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 קבצים, ומה שביניהם, דיסקים

 נעם גלמאת 

 

 הקדמה

זאת הם רכיבים פיזיים שיודעים בצורה  Floppy Disks, כרטיסי פלאש, ואפילו SSDדיסקים קשיחים, כונני 

בתיאוריה לשמור על המידע שהם כתבו כך שלא ישתנה או אחרת לקרוא ולכתוב אפסים ואחדות, ולפחות 

נו נדרס על ידי מידע אחר שנכתב לאותו המקום. בהמשך המאמר נשתמש במילה דיסק נכל עוד הוא אי

 לצורך פשטות, אך בדרך כלל הכוונה תהיה לכל אחד מסוגי אמצעי האחסון.

עד לקריאת או כתיבת הקובץ  העליונבעולם הקבצים, השכבה ה תחתונהאם אמצעי האחסון הם השכבה ה

לכונן קשיח אין צורך להרחיב ועל מערכות  SSDעל ההבדלים בין  (.filesystemעצמו היא מערכות הקבצים )

 הקבצים השונות ואיך כל אחת מהן פועלת אפשר לכתוב ספר שלם.

באמצעות  זה שבין לבין. מטרת המאמר היא ללמד - לכן, בעמודים הקרובים נתמקד בעולם הפחות מוכר

דוגמאות מהעולם האמיתי על כל שכבות האבסטרקציה הקיימות בין הדיסק שנמצא לכם במחשב לבין 

 המסמך או התמונה ששמורים בתיקייה האהובה עליכם.

 

 סקירה כללית

, נציג בקצרה את התמונה המלאה. אפשר לחלק את אחת מהשכבותלפני שנצלול לעומק ונדבר על כל 

 פרדות שלא תלויות אחת בשנייה:המסלול לארבע שכבות נ

 שלנו ונותן לנו לכתוב ולקרוא אותם? ותמה שומר את כל האפסים והאחד -אמצעי האחסון  .1

חלוקת הדיסק למחיצה אחת או יותר. כל מחיצה מתנהגת בשכבות  -( Partitionsחלוקה למחיצות ) .2

הבאות כדיסק בפני עצמה ואין תלות בינה לבין המחיצות האחרות שעל הדיסק. שימוש נפוץ לחלוקה 

פעלה שונות על אותו הדיסק בצורה התקנת מערכות ה - (boot-multi)או  boot-dualלמחיצות הוא 

 בה הן לא יפריעו אחת לשנייה בהקשרי המידע ששמור על הדיסק.

https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-booting
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שימוש בכמה דיסקים ככונן אחד גדול, שימוש בדיסק אחד כגיבוי  -שכבת הפיצ'רים המיוחדים  .3

 לדיסק שני, וכו'.

 ניהול הקבצים עצמם ברמת מערכת ההפעלה. -מערכת הקבצים  .4

בות שמתחתיה אבסטרקציה של מה שהיא עושה: הדיסק נותן לשכבות האחרות כל שכבה מייצאת לשכ

את האפשרות לקרוא ולכתוב מידע שלא יעלם, השכבה השנייה והשלישית מייצאות לאלו שאחריהן 

 "דיסקים" לוגיים, ומערכת הקבצים מאפשרת למשתמש לקרוא ולכתוב קבצים.

נים ושמספר הקומבינציות האפשרי ביניהן על דיסק חשוב לזכור שלכל שכבה קיימים לא מעט מימושים שו

 LDM, בשלישית נדבר על GPT-ו MBR :אחד הוא גדול. בשכבה השנייה נדבר על שתי האופציות הנפוצות

ונדבר  יחסית פשוטה להבנה של איך עובדת מערכת קבצים הכדוגמ FAT-, וברביעית נשתמש בLVMועל 

 .(Defragmentationגם על הקונספט של איחוי )

 הנקודה למחשבה: בעולמות הווירטואליזציה נתקלים הרבה בקבצים שמייצגים בפני עצמם דיסקים )לדוגמ

