 
0020: C1 32 03 00 80 00 29 ED 15 77 38 4D 53 44 4F 53 [.2....)..w8MSDOS] 
0030: 37 31 30 20 20 20 46 41 54 31 36 20 20 20 33 C9 [710   FAT16   3.] 
0040: 8E D1 BC FC 7B 16 07 BD 78 00 C5 76 00 1E 56 16 [....{...x..v..V.] 
0050: 55 BF 22 05 89 7E 00 89 4E 02 B1 0B FC F3 A4 06 [U."..~..N.......] 
0060: 1F BD 00 7C C6 45 FE 0F 38 4E 24 7D 20 8B C1 99 [...|.E..8N$} ...] 
0070: E8 7E 01 83 EB 3A 66 A1 1C 7C 66 3B 07 8A 57 FC [.~...:f..|f;..W.] 
0080: 75 06 80 CA 02 88 56 02 80 C3 10 73 ED 33 C9 FE [u.....V....s.3..] 
0090: 06 D8 7D 8A 46 10 98 F7 66 16 03 46 1C 13 56 1E [..}.F...f..F..V.] 
00A0: 03 46 0E 13 D1 8B 76 11 60 89 46 FC 89 56 FE B8 [.F....v.`.F..V..] 
00B0: 20 00 F7 E6 8B 5E 0B 03 C3 48 F7 F3 01 46 FC 11 [ ....^...H...F..] 
00C0: 4E FE 61 BF 00 07 E8 28 01 72 3E 38 2D 74 17 60 [N.a....(.r>8-t.`] 
00D0: B1 0B BE D8 7D F3 A6 61 74 3D 4E 74 09 83 C7 20 [....}..at=Nt... ] 
00E0: 3B FB 72 E7 EB DD FE 0E D8 7D 7B A7 BE 7F 7D AC [;.r......}{...}.] 
00F0: 98 03 F0 AC 98 40 74 0C 48 74 13 B4 0E BB 07 00 [.....@t.Ht......] 
0100: CD 10 EB EF BE 82 7D EB E6 BE 80 7D EB E1 CD 16 [......}....}....] 
0110: 5E 1F 66 8F 04 CD 19 BE 81 7D 8B 7D 1A 8D 45 FE [^.f......}.}..E.] 
0120: 8A 4E 0D F7 E1 03 46 FC 13 56 FE B1 04 E8 C2 00 [.N....F..V......] 
0130: 72 D7 EA 00 02 70 00 52 50 06 53 6A 01 6A 10 91 [r....p.RP.Sj.j..] 
0140: 8B 46 18 A2 26 05 96 92 33 D2 F7 F6 91 F7 F6 42 [.F..&...3......B] 
0150: 87 CA F7 76 1A 8A F2 8A E8 C0 CC 02 0A CC B8 01 [...v............] 
0160: 02 80 7E 02 0E 75 04 B4 42 8B F4 8A 56 24 CD 13 [..~..u..B...V$..] 
0170: 61 61 72 0A 40 75 01 42 03 5E 0B 49 75 77 C3 03 [aar.@u.B.^.Iuw..] 
0180: 18 01 27 0D 0A 49 6E 76 61 6C 69 64 20 73 79 73 [..'..Invalid sys] 
0190: 74 65 6D 20 64 69 73 6B FF 0D 0A 44 69 73 6B 20 [tem disk...Disk ]
01A0: 49 2F 4F 20 65 72 72 6F 72 FF 0D 0A 52 65 70 6C [I/O error...Repl] 
01B0: 61 63 65 20 74 68 65 20 64 69 73 6B 2C 20 61 6E [ace the disk, an] 
01C0: 64 20 74 68 65 6E 20 70 72 65 73 73 20 61 6E 79 [d then press any] 
01D0: 20 6B 65 79 0D 0A 00 00 49 4F 20 20 20 20 20 20 [ key....IO      ]
01E0: 53 59 53 4D 53 44 4F 53 20 20 20 53 59 53 7F 01 [SYSMSDOS   SYS..] 
01F0: 00 41 BB 00 07 60 66 6A 00 E9 3B FF 00 00 55 AA [.A...`fj..;...U.] 

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

)LBA 63 (CHS 0-1-1 سطر). عند العنوان: 32 بايت (16، كل سطر 95، ويندوز FAT16قطا ع إقل ع وحدة التجحزين 

قل ع  إ قطا ع  ة  ي ن ب يل  لسفل)FAT12/16تجحل ا جزء  ل ا )  
رسائل الخطاء وأسماء ملفات النظام الثلثة

 بايت)11 (أسماء ملفات النظام الثلثة بايت !)84رسائل الخطاء ( بايت)4مواقع البيانات (

 بايت)11 (أسماء ملفات النظام الثلثة بايت)3مواقع البيانات ( بايت)11 (أسماء ملفات النظام الثلثة

منطقة الشفرة
 (إذا كان القطا ع سليم !).55AAhتوقيع قطا ع القل ع ؛ سيكون دائما 

00h  وينتهي أخيرا ببايت FFh، وينتهي ببايت 0Ah و 0Dh بايت 2كل سطر رسالة خطأ يبدأ بـ 
بايتست عشي (مجحرف) / بايت أسكيشفرة 

0Dh (13)Carriage Returnمجحرف رجو ع إل السطر، مرجع إل السطر
CRLF

1
0Ah (10)Line Feed1مجحرف تزويد سطر

00h (00)(sz)1نهاية لصفرية (سلسلة + بايت لصفر)
FFh (255)1بايت يشير إل الشفرة التي سيتم تفجحصها

https://en.wikipedia.org/wiki/Null-terminated_string
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


قل ع  إ FAT32سجل 
 . سجل إقل ع القسموحدة التخزينمجحجوزة من أجل سجلت القل ع العتيادية والحتياطية ف بداية  قطا ع 32، رغم أن هنا ك قطاعات 3 بطول سجل إقل ع القسم، FAT32 وحدة تخزينف 

 )71، 70، 69. (القطاعات الطلقة 8، و 7، 6) والنسخة الحتياطية من سجل القل ع تقع ف القطاعات 65، 64، 63، (أي قطاعات القرص الطلقة 2، 1، 0 يقع ف القطاعات النطقية VBRالعتيادي 
  عل القرص (أو القسم الوحيد عل القرص). لكن القطاعات الطلقة يمكن أيضا أن تتواجدللقسم الول ول تتغير طوال فتة الستعمال العادي. هذا بالنسبة وحدة التخزين تهيئةوجميعها تنشأ عند 

ف مكان أخر إذا كان القرص يملك أقسام لنظمة أخرى.
  من سجل القل ع ستكون ف الستة قطاعات اللحقة. ثم يأتيالنسخة الحتياطية، يستخدم منها فقط القطاعات الثالثة الول. وحدة التخزين قطاعات من 6) سجل القل ع يجحتل أول  98  ويندوز (ف 

). قطا ع32أخر تتضمن فقط قيم ألصفار لكنها تبقى جزء من النطقة الجحجوزة (أي  قطا ع 20 بعدها مباشة
. شفرة القل ع يتضمن بقية القطا ع الثالث. وFAT32 قطا ع معلومات نظام اللفات يشغله القطا ع الثاني. EBPB و BPBومعاملت شفرة القل ع  يتضمن جزء من سجل إقل ع من كل أول قطا ع

).-بايت4 (حساب العناقيد الجحرة، وتجحديدا ف قيمة حقل قطا ع معلومات نظام اللفاتالختلف الوحيد بين نسختي سجل القل ع (العتيادية والحتياطية) سيكون ف 
).      512 و 511، أيضا ف القطا ع الكب سيظل التوقيع عند موقع البايت  بايت512 الخيرة (حجم القطا ع  بايت2 يجحتل 0xAA55 ف كل قطا ع من الثلثة قطاعات، التوقيع

  تملك حقول إضافية. عناوين الزاحة ف قطا ع القل ع أيضا تختلف عن نظيرتها ف سجل إقل عFAT32 BPB، لكن كتلة FAT16 تشبه كثيرا بنية قطا ع إقل ع FAT32بنية قطا ع إقل ع وحدة تخزين 
FAT16 التي ل تتوافق مع نظام ملفات أنظمة التشغيل. علما أن FAT32ل يمكنها قراءة وحدات تخزين FAT32.

إزاحةبايتاسم الجحقل
3000h (0)تعليمة القفزة

OEM ID8003h (3)هوية لصانعي القطع اللصلية 
BPB 5300Bh (11)معاملت كتلة 

EBPB 26040h (64)معاملت الكتلة المتدة
42005Ah (90)شفرة إقل ع ابتدائية

21FEh (510)توقيع القطا ع (علمة نهاية القطا ع)

 وترتيبها سيكون بالشكل التال:وحدة التخزين (أي القطاعات الجحجوزة) ف سجل القل ع تأتي قطاعات   ]  32  [ 63  القطاعات الخفيةبعد

000102030405060708

091011121314151617
181920212223242526
272829303132333435
363738394041424243
454647484950515253
545556575859606162

FAT32بنية سجل القل ع 

مجحتوى)فيزيائي /  خطيعنوان (سجل القل ع

، شفرة القل ع، التوقيعBPB/EBPBتعليمة القفزة، هوية لصانعي القطع اللصلية، معاملت0CHS 0-1-1, LBA 63القطا ع النطقي قطا ع القل ع 
التوقيع، ومعلومات تستخدم لساعدة برمجية نظام اللفات1CHS 0-1-2, LBA 64القطا ع النطقي قطا ع معلومات نظام اللفات 

).12يتضمن شفرة إقل ع إضافية والتوقيع. (أو يتضمن فقط التوقيع إذا استخدم القطا ع 12CHS 0-1-3, LBA 65  أو 2القطا ع النطقي قطا ع شفرة القل ع 

 قطاعات النسخة الحتياطية
قطا ع القل ع 6CHS 0-1-7, LBA 69القطا ع النطقي 
قطا ع معلومات نظام اللفات7CHS 0-1-8, LBA 70القطا ع النطقي 

 12يتضمن فقط التوقيع إذا استخدم القطا ع النطقي قطا ع شفرة القل ع8CHS 0-1-9, LBA 71القطا ع النطقي 

 ف المثلة التالية سوف يعرض بنية هذه القطاعات.أسكي مع شفرة الست عشيالطرح     

النسخة الحتياطيةسجل القل ع

غير مستخدمة

FAT قطا ع الخيرة تتضمن بداية أول نسخة من 31
95القطا ع الطلق قطا ع ) =   33  + 62أو عند القطا ع الطلق  (32القطا ع النطقي  عند

https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_loader
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_partitioning
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_formatting
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_Boot_Record
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)


)0، (القطا ع FAT32بنية قطا ع إقل ع القسم                                                                           ]  21  [ (القطا ع الول ف سجل القل ع) FAT32قطا ع إقل ع وحدة التجحزين 

رمز تذكريبايتمثالولصف
إزاحة

)عشي (ست عشي

قفزة ل ا مة  ي عل  وفق نظام اللفات وموقع شفرة القل ع).EB5890h  (عادة تكون ت
 من أجل القفز إل موقع آخر ف البنامج وتنفيذ التعليمات الوجودة هنا ك. بمعنى آخر هذه التعليمة تأمر الجحاسوب بتجاوز

 2 بايت لكن فقط 3) ف شفرة القل ع التنفيذية. ورغم أنها تتكون من05Ah إل أول بايت (عند الجحيد EBPB و BPBمعلومات 
 JMP SHORT 58  تفكك إل EB 58  90أول ثلثة بايت ). القفزة القصيرةبايت الول هي التي تشكل التعليمة الفعلية (أي 

NOP الخيارات الصالجحة ف البايت الول هي  قد تكون مختلفة)، 58 (قيمةEB أو E9.(قفزة قريبة) = 

بايتوظيفةقيمة

EB قفزة قصيرةتعليمة القفزة
SHORT JMP

1
1إزاحة نسبية58

NOP.1 ل عمليةتعليمة 90

EB 58 903BS_jmpBoot000h (0)

ة  ي اللصل قطع  ل ا نعي  ة لصا (اسم ورقم إلصدارة نظام التشغيل)هوي
 . لكن نظامMSWIN4.1 يشير إل النظام الستخدم ف تهيئة وحدة التخزين. عادة، يكون OEM IDهوية لصانعي القطع اللصلية 

التشغيل ل يستخدمها بعد التهيئة.

BPBبعض الصادر تعتب هذا الجحقل جزء من كتلة 

MSWIN4.18BS_OEMName003h (3)

هذه الكتلة ستكون أكب من الكتلة العيارية) (FAT32 BPBبداية معاملت الكتلة 
 . علما أن بعض إلصدارات ويندوزFAT32. تتضمن معلومات متجانسة مع الكتلة العيارية، لكنها أيضا تتضمن عدة حقول إضافية خاص بنظامFAT16/FAT12 BPB هي نسخة ممتدة من كتلة FAT32 BPBالكتلة 
OSR2 واللصدارات اللحقة تستخدم بنية مختلفة من BPB.(نذكرها هنا، فقط للشارة) ،

DOS 3.31 BPB (FAT12, FAT16, FAT16B)العاملت التالية ألصلها من كتلة:

ات ف كل قطا ع ت ي ا ب ل ا عدد 
 بايت. ويمكن أن يكون بإحدى القيم التالية:512حجم القطا ع عل الوسيط الفيزيائي، ف العادة يكون 

ترتيب بايتست عشيعشي
512200h00 02
1024400h00 04
2048800h00 08
40961000h00 10

 لستخدام  مصممةFAT بايت، غالبا النظمة لن تجحاول فجحص هذه القيمة لن معظم شفرة 512للتوافق يجب أن تكون دائما
 بايت ف كل قطا ع. ورغم أن أنظمة مايكروسوفت تدعم القيم الخرى، لكن ل ينصح باستخدامها.512

00 022BPB_BytsPerSec00Bh (11)

ية ف كل عنقود لنطق ا قطاعات  ل ا عدد 
 ؛ عادة تكون بإحدى القيم التالية:0 أكب من   2  قوة العدد  ؛ يجب أن يكون عدد القطاعات لكل وحدة تخصيص

كيلوبايتبايتست عشيعشي

11h5120.5
22h10241

44h20482
88h40964

1610h81928
3220h1638416

6440h3276832
12880h6553664

  يسمح بإنشاء وحدات تخزين بجحجمFAT32حجم العنقود البدئي يعتمد عل حجم وحدة التخزين. ف ويندوز أكس بي تطبيق 
  واللحقة) يمكنOSR2 95 جيجابايت. عل أية حال، وحدات التخزين الكب التي تنشأ ف النظمة الخرى (مثل ويندوز 32أقص

الولصول إليها أيضا ف ويندوز أكس بي.

101BPB_SecPerClus00Dh (13)

لجحجوزة ا قطاعات  ل ا 002BPB_RsvdSecCnt00Eh (14) 20عدد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Decimal
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32


  (رغم أنها قد تتفاوت حسب إعدادات32؛ يجب أن تكون      0  القطا ع النطقي ، بداية من  النطقة الجحجوزةعدد القطاعات ف
 , منها ثلثة قطاعاتFAT1). هذه القطاعات قبل أول CHS 0-1-32 إل CHS 0-1-1(من  FAT32الوسيط) عل وحدات تخزين 

  من سجل القل ع،  بقية القطاعات ل تستخدمالنسخة الحتياطية، وثلثة أخرى تستخدم من أجل  سجل القل عتستخدم من أجل
.95 قطا ع ) = القطا ع الطلق 33  + 62  (أو عند القطا ع الطلق   32  القطا ع النطقي  تبدأ عند FAT1علما أن أول وتبقى شاغرة. 

نسخ  FATعدد 
).FAT2  و FAT1. (تدعى مجازا : 2 عل وحدة التخزين، عادة تكون FATsعدد نسخ 

.2عدة تطبيقات لن تعمل بالشكل الصجحيح إذا القيمة لم تكون 
021BPB_NumFATs010h (16)

لجذر ا ل  ي دل ل ا ف  د  الجل )FAT32 عل وحدات تخزين 0 (يجب أن تكون عدد مدخلت 

FAT32 ل يستخدم ف، وFAT16 و FAT12هذا الجحقل فقط ف وسائط 

  ل يخزن ف موقع ثابت، وسيكون فFAT32 سوف تتجاهل هذا الجحقل لن الدليل الجذر عل أقراص FAT32أقراص 
 عنقود بداية-بايت) ف الدليل الجذر، بالضافة لذلك، حقل 32سلسلة عناقيد اعتيادية. ول يوجد عدد أقص لدخلت (

 يتضمن رقم أول عنقود ف الدليل الجذر يسمح للدليل الجذر بالنمو عند الجحاجة.الدليل الجذر

00 002BPB_RootEntCnt011h (17)

) لجمال  ا قطاعات  ل ا  ميغابايت)32 (القطاعات الصغرى < -بت)16عدد 
. FAT32 عل وحدات تخزين 0يجب أن تكون 

.-بت)32حقل عدد القطاعات الجمال (. يستخدم FAT32، ف وحدات تخزين FAT12/16هذا حقل عدد القطاعات الصغرى ف 

FAT32 ل يستخدم ف، وFAT16 و FAT12هذا الجحقل فقط ف وسائط 

00 002BPB_TotSec16013h (19)

وسيط ل ا والصف 
 عل معظم الوسائط القابلة للفصل.  F0h عل جميع الوسائط الثابتة، وF8hبايت والصف الوسيط؛ عادة يكون 

. نظام اللفات ونو ع القرص تقديم معلومات عن الوسيط الستخدم؛ نو ع بايت والصف الوسيطوظيفة 
 . ويجب أن يماثل هذا الجحقل ف قطا ع القل ع، نفس  0  العنقود  ف أول بايت من مدخلة والصف وسيط تتضمن أيضا FAT1نسخة 

. FAT2والصف الوسيط يجب أن يظهر كذلك ف أول بايت ف النسخة الثانية 
 ، وتتجاهل والصف الوسيط ف قطا ع القل ع، لهذا السبب لFAT1 تتفجحص فقط والصف الوسيط فScanDiskف ويندوز تطبيقات

يعتمد عليه ف كشف الخطاء. إذا كان هنا ك خطأ ف قطا ع القل ع.

، ولم تعد تستخدم ف ويندوزFAT16مدخلت والصف الوسيط كانت تستخدم ف أقراص مايكروسوفت دوس 

F81BPB_Media015h (21)

) قطاعات  ل ا كل نسخة 16عدد  ). FAT32 عل وحدات تخزين 0 (يجب أن تكون FAT-بت) ف 
 عدد القطاعات لكل نسخة تستخدم حقل FAT32، لكن وحدات تخزين FATهذا حقل عدد قطاعات الشغولة من قبل كل

.  -بت  32  جدول توزيع ملفات 

FAT32 ل يستخدم ف، وFAT16 و FAT12هذا الجحقل فقط ف وسائط 

00 002BPB_FATSz16016h (22)

ر كل مسا قطاعات ف  ل ا عدد 
  تستخدم نداء الستخدمة عند تهيئة القسم، ف القراص التيقياسات القرصتضمن (لكل رأس) ي عدد القطاعات لكل مسار

وحدة التخزين ستكون مجزأة إل مسارات بمضاعفة الرؤوس والسطوانات.) عل القرص الثابت. 3Fh (63 ؛ عادة13hالقاطعة 
3F 002BPB_SecPerTrk018h (24)

لرؤوس ا عدد 
 للقراص التي تستخدم نداء القاطعة الستخدمة عند تهيئة القسم، قياسات القرص يتضمن (لكل أسطوانة)عدد الرؤوس/الجوانب 

13h 255 ؛ عادة تكون) FFh.ف معظم القراص الثابتة (
FF 002BPB_NumHeads01Ah (26)

ة لخفي ا قطاعات  ل ا ) عل القرص.0 رأس = 0 (أسطوانة = عدد 
 ) لول3Fh  (63) التي تسبق القسم الذي يتضمن وحدة التخزين ؛ عادة تكون 63-0-0 إل CHS 0-0-1عدد القطاعات الخفية (

  قيمة هذا الجحقل تستخدم أثناء القل ع لجحساب الجحيد الطلق إل الدليل الجذر ومناطق البيانات. عموما هذا الجحقلوحدة تخزين.
 بمعنى آخر :  عل الوسيط الذي بدون أقسام. 0. ويجب أن يكون دائما INT 13hذو لصلة فقط بالوسيط الرئي ف نداء القاطعة 

،القسم المتد الول ف القرص النطقي أو  القرص الثابت قطا ع قي حالة القسم الول الول ف63تكون •
  وحدات التخزينالقسم المتد، الثاني أو أكثر ف قرص النطقي: الثانية، الثالثة، الرابعة، أو الالقسام الوليةلكن ف •

 سوف تملك قيمة هنا تتضمن عدد قطاعات جميع القسام الولية التي قبلها أو عدد القطاعات من بداية القسم
المتد. بالنسبة للقرص النطقي (أي وحدة التخزين ف القسم المتد).

3F 00 00 004BPB_HiddSec01Ch (28)



   0  مسار  (رغم أنه ليس قسم). وتدعى Non-DOS Partition قسم غير دوسالقطاعات الخفية تدعى أيضا •
    بايت العليا من (قيمة) عدد  2    واللحقة تستخدم حقل إضاف يدعى حقلOSR2بعض إلصدارات ويندوز •

.عدد القطاعات الخفية مع حقل القطاعات الخفية
  يتضمن نظامقسم ممتد، للXP/2000 ف ويندوز FAT32عند مقارنة هذه الدخلة مع مدخلة سجل إقل ع •

 للقطاعات الخفية الجحقيقي بالعدد تجحتفظ وحدة التخزينتشغيل (وليس فقط بيانات)، سوف تكتشف أن 
 قبلها (التي سوف لن تكون مخفية ف هذه الجحالة !) ؛ ليس فقط من بداية القسم المتد. ولكن من أول

 ، القسم المتد من داخل9x/ME ! وبالتال، هنا ك إمكانية لقل ع ويندوز القرص الفيزيائيقطا ع عل كامل 
إذا تم تعديل هذه الدخلة !

لجمال ا قطاعات  ل ا لقسمعدد  ا ف   ميغابايت) 32 (القطاعات الكبى => 
.FAT32يجب أن تكون لصفر عل وحدات التخزين  ل

 قطا ع أو أكثر. 65.536-بت) عل وحدات التخزين بجحجم 32العدد الجمال للقطاعات (

 . إذا كانFAT16هذا الجحقل يعرف أيضا باسم حقل " القطاعات الكبى"  أو  "إجمال القطاعات الكبى" ف وحدات تخزين 
.  -بت)  16  عدد القطاعات الجمال (، سوف يضمن التعداد ف حقل 0الجحقل

 16ي (الجحقل عدد القطاعات الجماللنفتض أن لدينا قرص أو قسم بجحجم قطاعات القرص: إذا كان حقل •
  بت – أيا كان منهما بقيمة غير الصفر) أقل أو يساوي حجم القرص، فل يعني ذلك وجود مشكلة32بت أو 

  أقل   بت  16/32  عدد القطاعات الجمال . ف الواقع، ليس غريب أن تكون قيمة FATمع وحدة التخزين 
 قليل من حجم القرص. بل من الجيد أن تكون أقل من حجم القرص. لكن، هذا يدل عل أن هنا ك هدر ف

. FATمساحة القرص. ول يعني لوحده تلف وحدة تخزين 
  أكب من حجم القرص، فذلك يعني أن وحدة   بت  16/32  عدد القطاعات الجمال لكن إذا كانت قيمة •

 التخزين متضرة أو بتهيئة خاطئة لنها ف هذه الجحالة تتجاوز نهاية الوسيط أو تتخطى البيانات التي تأتي
بعدها عل القرص. لذلك من الخطأ اعتبار وحدة التخزين لصالجحة إذا كان حجم الجحقل (

BPB_TotSec16/32.للوسيط أو القسم كبير جدا لن ذلك يمكن أن يؤدي إل ضيا ع ف البيانات (
  بايت2 واللصدارات اللحقة تستخدم حقل إضاف يدعى حقل OSR2بالناسبة بعض إلصدارات ويندوز •

    ف  عدد القطاعات الكبى الجمال    مع حقل   ف القسم  عدد القطاعات الكبى الجمال  العليا من (قيمة)
 (الصغرى).   -بت  16  عدد القطاعات الجمال   بدل من استخدام حقل القسم،

FC 8A 38 014 BPB_TotSec32020h (32)

DOS 7.1 EBPB (FAT32)العاملت التالية جزء من الكتلة المتدة :

كل  ل قطاعات  ل ا -بت) 32 (القطاعات الكبى FATعدد 
.FAT32. فقط ف وسائط FATعدد القطاعات الشغولة من كل نسخة

  وعدد القطاعات الجحجوزة لتجحديد بداية الدليل الجذر. الجحاسوب يستطيع أيضاFATsالجحاسوب يستخدم هذا العدد مع عدد نسخ 
تجحديد بداية منطقة بيانات الستخدم عل وحدة التخزين وفقا لعدد الدخلت ف الدليل الجذر.

 ”. القيمة فFAT ، ويعرف أيضا باسم حقل "القطاعات الكبى ف كل FAT16 و FAT12هذا الجحقل ل يوجد ف وسائط 
.FAT32 عل وحدات تخزين 0 يجب أن تكون   -بت  16  دد القطاعات لكل نسخة جدول توزيع ملفات حقل ع

 عدد القطاعات الكبى لكل نسخة جدول توزيع ملفاتحقل  واللصدارات اللحقة تستخدم OSR2بعض إلصدارات ويندوز 
 ، بدل منFAT32. عل قرص   FAT   بايت العليا من (قيمة) عدد القطاعات الكبى ف كل 2حقل آخر يدعى حقل   -بت و  32

.   FAT  عدد القطاعات لكل حقل 

08 27 00 004BPB_FATSz32024h (36)

دة ممت ، علما أن وظيفة الرآوية تأتي ف حالة تمكين مسبق)، FAT نسخ   ]  15  [. (من أجل تمكين/تعطيل مرآوية أعلم 
.FAT32يستخدم فقط ف وحدة التخزين 

  تقول أن هذا الجحقل "غير مستخدم ف ويندوز أكس بي”.الرآوية (أو النسخFAT32وثائق مايكروسوفت الخالصة بنظام ملفات 
ف قطا ع القل ع :   ]  15  [الحتياطي) 

 ، ويستخدمها نظام التشغيل ف حالة تضر النسخة الولFAT1 تخزن مباشة بعد النسخة الول FAT2ف الرآوية، النسخة الثانية 
 ؛ ف العادة هنا ك نسختين فقط يتم تجحديثهما معا، لكن يمكن أن تكون هنا ك نسخ أكثر ف القسم.