שמחולק למחיצות באמצעות  SSD(. במקרה קיצוני, יכול להיות לנו דיסק מסוג VMwareשל  vmdkקבצי 

MBRו מוגדר , מעליLDM  שמייצג כונן במערכת ההפעלה, עליו יש מערכת קבצים מסוגNTFS  שמכילה

, EXT4, ועל אחת המחיצות יש מערכת קבצים מסוג GPTשמחולק למחיצות באמצעות  vmdkקובץ 

 , ש... הבנתם את הרעיון.vmdkשמכילה 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/VMDK
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 מונחים שימושיים

BIOS & UEFI - ממש בקצרה: BIOS  .הוא הקוד המשמש לאתחול המחשבUEFI הוא התחליף ל-BIOS 

 המיושן. לקריאה נוספת:

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

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

Block -  נהוג לדמיין שבעת קריאה מדיסק הדיסק יקרא בדיוק את הביטים במקום  ,פשטותהלשם

שביקשנו לקרוא ורק אותם. במציאות, הדיסק מחלק את עצמו ל"בלוקים" של מידע, כאשר בלוק הוא 

בתים. אם נרצה  512תר שהדיסק יודע לקרוא. גודל הבלוק הנפוץ ביותר הוא של יחידת המידה הקטנה ביו

, ומשם כבר RAM-לקרוא עשרה בתים מהדיסק, במציאות נקרא את כל הבלוק שמכיל אותם ונטען אותו ל

 נקבל את הבתים הספציפיים שרצינו.

CHS -  .אז אם את הדיסק מחלקים לבלוקים, נצטרך גם דרך נוחה למספר אותםCHS ראשי תיבות של ,

Cylinder ,Head ,Sectorמיקום של בלוק היה  :, היא הדרך בה השתמשו בתקופת הכוננים הקשיחים

הכילו כמה דיסקים פיזיים אחד מעל השני(, ה"צילינדר" על  hard disksמורכב מה"ראש" עליו הוא נמצא )

 אותו הראש )טבעת במרחק מסוים ממרכז הדיסק(, והסקטור )זווית על הדיסק(. לקריאה נוספת: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector 

 

LBA - עם השנים הבינו ש-CHS  בעייתית לייצוג של בלוקים על כל אמצעי אחסון שאינוHard Disk והתחילו ,

, פשוט מסדרים את הבלוקים בסדר LBA-. בLogical Block Addressingלהחליף אותה בשיטה שנקראת 

וכך הלאה. כדי להמיר  הוא השני, LBA 1הוא הבלוק הראשון,  LBA 0מסוים ופונים לבלוק לפי המספר שלו. 

והפוך, החליטו על נוסחה פשוטה שתשמש כסטנדרט. לקריאה נוספת:  LBAלכתובות  CHSבין כתובות 

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

fdisk -  פקודה לעריכתpartition tables  בדיסק. בהמשך המאמר נציג מידי פעם דוגמאות לפלט של

  :הפקודה

fdisk -l 

https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_block_addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_block_addressing
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 אשר מציגה את המחיצות בדיסק מסוים. לקריאה נוספת: 

https://linux.die.net/man/8/fdisk 

הישן יותר.  MBR-ולא ב GPTאשר תומכת בפורמט  gdisk הנקראת fdiskקיימת גם גרסה חדשה יותר של 

 : gdiskאבל לא לערוך אותן. עוד על  GPTהרגילה יודעת לזהות מחיצות  fdiskכיום 

https://linux.die.net/man/8/gdisk 

-וגם ב CHS-לב להצגת גבולות המחיצה גם ב . שימוfdiskבתמונה הבאה ניתן לראות פלט לדוגמה של 

LBA( וגם לגודל המחיצה גם בכמות הבלוקים ,Sectorsוגם ב )-MB בגרסאות מסוימות של .fdisk  מציגים

 .LBAרק 

 

וכן הלאה ללא הבדל בין  D, כונן Cשל כונן  Windows-את השיטה ב -שמות לדיסקים ומחיצות בלינוקס 

אותו הדיסק הפיזי או על דיסקים שונים כולם כנראה מכירים. בלינוקס הדברים "כוננים" שהם מחיצות על 

מייצגים רכיבי דיסק )במקור ראשי תיבות  sdשמתחילים באותיות  dev/-ב devices :קצת פחות ממוסכים

 bאבל היום משמש לרב אמצעי האחסון(. האות הבאה אחריו היא הסדר בו הכונן נמצא ) SCSI Deviceשל 

מהפסקה הקודמת אומרת שזה הכונן השני(, והמספר שאחריו הוא מספר המחיצה על אותו  בתמונה

 מייצג את המחיצה התשיעית של הדיסק הראשון. לקריאה נוספת:  dev/sda9/הכונן. לדוגמה, 

https://tec4tric.com/2016/12/what-is-devsda-in-linux.html 

  

https://linux.die.net/man/8/fdisk
https://linux.die.net/man/8/gdisk
https://tec4tric.com/2016/12/what-is-devsda-in-linux.html
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 מחיצות

MBR 

 ( הם:Master Boot Record) MBR-שני תפקידיו של ה

 להחזיק את המידע על חלוקת הדיסק למחיצות .1

 (boot loaderולאתחל את מערכת ההפעלה ) BIOS-לרוץ ישר אחרי ה .2

-MBRיהיה תמיד הבלוק הראשון של הדיסק ויהיה בדיוק בגודל של בלוק אחד. הבלוק יתחיל ב MBR-ה

Boot Code אליו ה-BIOS  יקפוץ ואשר ידע לקרוא את המידע על המחיצות ולאתחל את מערכת ההפעלה

 .bootable-נמצאת במחיצה שמוגדרת כה

, אשר מחזיקה את Partition Table-ה תופס את רב הבתים בבלוק. ישר אחריו מגיעה MBR Boot Code-ה

המידע על כל אחת מהמחיצות בדיסק. כל שורה בטבלת המחיצות מייצגת מחיצה אחת, ושומרת עליה 

, ומה היא מכילה Bootableשל ההתחלה והסוף שלה, האם היא  CHS-מידע רלוונטי כמו כתובות ה

(Partition Type.) 

שמפרידים בינה לבין תחילת המחיצה הראשונה  0x55AAמופיעים הבתים  partition table-מיד לאחר ה

 עצמה.

מוגבל לגודל  MBRשומרת את גבולות המחיצות, דיסק עם טבלת מחיצות מסוג  MBRבגלל הצורה שבה 

מאפשרת חלוקה  MBRבתים(. בנוסף,  512ביט כפול גודל בלוק של  32בחזקת  2) 2TB-של קצת יותר מ

 מחיצות. 4של הדיסק למקסימום של רק 

-כדי להתגבר על ההגבלה של ארבע מחיצות, יצרו את האופציה להשתמש במחיצה הרביעית כ

"Extended Partition" בניגוד ל(-"Primary Partition" ה .)הרגילות-Extended Partition  מגדירה כל תת

. המידע של כל תת מחיצה Extended Boot Record( שלה על ידי ”Logical Drive“מחיצה )נקראת גם 

הבא אחריו כך שהם בעצם רשימה מקושרת  EBR-שומר מצביע ל EBR-שלה, וה EBR-נמצא ישר אחרי ה

 ולכן הגבלת כמות תתי המחיצות תלויה רק בגודל הדיסק.

יכולות להיות  Primary Partitionsד, רק הוא תוספת בדיעב Extended Partitionבגלל שהקונספט של 

, עם שלוש מחיצות MBRדיסק לדוגמה שמחולק למחיצות על ידי  .bootableמוגדרות כמחיצות שהן 

 ראשיות ואחת לוגית:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_type
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שאחראי להמשיך את  bootable partition-שטוען את הקוד בתחילת ה MBR Boot Code-קטע הקוד ב

 תהליך האתחול של המחשב:

 

 :MBRאה נוספת על לקרי

https://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record, http://samuelkerr.com/?p=262 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3E/DW62-1-ReverseMBR.pdf 

 

GPT 

בפורמט חדש שיפתור את  MBR, הוחלט שהגיע הזמן להחליף גם את UEFI-ל BIOS-ביחד עם המעבר מ

 המגבלות שלו.