 ، تعني الكتابة إلFAT1 (أي النسختين) يتم تجحديثها (الكتابة ف قطا ع FAT، كافة نسخ FATعند تمكين مرآوية •
  يجعلهاFATs من أي نسخة مرآوية). بمعنى آخر، تعدد FAT1 أخرى. وأيضا يمكن قراءة قطا عFATكل نسخة 

00 002BPB_ExtFlags028h (40)



نسخ احتياطية من بعضها البعض.
 ، يتم تجحديثها. ويتم تجاهل الخرى.0–3، فقط النسخة النشيطة ف حقل FATعند تعطيل مرآوية •

 . إذا كان هنا ك قطا عFATs ف أحد نسخقطا ع فاسد تعطيل الرآوية يسمح بمعالجة القرص الذي يملك •
 FATs جديدة ف إحدى نسخ FATفاسد، يمكن تعطيل الولصول إل النسخة التضرة بالكامل. ثم بناء 

الغير نشيطة وجعلها قابلة للولصول بتغير قيمة النسخة النشيطة ف هذا الجحقل ف قطا ع القل ع. 
).7  إل 0 (وترقيمها من  بايت1 ف كل  بت8ملجحوظة :عادة هنا ك •

  (أي تعطيل7) من أجل النسخة النشيطة، ستكون لصالجحة فقط إذا تم تعيين بت 0 : رقم يرتكز عل الصفر (أي يبدأ من 0-3البتات 
  ستكون مرآوية كالعتاد. البتات الخرىFATs)، كافة نسخ 0 = 7 كان خال (أي بت 7)) . إذا بت 1 = 7خالصية مرآوية (أي بت 

 :FAT. الجدول التال سوف يشح ذلك بالتفصيل. أعلم معالجة مرآوية نسخ0مجحجوزة ويجب أن تكون 

) بايت2عدد البت ( ولصف

15–8  . تجحفظ القيمة الجحالية بعد ذلك.0 من يبتدئمجحجوزة دائما 
6–4  . تجحفظ القيمة الجحالية بعد ذلك0مجحجوزة. دائما تبدأ من 

3–0  (إذا تم تعطيل الرآوية)FATرقم النسخة النشيطة

القيمة(م)  7بت 

تمكينFATs0الرآوية زمن التشغيل عل كافة نسخ 
تعطيل1 هي النشيطة3-0  الوحيدة ف بتات FATفقط نسخة 

0123456789101112131415

0000h النسخة  النشيطةFATمجحجوزةممجحجوزة

(عند التعيين) أو تعطيلها (عند السح) الرآوية  تمكين 7بت إذا الرآوية معطلة 

فات لل ا م  ظا ن رة  إلصدا ).00h:00h. ويجب أن يكون FAT32يستخدم فقط ف وحدة التخزين  (رقم 

بايت سفلبايت عليا
 (إلصدارة ثانوية)مراجعة غير هامةرقم  (إلصدارة هامة) مراجعة هامةرقم

  والنظمة اللحقة. هذهXP/ME/ 98/95 OSR2/2000 ف أنظمة ويندوز 0كلتا إلصدارات نظام اللفات (الهامة والثانوية) تعين إل 
 القيمة عادة ل تفجحص، لكن، أحيانا مجحمل إقل ع مايكروسوفت يتفجحصها، ويشتكي إذا لم تكن لصفر، وكذلك إلصدارات ويندوز

.0القديمة سوف لن تولصل وحدة التخزين إذا كانت بقيمة غير 
 القديمة عند ولصلها وحدة التخزين.FAT32 دون القلق بشأن مشغلت FAT32هذا يدعم إمكانية التوسع مستقبل ف نو ع وسيط 

 أدوات القرص ينبغي أن تتقيد بمضمون هذا الجحقل ول تعمل عل وحدات التخزين ليست مصممة من•
  يجب أن تتفجحص هذا الجحقل ولFAT32أجلها، سواء كانت برقم إلصدارة هامة أو ثانوية. وكذلك مشغلت 

تولصل وحدة التخزين إذا كانت ل تتضمن رقم إلصدارة معروفة للمشغل (أي ضمن شفرة تصميم الشغل).
  (ف العادة أقصMSB بت الكثر أهمية 8): هو بايت يتضمن high byteالبايت الكثر أهمية أو العل، (•

 بت).15 إل 0-بت (من 16 بايت تمثل القيمة 2) ف اجتما ع 15 إل 8اليسار) (من
 OSR2 = Windows 95 OEM Service Release 2ملجحوظة: •

00 002BPB_FSVer02Ah (42)

لجذر ا يل  دل ل ا ة  ي ا د ب قود  عن
، لكن ليس دائما).2 (أي العنقود 2. عادة يعين إل FAT32يستخدم فقط ف وحدة التخزين 

هذا هو رقم العنقود الخاص بالعنقود الول من الدليل الجذر، (أي رقم العنقود الول لبداية جدول الدليل الجذر).

 FAT32سابقا، الدليل الجذر لم يكن جزء من منطقة البيانات، وكان بجحجم وموقع ثابتين. لكن ف نظام •
 الدليل الجذر يخزن كأي دليل آخر، ف سلسلة العناقيد (ف أي مكان ف منطقة البيانات). يبدوا أن السبب ف

.2. لكن ليس بالضورة 2هذا توقع الزيادة ف الجحجم. قيمة هذا الجحقل ينبغي أن تكون عل القل 
 أداوت القرص التي تغير موقع الدليل الجذر يجب أن تضع العنقود الول للدليل الجذر ف أول عنقود سليم•

 ، ما لم يكن فاسد). هذا حتى تستطيع أداوت إلصلح القرص بسهولة إيجاد  2   العنقود عل القرص (أي، ف
الدليل الجذر إذا ألصبح هذا الجحقل عرضيا بقيمة الصفر.

  بايت العليا من2 واللصدارات اللحقة تستخدم حقل إضاف يدعى حقل OSR2بعض إلصدارات ويندوز •
.عنقود بداية الدليل الجذر مع حقل   قل عنقود بداية الدليل الجذر  ح

02 00 00 004BPB_RootClus02Ch (44)



فات لل ا م  نظا ومات  معل ). FAT32 (يستخدم فقط ف وحدة التخزين رقم قطا ع 
  ضمن منطقة القطاعاتقطا ع معلومات نظام اللفات، المتد الذي يدعى القطا ع الثانيهذه الرقم يجب أن يشير إل بنية 

 ؛ لن تعداد القطاعات ف)0. (الوقع وفق ترقيم القطا ع النسبي الذي يبدأ من 1، عادة يكون FAT32 وحدة تخزينالجحجوزة ف 
 القطا ع. ؛ ويجحسب من بداية CHS 0-1-2 يساوي العنوان الفيزيائي 1  ؛ لذلك العنوان0 يبدأ من LBAنظام عنونة الكتل النطقية

. ف القسم.  0  النطقي 
  سيتم تجاهله (أي ل يستخدم). ف هذه قطا ع معلومات نظام اللفات، وتعني أن0. القيمة المكنة الخرى هي 1إل جانب القيمة

 )،FATالجحالة، نظام التشغيل سوف يعيد حساب الساحة الجحرة عل القرص كلما كانت هنا ك حاجة لهذه القيمة (أي قراءة كامل
. (لكن هذا الجراء سيكون أبطأ من عملية البجحث عن القيمة)قطا ع معلومات نظام اللفاتعوض تخزين قيمة الساحة الجحرة ف 

  اختيارياقطا ع معلومات نظام اللفات تدعم جزئيا موالصفة مايكروسوفت لجعل FAT32بعض تطبيقات •
 ).0x030) ف هذه الدخلة (عند الجحيد 0x0000 (أو 0xFFFFبتجحديد قيمة 

  يدعى أيضا قطا عFAT32هذه مدخلة تشير إل أحد القطاعات الضافية ف النطقة الجحجوزة عل أقراص •
BIGFATBOOTFSINFOويتضمن قيم تستخدم ف حساب العناقيد الجحرة ورقم العنقود الخاص  

 بالعنقود الخصص مؤخرا (أخر مرة)، هذه الجحقول الضافية تسمح للنظام استخدام القيم الوجودة بدون
.FATالجحاجة إل قراءة كامل جدول توزيع اللفات

  لكن فقط النسخة التي يشيرسجل القل ع الحتياطي، ف قطا ع معلومات نظام اللفاتهنا ك نسخة من •
 قطا علها هذا الجحقل سوف تبقى ف حالة تجحديث مستمر، لكن ف اللصل ل يتم تجحديث أبدا بيانات 

ة. النسخة الحتياطي ف.معلومات نظام اللفات
 . وكما تشاهد، هذه القيمة وضعت ف الخدمة لتجحسين الداء. تأكد أن0جميع البايتات الخرى تعين إل •

  هو واحد عل القل ويقع ضمن النطقة الجحجوزة. أيضا تأكد أن هذه القيمةقطا ع معلومات النظام
  هذه الشو ط، فل تستخدملبي)، إذا لم ت032h(عند الجحيد قطا ع إقل ع النسخة الحتياطية ليست مثل 

 هذا القطا ع، ما عدا ذلك، ينبغي أن يكون نظام اللفات ما زال لصالح للستعمال. إذا كان توقيع هذا
 القطا ع غير لصالح ل تستخدم معلومات هذا القطا ع. علما أن مايكروسوفت قامت بتوثيق التوقيع الثاني

.1فقط. عادة، برامج تجحليل القرص تتفجحص فقط رقم العناقيد الجحرة وعادة قيمة هذا الجحقل تكون 
)Aaron R. Reynolds  = الشفرة عل اسم البمج هارون رينولدزRRaA = AARD codeملجحوظة: (•

 (لعلومات أكثر راجع جدول القطا ع الثاني)FAT32بنية قطا ع معلومات نظام اللفات. ف 

الزاحة ف القطا ع حجم تعريف

0x000 4 41615252h = "RRaA" توقيع، ينبغي أن يكون:
0x004 480 مجحجوزة

0x1E4 4 61417272h = "rrAa" توقيع، ينبغي أن يكون: 
0x1E8 4  إذا كانت مجهولة1عدد العناقيد الجحرة (الشاغرة) عل القرص، أو -

0x1EC 4 رقم العنقود الخصص حديثا
0x1F0 12 مجحجوزة

0x1FC 4  0x00 0x00 0x55 0xAA توقيع (نهوي كبير)

00 002BPB_FSInfo030h (48)

لقل ع ا لسجل  ل ة  طي ا ي لحت ا نسخة  ل ا رقم قطا ع 
هذه النسخة تستخدم إذا تضرت النسخة الرئيسية من سجل القل ع. . FAT32يستخدم فقط ف وحدة التخزين 

  وحدة فمنطقة الجحجوزة التي ستكون أيضا ف لنسخة الحتياطية من سجل القل ع ع اذا لم تكن لصفر، تشير إل رقم قطاإ
. علما أن القيم الخرى غير مستجحسن هنا. 6. عادة يكون القطا ع التخزين

.CHS 0-1-7 سيكون عند العنوان الفيزيائي 6 القطا ع ).0 القطا ع النطقي ، (أي من0وفق ترقيم القطا ع النسبي الذي يبدأ من 

 ، ستكون هنا ك رسالة تجحذير. هذهتتطابق. إذا لم بدء التشغيليمكنك مراقبة ومقارنة النسختين عند •
النسخة قد ل تكون سليمة نتيجة تلف أو بسبب "فيروسات القل ع”. 

 عدد أو رقم أكب من أو يساوي 0ول ينبغي استخدام قطا ع النسخة الحتياطية، إذا تضمن هذا الجحقل •
.طا ع معلومات نظام اللفات أو تضمن نفس قيمة حقل قالقطاعات الجحجوزة

 . وفFAT32 ف وحدة التخزين 6 عادة يصنع نسخة احتياطية من سجل القل ع ف القطا ع Fdiskبرنامج •
  خطأ ف القراءة، أو واجه مشكلة ف التجحقق من لصجحة التوقيع عند قراءته قطا ع القل ع،MBRحالة استلم 

 ويجحاول قراءة بقية مجحمل القل ع. 6سوف يبجحث ف القطا ع 
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(اسم ملف إقل ع !)مجحجوزة 
.0برنامج تهيئة وحدات تخزين يعين هذا الجحقل دائما إل . 0. يجب أن تكون دائما FAT32فقط ف وحدة التخزين 

00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 

00 00
12BPB_Reserved034h (52)

 بايت) وفقا لوثائق مايكروسوفت26  (وستكون بجحجم FAT32 EBPB وبداية معاملت الكتلة المتدة FAT32 BPBنهاية معاملت الكتلة 
 ). وفقا52h إل 40h (من EBPB) إل نهاية 4 ؛ منذ م.س-دوس 36h إل 24h حقول ألصلية (كانت من الجحيد 6، وتجحريك 20h حقول جديدة بعد الجحيد 6مايكروسوفت جعلت هذه كتلة متناقضة مع سابقتها بإضافتها 

 تتضمن الجحقول الستة التالية:FAT32 EBPBلوثائق مايكروسوفت، معاملت الكتلة المتدة 

بايت إزاحة حقل 
1 40h رقم القرص الفيزيائي

1 41h الرأس الجحال (مجحجوزة ؛ أعلم ويندوز أن تي)
1 42h توقيع إقل ع ممتد

4 43h الرقم التسلسل لوحدة التخزين
11 47h لصيقة اسم وحدة التخزين

8 52h نو ع نظام اللفات

لقرص ا رقم 
. INT 13h الستخدم ف نداء القاطعة BIOSرقم القرص النطقي ف دوس الرتبط برقم القرص الفيزيائي ف نظام 

 عادة، بغض النظر عن عدد .0x80”)، بينما القراص الثابتة تبدأ من B” أو “A  (دائما تأخذ “0x00ترقيم القراص الرنة يبدأ من 
 . يتم تعيين هذه القيمة قبل إلصدارBIOSالقراص الثابتة الوجودة، لن هذه القيمة لها علقة فقط بقرص القل ع الجحدد ف نظام 

 حتى يتم تجحديد القرص الذي سيتم النفاذ إليه.INT 13 BIOSنداء القاطعة 

 عند حيد مختلف ف قطا ع القل عFAT32 ولكن ف FAT16 و FAT12نفس الجحقل موجود ف وسائط 

801BS_DrvNum040h (64)

(قد يكون هذا الجحقل رقم البايت العليا للمدخلة السابقة !) ). 0 . (يجب أن تكون مجحجوزة

 عند حيد مختلف ف قطا ع القل عFAT32 ولكن ف FAT16 و FAT12نفس الجحقل موجود ف وسائط 
  يستخدمها لتخزين علمانيندوز أن تيف اللصل، هذه القيمة كانت ستستخدم لتخزين السار الذي يقع عليه قطا ع القل ع، لكن و

.CHKDSKمن أعلم 
 ف القل ع التال.فجحص آل ، يشير لضورة تشغيل dirty كثيرة الخطاء (ترتيب منخفض): علم وحدة تخزين 0بت •
، ويشير لضورة عمل تفجحص للسطح ف القل ع التال.I/O (ترتيب منخفض) : علم أخطاء الدخال/الخراج 1بت•

.0 ستكون دائما خالية). وينبغي لدوات التهيئة تعين الجحقل إل 2-7(البتات

 /السار الذي (يتضمن) يقع عليه قطا ع القل ع، لكن القيمة الخزنةالسطوانةالرأس الجحال : ف اللصل، كانت تستخدم لتخزين 
عل القرص حاليا ل تستخدم عل هذا النجحو.

001BS_Reserved1041h (65)

ممتد قل ع  إ يع  وق ت

 عند حيد مختلف ف قطا ع القل عFAT32 ولكن ف FAT16 و FAT12نفس الجحقل موجود ف وسائط 

  حتى يتعرف عليه نظام ويندوز أن تي0x29 أو 0x28يجب أن تكون 

. 00h تشير إل وجود الجحقول الثلثة التالية. وإل، ستكون 29hالقيمة 
إزاحةحجمحقل

043h (67) بايت4الرقم التسلسل لوحدة التخزين

047h (71) بايت11لصيقة اسم وحدة التخزين
052h (82) بايت8نو ع نظام اللفات

291BS_BootSig042h (66)

تخزين ل ا وحدة  ل تسلسل  ل ا رقم  ل رقم ست عشي عشوائي لكن فريد وبتتيب معكوس).. (ا
  ف تعقب وحدة التخزين عل الوسيط القابل للفصل (أي للتمييز بين القراص). عادة، هذالصيقة اسم وحدة التخزينيستخدم مع 

). FORMAT.COMالرقم يولد باستخدام التاريخ والوقت عند تهيئة وحدة التخزين، (باستخدام 

 عند حيد مختلف ف قطا ع القل عFAT32 ولكن ف FAT16 و FAT12نفس الجحقل موجود ف وسائط 

DF 0D 00 004BS_VolID043h (67)

تخزين ل ا اسم وحدة  قة  لصي
 . ف الفراغات20h، وبايت الجحشو مجحارف أسكيسلسلة نصية تستخدم 

  إذا لم تكن هنا ك؛  ف الدليل الجذرملف خاصكهذا الجحقل كان يستخدم سابقا لتخزين لصيقة اسم وحدة التخزين، الخزنة الن 

DRIVE C 11BS_VolLab047h (71)



يجب أن تكون :لصيقة اسم، 

NO NAME␠ ␠␠␠␠

 عند حيد مختلف ف قطا ع القل عFAT32 ولكن ف FAT16 و FAT12نفس الجحقل موجود ف وسائط 

لفات ل ا م  ظا ن . (هذا الجحقل لغرض معلوماتي/إعلمي فقط).نو ع 
ما :سلسلة مجحارف، مجحشوة بفراغات. تمثل هوية نظام اللفات. يجب أن تكون دائ

FAT32␠␠␠

 عند حيد مختلف ف قطا ع القل عFAT32 ولكن ف FAT16 و FAT12نفس الجحقل موجود ف وسائط 
  ول يستخدمها مشغل نظام ويندوز بعدBPBكما يظهر من اسمها، ف الواقع، هذه القيمة معلوماتية فقط وليست جزء من كتلة 

 تهيئة القرص، لنها غالبا ستكون غير لصجحيجحة، أو غير موجودة. بمعنى آخر، ل يمكن استخدمها ف تجحديد نو ع نظام اللفات
FAT12, FAT16, FAT32 لن ف مايكروسوفت نظام ملفات نو ع ،FAT.يجحدد فقط عن طريق عدد العناقيد ف القسم 

  منFAT لن بعض مشغلت نظام اللفات FATرغم ذلك، يجب تعيين هذه السلسلة وفق نو ع 
خارج مايكروسوفت سوف تتفجحص الجحقل.

FAT32    8BS_FilSysType052h (82)

 وبداية شفرة القل ع وتوقيع القل عFAT32 EBPBنهاية معاملت الكتلة المتدة 
لقل ع ا شفرة 

 عل وحدة التخزين التي تقبل القل ع،. ينقل التجحكم إل نظام التشغيل ف القسم النشيط. IPLشفرة برنامج القل ع، عادة برنامج 
  تنفيذية. هذه الشفرة مسؤولة عن أداء كل ما هو ضوري كيشفرة إقل ع عادة تكون EBPBالنطقة التي تتبع الكتلة المتدة 

 ، وتجحمله ف الذاكرة، ثم تنقلNTLDRتستمر عملية القل ع. ف أنظمة ويندوز أن تي، شفرة القل ع هذه سوف تجحدد موقع اللف 
..الخ). NT/95/98عملية التنفيذ إل ذلك اللف. بنية وعمل شفرة القل ع سيكون مختلف بين أنظمة التشغيل (دوس، ويندوز 

 ف هذه النطقة هنا ك دائما شفرة تنفيذية، حتى عل القرص الرن الذي ل يقبل القل ع . هذه الشفرة ضورية من أجل
 ” وتعني "ليس قرص نظام” أوdisk error أو Non-system disk "اللتينية مثلطباعة رسالة الخطأ الألوفة التي تظهر ب

".system"خطأ ف القرص”، هذه ستكون ف معظم القراص الرنة العيارية الهيئة ف م.س-دوس بدون استخدام الخيار "

420BS_BootCode05Ah (90)متفاوت

لقل ع ا يع  وق . عندما يقرأ من تسجيل العالج).55AAh. (يجب أن يكون الشفرة التنفيذية ت
  بايت الخيرة تجحمل هذه القيمة (إذا كان القطا ع لصالح). وتشغل هذا الوقع حتى وإن كان2 بايت دائما 512ف أي قطا ع إقل ع

 ، والبايت0x55 مساوي 510ة، سوف يكون البايت مصفوفة ثمانيإذا اعتبنا القطا ع  بايت ف القطا ع. 512القسم ل يستخدم كامل 
). 0. (ف القطا ع FAT. ف وحدة تخزين 0xAA مساوي 511

  بايت الخيرة من القطا ع، لكن هذه العلومة لصجحيجحة فقط إذا2 يجحتل 0xAA55 تذكر أن التوقيعFATالعديد من وثائق
  بايت، لن تتغير إزاحة التوقيع (مع ذلك512 وإذا كان حجم القطا ع أكب من عدد البايتات لكل قطا ع. بايت هو 512كانت 

 بايت الخيرة من قطا ع القل ع هذا التوقيع)2ل مشكلة أيضا إذا تضمن 

55 AA2BS_Signature1FEh (510)

وفق ألوان العمود الثاني ف الجدول أعله:
بيانات هذه قد تكون مختلفة ف بعض الظروف، لكن عادة تبقى هي نفسها كما تظهر ف الجدولMSWIN4.1بيانات هذه الجحقول ل ينبغي أن تتفاوت بين أنظمةبيانات هذه الجحقول قد تتفاوت من حاسوب إل آخر

ة  ي ن لقل عب ا )FAT32 (ف سجل إقل ع 0 قطا ع 
  بايت الول تشكل تعليمة القفزة الفعلية2، منها قطا ع القل ع ف بداية تعليمة القفزة بايت تدعى 3) تملك القرص الرن و  2      دوس (منذ زمن أنظمة مايكروسوفتما زالت جميع سجلت القل ع ف 

  ]  3  [. ـEB 58 90. مثال: NOP تعليمة ل عملية والبايت الخير ،إل بقية شفرة القل ع التنفيذية
). ل تقبل التنفيذ (التي BPB   ]  20  [ ثم كتلة معاملتMSWIN4.1) مثال: بايت8 (بجحجمالتهيئة أو اسم نظام OEM ID هوية لصانعي القطع اللصليةبعد تعليمة القفزة تأتي 

 ). ورغم أن هذه الكتلة أطول من تلكMSWIN4.0 سجل القل ع اللصل   95  ويندوز     (فFAT16 قسم (كما تظهر أدناه) تملك حقول إضافية أخرى مقارنة بنظيرتها ف MSWIN 4.1 BPBكتلة 
.   "FAT32"    هوية نظام اللفات “ وحقل DRIVE C     "   وحدة التخزين  لصيقة اسم. ما زال آخر حقلين فيها هما : حقل FAT16التي ف قسم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_label
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_95
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_formatting
https://en.wikipedia.org/wiki/Identifier
https://en.wikipedia.org/wiki/Identifier
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/NOP
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/JMP_(x86_instruction)
https://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows


قل ع  إ قطا ع  ة  ي ن ب يل  علوي)FAT32تجحل ل ا جزء  ل ا )  
 بايت)3تعليمة القفزة، الل مشوطة (

 بايت)8هوية لصانعي القطع اللصلية (التعريف بالنظام الستخدم ف التهيئة) (

  BPB      منطقة معاملت 
 بايت)2عدد القطاعات الجحجوزة بداية من قطا ع وحدة التخزين الول ( بايت)1عدد القطاعات لكل عنقود ( بايت)2عدد البايتات ف كل قطا ع (

 بايت)2-بت (القديم) (16العدد الجمال اللصغر للقطاعات  بايت)2عدد مدخلت الجذر الجحتملة ( بايت)1 ف نظام اللفات (FATعدد نسخ 

 بايت)2عدد القطاعات لكل مسار (وعدد القطاعات لكل رأس) ( بايت)2 ـ(FAT-بت) ف كل نسخة 16عدد قطاعات ( بايت)1بايت والصف الوسيط (

 بايت)4-بت (الجديد) (32العدد الجمال الكب للقطاعات  بايت)4عدد القطاعات الخفية التي تسبق القسم ( بايت)2عدد الرؤوس لكل أسطوانة (

 بايت)2رقم إلصدارة نظام اللفات ( بايت)2 ـ(FATأعلم مرآوية  بايت)4 ـ(FAT-بت) ف كل نسخة 32عدد قطاعات (

 بايت)2رقم قطا ع النسخة الحتياطية من سجل القل ع ( بايت)2رقم قطا ع معلومات نظام اللفات ( بايت)4رقم العنقود الول من الدليل الجذر (

 بايت)12مجحجوزة (

  EBPB  منطقة معاملت  
 بايت)1توقيع إقل ع ممتد ( بايت)1مجحجوزة ( بايت)1رقم القرص الفيزيائي (

 بايت)8نو ع نظام اللفات ( بايت)11لصيقة اسم وحدة التخزين (ف القسم) ( بايت)4الرقم التسلسل لوحدة التخزين (

منطقة الشفرة
شفرة إقل ع تنفيذية. مسؤولة عن تنفيذ كل ما هو مطلوب من أجل استمرار عملية القل ع. هذه الشفرة سوف تكون مختلفة بين أنظمة التشغيل،

)FAT12/FAT16 (فقط ف FAT، وعدد القطاعات ف كل -بت16)، والعدد الجمال اللصغر للقطاعات FAT12/FAT16 الجحقول التالية يجب تعيينها إل الصفر: عدد مدخلت الدليل الجذر (ف FAT32 وحدة التخزينف 

CHS 0-1-1الوقع (القطا ع الطلق)  , LBA 63
< -- شفرة أسكي -- >  < ---------------  ست عشري   --------------- >      

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

0000: EB 58 90 4D 53 57 49 4E 34 2E 31 00 02 10 20 00 [ ëX MSWIN4.1      ] 
0010: 02 00 00 00 00 F8 00 00 3F 00 FF 00 3F 00 00 00 [      ø  ? ÿ ?    ] 
0020: FC 8A 38 01 08 27 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 [ üŠ8  '           ] 
0030: 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [                  ] 
0040: 80 00 29 DF 0D 00 00 44 52 49 56 45 20 43 20 20 [ € )ß   DRIVE C   ] 
0050: 20 20 46 41 54 33 32 20 20 20 FA 33 C9 8E D1 BC [   FAT32   ú3ÉŽÑ¼ ] 
0060: F8 7B 8E C1 BD 78 00 C5 76 00 1E 56 16 55 BF 22 [ ø{ŽÁ½x Åv  V U¿" ] 
0070: 05 89 7E 00 89 4E 02 B1 0B FC F3 A4 8E D9 BD 00 [  ‰~ ‰N ± üó¤ŽÙ½  ] 
0080: 7C C6 45 FE 0F 8B 46 18 88 45 F9 38 4E 40 7D 25 [ |ÆEþ ‹F ˆEù8N@}% ] 
0090: 8B C1 99 BB 00 07 E8 97 00 72 1A 83 EB 3A 66 A1 [ ‹Á™»  è- r ƒë:f¡ ] 
00A0: 1C 7C 66 3B 07 8A 57 FC 75 06 80 CA 02 88 56 02 [  |f; ŠWüu €Ê ˆV  ] 
00B0: 80 C3 10 73 ED BF 02 00 83 7E 16 00 75 45 8B 46 [ €Ã sí¿  ƒ~  uE‹F ] 
00C0: 1C 8B 56 1E B9 03 00 49 40 75 01 42 BB 00 7E E8 [  ‹V ¹  I@u B» ~è ] 
00D0: 5F 00 73 26 B0 F8 4F 74 1D 8B 46 32 33 D2 B9 03 [ _ s&°øOt ‹F23Ò¹  ] 
00E0: 00 3B C8 77 1E 8B 76 0E 3B CE 73 17 2B F1 03 46 [  ;Èw ‹v ;Îs +ñ F ] 
00F0: 1C 13 56 1E EB D1 73 0B EB 27 83 7E 2A 00 77 03 [   V ëÑs ë'ƒ~* w  ] 
0100: E9 FD 02 BE 7E 7D AC 98 03 F0 AC 84 C0 74 17 3C [ éý ¾~}¬˜ ð¬„Àt   ] 
0110: FF 74 09 B4 0E BB 07 00 CD 10 EB EE BE 81 7D EB [ ÿt ´ »  Í ëî¾ }ë ] 
0120: E5 BE 7F 7D EB E0 98 CD 16 5E 1F 66 8F 04 CD 19 [ å¾ }ëà˜Í ^ f  Í  ] 
0130: 41 56 66 6A 00 52 50 06 53 6A 01 6A 10 8B F4 60 [ AVfj RP Sj j ‹ô` ] 
0140: 80 7E 02 0E 75 04 B4 42 EB 1D 91 92 33 D2 F7 76 [ €~  u ´Bë ‘’3Ò÷v ] 
0150: 18 91 F7 76 18 42 87 CA F7 76 1A 8A F2 8A E8 C0 [  ‘÷v B‡Ê÷v ŠòŠèÀ ] 
0160: CC 02 0A CC B8 01 02 8A 56 40 CD 13 61 8D 64 10 [ Ì  Ì¸  ŠV@Í a d  ] 
0170: 5E 72 0A 40 75 01 42 03 5E 0B 49 75 B4 C3 03 18 [ ^r @u B ^ Iu´Ã   ] 
0180: 01 27 0D 0A 4E 6F 20 4F 53 20 46 6F 75 6E 64 20 [  '  No OS Found  ] 
0190: 20 20 20 20 20 20 20 FF 0D 0A 44 69 73 6B 20 49 [        ÿ  Disk I ] 
01A0: 2F 4F 20 45 72 72 6F 72 FF 0D 0A 49 6E 73 65 72 [ /O Errorÿ  Inser ] 
01B0: 74 20 4F 53 20 73 65 74 75 70 20 64 69 73 6B 2C [ t OS setup disk, ] 
01C0: 20 74 68 65 6E 20 70 72 65 73 73 20 61 6E 79 20 [  then press any  ] 
01D0: 6B 65 79 0D 0A 00 00 00 49 4F 20 20 20 20 20 20 [ key     IO       ] 
01E0: 53 59 53 4D 53 44 4F 53 20 20 20 53 59 53 7E 01 [ SYSMSDOS   SYS~  ] 
01F0: 00 57 49 4E 42 4F 4F 54 20 53 59 53 00 00 55 AA [  WINBOOT SYS  Uª ] 

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

)LBA 63(CHS 0-1-1 سطر). عند 32 ( بايت16، كل سطر 98/98SE/ME ويندوز، FAT32 وحدة التجحزين قطا ع إقل ع

بايتست عشي (مجحرف) / بايت أسكيشفرة 
0Dh (13)Carriage Returnمجحرف رجو ع إل السطر، مرجع إل السطر

CRLF
1

0Ah (10)Line Feed1مجحرف تزويد سطر

00h (00)(sz)1نهاية لصفرية (سلسلة + بايت لصفر)

FFh (255)1بايت يشير إل الشفرة التي سيتم تفجحصها

 (سلسلة مجحارف متبوعة ببايت لصفر وحيد).00h (شفرة للتفجحص) وينتهي أخيرا ببايت FFh، وينتهي ببايت 0Ah و 0Dh  بايت2 كل سطر رسالة خطأ يبدأ بـ•

https://en.wikipedia.org/wiki/Null-terminated_string
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/Logical_Block_Addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_ME
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_ME
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98_Second_Edition
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)


لقل ع  ا قطا ع  ة  ي ن ب يل  (FAT32تجحل لسفل  ا ء  جز ل )ا
 الرقم) وتوقيع القل ع الخير (IO.SYS ، وأسماء ملفات النظام الثلثة (بداية من ملفرسائل الخطاء)، 27 01 18 03 تتضمن بعض مواقع البيانات (سجل القل ع بايت الخيرة من أول قطا ع ف 130

 لتسيع العالجة.البايت العل أخيرا والبايت الدنى أول دائما تخزن ف الذاكرة x86 (البيانات العددية تتطلب أكثر من بايت واحد) ف أنظمة إنتيلالست عشيتذكر أن قيم  ؛ AA55h) السجحري

رسائل الخطاء وأسماء ملفات النظام الثلثة

 بايت)11 (أسماء ملفات النظام الثلثة بايت !)84رسائل الخطاء ( بايت)4مواقع البيانات (إزاحة الرسالة) (
 بايت)11 (أسماء ملفات النظام الثلثة بايت)3مواقع البيانات (إزاحة اللف) ( بايت)11 (أسماء ملفات النظام الثلثة

منطقة الشفرة
 ( إذا كان القطا ع لصالح !).55AAhتوقيع قطا ع القل ع ؛ سيكون دائما 

.FAT32                 أسماء ملفات النظام، ورسائل الخطاء قد تتفاوت وفق نظام التشغيل الستخدم ف إنشاء قطا ع 

 (عنوان الذاكرة عل الهامش)1موقع رسائل الخطاء والبيانات ف الذاكرة. القطا ع النطقي 
7D7E:                                           03 18 [^r @u B ^ Iu´Ã  ] 
7D80: 01 27 0D 0A 4E 6F 20 4F 53 20 46 6F 75 6E 64 20 [ '  No OS Found ] 
7D90: 20 20 20 20 20 20 20 FF 0D 0A 44 69 73 6B 20 49 [       ÿ  Disk I] 
7DA0: 2F 4F 20 45 72 72 6F 72 FF 0D 0A 49 6E 73 65 72 [/O Errorÿ  Inser] 
7DB0: 74 20 4F 53 20 73 65 74 75 70 20 64 69 73 6B 2C [t OS setup disk,] 
7DC0: 20 74 68 65 6E 20 70 72 65 73 73 20 61 6E 79 20 [ then press any ] 
7DD0: 6B 65 79 0D 0A 00 00 00 49 4F 20 20 20 20 20 20 [key     IO      ] 
7DE0: 53 59 53 4D 53 44 4F 53 20 20 20 53 59 53 7E 01 [SYSMSDOS   SYS~ ] 
7DF0: 00 57 49 4E 42 4F 4F 54 20 53 59 53 00 00 55 AA [ WINBOOT SYS  Uª]

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

ت  فا لل ا م  نظا ت  وما )FAT32(القطا ع الثاني ف سجل إقل ع قطا ع معل
 . هذا القطا ع وضع ف الخدمة لتجحسين أداء بعض العمليات (مثل, الجحصول عل قيمة الساحةFAT32 سجل إقل ع القسم قطاعات تشكل طول 3) من1 (أي القطا ع   ]  16  [   ]  17  [هذا القطا ع الثاني 

)    0  القطا ع  (أي قطا ع القل ع. ف 0x30، لكن يملك فيها مؤش عند الجحيد FAT32 EBPB ليس جزء من معاملت الكتلة المتدة نظام اللفاتالجحرة). قطا ع معلومات 
.FAT32هذا القطا ع الثاني يتضمن بعض بيانات التقلبة باستمرار ف نظام اللفات 

 كلتا النسختين الولية والحتياطية من سجل القل ع تشير إل نفس قطا ع معلومات نظام اللفات. لكن فقط النسخة التي يشير لها هذا الجحقل سوف يتم تجحديثها باستمرار، وهذا يفس سبب
 ف قطا ع معلومات نظام اللفات. بايت4الختلف بين النسختين الولية والحتياطية كما ذكرنا سابقا عن حقل 

         ) LBA 64 (CHS 0-1-2) عند 1 ف القطا ع الثاني (القطا ع FAT32 قطا ع معلومات نظام اللفاتبنية  

إزاحةرمز تذكريبايتمثال (عينة)ولصف
ول) أ ع  وقي (ت رئيس  يع  وق ت

 نظام التشغيل يستخدم هذا الوسم (التوقيع) كي يتجحقق من لصجحة هوية هذا ).FSIتوقيع قطا ع معلومات نظام اللفات (
هذا الوسم يعرف القطا ع باسم :  "سجل إقل ع ممتد”.، MSWIN4.1ف نظام . 52526141hالقطا ع. يجب أن يكون 

ست عشيشفرة أسكي

RRaA52526141h

  فFAT، الذي عادة هو الوقع الذي تبدأ فيه نسخة   1   القطا ع النطقي  يقع فقطا ع معلومات نظام اللفاتطالا 
  (التي تستخدم فقط قطا ع واحد)، وجود هذا التوقيع يمنع نسخ دوس القديمة من ولصلFAT16 و FAT12أنظمة 

 معينة (متسلسلت ثنائية) أن تتبع FAT (ف   1  العنقود  و   0   العنقود ، لنها تتوقع من القيم فFAT32وحدة تخزين 
bit patterns.والتي ل تتقابل مع هذا التوقيع ،(

52 52 61 41
(RRaA)4FSI_LeadSig000h (0)

مجحجوزة
)NULL بايت جميعها ألصفار 480. عند التهيئة، ول تتغير بعد ذلك أبدا (0يجب أن تكون 

. ول تستخدم أبدا بعد ذلك.0 تعين جميع بايتات هذا الجحقل إل FAT32ينبغي دائما عل برامج تهيئة 

00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 …480FSI_Reserved1004h (4)

ني) ا ث ع  وقي (ت لقطا ع  ا ا  ة هذ ي ن ب يع  وق ت
 هذا وسم آخر يجحدد بداية. 72724161h) يتجحقق من لصجحة القطا ع. يجب أن يكون FSIتوقيع قطا ع معلومات نظام اللفات (

. (أي هذا توقيع مجحل يجحدد موقع الجحقول الستخدمة).العنقود التال التوفر و  إجمال العناقيد الجحرةبيانات

ست عشيشفرة أسكي

72 72 41 61
(rrAa)

4FSI_StrucSig1E4h (484)

https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_boot_record
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/Most_significant_byte
https://en.wikipedia.org/wiki/Least_significant_byte
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_x86
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)


rrAa72724161h

جحرة ل ا د  ي ق ا عن ل ا حساب 
 هذا الجحقل يتضمن الجحساب الخير العروف لعدد عناقيد البيانات الجحرة (الشاغرة) عل وحدة التخزين. إذا كانت القيمة

0xFFFFFFFF- يعني ذلك أن عدد العناقيد الجحرة مجهول، ويجب حسابها.1  أو 
 القيمة لن تكون لصجحيجحة بالضورة. وعل نظام التشغيل التأكد من لصجحتها قبل استخدمها وتأكد أنها عل القل ألصغر أو

 وتجحديثها فيما بعد من قبل النظام.0xFFFFFFFFأثناء التهيئة يجب تعينها إل تساوي حساب العناقيد ف وحدة التخزين. 

EF 87 04 004FSI_Free_Count1E8h (488)

عنقود  ل ا (العنقود الجحر التال) #رقم 
  إل الكان حيث يجب عل مشغل النظام بدأ البجحث فيه عن العنقود الجحر. عادة يعين الجحقل إل رقم عنقودالرقم إشارة

البيانات الخير، الخصص من قبل الشغل.
. (أي2 (أي الجحقل غير معين) وعل النظام البدء بالبجحث عند العنقود إشارة، لن تكون هنا ك FFFFFFFFhإذا كانت القيمة 

0x00000002 .(
 وتجحديثها فيما بعد من قبل نظام التشغيل.FFFFFFFFhأثناء التهيئة يجب تعينها إل 

 يمكن استخدام أي قيمة أخرى، ولكن عل نظام التشغيل تفجحصها أول قبل استخدمها وتأكد أنها رقم عنقود لصالح عل وحدة
التخزين. 

 FAT، يستغرق وقتا طويل إذا كان عدد العناقيد الخصصة كبير عند بداية FAT32 ف وحدة تخزين FATنظرا لكب جدول
.2والشغل يبدأ بالبجحث عن العنقود الجحر من بداية العقود 

05 1C 09 004
FSI_Nxt_Free

1ECh (492)

مجحجوزة
)NULL بايت جميعها ألصفار12 ول تتغير بعد ذلك أبدا (لكن ل يعتمد عليها عند التهيئة، 0دائما 

  ول تستخدم أبدا بعد ذلك.0 تعيين جميع بايتات هذا الجحقل إل FAT32ينبغي دائما عل برامج تهيئة 

00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 0012

FSI_Reserved2
1F0h (496)

ر) أخي ع  وقي (ت يع ذيل  وق ت
  بايت4، ويجب أن تكون القيمة قطا ع معلومات نظام اللفاتتوقيع قطا ع معلومات نظام اللفات لتجحقق أن هذا القطا ع هو 

)00 00 55 AA.حتى يعتب مضمون القطا ع لصالح ،(

AA550000h

  0  القطا ع  الستخدمة ف توقيع 1FEh من عند 511 و510 بايت العليا ف هذه القيمة تجحتل نفس موقع إزاحة البايت 2

00 00 55 AA4FSI_TrailSig1FCh (508)

.قطا ع معلومات نظام اللفات ف تعيين هوية نظام التشغيل”) بنفس التتيب ف بداية القطا ع يستخدمها RRaA “أسكي (أو شفرة 41 61 52 52  الست عشيأرقام•
 (التاح).لعنقود التال التوفر واإجمال العناقيد الجحرة ؛ أي بداية بيانات هوية بداية البيانات”) بنفس التتيب يستخدمها نظام التشغيل ف تعيين rrAa (أو شفرة أسكي “61 41 72 72أرقام الست عشي •

CHS 0-1-2الوقع (القطا ع الطلق)  , LBA 64
 < - شفرة أسكي - >  < ---------------   ست عشري  --------------- >  

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

0000: 52 52 61 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [RRaA............]
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
*
01E0: 00 00 00 00 72 72 41 61 EF 87 04 00 05 1C 09 00 [....rrAa....T...]
01F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA [..............U.]

، 98SE/ME/  98   ويندوز، FAT32 وحدة التجحزينقطا ع معلومات نظام اللفات 
ف الطرح تدل عل القيم الجحذوفة (السطر الكررة) (ف هذه الجحالة كانت "ألصفار”). *علمة النجمة •

ة  ي ن ب يل  للفاتتجحل ا م  ظا ومات ن معل  )FAT32  (القطا ع الثاني ف سجل إقل عقطا ع 

 بايت)4توقيع قطا ع معلومات نظام اللفات (توقيع البنية) ( بايت)480مجحجوزة ( بايت)4توقيع قطا ع معلومات نظام اللفات (توقيع رئيس) (

 بايت)12مجحجوزة ( بايت)4رقم العنقود # ( بايت)4عدد العناقيد الجحرة (

منطقة الشفرة
 بايت)4توقيع قطا ع معلومات نظام اللفات (توقيع ذيل)  (

 معلومات القطا ع قد تكون قديمة ول تعكس مضمون الوسيط الجحال، هذا لن أنظمة التشغيل ليست جميعها تجحدث أو تستخدم هذا القطا ع، وحتى وإن فعلت ذلك، لن يكون الجحتوى لصالح إذا تم
 إيقاف الخالصة بوضعية bitflagsالختيارية العلم الثنائية . لهذا يجب عل أنظمة التشغيل التجحقق أول من انقطا ع التيار الكهربائي بشكل الصجحيح أو بعد وحدة التخزين بدون فصل الوسيطإزالة 

 ، إذا كانت تلك العلمقطا ع معلومات نظام اللفات وتجاهل البيانات الخزنة ف 0x041 عند الجحيد FAT32 EBPB أو الكتلة  1  لعنقود  ف اFAT، التواجدة ف مدخلة وحدة التخزين ف التشغيل
  يتجحقق من حجم الساحة الجحرة ف القسم (عدد العناقيد الجحرة)، ويصجحح القيمة (إذاScanDisk البنامج ويندوز و دوس. ف نظام بشكل غير لصجحيح وحدة التخزينالثنائية تشير إل فصل سابق ل

 ف قطا ع القل ع ؛ وهذا يمنع الخطاء).0 (لكن ل يفعل ذلك إذا كان الؤش هو قطا ع معلومات نظام اللفاتكانت خاطئة) الخزنة ف 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_ScanDisk
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_data_storage
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_ME
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_ME
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98_Second_Edition
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal


وفر لت ا ل  ا ت ل ا قود  عن ل ا و لجحرة  ا د  قي ا عن ل ا ل  إجما ب  مثل عل حسا
) لكل عنقود، حجم الساحة الجحرة عل القرص سيكون بجحساب البايت التال: بايت4096 ( كيلوبايت4إذا كان هنا ك قرص يملك 

قيم الست عشي قيم العشي ولصف
000487EF 296,943 عدد العناقيد الجحرة (الجحساب الخير العروف)
00091C05 596,997 العنقود التال التوفر (إشارة إل مكان البجحث)

). جيجابايت1.13 (حوال بايت1,216,278,528  (أو للعنقود) = بايت4096  * عنقود296,943 

 عل القرص. ويبدوا أن نظام ويندوز يقوم بتجحديث هذان الوقعين ف كل مرة يكتب فيها إل القرص الثابت !العنقود التال التوفر) هو 596,997ثبت أن رقم العنقود (
 والتي تعني الساحة الجحرة :DF EB 03 00 54 0A 0B 00) ووجد أنها تتضمن هذه الرة القيم 1EF إل1E8بعد مرور تقريبا شهر، تم فجحص هذه الواقع مرة أخرى (من الجحيد 

قيم الست عشي قيم العشي ولصف
0003EBDF 256,991 عدد العناقيد الجحرة (الجحساب الخير العروف)
000B0A54 723,540 العنقود التال التوفر (إشارة إل مكان البجحث)

.723,540 ) ؛ العنقود التال التوفر كان ف جيجابايت0.97  (حوال بايت1,052,635,136 (أو للعنقود) =  بايت4096 *  قطا ع256,991

) الذي يظهر دائما ف نهاية كل قطا ع ف سجل القل ع.AA55 h (توقيع مع الشفرة التنفيذيةأخيرا، القطا ع الثالث والخير ف سجل القل ع، يتضمن بقية 

قل ع إ )FAT32 (القطا ع الثالث ف سجل إقل ع FAT32 قطا ع شفرة 
 . هذا القطا ع ل55AA  بايت2 (رغم أنه ليس فريد). وتنتهي بتوقيع إقل ع 0F B6  66 )، تبدأ بالوسم بايت510 (شفرة البنامج، تقريبا شفرة القل ع)، يتضمن CHS 0-1-3القطا ع الثالث من القسم (

.  FAT32يتضمن معلومات تخص النظام !، يتضمن فقط شفرة معيارية متجانسة عل كافة أقراص 
 )، باستثناء التوقيع00، القطا ع الثالث ف سجل القل ع الجديد سوف لن يتضمن أي شفرة ؛ وسيكون مجحشو فقط بألصفار (بايت   7  ويندوز  أو ويندوز أكس بي ف أنظمة FAT32إذا تم إنشاء أقسام 

د.مجحمل إقل ع متمد بدل من القطا ع الثالث من منطقة القطاعات الجحجوزة من أجل   12  لقطا ع  تستخدم امايكروسوفت، لن 55h AAhالخير 

)FAT32 قطاعات تشكل سجل إقل ع قسم 3. (القطا ع الخير من 2، ف القطا ع FAT32بنية قطا ع شفرة إقل ع 

إزاحةرمز تذكريبايتمثالولصف
لقل ع ا مج  ا رن ب 510BS_BootCode000hمتفاوت (المثلة أدناه)شفرة 

توقيع ل AA2BS_Signature1FEh (510) 5555ـAAh ؛ يجب أن يكون  ا

ما يلفت النتباه هنا، أن هذا القطا ع الثالث ل يتضمن معلومات تخص النظام، وهذا يعني أن الجحتويات هي دائما نفسها ف أي نظام من نفس النو ع. 
 أخرى واستخدامها لستعادة القطا ع التضر.FAT32)، يمكنك الجحصول عل نسخة من القطا ع ف أي وحدة تخزين LBA 8 بمعنى آخر، إذا تعرض هذا القطا ع إل التلف (مع النسخة الحتياطية عند

CHS 0-1-3الوقع (القطا ع الطلق)  , LBA 65 
    < - شفرة أسكي ->  < ---------------   ست عشري   --------------- >  

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

0000: FA 66 0F B6 46 10 66 8B 4E 24 66 F7 E1 66 03 46 [úf.¶F.f‹N$f÷áf.F] 
0010: 1C 66 0F B7 56 0E 66 03 C2 33 C9 66 89 46 FC 66 [.f.·V.f.Â3Éf‰Füf] 
0020: C7 46 F8 FF FF FF FF FA 66 8B 46 2C 66 83 F8 02 [ÇFø....úf‹F,fƒø.] 
0030: 0F 82 CF FC 66 3D F8 FF FF 0F 0F 83 C5 FC 66 0F [.‚Ïüf=ø....ƒÅüf.] 
0040: A4 C2 10 FB 52 50 FA 66 C1 E0 10 66 0F AC D0 10 [¤Â.ûRPúfÁà.f.¬Ð.] 
0050: 66 83 E8 02 66 0F B6 5E 0D 8B F3 66 F7 E3 66 03 [fƒè.f.¶^.‹óf÷ãf.] 
0060: 46 FC 66 0F A4 C2 10 FB BB 00 07 8B FB B9 01 00 [Füf.¤Â.û»..‹û¹..] 
0070: E8 BE FC 0F 82 AA FC 38 2D 74 1E B1 0B 56 BE D8 [è¾ü.‚ªü8-t.±.V¾Ø] 
0080: 7D F3 A6 5E 74 19 03 F9 83 C7 15 3B FB 72 E8 4E [}ó¦^t..ùƒÇ.;ûrèN] 
0090: 75 D6 58 5A E8 66 00 72 AB 83 C4 04 E9 64 FC 83 [uÖXZèf.r«ƒÄ.édüƒ] 
00A0: C4 04 8B 75 09 8B 7D 0F 8B C6 FA 66 C1 E0 10 8B [Ä.‹u.‹}.‹ÆúfÁà.‹] 
00B0: C7 66 83 F8 02 72 3B 66 3D F8 FF FF 0F 73 33 66 [Çfƒø.r;f=ø...s3f] 
00C0: 48 66 48 66 0F B6 4E 0D 66 F7 E1 66 03 46 FC 66 [HfHf.¶N.f÷áf.Füf] 
00D0: 0F A4 C2 10 FB BB 00 07 53 B9 04 00 E8 52 FC 5B [.¤Â.û»..S¹..èRü[] 
00E0: 0F 82 3D FC 81 3F 4D 5A 75 08 81 BF 00 02 42 4A [.‚=ü ?MZu. ¿..BJ] 
00F0: 74 06 BE 80 7D E9 0E FC EA 00 02 70 00 03 C0 13 [t.¾€}é.üê..p..À.] 
0100: D2 03 C0 13 D2 E8 18 00 FA 26 66 8B 01 66 25 FF [Ò.À.Òè..ú&f‹.f%.] 
0110: FF FF 0F 66 0F A4 C2 10 66 3D F8 FF FF 0F FB C3 [...f.¤Â.f=ø...ûÃ] 
0120: BF 00 7E FA 66 C1 E0 10 66 0F AC D0 10 66 0F B7 [¿.~úfÁà.f.¬Ð.f.·] 
0130: 4E 0B 66 33 D2 66 F7 F1 66 3B 46 F8 74 44 66 89 [N.f3Òf÷ñf;FøtDf‰] 
0140: 46 F8 66 03 46 1C 66 0F B7 4E 0E 66 03 C1 66 0F [Føf.F.f.·N.f.Áf.] 
0150: B7 5E 28 83 E3 0F 74 16 3A 5E 10 0F 83 A4 FB 52 [·^(ƒã.t.:^..ƒ¤ûR] 
0160: 66 8B C8 66 8B 46 24 66 F7 E3 66 03 C1 5A 52 66 [f‹Èf‹F$f÷ãf.ÁZRf] 
0170: 0F A4 C2 10 FB 8B DF B9 01 00 E8 B4 FB 5A 0F 82 [.¤Â.û‹ß¹..è´ûZ.‚] 
0180: 9F FB FB 8B DA C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [Ÿûû‹ÚÃ..........] 
0190: 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 [..............Uª] 

، 98SE/ME/  98   ويندوز، FAT32 وحدة التجحزينقطا ع شفرة إقل ع، 

).31 (القطا ع النطقي   32  القطا ع ) ف  بايت16368 ف القطا ع (3FF0 ستكون مجحشوة بألصفار إل أخر حيد FAT32بقية القطاعات الجحجوزة من أجل سجل إقل ع 
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قل ع  إ ة من سجل  طي ا ي لحت ا نسخة  ل FAT32ا
 FAT12. هذه اليزة غير موجودة ف وحدات تخزين وحدة التخزين ف  النطقة الجحجوزة فسجل القل ع من قطا ع النسخة الحتياطية، وجود حقل لرقم FAT32 وحدات تخزينمن إحدى مميزات 

.FAT32 القطا ع، ووجود حقل رقم قطا ع النسخة الحتياطية. يقلل من خطورة هذا الشكلة ف وحدات تخزين تلف  أو ف حالة   0  القطا ع  عل الكتابة لذلك يمكن خسارتها بالكامل إذا تم FAT16و
  كي يستطيع الستخدم الولصول إلوحدة التخزين، يمكن ولصل 0. أما ف حالة تلف القطا ع النسخة الحتياطية، يمكن لداة إلصلح القرص استعادة قطا ع القل ع من 0ف حالة الكتابة فوق القطا ع 
البيانات قبل استبدال القرص.