GPT או ,GUID Partition Table (GUID - Globally Unique Identifierמשתמשת ב )-ביטים כדי לייצג  64

ממה שאפשר לדמיין  בעלי נפח גדול יותרשל המחיצות שלה ולכן מאפשרת דיסקים  LBA-את כתובות ה

בתים בבלוק(, ומספר מאוד גבוה של מחיצות )בדרך כלל ישנה הגבלה  512ביט כפול  64בחזקת  2היום )

-מביאה איתה גם אמצעי זיהוי שגיאות בסיסיים וגיבוי של כל ה GPTברמת מערכת ההפעלה(. בנוסף, 

GPT header. 

כאל מידע רנדומלי  GPTישנים יתייחסו לדיסק שמחולק ע"י  Partitioningים וכלי -BIOSכדי למנוע מצב בו 

-. הProtective MBRבדרך כלל מקדישה את הבלוק הראשון בדיסק למה שנקרא  GPTא מאותחל, ל

Protective MBR  הוא בלוקMBR  אמיתי, אבל מכיוון שמטרתו היחידה היא זיהוי בסיסי של הדיסק הוא

וכל המחיצות שהוא  GPT-פשוט מגדיר שהדיסק מכיל מחיצה אחת שעוטפת את כולו )כולל המידע של ה

 ".GPTשאומר שזו מחיצת " 0xEEשלה הוא  partition type-גדיר בהמשך( והי

, שם נשמר המידע הגלובאלי Partition Table Header-משתמש כבר בשביל ה GPT( LBA 1בבלוק השני )

-של הדיסק עצמו, מספר המחיצות הקיימות, מיקום הגיבוי של ה GUID-ה -על הדיסק ועל כלל המחיצות

Partition Table Header נמצא תמיד בסוף הדיסק(, מספר ה(-LBA הראשון לאחר סוף הPartition Table-

Headerמספר ה ,-LBA .האחרון הניתן לשימוש בדיסק, אמצעי זיהוי שגיאות, ועוד 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record
http://samuelkerr.com/?p=262
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3E/DW62-1-ReverseMBR.pdf


 
 

ים, ומה שביניהםדיסקים, קבצ  
www.DigitalWhisper.co.il 

 7  2019 נובמבר, 112גליון 
 

 .”String “EFI PART-ניתן לזהות ע"י ה Partition Table Header-את תחילת ה

אחד לכל מחיצה.  Partition Entryעצמו שמכיל  Partition Table-מגיע ה Partition Table Header-לאחר ה

בו היא מסתיימת )כולל(,  LBA-בו היא מתחילה וה LBA-שלה, ה GUID-על כל מחיצה נשמר מידע כמו ה

-שם המחיצה, ומאפיינים מיוחדים שיכולים להיות לה או מידע ששמור לשימוש מערכת ההפעלה. ה

Partition Table החל מ תהיה שמורה-LBA 2 ועד ל-LBA 33ב .-LBA 34 .מתחילה כבר המחיצה הראשונה 

 :Windows של disk managementככה זה נראה בתוכנת 

 

 (:GUIDs-, ולהצגת הProtective MBR)שימו לב לשורה על  fdisk-וב

 

 GPT :https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Tableלקריאה נוספת על 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
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 שכבת הפיצ'רים המיוחדים

LDM 

Logical Disk Manager  ההוא המימוש-Windows-לפורמט המאפשר למשתמשים לעשות דברים קצת  י

 יותר מתוחכמים עם הדיסקים שלהם. לפני שנתחיל, קצת מונחים בסיסיים:

 Disk - אמצעי האחסון הפיזי 

 Volume - מכיוון שLDM  יוצרת שכבת אבסטרקציה בין הדיסקים הפיזיים לבין מערכת הקבצים, נקבע