   ]  22  [ غير لصالح للقراءة، عدة أنظمة تشغيل 0. لنه إذا كان القطا ع حقل رقم قطا ع النسخة الحتياطية وليس قيمة أخرى ف 6) هي سبب وجود القيمة 0الجحالة الثانية (أي ف حالة تلف القطا ع 
 كامل. سجل إقل ع يعتب قطا ع النسخة الحتياطية. علما أن من بداية FAT32 عل وحدة تخزين 6 عند القطا ع قطا ع القل ع الحتياطيةكي تتفجحص  Hard codedمبمجة

 قطا ع معلومات نظام. وتتضمن أيضا نسخة احتياطية من  قطا ع النسخة الحتياطية قطاعات تبدأ عند3ة من النسخة الحتياطي). و3 * 512 ( قطاعات3 بطول FAT32 قطا ع القل ع مايكروسوفتف 
.0القطا ع  ف BPB ف هذه النسخة الحتياطية يشير إل نفس القيمة كما هي مخزنة ف كتلة قطا ع معلومات نظام اللفات، حتى وإن كان حقل اللفات

ل ة  ل مث لشفرة أ ا )FAT32 نظام ملفات(عمل 

ندوز  :95ف وي  
  التالية (العناوين بايت292 وBPB، سوف تجحتلها الكتلة 7C59h إل 7C0Bh. عناوين الذاكرة من 0000:7C00 ف موقع الذاكرة العتاد سجل القل ع يجحمل القطا ع الول من سجل القل ع الرئيس

 وحدة من القطا ع الثالث، الخير (ف سجل إقل ع شفرة القل ع) التي بدورها سوف تجحمل روتينات ثانوية (أي البنامج الرئيس وعدة القطا ع لهذا التنفيذية) تتضمن الشفرة 7D7D إل 7C5Aمن 
  ف الذاكرة (التي  أخيراIO.SYS تجحميل أجزء اللف ويندوز أو دوس، كي يستطيع نظام القرص الثابت عل -بت32)، والذي يتضمن معظم الشفرة الستخدمة ف قراءة مدخلت FAT32 التخزين

).نظام التشغيلستجحمل بقية 

دوز  ن :98ف وي  
 لنقل التنفيذ إل شفرة قطا ع القل ع، تقريبا الروتين سيكون كالتال :RET العودة يستخدم تعليمة ،000:7C00 ف موقع الذاكرة قطا ع القل ع سجل القل ع الرئيسبعد أن يجحمل 

.INT 1Eh متجه القاطعة  الذي يشير لهDPT جدول معاملت القرصحفظ عنوان .1
.0000:0522 عندDPT كي يشير إل الجدول العدل  INT 1Eh متجه القاطعة تغيير.2
.0000:0522 إل عنوان DPTنسخ جدول .3
.DPTتغيير نسخة .4
 وأحض مؤش النظام للقسم الجحال.MBR، أقرأ سجل قرص ثابتإذا كان القرص .5
).0000:81FF (تنتهي عند 0000:7E00حمل القطاعين التاليين ف موقع الذاكرة .6

 من القطاعات. النسخة الحتياطيةإذا حدث خطأ ف القراءة، جرب◦
.يعيد التشغيلوبعد ضغط الفتاح، النظام " Replace the disk, and then press any key" متبوعة برسالة "Disk I/O errorإذا فشلت الجحاولة، أعرض رسالة الخطأ "◦

ة)    اللصدارة الثاني  98  ويندوز  (لفهم بقية العملية… أبجحث ف النتنت باللغة النجليزية. عن تفكيك شفرة قطا ع إقل ع 0000:8000استمر ف تنفيذ عند موقع الذاكرة .1

البنامج سوف يتجحقق  أيضا من العناص التالية:
).FAT12/FAT16 يجب أن يكون لصفر (فقط ف FATعدد القطاعات لكل •
.نسخة احتياطية من قطا ع القل عيجب أن تكون هنا ك •
.3عدد القطاعات ف النطقة الجحجوزة يجب أن يكون أكب من •
)FAT32 (فقط ف 0رقم إلصدارة نظام اللفات يجب أن يكون •

".بعد ضغط الفتاح النظام يعيد التشغيل. Replace the disk, and then press any key" متبوعة برسالة "Invalid system disk أو "”No OS Found “إذا كان أحد تلك العطيات خاطئ يعرض رسالة
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الخرى نظمة دوس  أ لقل ع ف  ا قطا ع 

تي أس  ري  ا ت أ ز  جها

 . الطراز  68000  موتورول ؛ معالج -بت16وناقل خارجي -بت 32، وتشير إل معالج 16/32” اختصار ST. الجحارف "1985، من عام Atariمن شكة أتاري  حاسوب منزلكان  Atari STأتاري أس تي 
 ، ثم ألصبجحت520STFM و 520 ف جهاز  كيلوبايت512 بجحجم RAM. ثم ذاكرة 1040ST خارجي ووحدة طاقة، ألصبجحت فيما بعد مدمجة ف جهازقرص مرن كان يملك 520STالول للجحاسوب 

 أتاري، الشكة أنتجت أيضا حاسوب أتاري أس تي. بعد إلصدار   68030  موتورول  مع معالج  أتاري فالكون ترتكز عل جهاز1993. ثم حدثت عدة ترقيات، حتى عام 1040 ف جهاز  ميغابايت1بجحجم 
 (الذي كان أخر منتج من أتاري).  030  أتاري فالكون  وأتاري ميجا أس تي إي،  وأتاري تي تي، و أس تي إي

 ،Jack Tramiel، نسبة لؤسس الشكة Jackintosh جاكنتو،ش البعض من باب السخرية أو الزاح كان يدعو أتاري باسم   Macintosh      الاكنتو،شبسبب واجهة الستخدم الرسومية، التي تشبه جهاز 
.1993مشو ع أتاري متوقف منذ عام 

قل ع إ  TOSقطا ع 
 قطا ع، يقع ف أول قرص منطقي (ف القسم العياري). بجحجم قطا ع منطقي واحد، حتى وإن تضمن قطا ع القل ع النطقي أكثر من TOS(ف حاسوب أتاري أس تي) قطا ع إقل ع نظام التشغيل 

).00 الول، مهما كان كب حجم قطا ع القل ع بقية القطا ع يتم حشوها بألصفار (أي بايت  بايت512، سوف تستخدم فقط فيزيائي
  يسمحروتين للقل ع النظام. هذا القطا ع يتضمن أيضا TOS الجحملة من هذا القطا ع تخزن ف بنية نظام BPB يقرأ هذا القطا ع ليجاد معلومات القرص الهمة. معاملت TOSنظام التشغيل 

 ف الذاكرة زمن القل ع.  يقبل إعادة التموضعبتشغيل البنامج الذي
  الذي يستخدم نسخةGEMDOS جيم دوس  نظام التشغيل من القرص،  يرتكز علأتاري أس تي) الستخدم ف حاسوب GEM ؛ جيم مدير بيئة التشغيل الرسومية (مع TOSنظام التشغيل أتاري 

. القراص الثابتة عل FAT16) أو   ]  31  [ميكرو فلوبي  (3½  القراص الرنة علFAT12معدلة من نظام ملفات 
أهم الختلفات ف قطا ع القل ع :

 بشفرة تشغيل، لن قطاعات القل ع التنفيذية ف منصات أتاري تبدأ )0xEB xx 90  أو0xE9 xx xx  متوافقة مع أي بي أم (أي تعليمة،متتالية قفزةالقطا ع ل يجحتاج ف البداية إل •
.MC68K موتورول)، معالج 0x603Cتعليمة القفزة القصيرة (مثل 

.الجحاسوب الشخصلستخدم ف  ا0x55 0xAA ف أخر القطا ع بدل من التوقيع تدقيق الجمو عللدللة عل قابلية قطا ع القل ع عل القل ع، يستخدم •
 يصبح القطا ع قابل للقل ع.$1234 الرقم السجحريالخيرة، إذا كانت النتيجة  بايت 2 وتشمل بايت512 ) ف قطا ع القل عنهوي-كبير (256 تعالج كلمة تدقيق الجمو عخوارزمية 

.  الجحاسوب الشخص) متوافقة مع أنظمةTOS 1.04  (قبل إلصدارOEM القطا ع يفتقد إل لصيقة اسم لصانعي القطع اللصلية •

ري ف  ا لعي ا لقسم  TOSا
 هنا ك نوعين من القسام العيارية:AHDI 3.00ف أتاري 
)GEMالقسم العتيادي (قسم •
)BGMالقسم الكبير (قسم •

TOS بنية القسم العياري نظام 
منطقة البيانات للملفات والدلة..( إل نهاية قسم/ قرص)  الدليل الجذر FAT #2 FAT #1 مجحجوزة (اختيارية) قطا ع القل ع

عدد العناقيد * عدد القطاعات لكل عنقود 512) / 32(عدد مدخلت الجذر *  )FAT)  * (عدد القطاعات لكل FATs(عدد  (عدد القطاعات الجحجوزة)

 هذه البنية ستكون مختلفة قليل.HDDRIVER و PPDRIVER الشغلن عن طريق DOS&TOSأقسام عند استخدام ف أتاري  الجحجم بعدد القطاعات. | 

 80 قطا ع ف كل مسار وفوق 11 أو حتى 10 يسمح بالقراص ذات تعداد السار والقطا ع الستثنائية، لهذا القراص التي تملك GEMDOS جيم دوس، نظام MS-DOS مايكروسوفت دوسعل عكس 
  غير مهيئة، لكن العديد من الستخدمين تجاوز السعة ف كيلوبايت800 مسار، ينتج عنها سعة 80من قطاعات ف كل مسار 10مسار مهيئة لم تكن نادرة ف مجتمع أتاري. لكن عادة تستخدم 

 ]7[ بتهيئة خالصة. كيلوبايت900 وولصل إل الكثافة الزدوجةالقراص ذات 
 ل تتوافق معها. مايكروسوفت. لكن النظمة اللحقة من   95  مايكروسوفت ويندوز  أو مايكروسوفت دوس يمكن قرأتها باستخدام GEMDOSأنظمة ملفات قرص جيم دوس 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_95
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_density
https://en.wikipedia.org/wiki/GEMDOS
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Device_driver
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/Big-endian
https://en.wikipedia.org/wiki/Checksum
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_sum
https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68000
https://en.wikipedia.org/wiki/Opstring
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_disk
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/GEMDOS
https://en.wikipedia.org/wiki/DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_ST
https://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_Environment_Manager
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_TOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Tramiel
https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_Falcon
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_MEGA_STE
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_TT
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_STE
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_STE
https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68030
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_Falcon
https://en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory
https://archive.org/stream/byte-magazine-1986-03/1986_03_BYTE_11-03_Homebound_Computing#page/n91/mode/2up
https://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_disk
http://www.atarimagazines.com/creative/v11n10/26_Atari_520ST_a_reborn_Ata.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68000
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari
https://en.wikipedia.org/wiki/Home_computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_ST


م  قسا اريDOS&TOSأ ت أ  ف 
  والتي تختلف ف التطبيق. ف هذا الفصل سوف نذكر بعض التفالصيلHDDRIVER و PPDRIVER القرص مشغلت. فهي متوفرة فقط عن طريق DOS&TOSليس هنا ك معيار خاص بأقسام 

 :BPB ف قطا ع القل ع. ف السطر التالية ولصف لتلك العاملت الجحرجة ف BPB توجد ف منطقةTOS و FATالفنية الستخدمة من قبل هذان الشغلن. معظم مشاكل عدم التوافق بين أنظمة 
  لكنهما معا يجحددان مفهوماDOS/FAT و TOS. كلهما يفس بشكل مختلف ف SPC عدد القطاعات لكل عنقود وBPS عدد البايتات لكل قطا ع هما BPBأهم معاملن ف كتلة •

 ،DOS/FAT.. بينما ف نظام2 دائما = SPC و  ]  5  [ بايت 8192 إل 512 ويمكن أن يمتد من BPS عدد البايتات لكل قطا ع القطا ع النطقي = TOS. ف نظام   ]  4  [للقطاعات النطقية 
. بايت65536  إل1024 وينتج قطا ع منطقي من 128 إل 2 يمكن أن يمتد من SPCعدد القطاعات لكل عنقود ، لكن  بايت512  دائماBPSو  SPC * BPS القطا ع النطقي =

  يمكن أن بايت8192 ، قطا ع منطقي منTOS. عل سبيل الثال: ف نظام  بايت512 نستنتج من ذلك أن النظامان يستخدمان تخطيطان مختلفان ف تجحديد القطاعات النطقية الكب من
.SPC = 16 و BPS = 512 يمكن أن يتجحقق عن طريق بايت 8192، نفس القطا ع النطقي DOS. ف نظام SPC = 2 و BPS = 4096يتجحقق عن طريق 

 من   ]  6  [)  بايت8192 * 16 ^ 2 (ميغابايت 512. هذا ينتج حجم أقص -بت16  يخزن هذا الرقم بقيمTOS. ف نظام ملفات يعدد القطاعات الجمال  هوBPBالعامل الهم الخر ف •
. تيرابايت2، هذا يسمح بجحجم أقسام يصل إل -بت32  عدد القطاعات يمكن أن يخزن بقيمDOS/FAT. ف نظام ملفاتTOSأجل قسم 

،DOS/FAT وقطا ع إقل ع TOSراجع قطا ع إقل ع 

( ميغابايت 32 وما يبدو ممكن هو استخدام فقط أقسام تصل إل DOS BPS فهو ل يتعامل بالشكل الصجحيح مع بعض TOS جزء من نظام تشغيل GEMDOS دوس جيمبناء عل ذلك، ولن نظام 
FAT16A عل أنظمة أتاري (ما لم يستخدم (BigDOS كبديل لنظام GEMDOS.(

. كل الشغلن يستخدم نفس التقنية لكن التطبيقات ستكون مختلفة.TOS&DOS يقدمان نو ع جديد من القسام يدعى PPTDRIVER و HDDRIVER الشغلنلتجاوز هذا القيد 
 ،DOS، مع قطا ع إقل ع DOS. نفس القسم سيبدو مثل قسم TOS، عند استخدامه عل أجهزة أتاري مع نظام TOS، مع قطا ع لقل ع TOS سيبدو مثل قسم TOS&DOSأساسا الفكرة هي أن قسم 

.DOS والخر من أجل TOS سوف يملك قطاعين للقل ع؛ أحدهما من أجل TOS&DOS. هذا يعني أن قسم ويندوز/دوس الذي يستخدم نظام الجحاسوب الشخصعند النفاذ إليه من 

 DOS&TOSبنية القسم ف نظام 

منطقة البياناتالدليل الجذرTOSFAT1FAT2قطا ع إقل ع DOSقطا ع إقل ع 

  .  host   adapter هيئ الضيف، وسعة م القرص الثابتمشغلت، وTOS (العائق الكب). حجم القسم القص يعتمد عل إلصدارة TOS ستتبع قيود قسم TOS&DOSلذلك القيود الوجودة ف قسم 
 الصنعة للجهاز) حجم القسم القص سيكون :ICD من شكةextended command set الوامر المتدة/الوسعة، (التي تدعم مجموعة host adapter   ]  23  [مع مشغلت القرص الجحالية وجهاز

إلصدارةحجم
TOS < 1.4 ميغابايت 256يصل إل 

TOS ≥  1.4 ميغابايت512 يصل إل
فالكون TOS ≥ 4.x (Falcon)  جيجابايت2 يصل إل

 عن عدة أشياء ضورية تخص القرص وعن إمكانية تجحميل برنامج القل ع من القرص أو أن الشفرة ستكون ف مكان أخر,ST سيكون مسار القل ع. الذي يخب STأول قطا ع عل قرص 
  حيث تم تجحميل شفرةالصوان إل أول بايت ف JSR. إذا كان تدقيق الجمو ع لصجحيح، سوف يقفز النظام (قفزة طويلة) قابل للقل ع) ف القطا ع يعني أن القطا ع 4660 ($1234 تدقيق الجمو عأول، 

.   location-dependant   تابعة الوقع ، وليستنسبية متغير، الشفرة ف قطا ع القل ع يجب أن تكون موقع الصوانالقل ع. وبما أن 
 الخالصة بالقرص، كما تظهر ف الجدول التال.BPB القرص أو نسخ كامل القرص إل قرص أخر. قطا ع القل ع بتضمن أيضا معاملت تهيئةتتم كتابة قطا ع القل ع عادة عند 

 متماثلة.DS  وSSف الشكل التال إذا ظهرت قيمة واحدة فقط، ستكون نفسها ف جميع القراص الثلثة، إذا ظهرت قيمتان، ستكون 

DS
) بدون إقل عوجهين، قرص ذو (

  SS 
)قرص ذو وجه واحد،  بدون إقل ع(

BOOT
  ]  TOS (]  24قرص إقل ع (

LSB/MSB؟؟؟

راجع أيضا طرح النظام الست عشي أسفل.
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 تملك تخطيط مشابه جدا للقطا ع القل ع ف أنظمة مايكروسوفت/أي بي أم.FAT  أقراص أتاري أس تي الرنة الهيئة بنظام ملفات 

إزاحةرمز تذكريبايتولصف
من بداية كتلة القل ع

 . قفزة  ل ا يمة  عل ، و إل لن تستخدم.قبل القل ع، إذا كان القرص يTOS بايت تتضمن تعليمة قفزة إل شفرة القل ع ف قطا ع إقل ع 2هذه ت

 DS  SSBOOT

00 0060 38LSB/MSB

??680x0 BRA.S0x60 0x :لقفزة القصيرة) تبدأ بتعليمة ا68000قطاعات القل ع اللصلية ف أتاري أس تي (معالج موتورول 

??0xE9 0x:القفزة القريبة، للتوافق مع أنظمة الجحاسوب الشخص تبدأ بTOS 1.4 القراص الهيئة ف أتاري أس تي، منذ إلصدارة 

. short branch قفزة قصيرة إل أن التعليمة هي Assembler الجمع، ترشد BRA بعد Sالجحرف 
.68000موتورول أتاري أس تي، مع معالج  هي اختصار لسم نظام التشغيل الستخدم ف حاسوب TOSالحرف الثلثة 

2BRA.S0000h (0)

ة. ي اللصل لقطع  ا عي  ن اسم لصا )، مثال عل ذلك، 0x20 (قد تكون مجحشو بفراغات ؛ بايت OEM لصيقة 

ست عشيأتاري أس تيعل وحدات التخزين التي تتضمن مجحمل إقل ع لصيقة السم 

"Loader"4C 6F 61 64 65 72

 لجحظ اختلف الزاحة والطول ف هذا الجحقل (الدخلة) مقارنةلصيقة اسم لصانعي القطع اللصلية للقراص الهيئة ف الجحاسوب الشخص. راجع أعله 
بالجحقل الوجود ف القراص الهيئة ف الجحاسوب الشخص. 

6OEM0002h (2)

قرص ل ل تسلسل  ل ا رقم  ل  بت) 24 (ا
)، يستخدمها  أتاري أس تي للكشف عن تغيير/تبديل القرص. 0x00 0x00 0x00(القيمة العتيادية : 

"عل القراص الرنة الغير الجحمية من الكتابة ؛ أنظر أعله.) IHC سوف يخزن هنا دائما "98/95(متعقب وحدة تخزين ويندوز 
 هذه القيمة يجب أن تتغير إذا تغير خارجيا  مجحتوى القرص، وإل أتاري أس تي لن يتعرف عل التغيير عند إعادة إدراج القرص. هذه الدخلة تغطي

 ف القراص الهيئة ف الجحاسوب الشخص.للجحصول عل أقص توافق، يجب هنا تطابق بعض النما ط; انظر أعله.OEMعل حقل اسم 

3SERIAL0008h (8)

 MS-DOS 2x BPB ترتكز عل كتلة معاملت BPBكتلة  أتاري 
)نهوي-لصغير (بتتيب   BPB     3.0  دوس معاملت كتلة 

إزاحةرمز تذكريبايتمجحتوى
قطا ع  ل ا  بايت بنية إنتيل) 2(حجم 

عدد البايتات ف القطا ع النطقي. (نهوي-كبير)

 DS  SSBOOT

00 02LSB/MSB

2BPS00Bh (11)

قود.  كل عن قطاعات ف  ل ا عدد 
. 2 يدعم فقط GEMDOS. نظام   2  قوة العدد يجب أن يكون 

 DS  SSBOOT

 02LSB/MSB

1SPC00Dh (13)

الجحجوزة  قطاعات  ل  بايت بنية إنتيل)2(ا
.1عدد القطاعات النطقية الجحجوزة ف بداية القرص النطقي، وتشمل قطا ع القل ع. عادة تكون  

 DS  SSBOOT

0001LSB/MSB

2RES00Eh (14)

نى ب . FATsعدد 
.2 الخزنة عل القرص النطقي. عادة تكون FATsعدد نسخ 

 DS  SSBOOT

 02LSB/MSB

1NFATS010h (16)

لجذر ا ل  ي دل ل ا ف  ل  الجما الدخلت   بايت بنية إنتيل)2 (عدد 
العدد الجمال لدخلت أسماء اللفات التي يمكن تخزينها ف الدليل الجذر للقرص النطقي.

 DS  SSBOOT

0070LSB/MSB

2NDIRS011h (17)

19BPB00Bh (11)
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لنطقي ا لقرص  ا لجمال عل  ا قطاعات  ل ا  بايت بنية إنتيل)2 (عدد 

 DS  SSBOOT

A0D0 02D0 02LSB/MSB

العدد الجمال للقطاعات النطقية عل القرص النطقي وتشمل القطاعات الجحجوزة.

2NSECTS013h (19)

وسيط ل ا والصف 
.ST BIOS عل القراص الثابتة. لكن ل يستخدم من قبل نظام F8بايت والصف الوسيط سيكون 

 DS  SSBOOT

F9F8F8LSB/MSB

1MEDIA015h (21)

ية ف كل  لنطق ا قطاعات  ل ا  بايت بنية إنتيل)2 (هذه FATعدد 
.FATعدد القطاعات النطقية التي تجحتلها كل نسخة من 

 DS  SSBOOT

0005LSB/MSB

  وعدد القطاعات الجحجوزة يمكن تجحديد بداية الدليل الجذر. ويمكنFATs هذا العدد مع عدد نسخ معرفةب
أيضا تجحديد بداية منطقة بيانات الستخدم عل القرص (وحدة التخزين) وفقا لعدد الدخلت ف الدليل الجذر.

2SPF016h (22)

ر ة ف كل مسا ي ئ ا ي ز ي ف ل ا عات  قطا ل ا  بايت بنية إنتيل)2 (عدد 
غير قابلة للتطبيق عل القرص الثابت. الدخلة لصفر، تشير إل أن الدخلة مجحجوزة، لكن ليس مستخدمة.

 DS  SSBOOT

0009LSB/MSB

2SPT018h (24)

وسيط ل ا نب عل  لجوا ا لرؤوس/ ا  بايت بنية إنتيل)2 (عدد 
غير قابلة للتطبيق عل القرص الثابت. الدخلة لصفر، تشير إل أن الدخلة مجحجوزة، لكن ليس مستخدمة.

 DS  SSBOOT

00 0201 0001 00LSB/MSB

2NSIDES01Ah (26)

ة لخفي ا قطاعات  ل ا )DOS 3.31 BPB بايت بنية إنتيل) (هذا الجحقل ل يتوافق مع 2. (عدد 
013 عند 0ل تقبل التطبيق عل القرص الثابت. ل يجب استخدمها، إذا كانت مدخلة القطاعات النطقية 

 DS  SSBOOT

00LSB/MSB

2NHID01Ch (28)

01Eh (30)متفاوت) / شفرة إقل ع (إن وجدت)نهوي-كبير و نهوي-لصغيربيانات قطا ع إقل ع خالصة (بتتيب مختلط 
لقل ع ا شفرة 

 شفرة إقل ع تخص نظام ملفات ونظام تشغيل أتاري أس تي. ليس هنا ك أية تقديرات لتجحميل موقع الشفرة، التي يجب أن تقبل إعادة التعيين (أي
 شفرة التشغيل (RTS 68000 مع تعليمة BIOSيمكن تغيير مكانها)، إذا فشل تجحميل نظام التشغيل، يمكن للشفرة أتاري أس تي العودة إل نظام

0x4E75 0 مع متتالية الثمانيةx4E 0x75.(ف العالج) بتتيب نهوي-كبير) وبدون تعديل جميع التسجيلت 

متفاوتمتفاوت

لجمو ع ا يق  دق ت
)4660$. (1234 -بت). الذي يجب أن يساوي16 (تدقيق الجمو ع بايت الخيرة ف قطا ع القل ع مجحجوزة من أجل 2

  بايت، إذا512 بايت هذه ف قطا ع القل ع 2) وتشمل نهوي-كبير كلمة (256، خوارزمية تدقيق الجمو ع تضيف 68000ف حاسوب أتاري أس تي 
.قابل للقل ع سوف يعتب هذا القطا ع BIOS. نظام $1234 الرقم السجحريكانت النتيجة تساوي 

مدخلة تدقيق الجمو ع هذه يمكن استخدمها لجحاذاة تدقيق الجمو ع وفقا لذلك.