במערכת ההפעלה יהיה  Cכונן  ,כזה שמתייחס לאמצעי האחסון הלוגי. לדוגמה Volumeהשם 

Volumeוכתלות בקנפוג ה ,LDM .הוא יכול להיות שמור במציאות על גבי מספר דיסקים פיזיים שונים 

 RAID (Redundant Array of Independent Disks) -  טכנולוגיה המגדירה צורות שונות לקנפוג מספר

משמשת להרחבת  RAID 0מגדירה מספר אפשרויות שונות, לדוגמה  RAIDת שונות. דיסקים בצורו

Volume  ,לוגי אחד על גבי שני דיסקים פיזיים או יותרRAID 1  משמשת ליצירת שני דיסקים תאומים

בעצם  LDMשמכילים את אותו המידע ומייעלים קריאה מהם ומתקנים שגיאות אחד של השני, וכו'. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/RAID. לקריאה נוספת: RAIDים של מממשת סוגים שונ

 Basic Disk -  ההשם-Windows-לדיסקים פיזיים שאינם מוגדרים באמצעות  יLDM 

 Dynamic Disk -  ההשם-Windows-לדיסקים פיזיים שכן מכילים  יLDM 

זו תהיה  MBR-)ב ”LDM“כמעט תמיד יכילו מחיצה אחת גדולה שסוגה הוא  LDM-שמשתמשים בדיסקים 

Primary Partition  0עם הערךx42וב ,GPT- זו תהיה מחיצה עם ה-Partition Type GUID :AF9B60A0-

1431-4F62-BC68-3311714A69AD.) 

LDM  שומר את המידע שלו במה שנקראLDM DB בדיסקים עם .MBR ה-LDM DB 1-נשמר בMB  האחרון

 .1MB( בגודל של reserved-הוא נשמר כמחיצה נסתרת )מסומנת כ GPTשל הדיסק, ובדיסקים עם 

LDM :מאפשרת מספר קונפיגורציות שונות 

Simple - ה- Volume  ממופה על גבי דיסק פיזי אחד או על גבי חלק ממנו. למה זה טוב? פיצ'ר משמעותי

לאחר יצירתו. אם הייתי מקצה למחיצה שלי  Volumeהוא הרחבה של  MBRאו  GPTשמתווסף ואינו קיים ב

50GB .מהדיסק והייתי רוצה להרחיב אותה, לא הייתי יכול 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/RAID
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Spanned -  הרחבתVolume  דיסקים פיזיים(.  32לוגי אחד על גבי שני דיסקים או יותר )עם מקסימום של

ן במצבים מסוימים יכול להיות שהדיסק השני בכלל יישמר לפי הסדר של הדיסקים ולכ Volume-בהמידע 

 לא יהיה בשימוש וכל הכתיבות יתבצעו לראשון.

 

Striped -  המימוש שלRAID 0דומה ל .-Spanned אבל המידע פרוס בצורה שווה על גבי כל ה-Volume. 

 

Mirrored -  המימוש שלRAID 1 זהים ובכך . שני דיסקים שהם העתק אחד של השני ונשארים תמיד

אחד הדיסקים יענה קודם  Volume-מאפשרים גיבוי והתמודדות עם שגיאות. בנוסף, בעת קריאה מה

 )במיוחד אם השני עסוק( ובכך ישפר את ביצועי הקריאה.
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RAID 5 -  כמוStriped אבל עם שלושה דיסקים או יותר ועם מנגנון זיהוי שגיאות שהמידע שלו שמור על ,

 https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bitגבי כלל הדיסקים. עוד על זיהוי השגיאות ניתן לקרוא כאן: 

 

 LDM :https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Disk_Managerלקריאה נוספת על 

 

LVM 

Logical Volume Manager  היא המקבילה הלינוקסית שלLDM .LVM  מאפשרת את אותם הקונספטים

. RAID5-ו RAID 0 ,RAID 1-אחד על גבי כמה דיסקים, ו Volumeקיימים,  Volumesהרחבת  - LDMכמו 

-של הדיסק, ואפילו איחוד של ה snapshotsמאפשרת דברים כמו הצפנת הדיסק, לקיחת  LVMבנוסף, 

Hard Disk ו-SSD כך שה-SSD יתפקד כ-Cache .לקריאות מההארד דיסק 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Disk_Manager
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 מערכות קבצים

FAT 

File Allocation Table היא מערכת קבצים פשוטה שתוכננה במקור ל-Floppy Disks יש יחסית 1977-ב .