  ف حد ذاته. قيمة الرقم السجحريقيمة الرقم السجحري، وليست  الجحاذاة تجحتفظ بقيمةAtariأتاري  ف قطاعات إقل ع تدقيق الجمو عمدخلة 
0x1234 ل تخزن ف أي مكان عل القرص. مقارنة بمعالجات إنتل x86 680، معالجات موتورولx0الستخدمة ف أجهزة أتاري تستخدم طريقة  

 نهوي-كبير ف تمثيل البيانات ف الذكرة ويجب أخذ هذا التمثيل بالعتبار عند حساب تدقيق الجمو ع. ولهذا من أجل شفرة التجحقق من لصجحة
-بت. 16، يجب تبديل أزواج البايتات قبل الضافة ذات x86تدقيق الجمو ع التي تشتغل عل أجهزة 

 بايت، بقية القطا ع ل يتم تضمينها ف تدقيق الجمو ع، وتصفر (ستكون معبئة بألصفار).512إذا كان حجم القطا ع النطقي أكب من 
  غير موجود0x55 0xAA إذا كان توقيع القطا ع FATبما أن بعض أنظمة تشغيل الجحاسوب الشخص، بالخطأ ل تقبل القراص الرنة الهيئة بنظام 

201FEh (510)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_sum
https://en.wikipedia.org/wiki/Opcode
https://en.wikipedia.org/wiki/Big-endian
https://en.wikipedia.org/wiki/Little-endian


  بايت غير2 متوافق مع أنظمة اي بي ام) واستعمال روتين وهمي أو مجحمل إقل ع ف هذا الكان (وإضافة 0x55 0xAAهنا،  ينصح بوضع التوقيع 
  ل يتطابق (إل إذا غطاء الشفرة0x1234 حتى تتأكد من أن تدقيق الجمو ع الرقم التسلسل أو البيانات الخالصة أو شفرة القل عمستخدمة ف منطقة 

). IBM PC حاسوب اي بي ام وف و أتاري أس تي سيكون تنفيذي ف نفس الوقت فfat codeالثنائية الشت ك 

 ف الجهزة التوافقة مع أنظمة أي بي أم. ف قطاعات القل ع،   هوي لصغير   ن ترتيب البيانات هيلن الطريقة الستخدمة ف تمثيل•
-16+ ويمكن كتابتها بكلمة 1FFh عند AAh+ و 1FEh عند 55h حيث نجد 55h  AAh+ هو 1FEhالتوقيع الذي عند الزاحة 

.نهوي كبير  ف برامج العالجات الخرى بطريقة55AAh ، بينما تكتب بشكل x86 ف برامج العالج AA55hبت 
.68000حاسوب أتاري أس تي هو حاسوب شخص (منزل) قديم مع معالج موتورول  •
-بت)16 بايت (2 تساوي Word، والكلمة stub / dummy routineروتين وهمي = •
  : ملف تنفيذي يتضمن شفرة لكثر من معالج واحد. ويتم اختيار الشفرة الصجحيةFAT Binary /FAT Codeالشفرة الثنائية •

آليا زمن التشغيل.
$.1234. ويستخدم أيضا تدقيق الجمو ع Root Sector قطا ع الجذر ف أتاري يدعى MBRسجل القل ع الرئيس •

تي أس  ري  ا ت أ قل ع  إ قطا ع  ة  ي ن ب يل   (قطا ع إقل ع القرص الرن)تجحل
 بايت للمام)38h (أي $3A ) تقفز إل شفرة القل ع عند الجحيد بايت2تعليمة القفزة (

'Loader ؛ سلسلة الجحارف ') بايت6( أتاري أس تي عل وحدات التخزين التي تتضمن مجحمل إقل علصيقة السم 

) بايت3الرقم التسلسل للقرص (

  BPB  منطقة معاملت 

) بايت2عدد القطاعات الجحجوزة  () بايت1(عدد القطاعات ف كل عنقود ) بايت2عدد البايتات ف كل قطا ع (

) بايت2عدد القطاعات عل الوسيط () بايت2عدد مدخلت الجذر  () بايت1 ف نظام اللفات (FATعدد نسخ 

) بايت2عدد القطاعات لكل مسار () بايت2 ـ(FATعدد القطاعات ف كل نسخة ) بايت1والصف الوسيط (

بيانات قطا ع إقل ع خالصة (مختلطة نهوي-لصغير ونهوي-كبير) متفاوت) بايت2عدد القطاعات الخفية () بايت2عدد الجوانب عل الوسيط (

) بايت1مجحجوزة (

منطقة الشفرة
 من عند النهاية للء كامل القطا ع)00شفرة إقل ع، (مجحشوة ببايت 

 ؛ حتى يعتب القطا ع قابل للقل ع.$1234الرقم السجحري ) حتى يصبح تدقيق الجمو ع هو 7D 24 بايت (2) ؛ يتم حساب هذه  بايت2 (تدقيق الجمو ع

   لصيقة اسم لصانعي القطع   . بايتاتعدد القطاعات الخفية عل القراص الرنة هذا النظام يتجاهل أيضا .والصف الوسيط  ل يستخدم بايت TOSرغم أن بعض أنظمة اللفات تستخدمه، نظام التشغيل 
  يكتب ف زمن التهيئةالرقم التسلسل (بدون-إقل ع). ل تقبل القل ع وربما كذلك عل أقراص الشكات الخرى، لكنها عموما ل تستخدم عل القراص التي قرص القل ع تستخدم عل OEM اللصلية

 معرفة القرص إذا تبدل.TOSويجب أن يكون فريد كي يستطيع 
 ) الخيرة ف قطا ع القل ع مجحفوظةWORD ( بايت2). أسكي' ف شفرة Loader (أي ' 4C 6F 61 64 65 72$ بالشكل OEM ، يجب أن تكون بايتاتالجحملبعض الداوات كي تستطيع التعامل مع 

 أن يكون لصجحيح وفقا لذلك. تدقيق الجمو عمن أجل قيمة العادلة التي تسمح ل

إزاحةبايتاسمنهوي-لصغير ونهوي-كبيرحقول بيانات منطقة قطا ع القل ع الخالصة (مجحمل القل ع) بتتيب مختلط 
EXECFLG2 01E (30)-بايت نهوي كبير) .2_'  (بتتيبcmdload) النسوخة إل متغير النظام الذي يدعى word بايت (2، قيمة علم تنفيذ

. 020 بايت نهوي كبير). عند الجحيد 2(ترتيب Load modeنمط التجحميل 
 عن طريق اسمه واستخدام نظام اللفات.FNAME تأمر الجحمل بالبجحث عن وتجحميل ملف 0القيمة لصفر •
 دون الشارة إل نظام اللفات.SSECT  بداية من SCETCNTالقيم الخرى تأمر الجحمل بتجحميل سلسلة من القطاعات ف •

LDMODE2020 (32)

SSECT2022 (34).نمط التجحميل ف 0 يقرأ (نهوي كبير). يستخدم فقط عندما ل تكون القيمة أول قطا ع
SCETCNT2024 (36).نمط التجحميل ف 0(نهوي كبير). يستخدم فقط عندما ل تكون القيمة  التي ستجحمل / ستقرأ عدد القطاعات

LDADDR4026 (38) بايت نهوي كبير). عنوان الذاكرة حيث سيتم تجحميل اللف أو القطاعات 2(ترتيب عنوان التجحميل
 بايت نهوي كبير). 4 (ترتيب  FATعنوان 

$ سوف تختار آليا العنوان الناسب,00000000 والدليل الجذر. القيمة FATيشير إل عنوان الذاكرة أين سيتم تجحميل بيانات 
FATBUF402A (42)

.نمط التجحميل  ف0يستخدم فقط عندما تكون القيمة   مجحارف ف المتداد.3 مجحارف + 8يتألف من  بدون '.'). 8.3(اسم اسم اللف و امتداد 

'SWOOSH  IMG'53 57 4F 4F 53 48 20 20 49 4D 47FNAME1102E (46)

reserved039 (57).مجحجوزة

BOOTIT03A (58)شفرة إقل ع

https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Fat_binary


 بايت512 مدخلة = قطا ع 16 بايت * 32 بايت نهوي لصغير). كل مدخلة بجحجم 2عدد الدخلت ف الدليل الجذر (
  من أي قرص بصف النظر عن مكان ظهوره ف الدليل، سواء كانت القطاعات'image file' يمكنه تجحميل 'ملف لصورة'  ST.مجحمل إقل ع TOSلرؤية مثال عن هذا، راجع القطا ع الول ف قرص إقل ع 

مخزنة بشكل متاخم أو  ل, ملف الصورة ل يتضمن عل ترويسة أو معلومات إعادة التموضع فيه.

CHS 0-0-1) 0الوقع (القطا ع النطقي 
   <-- شفرة أسكي -->  <---------------   ست عشري    ---------------> 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F   0123456789ABCDEF 
0000 60 38 4C 6F 61 64 65 72 00 00 00 00 02 02 01 00 [`8Loader........ ]
0010 02 10 00 24 03 F8 02 00 0A 00 01 00 00 00 00 00 [...$.ø.......... ]
0020 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 53 57 [..............SW ]
0030 4F 4F 53 48 20 20 49 4D 47 00 70 07 32 3C 07 77 [OOSH  IMG.p.2<.w ]
0040 48 E7 C0 00 3F 3C 00 25 4E 4E 54 8F 4C DF 00 03 [HçÀ.?<.%NNT.Lß.. ]
0050 20 7C FF FF 82 40 30 81 04 41 01 11 51 C8 FF E2 [ |ÿÿ‚@0..A..QÈÿâ ]
0060 20 7C FF FF 82 40 70 0F 42 58 51 C8 FF FC 33 FA [ |ÿÿ‚@p.BXQÈÿü3ú ]
0070 FF AE 00 00 04 82 3F 39 00 00 04 46 3F 3C 00 07 [ÿ®...‚?9...F?<.. ]
0080 4E 4D 58 4F 4A 80 67 00 00 F6 2A 40 41 FA FF 9C [NMXOJ€g..ö*@Aúÿœ ]
0090 4A 90 66 06 20 B9 00 00 04 32 30 2D 00 08 E1 48 [J.f. ¹...20-..áH ]
00A0 D0 80 38 40 D9 FA FF 84 30 3A FF 76 67 10 3C 3A [Ð€8@Ùúÿ„0:ÿvg.<: ]
00B0 FF 72 38 3A FF 70 26 7A FF 6E 60 00 00 B4 3C 2D [ÿr8:ÿp&zÿn`..´<- ]
00C0 00 0A 38 2D 00 08 D8 6D 00 06 26 7A FF 5E 61 00 [..8-..Øm..&zÿ^a. ]
00D0 00 B0 66 00 00 AA 20 4C 30 2D 00 06 E1 48 E3 48 [.°f..ª L0-..áHãH ]
00E0 41 F0 00 00 43 FA FF 48 90 FC 00 20 B1 CC 6D 00 [Að..CúÿH.ü. ±Ìm. ]
00F0 00 8E 70 0A 12 30 00 00 B2 31 00 00 66 EA 51 C8 [.Žp..0..²1..fêQÈ ]
0100 FF F4 7E 00 1E 28 00 1B E1 4F 1E 28 00 1A 2C 7A [ÿô~..(..áO.(..,z ]
0110 FF 1A 26 7A FF 12 42 84 0C 47 0F F0 6C 52 36 07 [ÿ.&zÿ.B„.G.ðlR6. ]
0120 55 43 C6 ED 00 02 D6 6D 00 0C 0C 44 00 40 6C 08 [UCÆí..Öm...D.@l. ]
0130 4A 44 67 0E B6 45 67 10 61 46 66 42 E1 8C E3 8C [JDg.¶Eg.aFfBáŒãŒ ]
0140 D7 C4 3C 03 3A 03 42 84 D8 6D 00 02 DA 6D 00 02 [×Ä<.:.B„Øm..Úm.. ]
0150 34 07 E2 4A D4 47 12 36 20 01 E1 49 12 36 20 00 [4.âJÔG.6 .áI.6 . ]
0160 08 07 00 00 67 02 E8 49 02 41 0F FF 3E 01 60 A8 [....g.èI.A.ÿ>.`¨ ]
0170 4A 44 67 04 61 0A 66 06 2F 3A FE AC 4E 75 60 FE [JDg.a.f./:þ¬Nu`þ ]
0180 3F 39 00 00 04 46 3F 06 3F 04 2F 0B 42 67 3F 3C [?9...F?.?./.Bg?< ]
0190 00 04 4E 4D DE FC 00 0E 4A 40 4E 75 00 00 00 00 [..NMÞü..J@Nu.... ]
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 24 7D [..............$} ] 

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

قطا ع إقل ع أتاري أس تي

https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_ST
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_TOS


كس  أ أس  م  أ سوب  MSXحا

 (SONY MSX MSX-DOS/MSX BASIC)

  والدير ف شكةمايكروسوفت اليابان، ثم نائب مدير Kazuhiko Nishi كان يدعى MSX. السؤول عن مشو ع 1983 يونيو/حزيران عام 16 ف مايكروسوفت أعلنت عنه شكة الجحاسوب النزلهذا 
).Microsoft Basic ؛ (لغة البمجة المتدة من مايكروسوفت بيسيك BASIC بيسيك للغة  البنامج الثابت التي لصممت الجهاز بالتعاون مع مايكروسوفت. هذه الخيرة وفرتASCIIأسكي 

  كان نادرا ف الوليات التجحدة، لكنه كان معروف ف معظم اليابان، وف الشق الوسط، والبازيل، والتجحاد السوفياتي، وهولندة، وإسبانيا،MSXرغم مشاركة مايكروسوفت ف الشو ع،  إل أن جهاز 
، لكن ف اليابان تقدر بخمس مليون وحدة.MSXوأقل انتشار ف عدة دول أوربية أخرى. من الصعب تقدير عدد الجهزة البيعة حول العالم من 

 كان الكثر شعبية ف البلد العربية. Sakhr MSX AX170. بينما الطراز لصخرالنسخة العربية من هذه الجهزة كانت ف الثمانينات من 

موالصفة الجهاز (حسب الطراز)
 MSX/MSX2/MSX2+/MSX turboRالجهزة: 

، Zilog Z80-بت: 8معالج ميكرو 
 كيلوبايت. 512-8  : منRAMذاكرة ولصول عشوائي 

 كيلوبايت.32/48/64/96 : حجم متفاوت ROMذاكرة للقراءة فقط 
 .....)DiskROM (ولحقا تضمنت إضافات أخرى مثلBIOS ونظام MSX BASIC: تضمنت البنامج الثابت للغة بيسيك ROMشيجحة 

/ كيلوبايت. وشيجحة للصوت. 16/128/192: حجم متفاوت   V  RAMذاكرة للفيديو 
 بولصة (باستثناء الطراز الول). 3.5قرص مرن 

 وكلهما من شكة مايكروسوفت.MSX BASIC إل جانب لغة البمجةMSX-DOSنظام التشغيل 

 قيل أيضا أن الشو ع تزعمته مايكروسوفت كمجحاولة لتوحيد العايير وسط مصنعي ”.MicroSoft eXtended" مايكروسوفت (بيسيك) المتدة تعني جملة  ف الغالب، MSXالحرف الختصة 
.Philips، و فيليبس Daewoo ، دايو ،Panasonic، و باناسونيكToshiba توشيبا ،Sony أنتجته شكات عدة مثل، سونيMSXالعتاد أنذأ ك. جهاز 

أس أكس دوس م  أ تشغيل  ل ا م  MSX−DOS نظا
 وأخر إلصدارته كانت. CP/M-80 2 ونظام   ]  8  [ـMS-DOS 1.25مزيج بين مايكروسوفت دوسكان  وMSX-DOS    دوس   أس أكس  مأ كان يدعى MSXالنظام الرسمي الوحيد الستخدم ف أجهزة 

.MSX Turbo-R مع حاسوب 1990ف عام  2.31
 . عل القرص، حيث يوجد الكثير منMSXDOS2.SYS  وCOMMAND2.COM ونواة (مع بعض امتدادات لغة بسيك) وملفات نظام التشغيل ROMتضمنت ذاكرة    ]  9  [ ـMSX-DOS 2اللصدارة 

 .MSX-DOS 1.0x تبدوا ظهريا أكثر تعقيدا من إلصدارة MSX-DOS 2اللفات الساعدة وبعض الداوات. لكن 

 ، النظام كان يعمل جيدا "كنظام تشغيل قرص مرن"، لكن مع الوقت ظهرت خيارات للتخزين القرص الرن كان الخيار الوحيد ف الجهاز للتخزين البيانات الكبيرة هوMSX-DOSف زمن تطوير نظام 
  استخدم فMSX−DOS وف عصنا، أجهزة قراءة بطاقات الوسائط التعددة). نظام IDE و SCSIأخرى ف شكل عتاد للهوة مركب (ف بداية التسعينات كانت ف شكل متجحكمات القرص الثابت 

دارة هذه الجهزة، لكن كانت هنا ك  بعض الشاكل:إ

  لكن كانت ميغابايت.32 التي ل يمكنها أن تتجاوز وحدة التخزين. هذا يجحد من حجم FAT12، ويدعم فقط نظام ملفات -بت16  يتعامل مع أعداد القطا ع بقيمMSX-DOSنظام •
)إضافة مؤقتة إل جزء من شفرة البنامج .(الرقعة هي FAT16 غير رسمية لدعم نظام ملفات patchesهنا ك رقع 

  الخالصة بنواة نظام التشغيل، وممثل ف الجحاسوب عن طريق متجحكماتROM الفعل (الشفرة التي تتعامل مع عتاد متجحكمات التخزين الكبيرة) مضمن داخل ذكرة   مشغل العتاد•
  ؛ ولذلك تجحتم عل مطوري هذا العتادROMالقرص الرن الخارجية ومجحركات القرص الرن الدمجة. ول توجد طريقة رسمية موثقة للتضمين مشغل عتاد مخصص ف ذاكرة النواة 

.custom driver) لشفرة النواة لتضمين الشغل الخصص reverse-engineer (رمجة عكسيةالخاص (لتجحكمات التخزين) عمل ب
  لشغل العتاد. عل سبيل الثال، للنفاذ أوAPI واجهة برمجة التطبيقات كما تظهر للمستخدم ووحدات الجهاز التي تعرضها مجحارف القرصهنا ك علقة واحد-لواحد مباشة وثابتة بين •

 . هذا ل يشكل مشكلة مع القراصB: يطلب من الشغل النفاذ إل أول جهاز فيه ؛ بينما يستعلم عن الجهاز الثاني عند النفاذ إل القرص MSX-DOS نظام ،A :للولصول إل القرص
 الرنة، لكن عند استخدام أجهزة أكثر تعقيد تملك قسم أو عدة أقسام، الشغل سيكون السؤول (وعادة الدوات الخارجية التي من لصنع مطور الشغل ستكون أيضا مسؤولة) عن إدارة

 إل الجهاز والقسم.إسناد القرص
 عل شفرة النواة.   رمجة عكسيةب) فصعب جدا، ويجحتاج إل عمل CD-ROM(مثل القراص الدمجة  non-blockأما إدارة الجهزة التي ل تملك كتل•
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قل ع  MSX-DOSإ
 MS-DOSلكنه مثل نظام] واستشهاد مطلوب ف القل ع، [القرص الرن عل قطا ع القل ع ف عملية القل ع ولم يستخدم BDOS ROM استخدم روتينيات MSX-DOS، نظام MS-DOS 2.xعكس 

. قطا ع القل ع ف BPB بدل من العودة إل كتلة معاملت القرص  FAT12      نظام اللفات لختيار معامل FAT من أول بايت ف نسخة FAT ID استخدم قيمة هوية جدول توزيع اللفات 1.25
  ف أكثر من منفذ للقرص، (أيFDCلكن النظام يستطيع القل ع من عدة مجحركات أقراص مرنة مع وجود أكثر من حاوية (خرطوشه) قرص مرن  ورغم أنه لم يوفر طريقة للقل ع القرص الرن !.

، وإمكانية استخدام أحدهما مع قرص قابل للقل ع).3 ½ إل جانب3 ¼إمكانية وجود مجحر ك القرص الرن
  ل يستخدم العلومات الخزنة ف مناطق معينة ف القرص (قطا ع القل ع)، ولذلك هذهMSX-DOS 1، إل أن MSX-DOS 2 و MSX-DOS 1رغم معيارية بنية القرص الستخدمة ف نظام 
  سوف يعمل فقط مع القراصUNDELأيضا، المر  مع هذه القراص. MSX-DOS 2 ويمكن أن تتسبب ف مشاكل عند استخدام MSX-DOS 1العلومات ليس لصجحيجحة بالضورة عل أقراص

 أو القراص الهيئة ف النظمة أخرى.MSX-DOS 1” ف قطا ع القل ع) ولن يعمل مع أقراص volume id(أي، القراص التي تملك الهوية “ MSX-DOS 2 ف الهيئة
 . ومعلومات معالجة البيانات ف ثلثة مناطق. قطا عمنطقة البيانات، القطاعات موزعة عل أربعة مناطق عل القرص، (أنظر للجدول)، بيانات اللفات التي تكتب إل القرص تسجل ف MSX-DOS ف

.DPB، والدليل، ومنطقة البيانات) تكون مختلف وفقا للوسيط، لهذا يجب العودة إل جدول FAT، لكن القطاعات العليا الخرى (  0  لقطا ع القل ع سيكون دائما ف ا
مجحتوى منطقة

Boot sector ومعلومات القرص, MSX-DOSبرنامج بدء تشغيل  قطا ع القل ع 1

معلومات التجحكم الفيزيائية الخالصة بالبيانات عل القرص. FAT FATجدول توزيع اللفات  2
معلومات التجحكم ف اللفات عل القرص. Directory الدليل 3

بيانات اللفات الفعلية. Data area منطقة البيانات 4

0القطا ع # 

القطا ع # ؟

القطا ع # ؟

القطا ع # ؟
  

القطا ع الخير

<--
<--
<--
<--

<--

القرص

قطا ع القل ع
FATجدول توزيع اللفات 

الدليلDPBالقطاعات العليا لناطق البيانات هذه يمكن الجحصول عليها من 
منطقة البيانات

لقرص  ا معاملت  ة  ل كت لقل عDPBجدول  ا  وقطا ع 
  يمكنه التعامل مع معظم أنو ع مجحركات القراص، لنMSX−DOS لكل قرص متصل، حيث تسجل معلومات القرص. نظام الذاكرة ف منطقة العمل ف DPB، يتم تخصيصMSX−DOSف نظام 

الختلف بين الوسائط يمكن معادلته عن طريق معالج تمثيل القراص.
 . لجحظ الختلف بين مجحتويات قطا ع القل ع وجدولMSX−DOS)، تقرأ عند بدء تشغيل نظام 0 عل القرص (القطا ع #قطا ع القل ع، والتي هي ف اللصل عل DPBالعلومات الكتوب ف جدول 

DPB 3.0معاملت ، كما تظهر ف   BPB     وجدول  قطا ع القل عوالجدول التال. البيانات ستكون مرتبة بشكل مختلف ف DPB.
→ قاعدةرقم القرص

Media ID+1والصف الوسيط (هوية)

3+ 2+حجم القطا ع
Directory mask+4قنا ع الدليل

Directory shift+5إزاحة الدليل (تبديل)
Cluster mask+6قنا ع العنقود

Cluster shift+7إزاحة العنقود (تبديل)
FAT+8 +9القطا ع العل للجدول توزيع اللفات 

FAT+10عدد نسخ 
11+عدد مدخلت الدليل

13+ 12+القطا ع العل لنطقة البيانات
15+ 14+1كمية العناقيد +

FAT+16عدد القطاعات الطلوبة من أجل نسخة 
18+ 17+القطا ع العل لنطقة الدليل

20+ 19+ ف الذاكرةFATعنوان 

 ف الذاكرة ومعلومات أخرى لكل قرص كتب عل قطا ع القل ع.DPB. (تجحصيل معلومات القرص) النداء يعود بعنوان DPB للنفاذ إل1BH نداء النظام   ]  25  [ تستخدم وظيفة
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 أقراص. ف نظام مجحر ك القراص الواحد, ويملك ميزة مجحاكاة قرلصيين (عن طريق استبدال القراص الرن مؤقتا), ويدعم استخدام لوحة الفاتيح، الشاشة، والطابعة.8 يدعم حتى MSX-DOSنظام 
  أو وجهين1DDالنظام يملك مدير ملفات مرن ل يعتمد عل البنية الفيزيائية للقرص، ويدعم عدة وسائط، يمكن استخدام نوعان من القراص الرنة العيارية ذات الكثافة الزدوجة ؛ وجه واحد 

2DD قطاعات هذا يعني إمكانية استخدام أربعة أنوا ع من الوسائط. الجدول التال يعرضها ف مايكروسوفت8. وكلمهما يستخدم بنية السار بـ-

1DD
 قطاعات9

2DD 
 قطاعات9

1DD
 قطاعات8

2DD
 قطاعات8

0F8H0F9H0FAH0FBHنو ع الوسيط

1212عدد الجوانب
80808080عدد السارات لكل جانب

9988عدد البايتات لكل مسار
512512512512عدد البايتات لكل قطا ع

2222حجم العنقود (بالقطا ع)
2312 (بالقطا ع)FATحجم 

FAT2222عدد نسخ 
112112112112عدد اللفات القابلة للتسجيل

MSX-DOSالوسيط الدعوم ف 

لوسيط ا و ع  ن د  تجحدي ن  ي روت
) من القرص الستهدف.1، القطا ع 0أقرأ قطا ع القل ع (السار.1
)8086 ف أنظمة JMP (هذه هي تعليمة القفزة 0EBh أو 0E9hتأكد ما إذا كان البايت الول هو .2
.0FFh و 0F8h يمرره التصل وتأكد أنه بين FAT؛ لذلك، استخدم أول بايت من نسخة  MS−DOS 2.0)، اعتب أن إلصدارة القرص قبل 2إذا فشلت الخطوة (.3

)، استخدم هذا كوالصف وسيط.3إذا نججحت الخطوة (.1
)، إذن ل يمكن قراءة هذا القرص.3إذا فشلت الخطوة (.2

 يمكن الجحصول عليه من MSX−DOS  الخاص بنظامDPB وما فوق. 2.0، اللصدارة MS−DOS الخاص بنظام DPB هذا  #.1D  إل  #0B )، أقرأ البايتات من2إذا نججحت الخطوة (.4
).MSX-DOS  (راجع الجدول التال : قطا ع القل ع ف وحدات تخزين دوسMS−DOSقطا ع إقل ع 

لعلومات أكثر، راجع الدليل الرسمي، باللغة النجليزية، عل النتنت.

https://en.wikipedia.org/wiki/MSX-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://www.techhelpmanual.com/350-dpb__drive_parameter_block.html
https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8086
https://en.wikipedia.org/wiki/JMP_(x86_instruction)


:دوس قطا ع إقل ع تخطيط شبيه جدا ب تملكFAT12 نظام ملفات بالهيئة MSX-DOS وحدات تخزين     

إزاحةمثال/رمز تذكريبايتولصف
من بداية كتلة القل ع

) 0xEB 0xFE 0x90 (مثال، وهميةتعليمة قفزة 
 الجحلقة الشغولة للتقا ط العالج ف ما يدعى 0x000 عند حيد القطا ع 0xEB 0xFE 0x90 تستخدم تعليمة MSX-DOS 2العديد من القراص الرنة ف نظام 

tight loop  تتعرف عليها أنظمة شفرة تشغيلبينما تجحافظ عل نمط MS-DOS/PC DOS.
3EB FE 900x000

0x20.( 8SANYO2.00x003 (يمكن أن يكون مجحشو بفراغات ؛ بايتOEMاسم لصانعي القطع اللصلية 
)BPB 2.0 (تشمل معاملت كتلة دوس BPB 3.0معاملت كتلة دوس 

إزاحةبايتمجحتوى
BPB 2.0معاملت كتلة دوس 

عدد البايتات ف القطا ع النطقي. (حجم القطا ع)

MSB [24]LSB [24]
0C0B

200Bh (11)

100Dh (13)عدد القطاعات النطقية ف كل عنقود. (حجم العنقود)
)MSX-DOSعدد القطاعات النطقية الجحجوزة. (عدد القطاعات الغير مستخدمة من قبل 

MSBLSB
0F0E

200Eh (14)

1010h (16) الخزنة عل القرص النطقيFATsعدد نسخ 
عدد الدخلت الجمال ف الدليل الجذر. (أي عدد اللفات المكن إنشائها)

MSBLSB
1211

2011h (17)

عدد القطاعات الجمال عل القرص النطقي. وتشمل القطاعات الجحجوزة. (عدد القطاعات لكل قرص)

MSBLSB

1413

2013h (19)

1015h (21)والصف الوسيط.
)FAT. (حجم FATعدد القطاعات النطقية ف كل 

MSBLSB

1716

2016h (22)

BPB 3.0 معاملت من كتلة دوس 
عدد القطاعات الفيزيائية ف كل مسار.