 , אבל במאמר נתמקד בקווים הכללים שלהן.FATהרבה גרסאות שונות של 

( בגודל קבוע )בדרך כלל בין Clustersלמערכת קבצים, מחלקים את הדיסק לקלאסטרים ) FATבמימוש של 

2KB 32-לKBוס על גבי כמה קלאסטרים שצריך כדי לשמור את כל המידע שלו. (, כך שקובץ מסוים יהיה פר

קלאסטרים ששומרים מידע של אותו הקובץ לא חייבים להיות שמורים בצורה רציפה על הדיסק, אלא הם 

 עובדים כרשימה מקושרת כך שכל קלאסטר מצביע לקלאסטר הבא של אותו הקובץ.

וחלק מחזיקים מידע על תיקייה ויקראו  File Clustersחלק מהקלאסטרים מחזיקים מידע על קובץ ויקראו 

Directory Clusters אבל ההבדל היחיד ביניהם הוא המידע שהם שומרים. מידע של תיקייה נקרא ,

Directory Table והוא מכיל רשומה עבור כל קובץ או תת תיקייה בתיקייה אותה הוא מייצג, כולל התיקייה ,

נשמר שם הקובץ/התיקייה, תכונות  - Directory Table-)".."(. לכל רשומה בהנוכחית )"."( והתיקיית אב 

תחילת הקובץ  :הקובץ/התיקייה, זמנים )יצירה, שינוי, וכו'(, והקלאסטר הראשון שמחזיק את המידע שלה

יכולים  Directory Tablesכמובן שגם  במקרה של תיקייה. Directory Table-במקרה של קובץ ותחילת ה

 מפוצלים על גבי מספר קלאסטרים.להיות 

בקלאסטרים עצמם נכתב רק המידע אותו הם שומרים. מימוש הרשימה המקושרת המחברת ביניהם 

)מכאן מקור השם(. לכל קלאסטר בדיסק יש רשומה המייצגת  File Allocation Table-נעשה באמצעות ה

הראשונה מקבילה לקלאסטר הראשון  , והם מסודרים לפי הסדר )הרשומהFile Allocation Table-אותו ב

תשמור על הקלאסטר שלה האם הוא: לא בשימוש, כן בשימוש  File Allocation Table-בדיסק(. רשומה ב

)ואז היא תשמור גם את מספר הקלאסטר הבא בתור ברשימה המקושרת(, קלאסטר תקול, או הקלאסטר 

 האחרון ברשימה המקושרת שלו.

בדרך כלל נמצא העתק שלה לשם גיבוי והתמודדות עם שגיאות, וישר  File Allocation Table-אחרי ה

של התיקייה  Directory Table-קלאסטרים אשר מכילים את ה - Root Directory Table-אחריו נמצאת ה

לקח תמיד מספר קבוע  Root Directory Table-ה FATהראשית במערכת הקבצים. בגרסאות מוקדמות של 

תיקייה הראשית היה גודל מוגבל. בגרסאות חדשות יותר השתמשו באותו מנגנון של קלאסטרים כך של

וכך אפשרו לה  Root Directory Table-הרשימה המקושרת כדי למצוא גם את הקלאסטרים של ה

 להתרחב. בשאר הדיסק נמצאים כל שאר הקלאסטרים, עד סיום הדיסק.

 FAT :https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Tableלקריאה נוספת על 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
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 כמה מילים על איחוי

 ושינויים אל .הזמן כל וקטנים גדליםונוצרים ונמחקים קבצים בעולם האמיתי, קבצים  במערכות בשימוש

 .בדיסק שונים איזורים גבי על קבצים תפצל הקבצים מערכת בו למצב לגרום יכולים

וניצור בה שני קבצים, היא תכתוב את שניהם אחד אחרי  FAT מומערכת קבצים פשוטה כ לדוגמה ניקח אם

 הקבצים מערכת, הראשון הקובץ את להרחיב ונרצה במידה. לתחילתו רובהשני על הדיסק כמה שיותר ק

 .השני הקובץ אחרי, הדיסק בהמשך הנוסף המידע את תכתוב

 
 באיזור, ואין ברירה אלא לכתוב את המידע החדש F: בשלב החמישי רוצים להרחיב את הקובץ להמחשה דוגמה

 הדיסק של אחר

במילא שומרת את הקלאסטרים של קובץ מסוים ברשימה  FAT -זו לא אמורה להיות בעיה  בתיאוריה

מקושרת ולכן קריאה מהדיסק במקום כזה או אחר לא אמורה לשנות. במציאות, כשאנחנו קוראים בלוק 

מסוים על דיסק קשיח מתבצעות פעולות מכניות כדי שהראש המגנטי ימוקם במקום הנכון מעל אותו 

ם של קריאה מהדיסק, ולכן פעולה של קריאת קובץ שמפוצל הבלוק. הזזות אלה לוקחות זמן רב במונחי

 להרבה איזורים שונים על הדיסק תיקח הרבה יותר זמן מאשר קריאה של קובץ זהה אך לא מפוצל.

( הוא הפעולה של חיבור הקבצים המפוצלים במערכת הקבצים כך שישמרו ברצף Defragnentationאיחוי )

הריקים של הדיסק יאוחדו למקום אחד. האיחוי בדרך כלל קורה בדיסק, והזזה שלהם כך שגם החלקים 

לדוגמה אין רכיבים  SSDרק לאחר פעולה יזומה של המשתמש, ורלוונטי רק לדיסקים קשיחים. בכונני 

פיזיים שזזים ממקום למקום ולכן קריאה ממקום כזה או אחר איננה משמעותית, ואיחוי אפילו מזיק מכיוון 

 הרבה יותר מוגבל מאשר בדיסקים קשיחים. SSDבות לתא מסוים בשמספר הקריאות והכתי

שומרת אחרי כל קובץ קצת מקום ריק  NTFS -מערכות קבצים מודרניות מנסות למנוע פיצול של קבצים 

מפזרת מראש את הקבצים על גבי הדיסק כך שהם יהיו כמה שיותר  EXTכדי שיהיה לו לאן להתרחב, ו

 רחוקים אחד מהשני.

 וספת:לקריאה נ

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

https://www.howtogeek.com/115229/htg-explains-why-linux-doesnt-need-defragmenting/ 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Defragmentation
https://www.howtogeek.com/115229/htg-explains-why-linux-doesnt-need-defragmenting/
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 סיכום

החל מהרכיבים הפיזיים  -הרבה מושגים ועקרונות מעולם הדיסקים ואחסון המידע  בקצרה נובמאמר סקר

ובפיצ'רים מתקדמים כמו  GPT-ו MBRכמו  Partition Tables-ששומרים את האפסים והאחדות, כלה ב

 .ועל הקונספט של איחוי FAT, ועד למערכות הקבצים שם למדנו כדוגמה על LVM-ו LDMשמאפשרים 

חשוב לציין שמטרת המאמר הייתה לתת קווים כללים ולהעניק היכרות עם הנושא באמצעות דוגמאות 

למימושים נפוצים. במציאות ייתכנו הרבה שילובים שונים ומשונים של השכבות, שימוש במימושים שלא 

-Floppyמר, ואפילו דברים כמו דיסקים שמכילים ישר את מערכת הקבצים )לדוגמה בדיברנו עליהם במא

Disks.) 

כתיבתו נעזרתי  לצורךאת המידע הבסיסי במאמר למדתי במהלך עבודה על פרויקטים הקשורים לנושא, ו

 .noamg97@gmail.com-הרבה בויקיפדיה וגוגל. לכל שאלה מוזמנים ליצור איתי קשר ב

mailto:noamg97@gmail.com