MSBLSB

1918

2018h (24)

عدد الرؤوس عل الوسيط (عدد الجوانب الستخدمة، إما واحد أو اثنان)

MSBLSB
1B1A

201Ah (26)

)DOS 3.31 BPBعدد القطاعات الخفية.(ل يتوافق مع 

MSBLSB

1D1C

201Ch (28)

190x00B

  عند تمرير التجحكمMSX-DOS 1. هذا الوقع حيث تقفز أجهزة MSX داخل شفرة إقل ع جهاز Z80 من أجل معالجات MSX-DOS 1مدخلة شفرة نظام 
  فx86 أو شفرة قطا ع القل ع التوافقة مع 3.2 منذ دوس BPBإل قطا ع القل ع. كما تلجحظ ف الطرح أدناه، هذه الوقع ألصبح يتداخل مع بنية كتلة 

 حلقة ما لم تكن هنا ك إجراءات للوقاية خالصة كمثل التقا ط العالج هنا ف ما يسمى MSX، وسيؤدي إل انهيار جهاز IBM PCقطاعات القل ع التوافقة مع 
).JR 0x01E من أجل 0x18 0xFE شفرة التشغيل (أي tight loop مشغولة

0x01E)2متفاوت (

https://en.wikipedia.org/wiki/DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT12
https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_formatting
https://en.wikipedia.org/wiki/MSX-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)


  حلقة تتضمن بعض التعليمات ف التن ويتكرر تنفيذها عدة مرات (تستخدم قدر كبيرtight loopف لغة التجمع، الجحلقة الشغولة •
  غالباinfinite loop، endless loop  الل نهائية) علما أن الجحلقاتoptimizationمن دورات العالج، والرشح الول ف تجحقيق المثلة 

 تسجل القفزة.JR. و infinite ل نهائية نادرا ما تكون tight loop الجحلقة الشغولة، لكن tight مشغولةما تكون 

MSX-DOS 2  6VOL_ID0x020" ف وحدة تخزين VOL_IDتوقيع "
 " موجود عند حيد القطا عVOL_ID). إذا كان التوقيع "0x00 (القيمة العتيادية: MSX-DOS 2) ف undelete flagعلم/بيرق استعادة اللفات الجحذوفة (

0x020 0، هذا العلم يشير ما إذا كانت وحدة التخزين تجحتفظ بملفات مجحذوفة يمكن استعادتها (أنظر للجحيدx0C(ف مدخلت الدليل 
1360x026 

-MSX، نظام 0x020" موجود عند حيد القطا ع VOL_ID). إذا كان التوقيع "0x00000000 (القيمة العتيادية : MSX-DOS 2الرقم التسلسل للقرص ف 
DOS 2 .(القرص) يخزن هنا الرقم التسلسل للوحدة التخزين للكشف عن تغيير/تبديل الوسيط 

456 23 36 C00x027

000x02B 00 00 00 500مجحجوزة
  عندMSX-DOS 2. هذا الوقع حيث تقفز أجهزة MSX  داخل شفرة إقل ع جهاز Z80  من أجل معالجات MSX-DOS 2مدخلة شفرة نظام التشغيل 

  فx86 أو شفرة قطا ع القل ع التوافقة مع OS/2 1.2 / 4.0 منذ دوس EBPBتمرير التجحكم إل قطا ع القل ع. هذه الوقع يتداخل مع بنية الكتلة المتدة 
  ما لم تكن هنا ك إجراءات للوقاية خالصة كمثل التقا ط العالج هنا ف ما يسمىMSX، وسيؤدي إل انهيار جهاز IBM PCقطاعات القل ع التوافقة مع 

).JR 0x030 من أجل 0x18 0xFE شفرة التشغيل (أي tight loopالجحلقة الشغولة 

 0x030)2متفاوت (

20x1FEتوقيع (راجع معلومات “التوقيع” ف سجل إقل ع القسم، أعله)
MSX-DOSقطا ع إقل ع 

   < -- شفرة أسكي -- >  < ---------------   ست عشري   --------------- >

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

0000 EB FE 90 53 41 4E 59 4F 32 2E 30 00 02 02 01 00 |...SANYO2.0.....| 
0010 02 70 00 D0 02 F8 02 00 09 00 01 00 00 00 D0 ED |.p..............| 
0020 53 59 C0 32 d0 C0 36 56 23 36 C0 31 1F F5 11 AB |SY.2..6V#6.1....| 
0030 C0 0E 0F CD 7D F3 3C CA 63 C0 11 00 01 0E 1A CD |....}.<.c.......| 
0040 7D F3 21 01 00 22 B9 C0 21 00 3F 11 AB C0 0E 27 |}.!.."..!.?....'| 
0050 CD 7D F3 C3 00 01 58 C0 CD 00 00 79 E6 FE FE 02 |.}....X....y....| 
0060 C2 6A C0 3A D0 C0 A7 CA 22 40 11 85 C0 CD 77 C0 |.j.:...."@....w.| 
0070 0E 07 CD 7D F3 18 B4 1A B7 C8 D5 5F 0E 06 CD 7D |...}......._...}| 
0080 F3 D1 13 18 F2 42 6F 6F 74 20 65 72 72 6F 72 0D |.....Boot error.| 
0090 0A 50 72 65 73 73 20 61 6E 79 20 6B 65 79 20 66 |.Press any key f| 
00a0 6F 72 20 72 65 74 72 79 0D 0A 00 00 4D 53 58 44 |or retry....MSXD| 
00b0 4F 53 20 20 53 59 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |OS  SYS.........| 
00c0 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 |................|

 القرص الرئيس (النسخة النجليزية)مثال أخر من
MSX-DOS 2.2 (MSX2 / 1988 / Ascii) MDOS22DE.ROM

     <-- شفرة أسكي -->  <--------------   ست عشري   ---------------> 
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F   0123456789ABCDEF 
0000 eb fe 90 59 44 2d 36 34 30 20 20 00 02 02 01 00 |...YD-640  .....| 
0010 02 70 00 d0 02 f8 02 00 09 00 01 00 00 00 18 10 |.p..............| 
0020 56 4f 4c 5f 49 44 00 39 7d 03 63 00 00 00 00 00 |VOL_ID.9}.c.....| 
0030 d0 ed 53 6a c0 32 72 c0 36 67 23 36 c0 31 1f f5 |..Sj.2r.6g#6.1..| 
0040 11 ab c0 0e 0f cd 7d f3 3c 28 26 11 00 01 0e 1a |......}.<(&.....| 
0050 cd 7d f3 21 01 00 22 b9 c0 21 00 3f 11 ab c0 0e |.}.!.."..!.?....| 
0060 27 cd 7d f3 c3 00 01 69 c0 cd 00 00 79 e6 fe d6 |'.}....i....y...| 
0070 02 f6 00 ca 22 40 11 85 c0 0e 09 cd 7d f3 0e 07 |...."@......}...| 
0080 cd 7d f3 18 b8 42 6f 6f 74 20 65 72 72 6f 72 0d |.}...Boot error.| 
0090 0a 50 72 65 73 73 20 61 6e 79 20 6b 65 79 20 66 |.Press any key f| 
00a0 6f 72 20 72 65 74 72 79 0d 0a 24 00 4d 53 58 44 |or retry..$.MSXD| 
00b0 4f 53 20 20 53 59 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |OS  SYS.........| 
00c0 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 |................

ف الطرح تدل عل القيم الجحذوفة (السطر الكررة) (ف هذا الثال كانت القيم "ألصفار” بما ف ذلك "توقيع القل ع”).لعرض الشفرة ف لينكس يمكنك استخدام هذه الوامر. *علمة النجمة •

hexdump -C file #طرح بدون القيم الكررة :
hexdump -Cv file #طرح كامل :

hexdump -Cv -n 512 file #طرح القطا ع الول فقط (إن كان اللف كبير)



قل ع  إ ة قطا ع  ي ن ب يل جزء من   MSX-DOSتجحل

 بايت) تقفز إل شفرة القل ع3تعليمة القفزة (
 بايت)8وحدة التخزين (لصيقة اسم 

  DOS 3.0 BPB  منطقة معاملت 

 بايت)2عدد القطاعات النطقية الجحجوزة ( بايت)1(عدد القطاعات ف كل عنقود  بايت)2عدد البايتات ف كل قطا ع (

 بايت)2عدد القطاعات الجمال عل الوسيط ( بايت)2عدد مدخلت الدليل الجذر  ( بايت)1 ف نظام اللفات (FATعدد نسخ 

 بايت)2عدد القطاعات الفيزيائية لكل مسار ( بايت)2 ـ(FATعدد القطاعات ف كل نسخة  بايت)1والصف الوسيط (

  بايت)2عدد القطاعات الخفية ( بايت)2عدد الرؤوس عل الوسيط (

منطقة الشفرة
)2، (متفاوت MSX-DOS 1شفرة إقل ع 

 بايت)4 (حجم MSX-DOS 2الرقم التسلسل للقرص دوس  بايت)1علم استعادة اللفات الجحذوفة ( بايت)6 (حجمMSX-DOS 2توقيع 

 بايت)5مجحجوزة (
)2 (متفاوت MSX-DOS 2شفرة دوس 

 بايت)2توقيع (

ت  فا لل ا م   NTFSنظا
)New Technology File System(نظام ملفات التقنية الجديدة

 FAT جدول توزيع اللفات. نظام إن تي إف أس يتفوق عل نظام   3.1  ويندوز إن تي ، منذ ويندوز إن تي، يستخدم رسميا ضمن عائلة أنظمة مايكروسوفت من NTFS إن تي إف أس نظام ملفات
  متقدمة لتجحسين الكفاءة، والوثوقية، وأداء قرص التخزين، بالضافة إل تجحسين أمن اللفاتبنية بيانات (البيانات الولصفية) واستخدام ميتاداتا ف العديد من اليزات الجديدة مثل دعم HPFSونظام 

. JFS ونظام اللفات الزود بقيد حوادث ACLباستخدام قائمة التجحكم بالنفاذ 

هذا النظام لم يصمم فقط لداء العمليات العتيادية بشكل أس ع مثل القراءة والكتابة، بل حتى العمليات التقدمة مثل استعادة نظام اللفات، عل القراص الكبيرة.
 لنه يستخدم مقدار كبير من الساحة ف هيكلية (تراكيب) النظام. ميغابايت400 التي ل تزيد مساحتها عن القسامهذا النو ع من أنظمة اللفات ل يستجحسن استخدامه مع  لكن

 لجحمايتها من الفساد أو الضيا ع كما MFT يقوم بجحفظ عدة نسخ للجزاء الجحرجة والهمة من NTFS . نظام اللفات MFTجدول اللف الرئيس  هو NTFSالجزء الركزي الساس لنظام اللفات 
  يمكنه تمثيل حجم القرص أو القسم مهما كان بايت512 ف تخزين بيانات اللفات، وحجم العنقود هنا ل يتوقف عل حجم القرص أو القسم حيث أن عنقود بجحجم لصغير العناقيديقوم باستخدام 

  ؛ لن تجزئة اللف علتجزئة اللفات وإنما أيضا يقلل من عملية القرص الثابتكما أن استعمال حجم لصغير للعناقيد ل يقلل فقط من الساحة الهدورة من  جيجابايت 5 أو  ميغابايت500حجمه ؛ 
 يعطي أداء جيد مع القراص الكبيرة. NTFSعدة عناقيد غير متجاورة يسبب بطء ف الولصول إل ذلك اللف، ونظام 

 ؛ ويستطيع آليا اكتشاف القطاعات الفاسدة وترميزها (بعلمة) بجحيث ل تستخدم ف الستقبل. Hot fixing يدعم التصليح الفوري للخطاء NTFSنظام اللفات 
 وذلك لتميزه بالصفات التالية : FAT هو الفضل للستعمال مقارنة بالنظام NTFSومما سبق عرضه نرى أن نظام 

.FAT مقارنة باستهل كللذاكرةاستهل ك أقل .1
فهرسة التصاميم أكثر فاعلية للملفات لكل دليل. .2
 العلومات الذي يجحسن من قوة المان بشكل كبير.   تشفير.3
ة. الوسائط القابلة للزالالتخزين البعيد والذي يوفر توسيعا لساحة القرص عن طريق إمكانية الولصول إل .4
 والذي يساعد ك ف استعادة العلومات بسعة عند حدوث فشل ف الطاقة أو مشكلة ف النظام.  NTFSتسجيل الستداد لبيانات التعريف .5
 النسبية للقرص والتي يمكن استخدامها لراقبة مقدار مساحة القرص الستخدمة من قبل الستخدمين كأفراد والتجحكم به.   الجحصص.6
. FAT  وعند زيادة حجم القرص ل يؤدي ذلك إل تخفيض الداء كما يجحدث مع FAT أكب بكثير مقارنة بـ NTFSالتجحجيم الفضل للقراص الكبيرة. إن الجحد القص لجحجم قرص .7
 فكافة الستخدمين لهم حق الولصول لكافة اللفات بغض النظر عن نو ع الجحساب. FATالتجحكم بالولصول إل اللفات والجلدات ودعم حسابات للمستخدمين مجحدودة, أما ف .8
9.NTFS يعمل بشكل أفضل مع القراص الكبيرة ثم يليه ف ذلك نظام ملفات FAT32 .

  أما إذا وقع العكس سيتم فقدان البيانات. NTFS  إل FATإمكانية التجحويل من .10
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  وملفات أخرى، تتضمن معلومات عن)،جدول اللف الرئيس$ (MFT ،$Bitmap ،$LogFile) مثلميتاداتا سوف ينتج عن ذلك عدة ملفات نظام (NTFS بنظام ملفات وحدة التخزينعند تهيئة 
 16 ويمكن أن يصل طوله إل   0  القطا ع )، الذي يبدأ عند $Boot  (ملف ميتاداتاقطا ع إقل ع القسم. أول العلومات عل وحدة التخزين ستكون NTFS وحدة التخزينكافة اللفات والجلدات عل 

.$MFTقطا ع. هذا اللف يصف العلومات الساسية لوحدة التخزين وموقع ملف ميتاداتا الرئيس 

 بعد التهيئةNTFSتخطيط وحدة التخزين 

نسخة جدول اللفات الرئيس بيانات ملفات النظام جدول اللفات الرئيس  قطا ع إقل ع

قل ع  إ (قطا ع القل ع + قطاعات شفرة القل ع) NTFSسجل 
 م، القطاعات الثمانية الخيرة شاغرةسجل إقل ع القس مجحجوزة من أجل قطا ع 16)، ورغم أن هنا ك شفرة القل ع قطاعات ل6 (منهاقطاعات 7 بطولسجل القل ع NTFS وحدات التخزينف 

.  ]  26  [ ! القسم وحدة تخزين ف القطا ع الخير ف سجل إقل ع من نسخة احتياطية تخزن أيضا XP/2000(تتضمن فقط بايت ألصفار)، أنظمة ويندوز 
 شفرة من دون القطاعات الستة الخرى التي تشكل معظم يندوز أكس بي، لكن ف الواقع، هذا القطا ع ل يستطيع إقل ع نظام مثل وقطا ع واحد، يولصف غالبا بأنه NTFS مايكروسوفتسجل إقل ع 

.شفرة القل ع و طا ع القل ع) من أجل ق$Boot (تعرف بملف  قطا ع16 يخصص أول نظام التشغيل تقول أن مايكروسوفت ف القسم. وثائق القل ع

FAT32بنية سجل القل ع 

مجحتوى)فيزيائي /  خطيعنوان (سجل القل ع

شفرة القل ع، التوقيع،BPB/EBPBالقفزة، هوية لصانعي القطع اللصلية، معاملت 1CHS 0-1-1, LBA 63) 0القطا ع النطقي (قطا ع القل ع

قطاعات شفرة القل ع

2CHS 0-1-2, LBA 64) 1القطا ع النطقي (

شفرة إقل ع
3CHS 0-1-3, LBA 65) 2القطا ع النطقي (
4CHS 0-1-4, LBA 66) 3القطا ع النطقي (

5CHS 0-1-5, LBA 67) 4القطا ع النطقي (
6CHS 0-1-6, LBA 68) 5القطا ع النطقي (

بايت كلها ألصفار 138هذا القطا ع الخير ف شفرة القل ع ينتهي بـ 7CHS 0-1-7, LBA 69) 6القطا ع النطقي (

قطاعات غير مستخدمة 8- - - - - - - 16 - 8) 15-7القطا ع النطقي ()(مجحجوزةقطاعات شاغرة 

 قطاعات مستخدمة فعليا يتضمن العناص التالية7أول قطا ع من 

إزاحةبايتحقل

3000h (0)تعليمة القفزة
OEM ID8003h (3)هوية لصانعي القطع اللصلية 

BPB 2500Bh (11)معاملت كتلة 
EBPB 48024h (36)معاملت الكتلة المتدة

426054h (84)شفرة إقل ع ابتدائية
21FEh (510)توقيع القطا ع (علمة نهاية القطا ع)

.NTFS وحدة تخزين أو بنى أخرى. وباستثناء القطا ع الول جميع القطاعات ينبغي أن تكون نفسها عل أي التوقيع، بدون  شفرة إقل ع إضافية) التبقية تتضمن فقط6لخرى (أو بالحرى  قطا ع ا15

“ ت  عا NTFS$” ف Bootقطا
  و  0  العنقود  ؛ وحدة التخزين الول عل العناقيدهذا اللف يجحتل $” Boot“ تعرف باسم NTFS ف قسم  قطا ع16 . أي أن  سجل إقل ع وحدة التخزين   ) يشير إلميتاداتا (بيانات ولصفيةهذا ملف 

 الرقم التسلسل مثل الجحجم وBPB ف معاملت وحدة التخزين). ويتضمن معلومات عن  بايت4096 ( كيلوبايت لكل عنقود4 للعنقود أو  قطاعات8 ؛ ف معظم النظمة التي تستخدم   1  العنقود 
”.  NTLDR/BOOTMGR مثل شفرة "شفرة للقل ع، كما يتضمن $MFTMirr واللف الرآوي$MFTوعدد عناقيد ملف 

دة  لمت ا ة  ل كت ل   NTFS EBPBا
  حذفت جميع الجحقولمايكروسوفت جديدة بالكامل. رغم أنها تتضمن بعض الجحقول بنفس العناص الستخدمة ف الكتلة السابقة، لكن NTFS EBPB، بنية الكتلة المتدة NTFSف وحدات التخزين 

 جدول اللف الرئيس إيجاد ntldr مجحمل القل ع تخول برنامج بدء التشغيل. بيانات هذه الجحقول أثناء NTFS واستخدمت مكانها حقول أطول (بايت ثماني) مطلوبة ف 28hالسابقة بداية من الجحيد 
MFT وحدات التخزين. ف NTFS غير أن اللف ،MFT ل يقع ف قطا ع معروف مسبقا، كما هو الجحال مع وحدات التخزين FAT16 و FAT32 لهذا السبب، ل يمكن تجحريك ملف .MFTمن مكانه  

.تهيئة بدون وحدة التخزين سوف يفتض أن ويندوز، ف هذه الجحالة، نظام MFTإذا كان القطا ع فاسد ف الوقع العتاد. عل أية حال، إذا كانت البيانات فاسدة ل يمكن تجحديد موقع ملف 

ل شء يميزها) 5 (6إل ) 2 (3القطاعات من 
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.NTFS سجل إقل ع القسم  قطاعات تشكل طول7 منقطا ع إقل عالجدول التال يصف بنية أول 

إزاحةرمز تذكريبايتمثالولصف
قفزة ل ا مة  ي عل ت

 وفق نظام اللفات وموقع شفرة القل ع).EB5290h القفز إل شفرة القل ع، (عادة تكون من أجل

بايتوظيفةقيمة
EBقفزة قصيرةتعليمة القفزة

SHORT JMP
1

1إزاحة نسبية52
NOP.1 ل عمليةتعليمة 90

EB 52 903BS_jmpBoot000h (0)

ة  ي اللصل قطع  ل ا نعي  ة لصا )OEM ID(هوي
. لكن نظام التشغيل ل يستخدمها بعد التهيئة.NTFSيشير إل النظام الستخدم ف تهيئة وحدة التخزين. وهو 

NTFS    8BS_OEMName003h (3)

NTFS BPBبداية معاملت كتلة 

لكل قطا ع ات  ت ي ا ب ل ا عدد 
 بايت. ويمكن أن يكون بإحدى القيم التالية :512حجم القطا ع عل الوسيط الفيزيائي، ف العادة يكون 

ترتيب بايتست عشيعشي
512200h00 02

1024400h00 04
2048800h00 08

40961000h00 10

 512 بايت، غالبا النظمة لن تجحاول فجحص هذه القيمة لن معظم الشفرات مصممة لستخدام 512للتوافق يجب أن تكون دائما
بايت ف كل قطا ع. ورغم أن أنظمة مايكروسوفت تدعم القيم الخرى، لكن ل ينصح باستخدامها.

00 022BPB_BytsPerSec00Bh (11)

لكل عنقود ة  ي لنطق ا قطاعات  ل ا عدد 
  ؛0 أكب من   2  قوة العدد ؛ يجب أن يكون وحدة تخصيص. عدد القطاعات لكل 8 هي XP/2000القيمة الشائع ف أنظمة ويندوز 
تكون عادة بإحدى القيم التالية :

كيلوبايتبايتست عشيعشي

11h5120.5
22h10241

44h20482
88h40964

1610h81928
3220h1638416

6440h3276832
12880h6553664

081BPB_SecPerClus00Dh (13)

لجحجوزة ا قطاعات  ل ا )0 (يجب أن تكون دائما عدد 
  يضع قطا ع القل ع ف بداية القسم. إذاNTFSهذه عدد القطاعات الجحجوزة قبل سجل إقل ع القسم. القيمة دائما تكون لصفر لن 

 وحدة تخزين.ولصل ف NTFS، يفشل نظام ملفات 0لم تكن 

 ، ويستخدم لتخزين عدد قطاعات سجل القل ع التي ستقرأ من الذاكرة ؛7C0Ehبعد التجحميل ف الذاكرة، هذا الوقع يصبح 
 (العشية) ويجحسب تنازليا إل الصفر.16ويبدأ بالقيمة 

00 002BPB_RsvdSecCnt00Eh (14)

 ف ولصل وحدة تخزين)NTFS. أو سيفشل 0 (يجب أن تكون دائما مجحجوزة

FAT12/16001BPB_Reserved010h (16) ف وحدة تخزين   FAT  عدد نسخ هذا الجحقل يستخدم من أجل 

  ف ولصل وحدة تخزين)NTFS. أو سيفشل 0 (يجب أن تكون دائما مجحجوزة

FAT12/1600 002BPB_Reserved011h (17)  ف وحدة تخزين عدد مدخلت الجلد ف الدليل الجذرهذا الجحقل يستخدم من أجل 

 ف ولصل وحدة تخزين)NTFS. أو سيفشل 0(يجب أن تكون مجحجوزة 
  قطا ع أو أقل. ولذلك يرفض ولصل وحدات65535 التي تتضمن NTFS ل يدعم وحدات التخزين NTFSف مايكروسوفت، مشغل 

  00 002BPB_Reserved013h (19)
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التخزين حين يتضمن هذا الجحقل قيمة غير الصفر.

FAT12/16-بت) ف وحدة تخزين 16 (عدد القطاعات الجمالهذا الجحقل يستخدم من أجل 

وسيط ل ا والصف 
 القرص عل كافة الوسائط الثابتة مثل F8hبايت والصف الوسيط؛ يوفر معلومات عن الوسيط الستخدم. عادة القيمة تكون 

 . مدخلت والصف الوسيط استخدمت ف أقراصالقرص الرن عل معظم الوسائط التي تقبل الفصل مثل F0h، وتكون الثابت
 . لكن الشفرات الخرى قدXP/2000 و ويندوز 2003 ول تستخدم ف أنظمة مثل خادوم ويندوز FAT16مايكروسوفت دوس 

.F8تستخدمها لهذا يتم تعيين هذا الجحقل إل القيمة 

F81BPB_Media015h (21)

 ف ولصل وحدة تخزين)NTFS. أو سيفشل 0 (يجب أن تكون مجحجوزة

FAT12/1600 002BPB_Reserved016h (22). ف وحدة تخزين FAT-بت) ف كل 16هذا الجحقل يستخدم من أجل عدد القطاعات (

ر كل مسا ل قطاعات  ل ا عدد 
”.NTFS تقول أن هذا الجحقل "غير مستخدم ول يفجحص من قبل NTFSوثائق مايكروسوفت الخالصة بنظام ملفات 

 عل القرص الثابت.63. عادة تكون 13hداء القاطعة  التي تستخدم نقياسات القرصعدد القطاعات ف كل مسار ب
3F 002BPB_SecPerTrk018h (24)

لرؤوس ا عدد 
”.NTFS تقول أن هذا الجحقل "غير مستخدم ول يفجحص من قبل NTFSوثائق مايكروسوفت الخالصة بنظام ملفات 

) عل القرص الثابت.FF (255. عادة تكون 13hعدد الرؤوس (الجوانب) التي تستخدم نداء القاطعة 
FF 002BPB_NumHeads01Ah (26)

ة لخفي ا قطاعات  ل ا عدد 
) لول وحدة تخزين.3Fh  (63. عادة تكون القطاعات الخفية التي تسبق القسم الذي يتضمن وحدة التخزين

 عل الوسيط بدون أقسام.0 ويجب أن يكون 13hالجحقل مرتبط فقط بالوسيط الرئي ف نداء القاطعة •
 رغم أن جميع تطبيقاتها ف مايكروسوفت غير معروفة، هذه القيمة تستخدم أثناء قراءة قطاعات•

 ضمن الروتين الثانوي) !.7CCFالقل ع ف الذاكرة ! (كما يظهر ف سطر الذاكرة
 هذا القيمة من الفتض أن تكون عدد القطاعات الفيزيائية عل القرص التي تسبق القطا ع الول•

  تملكجدول أقسام القرص)؛ هذا يفس لاذا الدخلة الول ف 0 رأس 0لوحدة التخزين (أسطوانة 
 دسجل إقل ع ممت لكل وحدة تخزين أول ف القسم المتد لنه يسبقها 63 هنا، ستكون أيضا 63القيمة 

 إذا القسم الول هو الثاني، الثالث، الرابع وليس الول..NTFSخاص. ولذلك القيمة تتفاوت فقط ف 
. 63) بدل 0x800 (2048، عدد القطاعات الخفية أو الجحجوزة لول قسم ارتفع إل 7ف ويندوز فيستا/•
.قرص ديناميكي عل وحدة التخزين) ف هذا الجحقل غالبا تشير إل أن 1Dh (29القيمة •

 ”.NTFS تقول أن هذا الجحقل "غير مستخدم ول يفجحص من قبل NTFSوثائق مايكروسوفت الخالصة بنظام ملفات 
  تستخدم هذا الجحقل بنفس السلوب، الولصوف فNTFS ف VBRلكن يبدوا أن تلك الفادة خاطئة. لن شفرة إقل ع 

  ف جميع بنى أنظمة اللفاتVBR كما تفعل شفرة إقل ع FAT16B ،FAT16 ،FAT12. مع أنظمة 3.31نظام دوس 
 الخرى وأنظمة التشغيل. التجحويل بين العناوين الرتبطة بالقرص وتلك الرتبطة بوحدة التخزين هو عمل تقوم به

. ول يمكن إلغاءه/تجنبه، وما جاء ف توثيق مايكروسوفت الفني يعتب باطل !. VBRجميع شفرات إقل ع 

3F 00 00 004BPB_HiddSec01Ch (28)

 ف ولصل وحدة تخزين)NTFS. أو سيفشل 0(يجب أن تكون مجحجوزة 

FAT32 ف وحدة تجحزين العدد الجمال للقطاعات، وFAT12/16 ف وحدة تخزين عدد القطاعات الكبى الجماليستخدم ل
00 00 00 004BPB_Reserved020h (32)

NTFS EBPB وبداية معاملت الكتلة المتدة NTFS BPBنهاية معاملت كتلة 

 مجحجوزة
.NTFS تقول أن هذا الجحقل "غير مستخدم ول يفجحص من قبل NTFSوثائق مايكروسوفت الخالصة بنظام ملفات 

 يمثل رقم القرص !80h. لجحظ أن أول بايت 80008000h يعين دائما هذا الجحقل إل NTFSلكن نظام 
 بايت يستخدم لتعيين رقم القرص.4أيضا عند تفجحص شفرة سجل القل ع (ف الذاكرة)، ظهر أن أول بايت من هذه 

80  00 80  004Reserved024h (36)

تخزين ل ا لجمال عل وحدة  ا قطاعات  ل ا عدد 
 كما ذكرنا أعله، هذه القيمة دائما ستكون بجحجم أقل بقطا ع واحد من مجمو ع عدد القطاعات ف مدخلة وحدة التخزين ف

  ]  26  [.ـ  NTFS  وحدة التخزين  ليس جزء من NTFS قطا ع النسخة الحتياطية، لن جدول القسام

AE 39 D7 00 
00 00 00 008BPB_TotSec64028h (40)

للف لنطقي  ا عنقود  ل ا $MFTرقم 
  باستخدام رقم العنقود النطقي الخاص باللف.MFTيجحدد موقع ملف  $ ف القسم.MFTرقم العنقود النطقي لبداية ملف

04 00 00 00 
00 00 00 00

8BPB_MftClus030h (48)



).8 هو عدد القطاعات ف كل قيمة عنقود ؛ إذا كان 32(القطا ع النطقي 
للف  لنطقي  ا عنقود  ل ا $MFTMirrرقم 
  باستخدام رقم العنقودMFT للملفالنسخة الرآويةيجحدد موقع  $ ف القسم.MFTMirrرقم العنقود النطقي لبداية ملف 

النطقي للملف.

8D EF 00 00 
00 00 00 008BPB_MirClus038h (56)

قيد ف كل سجل  ا ن ع ل ا MFTعدد 
). FRS. حجم كل سجل، (عدد العناقيد لكل قطعة سجل ملف MFTعدد العناقيد لكل سجل 

.NTFS ينشئ سجل ملف لكل ملف وسجل مجلد لكل مجلد يتم إنشاه عل وحدة تخزين NTFSنظام ملفات 
.MFTاللفات والجلدات اللصغر من هذا الجحجم تضمن ف ملف

. MFT )، سوف يمثل عدد العناقيد لكل سجل7Fhإذا كان هذا العدد إيجابي (قد يصل إل •
. ف القيمة الطلقة لهذا العدد2)، حجم سجل اللف سيكون مضوب FFh إل 80hإذا كان العدد سلبي (من •

F6
1

 عدد بإشارة
(+/-)

BPB_ClusPerMft040h (64)

مجحجوزة
.NTFS تقول أن هذا الجحقل "ل يستخدم ف NTFS. وثائق مايكروسوفت للنظام ملفات 0عادة يكون 

00 00 003Reserved041h (65)

ن فهرس لكل لصوا د  قي ا ن ع ل ا عدد 
حجم كل لصوان فهرس، يستخدم لتخصيص حيز للدلة (الجلدات).

. MFT)، سيمثل عدد العناقيد لكل سجل 7Fhإذا كان هذا العدد إيجابي (قد يصل حتى•
  ف القيمة الطلقة لهذا الرقم.2)، حجم سجل اللف سيكون مضوب FFh إل 80hإذا كان عدد سلبي (من •

011BPB_ClusPerIndx044h (68)

مجحجوزة
.NTFS تقول أن هذا الجحقل "ل يستخدم ف NTFS. وثائق مايكروسوفت الخالصة بنظام ملفات 0عادة تكون 

00 00 003Reserved045h (69)

تخزين ل ا وحدة  ل تسلسل  ل ا رقم  ل NTFS ا
. عادة تولد باستخدام التاريخ والوقت زمن تهيئة وحدة التخزين. القابل للزالةيستخدم لدعم تعقب وحدة التخزين عل الوسيط

، مثال ف ويندوز : بايت8 بايت الخيرة فقط من ألصل 4وسيعرض  ـCMD/DOS ف سطر أوامر DIRيمكن عرض الرقم التسلسل بالمر 

C:\>dir
     Volume in drive C is myWindows

     Volume Serial Number is 827B-B23A 

FC 5D E1 A4  
99 E1  A4 B48BS_VolID048h (72)

مجحجوزة
. NTFS تقول أن هذا الجحقل "غير مستخدم  من قبل NTFSوثائق مايكروسوفت الخالصة بنظام ملفات 

.Checksum دقيق الجمو عتهذا الجحقل يتضمن فقط بايت ألصفار لكن البعض يسمى هذا الجحقل حقل 
 تدقيق الجمو ع باختصار هو تقنية لفجحص حدوث الخطاء ف إرسال أو تخزين البيانات.

00 00 00 004Reserved050h (80)

 وبداية شفرة القل ع وتوقيع القل عNTFS EBPBنهاية معاملت الكتلة المتدة 

لقل ع ا مج  ا رن ب شفرة 
”NTFSأنظر أدناه إل "عمل الشفرة ف 

426BS_BootCode054h (84)متفاوت

لقل ع  ا يع  وق 55h AAh  55 AA2BS_Signature1FEh (510)؛ يجب أن تكون ت
وفق ألوان العمود الثاني ف الجدول أعله:

بيانات هذه  قد تكون مختلفة ف بعض الظروف، لكن عادة تبقى هي نفسها كما تظهر ف الجدولNTFSبيانات هذه الجحقول ل ينبغي أن تتفاوت بين أنظمةبيانات هذه الجحقول قد تتفاوت من حاسوب إل آخر
. (أنظر للعمود الخير أعله)FAT32 و FAT16  تماثل الجحقول الوجودة ف وحدات تخزين 0x0B, 0x0D, 0x15, 0x18, 0x1A, 0x1Cالجحقول التي تبدأ عند الجحيود 

لول ا لقطا ع  ا ة  ي ن ب يل  )NTFS (ف سجل إقل ع تجحل
  الول فقط هي تعليمة القفزة الفعلية إل بايت2 ف الواقع   ]  28  [) ـEB 52 90. (مثال : JMPتدعى تعليمة القفزة الول  بايت 3، )2 م.س-دوس (منذ أنظمة مايكروسوفتمثل بقية سجلت إقل ع 

.NOP ل عملية مجرد تعليمة 90h ؛ أما البايت الثالث x86 ف أنظمة التنفيذية شفرة التجميعبقية 
.BPB ؛ متبوعة بمعاملت NTFS وحدة تخزين فراغات) ف 4 مع ”NTFS    “ (اسم النظام أو OEM ID هوية لصانعي القطع اللصلية التالية تشكل  بايت8بعد بايتات القفزة تأتي

 بايت والصف، ..إلخ. بل وحتى حقل   د  عدد القطاعات لكل عنقوو، عدد البايتات ف كل قطا ع  ف الكثير من الجحقول ؛ مثل حقلFAT32 و FAT16 تشت ك مع سجلت إقل ع NTFS BPBرغم أن كتلة 
  نظام. لكن، إذا راجعت الشفرة التيأسماء ملفات، ول أية Volume Label وحدة التخزين  لصيقة اسم أوSystem IDنو ع النظام )، إل أن، هذه الكتلة ل تتضمن حقول F8 القديم (قيمة الوسيط

. (أنظر للطرح أدناه). بايت8برقم جديد-بايت 4 القديم رقم وحدة التخزين التسلسل. ف هذه الكتلة أيضا، استبدال BOOT.INIتتبع مجحمل القل ع البتدائي ستلجحظ عدد من ملفات النظام مثل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_serial_number
https://en.wikipedia.org/wiki/NTLDR
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_label
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_Parameter_Block
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/NOP
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_x86
https://en.wikipedia.org/wiki/Executable
https://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language
https://en.wikipedia.org/wiki/JMP_(x86_instruction)
https://en.wikipedia.org/wiki/Byte
https://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://en.wikipedia.org/wiki/FAT16


قل ع  إ ول قطا ع ف سجل  أ ة  ي ن ب يل  علوي)NTFSتجحل ل ا جزء  ل ا )  
 بايت)3تعليمة القفزة (اللمشوطة) (

 بايت)8هوية لصانعي القطع اللصلية (من أجل التعريف بالنظام الستخدم ف التهيئة) (
  BPB  منطقة معاملت 

 بايت)2 (0عدد القطاعات الجحجوزة، يجب أن تكون  بايت)1عدد القطاعات لكل عنقود ( بايت)2عدد البايتات ف كل قطا ع (
 بايت)2 (0مجحجوزة، يجب أن تكون  بايت)2 (0مجحجوزة، يجب أن تكون  بايت)1 (0مجحجوزة، يجب أن تكون 

 بايت)2 ول يتفجحصها (NTFSل يستخدمها  بايت)2 (0مجحجوزة، يجب أن تكون  بايت)1 والصف الوسيط (

 بايت)4 (0مجحجوزة، يجب أن تكون  بايت)4 ول يتفجحصها (NTFSل يستخدمها  بايت)2 ول يتفجحصها (NTFSل يستخدمها 

  EBPB  منطقة  معاملت المتدة 

 بايت)8$ ف القسم (MFTرقم عنقود بداية ملف بايت)8عدد القطاعات الجمال عل وحدة التخزين ( بايت)4 (0مجحجوزة، يجب أن تكون 
 بايت)3 (0مجحجوزة، يجب أن تكون  بايت)1 ـ(MFTعدد العناقيد لكل سجل مجلد/ملف   بايت)8$ ف القسم (MFTMirrرقم عنقود بداية ملف 

 بايت)8الرقم التسلسل لوحدة التخزين ( بايت)3 (0 ول يتفجحصها، وتكون NTFSل يستخدمها  بايت)1عدد العناقيد لكل لصوان فهرس (
 بايت)4 (0 ول يتفجحصها، وتكون NTFSل يستخدمها 

منطقة الشفرة
 بايت). مسؤولة عن تنفيذ كل ما هو مطلوب لستمرار عملية القل ع. (هذه الشفرة سوف تكون مختلفة بين أنظمة التشغيل)426شفرة إقل ع تنفيذية (

CHS 0-1-1الوقع (القطا ع الطلق)  , LBA 63 
       <-- شفرة أسكي -->  < -------------   ست عشري   --------------- >

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

0000: EB 52 90 4E 54 46 53 20 20 20 20 00 02 08 00 00 [.R.NTFS    .....]
0010: 00 00 00 00 00 F8 00 00 3F 00 FF 00 3F 00 00 00 [........?...?...]
0020: 00 00 00 00 80 00 80 00 AE 39 D7 00 00 00 00 00 [.........9......] 
0030: 04 00 00 00 00 00 00 00 8D EF 00 00 00 00 00 00 [................]
0040: F6 00 00 00 01 00 00 00 FC 5D E1 A4 99 E1 A4 B4 [.........]......]
0050: 00 00 00 00 FA 33 C0 8E D0 BC 00 7C FB B8 C0 07 [.....3.....|....]
0060: 8E D8 E8 16 00 B8 00 0D 8E C0 33 DB C6 06 0E 00 [..........3.....]
0070: 10 E8 53 00 68 00 0D 68 6A 02 CB 8A 16 24 00 B4 [..S.h..hj....$..]
0080: 08 CD 13 73 05 B9 FF FF 8A F1 66 0F B6 C6 40 66 [...s......f...@f]
0090: 0F B6 D1 80 E2 3F F7 E2 86 CD C0 ED 06 41 66 0F [.....?.......Af.]
00A0: B7 C9 66 F7 E1 66 A3 20 00 C3 B4 41 BB AA 55 8A [..f..f. ...A..U.]
00B0: 16 24 00 CD 13 72 0F 81 FB 55 AA 75 09 F6 C1 01 [.$...r...U.u....]
00C0: 74 04 FE 06 14 00 C3 66 60 1E 06 66 A1 10 00 66 [t......f`..f...f]
00D0: 03 06 1C 00 66 3B 06 20 00 0F 82 3A 00 1E 66 6A [....f;. ...:..fj]
00E0: 00 66 50 06 53 66 68 10 00 01 00 80 3E 14 00 00 [.fP.Sfh.....>...]
00F0: 0F 85 0C 00 E8 B3 FF 80 3E 14 00 00 0F 84 61 00 [........>.....a.] 
0100: B4 42 8A 16 24 00 16 1F 8B F4 CD 13 66 58 5B 07 [.B..$.......fX[.] 
0110: 66 58 66 58 1F EB 2D 66 33 D2 66 0F B7 0E 18 00 [fXfX..-f3.f.....] 
0120: 66 F7 F1 FE C2 8A CA 66 8B D0 66 C1 EA 10 F7 36 [f......f..f....6]
0130: 1A 00 86 D6 8A 16 24 00 8A E8 C0 E4 06 0A CC B8 [......$.........]
0140: 01 02 CD 13 0F 82 19 00 8C C0 05 20 00 8E C0 66 [........... ...f]
0150: FF 06 10 00 FF 0E 0E 00 0F 85 6F FF 07 1F 66 61 [..........o...fa]
0160: C3 A0 F8 01 E8 09 00 A0 FB 01 E8 03 00 FB EB FE [................] 
0170: B4 01 8B F0 AC 3C 00 74 09 B4 0E BB 07 00 CD 10 [.....<.t........]
0180: EB F2 C3 0D 0A 41 20 64 69 73 6B 20 72 65 61 64 [.....A disk read]
0190: 20 65 72 72 6F 72 20 6F 63 63 75 72 72 65 64 00 [ error occurred.]
01A0: 0D 0A 4E 54 4C 44 52 20 69 73 20 6D 69 73 73 69 [..NTLDR is missi]
01B0: 6E 67 00 0D 0A 4E 54 4C 44 52 20 69 73 20 63 6F [ng...NTLDR is co]
01C0: 6D 70 72 65 73 73 65 64 00 0D 0A 50 72 65 73 73 [mpressed...Press]
01D0: 20 43 74 72 6C 2B 41 6C 74 2B 44 65 6C 20 74 6F [ Ctrl+Alt+Del to]
01E0: 20 72 65 73 74 61 72 74 0D 0A 00 00 00 00 00 00 [ restart........]
01F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A0 B3 C9 00 00 55 AA [..............U.]

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

 سطر).32 بايت (16، كل سطرXP/2000، ويندوز NTFSالقطا ع الول، وحدة التجحزين 

قل ع  إ ول قطا ع ف سجل  أ ة  ي ن ب يل  لسفل)NTFSتجحل ا جزء  ل ا )  

رسائل الخطاء والزاحة
 بايت)4إزاحة الرسالة ( بايت !)104رسائل الخطاء (

منطقة الشفرة
 ( إذا كان القطا ع سليم !)55AAhتوقيع قطا ع القل ع ؛ سيكون دائما 

بايتست عشي (مجحرف) / بايت أسكيشفرة 

0Dh (13)Carriage Returnمجحرف رجو ع إل السطر، مرجع إل السطر
CRLF

1
0Ah (10)Line Feed1مجحرف تزويد سطر

00h (00)(sz)1نهاية لصفرية (سلسلة + بايت لصفر)

https://en.wikipedia.org/wiki/Null-terminated_string
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


 الستقيم  x86تذكر أن ف أنظمة إنتيل ؛ AA55h) الرقم السجحري الخير (توقيع القل عوبايتات  الرسالة إزاحة، وبايتات  رسائل الخطاء تتضمنسجل القل ع ف القطا ع الول الخيرة ف  بايت125
.]24[ لتسيع عمليات العالج MSB البايت العل أخيرا وLSBا  البايت الدنى يكون أول واحد) تخزن دائما ف الذاكرة بجحيثبايت (البيانات العددية تتطلب أكثر من عشي

  ]  27  [ ـ 00h) وتنتهي أخيرا ببايت CRLFتزويد سطر، ورجو ع إل السطر (وهي عبارة عن مجحرف  رسالة خطأ، تشير إل بداية كل سطر0Ah و 0Dh  بايت2
)، ويندوز أن تي ف أنظمة NTLDR مجحمل القل ع ف قسم النظام (وهو ملف يتبع ntldr، تتضمن شفرة تتفاعل مع ملف القل ع قطاعات 6 تأتي NTFS قطا ع إقل عمباشة بعد 

 اللصل ؛ لن الشفرة ستبجحث عن اللف ف قسم أخر وتستخدمه.القسم غير موجود ف ntldrهذه الشفرة تظل مطلوبة لقل ع نظام ويندوز، حتى وإن كان ملف 

لقل ع  ا عات شفرة  قطا يل  تجحل
التالية: بايت 16 ف شفرة القل ع) يبدأ دائما بـ القطا ع الول (أي القطا ع الثاني، NTFSف وحدات تخزين 

 ” ثم علمة الدولر $ بتميز00 04 مجحارف. متبوعة بـ "5” تعني أن سلسلة يونيكود التالية بطول00 05)، هنا "يونيكودباستخدام التميز الوحد ( NTLDRتشكل ف معظمها خمسة مجحارف 
 .” ف شفرة أسكي وهو عبارة عن مؤش/فهرس منI.3.0 هذه العشة بايت تشكل سوية ملف "..$.NTFS فميتاداتا” (ف بعض سجلت ملفات 00 30 00 33 00 49يونيكود. السطر التال يبدأ بـ"

).NTFS 3أجل أسماء اللفات، يستخدم من قبل الدلة، منذ +

0030003300490024000400520044004C0054004E0005
0  .3  .I  .$  ..  .R  .D  .L  .T  .N  ..  .

) من شفرة القل ع سوف يشبه هذه البنية (الزاحة تبدأ من بداية أول قطا ع ف شفرة القل ع)2أول قطا ع (القطا ع 

CHS 0-1-2الوقع (القطا ع الطلق)  , LBA 64
   <-- شفرة أسكي-->  < ---------------   ست عشري   --------------- >  

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

0000 05 00 4E 00 54 00 4C 00 44 00 52 00 04   00   24   00   [..N.T.L.D.R...$.] 
0010 49   00   33   00   30   00   00 E0 00 00 00 30 00 00 00 00 [I.3.0......0....]
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0050 00 00 00 00 00 00 EB 12 90 90 00 00 00 00 00 00 [................]
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C C8 8E D8 C1 E0 [................]
0070 04 FA 8B E0 FB E8 03 FE 66 0F B7 06 0B 00 66 0F [........f.....f.]
0080 B6 1E 0D 00 66 F7 E3 66 A3 4E 02 66 8B 0E 40 00 [....f..f.N.f..@.]
0090 80 F9 00 0F 8F 0E 00 F6 D9 66 B8 01 00 00 00 66 [.........f.....f]
00A0 D3 E0 EB 08 90 66 A1 4E 02 66 F7 E1 66 A3 52 02 [.....f.N.f..f.R.]
00B0 66 0F B7 1E 0B 00 66 33 D2 66 F7 F3 66 A3 56 02 [f.....f3.f..f.V.]
00C0 E8 71 04 66 8B 0E 4A 02 66 89 0E 22 02 66 03 0E [.q.f..J.f..".f..]
00D0 52 02 66 89 0E 26 02 66 03 0E 52 02 66 89 0E 2A [R.f..&.f..R.f..*]
00E0 02 66 03 0E 52 02 66 89 0E 3A 02 66 03 0E 52 02 [.f..R.f..:.f..R.]
00F0 66 89 0E 42 02 66 B8 90 00 00 00 66 8B 0E 22 02 [f..B.f.....f..".]
0100 E8 5F 09 66 0B C0 0F 84 57 FE 66 A3 2E 02 66 B8 [._.f....W.f...f.]
0110 A0 00 00 00 66 8B 0E 26 02 E8 46 09 66 A3 32 02 [....f..&..F.f.2.]
0120 66 B8 B0 00 00 00 66 8B 0E 2A 02 E8 34 09 66 A3 [f.....f..*..4.f.]
0130 36 02 66 A1 2E 02 66 0B C0 0F 84 24 FE 67 80 78 [6.f...f....$.g.x]
0140 08 00 0F 85 1B FE 67 66 8D 50 10 67 03 42 04 67 [......gf.P.g.B.g]
0150 66 0F B6 48 0C 66 89 0E 62 02 67 66 8B 48 08 66 [f..H.f..b.gf.H.f]
0160 89 0E 5E 02 66 A1 5E 02 66 0F B7 0E 0B 00 66 33 [..^.f.^.f.....f3]
0170 D2 66 F7 F1 66 A3 66 02 66 A1 42 02 66 03 06 5E [.f..f.f.f.B.f..^]
0180 02 66 A3 46 02 66 83 3E 32 02 00 0F 84 1D 00 66 [.f.F.f.>2......f]
0190 83 3E 36 02 00 0F 84 C8 FD 66 8B 1E 36 02 1E 07 [.>6......f..6...]
01A0 66 8B 3E 46 02 66 A1 2A 02 E8 BC 01 66 0F B7 0E [f.>F.f.*....f...]
01B0 00 02 66 B8 02 02 00 00 E8 FE 07 66 0B C0 0F 84 [..f........f....]
01C0 A8 09 67 66 8B 00 1E 07 66 8B 3E 3A 02 E8 31 06 [..gf....f.>:..1.]
01D0 66 A1 3A 02 66 BB 20 00 00 00 66 B9 00 00 00 00 [f.:.f. ...f.....]
01E0 66 BA 00 00 00 00 E8 D6 00 66 85 C0 0F 85 23 00 [f........f....#.]
01F0 66 A1 3A 02 66 BB 80 00 00 00 66 B9 00 00 00 00 [f.:.f.....f.....]

  ف شفرة القل ع)القطا ع الول (أي القطا ع الثاني . XP/2000، ويندوز NTFS وحدة التجحزين

.  NTFS  شفرة إقل ع   (كما تظهر أعله)، ف أول قطا ع من 6Ah عند الجحيد شفرة القل ع التي تقبل القل ع إل NTFS وحدة التخزين قطا ع إقل ع الشفرة سوف يتجحول من تنفيذ
. mov ax,cs :العالج ف التعليمات سوف تشكل أول 8C C8  بايت2

 والبيانات عن القسم. الجحسابات الوسيطة لتخزينشفرة القل ع (أنظر أعله)، النطقة تستخدمها 69h و 00h  بيناللونةورغم أن الغرض الفعل من كل بايت غير معروف ف النطقة 
 سجل، لكن ف الواقع، تنفيذ البنامج ف 56h) وتظن أن هنا ك قفزة ف هذا القطا ع عند الجحيد 90 90 ؛ يتبعها EB 12 (تعليمة القفزةعند قراءة أول مرة هذه الشفرة سوف يلفت انتباهك وجود 

.  56h)؛ ول توجد أية قفزة إل الجحيد mov ax,cs  (الذي يبدأ بالتعليمة6Ah يقفز دائما مباشة إل هذا القطا ع عند الجحيد NTFS إقل ع
 تجحديدا !؟.56h تلك عند الجحيد  بايت4والسؤال الذي يطرح نفسه:  لاذا وضعت 

). أنظر للطرح أدناه.  SP2  ويندوز أكس بي  ف الشفرة اللصلية، قبل حزمة  بايت300 كلها ألصفار ( بايت138 فينتهي بـ 7 ل شء يميزها، أما القطا ع الخير 6إل  3 من القطاعات
  (غالبا جزء منFFh، الجدول عادة يتضمن عدد من القطاعات مجحشوة بالبايت $Boot يأتي مباشة بعد منطقة$MFT   ]  29  [ حديثا، جدول اللف الرئيس الهيئة NTFS وحدة التخزينف 

Bitmap$ وقبل أن تجد شء يمكنك قراءته ! معظم (وحدات التخزين NTFS (ملفات للنظام) ؛ كمثل، ميتاداتا البيانات الولصفية سوف تتضمن أيضا ف وسط القسم بعض ،MFTMirr$وهي)  
).ميغابايت ويمكن أن يكون بجحجم عدة NTFS  قيد حوادث (الذي هو $LogFile الربعة الول) وملف$MFT من تسجيلتنسخة احتياطية
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) سوف يبدو كالتال:NTFS سجل إقل ع ؛ أي القطا ع السابع ف كامل شفرة القل ع الخير (القطا ع السادس ف القطا ع

.XP/2000، ويندوز NTFS وحدة التجحزين) ف قطاعات شفرة القل ع، 7 الخير (القطا ع 6القطا ع 

CHS 0-1-7الوقع (القطا ع الطلق)  , LBA 69
   <-- شفرة أسكي --> < ---------------   ست عشري   --------------- >  

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

0C00 10 67 66 8B 42 18 66 33 D2 66 F7 36 5E 02 66 33 [.gf.B.f3.f.6^.f3]
0C10 F6 66 50 66 56 66 58 66 5E 66 3B C6 0F 84 3A 00 [.fPfVfXf^f;...:.]
0C20 66 56 66 40 66 50 66 48 E8 1B FE 72 E8 E8 EB FD [fVf@fPfH...r....]
0C30 66 5A 66 5E 66 59 66 5B 66 53 66 51 66 56 66 52 [fZf^fYf[fSfQfVfR]
0C40 66 A1 42 02 67 66 8D 40 18 E8 D0 F8 66 0B C0 74 [f.B.gf.@....f..t]
0C50 C4 66 59 66 59 66 59 66 59 C3 66 59 66 59 66 33 [.fYfYfYfY.fYfYf3]
0C60 C0 C3 66 51 66 50 66 B8 05 00 00 00 1E 07 66 8B [..fQfPf.......f.]
0C70 F9 E8 8D FD 66 8B C1 66 BB 20 00 00 00 66 B9 00 [....f..f. ...f..]
0C80 00 00 00 66 BA 00 00 00 00 E8 33 F8 66 5B 66 59 [...f......3.f[fY]
0C90 66 85 C0 0F 85 15 00 66 8B C1 66 0F B7 0E 0C 02 [f......f..f.....]
0CA0 66 BA 0E 02 00 00 E8 16 F8 EB 33 90 66 33 D2 66 [f.........3.f3.f]
0CB0 8B C1 66 8B CB 66 50 66 53 E8 23 00 66 5B 66 5F [..f..fPfS.#.f[f_]
0CC0 66 0B C0 0F 84 17 00 1E 07 E8 35 FD 66 8B C7 66 [f.........5.f..f]
0CD0 0F B7 0E 0C 02 66 BA 0E 02 00 00 E8 E1 F7 C3 66 [.....f.........f]
0CE0 52 66 51 66 BB 20 00 00 00 66 B9 00 00 00 00 66 [RfQf. ...f.....f]
0CF0 BA 00 00 00 00 E8 C7 F7 66 0B C0 0F 84 63 00 66 [........f....c.f]
0D00 8B D8 1E 07 66 8B 3E 16 02 66 33 C0 E8 59 F8 1E [....f.>..f3..Y..]
0D10 07 66 8B 1E 16 02 66 59 66 5A 26 66 39 0F 0F 85 [.f....fYfZ&f9...] 
0D20 0C 00 26 66 39 57 08 0F 84 31 00 EB 13 90 26 66 [..&f9W...1....&f]
0D30 83 3F FF 0F 84 2F 00 26 83 7F 04 00 0F 84 26 00 [.?.../.&......&.]
0D40 26 66 0F B7 47 04 03 D8 8B C3 25 00 80 74 CB 8C [&f..G.....%..t..]
0D50 C0 05 00 08 8E C0 81 E3 FF 7F EB BE 26 66 8B 47 [............&f.G]
0D60 10 C3 66 59 66 5A 66 33 C0 C3 A0 F9 01 E9 F4 F3 [..fYfZf3........]
0D70 A0 FA 01 E9 EE F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
0D80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]
*
0DF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [................]

 )0D75h(الزاحة من بداية أول قطا ع ف شفرة القل ع، والبايت الخير ف الشفرة سيكون عند الجحيد 

لشفرة ف  ا NTFSعمل 
  لهذا القطا علشفرة التنفيذية، وا7C53h إل 7C0Bh سوف تجحتل عناوين الذاكرة من NTFS BPB. الكتلة 0000:7C00 ف موقع الذاكرة  ]  30  [ ـNTFS سجل إقل عي تجحمل سجل القل ع الرئيسشفرة 

 ف الذاكرة. N.T.L.D.R التي بدورها سوف تجحمل قطاعات إقل ع الروتينات الثانوية وتتضمن البنامج الرئيس والعديد من 7D82h إل 7C54h التالية من العنوان  بايت303ستكون ف
).يندوز أن تي ف القسم، أنظمة والدليل الجذر الوجود ف NTLDR وليس ملف القطاعات(انتبه! هذه 

القل ع قطا ع  ة  ي حما
  وعمل نسخ احتياطي للبيانات واللفات الخالصةChkdsk، يوص بفجحص وحدة التخزين بانتظام باستخدام برنامج مثل وحدة التخزيننظرا لن عمل النظام يعتمد عادة عل قطا ع القل ع للولصول إل 

.Chkdskلجحمايتها من الضيا ع ف حالة تعذر الولصول إل القسم. لعلومات أكثر راجع دليل استخدام 
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كتيب ل ا در  مصا
الوسوعة الجحرة. وثائق الجتمع الجحر عل النتنت (راجع الروابط أسفل الصفجحة)•

U

 احتمال وجود أخطاء ف هذا الكتيب وارد. وسواء كان الخطأ من الصدر النجليزي أو من التجمة العربية. إذا كنت متخصص أو مدون
 يمكنك مراجعة ومقارنة الكتيب بالصدر النجليزي للتجمة. وتصجحيجحها ف كتابتكم مع الشارة إل الصدر أو تصجحيجحها وإرسالها إل

Adam20 [ AT ] gmx [ DOT ] usعنوان البيد اللكتوني :  

2015
(تمت بجحمد الله)



ملحظات
  ترتيب هي الطريقة الستخدمة ف تمثيلlittle-endian هوي لصغيرن .وبما أن+1FFhند  عAAhو + 1FEhعند  55hحيث  55h  AAh سيكون +1FEh ف قطاعات القل ع، التوقيع الذي عند الجحيد  ̂ .1

  ف برامج55AAh  (لجحظ ترتيبها العكوس)، بينما تكتب بشكلx86 ف برامج معالج أنظمة AA55h -بت16 ، هذه يمكن كتابتها بكلمة IBM PC،  أنظمة أي بي أمالجهزة التوافقة معف  البيانات
 . لن هذه الطرق ف التمثيل قد تم الخلط بينها ف الكتب وف وثائق الرجع اللصل والرسمي من مايكروسوفت، النص التجم من الوسوعة يستخدمbig-endianنهوي كبير العالجات الخرى بطريقة

طريقة البايت الرتكز عل الزاحة ف تمثيل البيانات عل القرص. 
 ف إنتيل و سن ميكرو سيستم تعرض الختلف بين نهوي-كبير ونهوي-لصغير مع نفس البيانات ف يونكس.Tcpdumpأمثلة أخرى : هذان اللفين من أداة سطر الوامر لراقب الشبكة 

لينكس عل جهاز إنتيل (مهوي-لصغير)سولريس عل جهاز سن ميكرو سيستم  (نهوي-كبير) 
00020004A1B2C3D402000400D4C3B2A1
00000001000000440100000060000000
0004BFF03EBCBA2D46C305002DBABC3E

  تملك حقلFAT32 . أيضا وحدة تخزين   95  ويندوز  ف FAT16 وليس منطقة ثابتة منفصلة عل القرص كما هو الجحال ف وحدة تخزين منطقة البيانات، الدليل الجذر جزء من FAT32  ف وحدة تخزين  ̂ .2
.FAT32 BPB ف كتلة  رقم عنقود بداية الدليل الجذرجديد يدعى

  كعلم يدل عل استخدام أو عدم استخدام وظيفة قراءة قطاعات0000:7C02h ) عند عنوان90h  عل عكس سجلت القل ع السابقة، الشفرة ف هذا السجل تستخدم ف الذاكرة بايت (تعليمة ل عملية  ̂ .3
 ).  INT 13   نداء القاطعة  التي هي امتداد ف42hالقرص (أي الوظيفة 

 يستخدم بشكل مختلف عل منصات أتاري والجحاسوب الشخص.Logical sector القطا ع النطقي   مصطلح  ̂ .4

).  16384 (لكن رسميا يدعم فقط Falconعل جهاز فالكون  TOS4.0 ف إلصدارة 32768   ̂ .5

 )32768 * 216 جيجابايت (2 حجم القسم القص = TOS 4.x، و ف )8192  * 215(  ميغابايت256 حجم القسم القص = TOS < 1.04ف إلصدارة   ̂ .6

ي.الجحاسوب الشخص” الستخدم ف بيئة Formatting” بدل من مصطلح تهيئة "Initializationف بيئة أتاري يستخدم غالبا مصطلح تمهيد/تهيئة "   ̂ .7

↔  PC  رغم إمكانية تبادل اللفات بين الجهازين  ̂ .8 MSX) مجحاكي)، جهاز أو التوافقة مع الجحاسوب الشخص      MSX   سوف يعلق إذا حاولت إقل ع نظام MSX-DOS ف نظام مهيئ قرص مرن من MS-
DOS مختلفة عن شفرة قطا ع إقل ع القرص الهيئ والستخدم ف جهاز شفرة القل ع وقطا ع القل ع ف الجحاسوب الشخص، لن MSX،(لختلف بنية العتاد والعالج). مع هذا ل توجد أية اختلفات أخرى . 

.UNDEL لستعادة اللفات الجحذوفة، عن طريق المر FAT يستخدم منطقة نسخة احتياطي ف MSX DOS 2باستثناء أن 
  ف الجحاسوبللقرص الثابت مساوي MSX كيلوبايت ف 360 كيلوبايت (ذات الوجه الواحد) يمكن أيضا قرأتها ف أجهزة الجحاسوب الشخص. لكن نتيجة لن والصف الوسيط للقرص360القراص الرنة 

  كيلوبايت (راجع ذلك ف حزمة360. لكن يمكن حل هذه الشكلة بتغيير شفرة والصف الوسيط لتتناسب مع الجحاسوب الشخص مع القرص الرن MSXالشخص، هذا الخير لن يتعرف عل القرص الرن 
CJS MSX2 emulator السئلة. ولصفجحة.(

  إذا لم يجد هذه الدخلةMSX-DOS2. نظام volume ID وحدة التخزين. من أجل تمييز القراص تم إضافة هوية MSX-DOS1 مقارنة بظامMSX-DOS2   بنية قطا ع القل ع تغيرت قليل ف أقراص  ̂ .9
  وهذا يعني أن وظائف (ميزات) مثل استعادة اللفاتDOS2". النظام يفتض أن القرص ليس قرص Wrong version of MSX-DOS عل القرص، سوف يعرض رسالة الخطأ "وحدة التخزينلهوية 

 . لكنSET EXPERT = ON. واستخدام المر : expert يتوقع من الستخدم معرفة إعدادات وضع MSX-DOS2 لن تعمل تماما. ولن هذا يمكن أن يسبب مشاكل، cacheالجحذوفة والذاكرة الؤقتة 
 .. يمكن ترقية القرص إلIDE، والستخدمة ف الساس مع أقرص BiFi التوفر ف موقع FIXBOOT أو FIXDISKهذا الجحل ل يمكن وظيفة استعادة اللفات الجحذوفة، ولجحل الشكلة استخدم طريقة 

.FIXDISK A، مثال :MSX-DOS2 الوجود ف FIXDISK باستخدام برنامج MSX-DOS2بنية 
 (أي القفز من مكان إل آخر ف البمجيات).JMP يستخدم ف تأشير موقع ف برنامج ليكون وجهة العبارة/التعليمة label  العرف  ̂ .10

 !BPBألصل التسمية    ̂ .11

 واجهة (BIOS التقليدي العروف اختصارا باسم نظام الدخال والخراج الساس ليست إشارة إل BIOS parameter block ف جملة BIOSعكس ما قد تعتقد، كلمة بيوس 
. BPB يجهل كليا حقيقة معاملت الجحاسوب الشخص). ببساطة هذا الخير ف البنامج الثابت

 ،نصف علوي) حين كان نظام التشغيل يقسم إل CP/M (الستمد من تصميم 2.0، اللصدار بي س دوس/مايكروسوفتجذور هذه التسمية تعود إل تصميم نظام تشغيل 
.  DASD  أجهزة التخزين بالنفاذ الباش ي، يتعامل مع مشغلت العتاد وأساسيات الولصول الفيزيائي إل ونصف آخر سفل اللفات والدلة، تجريديتعامل مع نداءات النظام و
 . هذان  BIOS      بيوس، والنصف السفل كان نظام الدخال والخراج الساس أو اختصارا  BDOS بدوس أو اختصارا نظام تشغيل القرص الساسالنصف العلوي كان يدعى 

  الختلفة حتى م. س.دوس/بي س دوس كنا يجحتفظ بهما ف ملفين منفصلين (عل شكل لصور) عل القرص، ف كافة إلصداراتبي س دوس/م.س-دوسالجزءان من نظام 
  (شفرة تهيئة ومشغلت)، أسماء اللفات هذه تعكسBMBIO.COM (النواة) و IBMDOS.COM، كانت تسمى عل التوال دي آر دوس، وبي س دوس. وف 5اللصدار 

.مايكروسوفت/بي س/آر دي دوس ف النصف السفل إل  إشارة فقط هيBPB فBIOSمباشة أسماء مكونات نظام التشغيل. نستنتج من ذلك أن كلمة 

.للقرص الرن هو السم الرسمي FDC أو flexible disk cartridge   ف العايير الدولية (خرطوشه) القرص الرن،  ̂ .12

 مكان ف ذاكرة الجحاسوب يخزن عناوين الروتينات الثانوية التي تم تنشيطها عند إغلق الجحاسوب.interrupt vectorمتجه القاطعة     ̂ .13

 ، لهذا تجحتل هذه النطقة شفرةشفرة القل ع ل يمكن أن تتضمن كامل  بايت446 :  ف سجل القل ع الرئيس، الساحة الخصصة لجحمل القل ع  IPL / Initial Program Loader  مجحمل ابتدائي ؟  ̂ .14
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https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_x86
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  ويندوز. وفطا ع إقل عق إل BIOS هذه الشفرة تدل نظام  أنظمة ويندوزف. boot.img  وstage1 لينكس (وتعني وظيفيا : مجحمل ابتدائي للشفرة). من أسماء هذه الشفرة ف IPLابتدائية تدعى اختصارا 
.نظام اللفات من stage2 أو  core.img التي عادة تكون ف السار الول من القرص مباشة بعد سجل القل ع الرئيس، أو تجحمل مباشة الشفرة الرئيسية stage1.5  أو core.img  تجحمل شفرةلينكس

 (فعل/اسم) تعي عمل نفس النسخة من البيانات، لكنها عادة تشير إل :Mirror/Mirroring    الرآوية  ̂ .15
، التي تعني كتابة نفس البيانات عل جميع القراص.  RAID   1 أو   مرآوية القرص◦
، موقع أرشفي، موقع عل النتنت،  الذي يعيد نش العلومات حرفيا من موقع (منشأ) آخر.  موقع مرآة◦

 يستخدم ف توزيع اللفات الكبيرة مثل لينكس أو البمجيات الجحرة أخرى, مرآة موقع. أو FTPمرآة تجحميل؛  تشير إل بروتوكول ▪
 ).FAT16 ) وهو نسخة أحدث من بنية نظام اللفات اللصل FAT16B = BigFAT / Big = B. (حرفFAT16Bالسم التقني لنظام اللفات هذا هو  :BigFAT / BIGDOS / FAT16Bنظام ملفات    ̂ .16

 كتلة يستخدم لصيغة أحدث من FAT16B. نظام BIGDOS تصف النو ع باسم FDISK، بينما بعض النسخ القديمة من BigFAT باسم 0x06 تشير إل نو ع القسم DSKPROBEأداة مايكروسوفت 
.-بت32 مع حجم مدخلة قطا ع BPBمعاملت 

.FAT32 ”هو السم اللصل لنظام  BigFAT. بعض الصادر تذكر أن ”BigFAT ؛ وتعني قطا ع معلومات نظام اللفات ف سجل إقل ع قسم BIGFATBOOTFSINFO  هذا القطا ع تقنيا يعرف ببنية  ̂ .17

 ، وألصغر حجم، هذا يعني القتصاد ف الوقت والذاكرة. لكنJMP أس ع من تعليمة BRA وف زمن العالجة. تعليمة الذاكرةالختلف الرئيس بين الثنين سيكون ف  ؟ :  jump أو القفز Branch  التفر ع  ̂ .18
 2 (أي word كلمة” تعني w” حيث "bra.w. الجحجم الخر التوفر هو "short قصيرة” يعني bra.s ف "s.  مجحرف JMP ل يمكنها الولصول إل أماكن معينة، عكس تعليمة BRA.W أو حتى BRA.Sتعليمة 

).موتورولبايت) (معالج 
 . (داخل قطعة شفرة واحدة). قفزاتstatementsدائما تكون بين العبارات (أو الوامر الحادية)  Intra segment jumps  الداخليةالقطعةقفزات  ؟ :  Inter segment  و Intra segment  الفرق بين  ̂ .19

 Intraالقفزات القصيرة والقريبة غالبا ما تدعى  واحدة). قطعة مختلفة (بين أكثر من CS قطعة شفرة داخل statementتستطيع نقل التجحكم إل أمر أحادي  Inter segment jumps القطعة البينية
segment jumps بينما القفزات البعيدة تدعى ،Inter segment jumps . بالناسبة، قطعة الشفرةCS (ف ترجمات عربية أخرى)مقطع البنامج أو قطعة البنامج تدعى أيضا 

  هوBigFAT (بعض الصادر تذكر أن FAT16B. نظام ملفات 06h تشير إل نو ع القسم Big FAT علما أن .BF_BPB ويرمز لها Big FAT BIOS Parameter Block تدعى أيضا باسم BPB  كتلة  ̂ .20
). FAT32السم اللصل لنظام ملفات 

 كان يملك قطا ع واحد فقط.FAT16، نظرا لن سجل القل ع القديم ف Extended Boot Record  سجل القل ع (قطا ع القل ع) أحيانا يدعى سجل إقل ع ممتد  ̂ .21

22. ̂   hard wired, Hard coded : )(لصفة) هي البيانات التي تم تضمينها) هي قيمة بيانات أو إجراء تم كتابته مباشة ف برنامج، غالبا ف عدة أمكان، بجحيث ل يمكن تعديلها بسهولة. مفردة تخصصية 
مباشة ف البنامج، حيث ل يمكن تعديلها بسهولة، خلفا للبيانات ف بعض ملفات التعريف (ملفات التجحكم)، أو مورد.

 مكيف، وcontroller متجحكم. الجهاز يدعى أيضا طاقة توسعة) بالجحاسوب الرئيس، عادة، ف شكل بSCSI (عن طريق ممر الوحدة اللجحقةجهاز يربط  : host adapter  مهيئ مضيف ، مكيف مضيف  ̂ .23
 تشير إل الجحاسوب الرئيس.HOST.  كلمة الضيفhost bus adapter ناقل مضيف

24. ̂   LSB/MSB: 
  ثم0يبدأ من   (لن ترقيم البتبت (بت أدنى ف البايت). بمعنى : لصفر low bit (عل اليمين) ويسمى بت منخفض بت: ) least significant bit) أو (LSB(البت ذو القيمة الدنى، الخانة القل أهمية 

 Least، وهو البت الخير أو بت أقص اليمين ف الكتابة العادية. العنى الوازي للمذكور أعله هو البايت القل أهمية  ones يعطي رقم أحاد ثنائييزداد بواحد ف كل موضع بت لحقا)، هو بت رقم 
significant byte أو ثمانية (بايت، (نادر) وهو octet (بايت أدنى) بايت منخفض يملك أقل قيمة ممكنة. ويسمىمتعدد البايت) ف موضع رقم low byte إذا كان العنى ف السياق غير واضح، ينبغي.لكن  

.least significant bitذكره تجنبا للخلط مع 
 )). بت أول أو بت أقصn-1^(2، بت أكثر أهمية (ثنائي ف رقم بت بت n-1(بت أعل ف البايت) بمعنى :  high bit (عل اليسار) ويسمى بت) : آخر MSBالبت ذو القيمة العل، الخانة الكثر أهمية (

  يملك أكب قيمة ممكنة. ويسمى متعدد البايت) ف موضع رقمoctet أو ثمانية (بايت، وهو Most significant byteاليسار ف الكتابة العادية. العنى الوازي للمذكور سابقا هو  بايت القيمة الكثر أهمية 
.Most significant bit. لكن إذا كان العنى ف السياق غير واضح، ينبغي ذكره حتى تتجنب الخلط مع High byteبايت أعل

s (مثل، نمط الشف نمط التشغيل يغير العالج خالصة تجعل  لغة آلةألية تستخدم من قبل البنامج لطلب خدمة من نظام التشغيل. نداءات النظام غالبا ما تستخدم تعليمة : System call  نداء النظام  ̂ .25
upervisor mode النمط الجحمي ،protected modeهذا يسمح ل .( وحدة إدارة الذاكرة  القيام بإجراءات مجحدودة مثل النفاذ إل العتاد أونظام التشغيل MMU راجع) .System call ف دليل MSX2.(

  ألصغروحدة التخزين !. ي هذا الجحالة سيكون حجم القسم ف القطا ع الخير ف وحدة تخزين سجل إقل ع يخزن نسخة من كل XP/2000 ! : ويندوز وحدة تخزين وليس قسم  لاذا نستخدم هنا تعبير  ̂ .26
  الوجود ف سجلوحدة التخزين دائما أكب بقطا ع واحد من "عدد القطاعات الجمال"  ف MBR/EBR ف جدول أقسام NTFS الذي يضمها ؛ "عدد القطاعات الجمال" ف القسم القسم واحد من بقطا ع

 نفس العنى.تقريبا غالبا ما تكون متادفة، لكن ف هذه الجحالة ل يجحملن وحدة تخزين (أول) و قسم. رغم أن الصطلجحان VBRإقلعها 
.  Null-terminated string   . وتعرف بسلسلة منتهية بصفر لغات برمجة  سلسلة مجحارف متبوعة ببايت لصفر وحيد، تستخدم ف عدة  ̂ .27

 Direct، الباشة تعليمة القفزة القريبة. يمكن بسهولة  أيضا استخدام EB التي تبدأ بالبايت Short JMP، -بايت2 تعليمة القفزة القصيرة  رغم أن مايكروسوفت، دائما تستخدم ف سجلت القل ع،  ̂ .28
JMPالتي تبدأ بالبايت E9مثل تعليمة، لزاحة النسبية إضافية ل بايت2 وتجحتاج  .EB 58 90 أو EB 52 90) 90 زائدلقفزة القصيرة ل-بايت2 التي تظهر ف الثالh ل عملية من أجل تعليمة NOPيمكن ( 

).القفزة القصيرة عكس تعليمة تعليمة القريبة، (والثلثة بايتات ستكون جزء من الE9 51 00 أو E9 57 00استبدالها ف سجل القل ع بثلثة بايت 
  يمكن أن يتجحول من مكانه.MFT  ف وحدات التخزين التي تم فيها حذف وإضافة عدة ملفات، خصولصا، وحدات التخزين التي عل وشك أن تنفذ فيها مساحة التخزين، جدول اللف الرئيس  ̂ .29

 إضافية ف الذاكرة تتضمن شفرة القل ع ؛ رغم أن القطاعات الثمانية الخيرة منها تتضمن فقط ألصفار !قطا ع 15 يجحمل NTFS  قطا ع القل ع  ̂ .30

ر). سنتيمت8.9 بولصة، 312 (عادة، سنتيمت 13.3،  بولصة514 هو قرص مرن قطره أقل من : microfloppy disk  قرص ميكرو فلوبي أو الدقيق ̂ .31

  ؛ هذا يفس لاذا مدخلة القسم الول ف جدول أقساموحدة التخزين: هذه القيمة من الفتض أن تكون عدد القطاعات الفيزيائية عل القرص التي تسبق القطا ع الول لمنطقة القطاعات الخفية       ̂ .32
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  ف القسموحدة تخزين (لن كل القسم المتد ف النطقي الول) أو القرص CHS 0-0-63 إلCHS 0-0-1 الول ف القرص الثابت (من القسم الول، هذه القيمة ستكون قي حالة 63القرص تملك القيمة 
  خاص)، لكن ف حالة القسام الولية: الثاني أو الثالث أو الرابع أو القرص النطقي الثاني أو أكثر ف القسم المتد، القيمة ستكون عدد قطاعات جميع القسام الولية التيسجل إقل ع ممتدالمتد يسبقها 

  أو عدد القطاعات من بداية القسم المتد بالنسية للقرص النطقي. لذلك هذه القيمة تتفاوت فقط إذا كان القسم الول هو الثاني أو الثالث أو الرابع وليس الول. علما أن ف ويندوزوحدة التخزينقبل 
. وكذلك الجحال مع برامج تقسيم القرص ف النظمة الخرى.63 قطا ع بدل 2048 عدد القطاعات الخفية أو الجحجوزة لول قسم ارتفع إل 7فيستا/

33. ̂   Jumps with Register Operandsو  Indirect Jumps using an index  .

قفزة مع استخدام معاملت التسجيل :
. كمعامل-بت 32-بت أو 16 التسجيلالقفزة يمكنها استخدام أيضا •

. Indirect Jump قفزة غير مباشةوتنصب آليا ك◦
عنوان القفزة يكون ف التسجيل تجحدده تعليمة القفزة.◦

مؤش التعليمة.، مجحتويات التسجيل تنقل (تجحمل) مباشة إل Near Jump الصاحبة للقفزة القريبة الزاحةعل خلف •
.مؤش التعليمة ل تضاف إل Indirect Jumpالقفزة الغير مباشة •
. IP إل AX،  تنسخ مجحتويات التسجيل JMP AXمثال : •

 الجحالية.CSقطعة الشفرة هذه تسمح بقفزة إل أي موقع ضمن ◦

القفزة الغير مباشة باستخدام الفهرسة :
 (يتضمن سلسلة من تعليمات القفزة/التفر ع اللمشوطة). جدول القفزة كشكل من العنونة للنفاذ مباشة إل [ ] أقواس مربعةتعليمة القفزة تستخدم أيضا •
.عناوين الزاحة والقطعة للقفزات البعيدة الغير مباشة، أوعناوين الزاحة للقفزات القريبة الغير مباشةجدول القفزة يمكن أن يتضمن •

.Indirect Jump إذا قفزة التسجيل دعيت قفزة غير مباشة Double-indirect Jumpهذه تعرف أيضا باسم القفزة الغير مباشة الزدوجة ◦
.Far Jump إل تعليمة قفزة بعيدة FAR PTR ما لم يش المر التوجيهي Near Jump يفتض أن القفزة قريبة   الجمع•

مراجع
”.1.01 رقم BIOSموالصفة إقل ع نظام  “PDF). ملف 11-01-1996 (إنتيل؛ فينكس؛ كومبا ك، ث   ت     ب  أ^ .1

”.   1.0A   الذي يدعم معيار "القبس والتشغيل - رقم   BIOS  نظام موالصفة  “PDF). ملف05-05-1994 (إنتيل؛ فينكس؛ كومبا ك،    ب      أ^ .2

.t13.org”. موقع لجنة العايير   EDD-4  والصفة القراص، نسخة  الهجين مع مMBRملجحق شفرة إقل ع ). “04-01-2010 روبرت إليوت (  ̂ .3

 ).وحدة التخزين” (قطاعات إقل ع القسم ”. موضو ع "The PC Guideموقع “  ^.4

لعلومات أكثر عن تلك النظمة راجع لوائح الوسوعة الجحرة (النجليزية)
      إلصدارات مايكروسوفت ويندوز     أنظمة دوس

أنظمة التشغيل أنظمة اللفات
أنظمة دوس مرتبة زمنيامجحملت القل ع

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_DOS_operating_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_boot_loaders
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_operating_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Microsoft_Windows_versions
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_DOS_operating_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)
http://www.pcguide.com/ref/hdd/file/structVolume-c.html
http://www.t13.org/Documents/UploadedDocuments/docs2010/e09127r3-EDD-4_Hybrid_MBR_boot_code_annex.pdf
http://www.t13.org/Documents/UploadedDocuments/docs2010/e09127r3-EDD-4_Hybrid_MBR_boot_code_annex.pdf
http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/pnpbiosspecificationv10a.pdf
http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/pnpbiosspecificationv10a.pdf
https://www.acpica.org/download/specsbbs101.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Assembler_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jump_table
https://en.wikipedia.org/wiki/Program_counter
https://en.wikipedia.org/wiki/Program_counter
https://en.wikipedia.org/wiki/Offset_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Indirect_branch
https://en.wikipedia.org/wiki/Operand
https://en.wikipedia.org/wiki/Processor_register
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(computing)

	سجل إقلاع وحدة التخزين
	هوية صانعي القطع الأصلية (أو النظام المستخدم في التهيئة)
	كتلة معاملات القرص EBPB/BPB
	معلومات جدول DPB
	شفرة إقلاع القسم
	استدعاء الشفرة (التنفيذ)
	توقيع قطاع الاقلاع
	نظرة على أنظمة الملفات
	نظام ملفات FAT
	نظام ملفات FAT12
	نظام ملفات FAT16
	نظام ملفات FAT32
	الاختلاف بين الإصدارات
	بنية وحدة تخزين FAT
	القطاعات المحجوزة
	منطقة جدول توزيع الملفات FAT
	منطقة الدليل الجذر
	منطقة البيانات
	أسطوانة تشخيص (مع خاصية القراءة والكتابة)
	تحليل قطاعات الاقلاع
	قطاع إقلاع FAT12/16 (قطاع0)
	سجل إقلاع FAT32
	قطاع إقلاع وحدة التحزين FAT32 (القطاع الأول في سجل الاقلاع) [21] بنية قطاع إقلاع القسم FAT32، (القطاع 0)
	قطاع معلومات نظام الملفات (القطاع الثاني في سجل إقلاع FAT32)
	قطاع شفرة إقلاع FAT32 (القطاع الثالث في سجل إقلاع FAT32)
	النسخة الاحتياطية من سجل إقلاع FAT32
	أمثلة لعمل الشفرة (نظام ملفات FAT32)
	قطاع الاقلاع في أنظمة دوس الأخرى
	جهاز أتاري أس تي
	قطاع إقلاعTOS
	القسم المعياري في TOS
	أقسام DOS&TOS في أتاري
	حاسوب أم أس أكس MSX
	نظام التشغيل أم أس أكس دوس MSX−DOS
	إقلاع MSX-DOS
	جدول كتلة معاملات القرص DPB وقطاع الاقلاع
	نظام الملفات NTFS
	سجل إقلاع NTFS (قطاع الاقلاع + قطاعات شفرة الاقلاع)
	قطاعات “Boot$” في NTFS
	الكتلة الممتدة NTFS EBPB
	تحليل قطاعات شفرة الاقلاع
	عمل الشفرة في NTFS
	حماية قطاع الاقلاع
	مصادر الكتيب
	ملاحظات
	مراجع

