
Тема: «Файлові системи ОС Windows»
Завдання:

• Завдання ознайомтеся  з теоретичними відомостями про файлові 
системи ОС Windows.

• Запишіть у конспект основні поняття.

• Заповніть таблицю в зошиті, використовуючи данні вашого комп'ютера: 

Властивість Значення

Носій даних

Ім’я

Загальна ємність

Зайнято

Вільно

Файлова система

Папка

Ім’я

Шлях

Повне ім’я

Розмір

Кількість папок та файлів, що містить

Дата та час створення



Властивість Значення

Файл

Ім’я

Шлях до файлу

Повне ім’я файлу

Розширення (тип)

Розмір

Час створення

Час зміни

Ярлик

Ім’я

Повне ім’я об’єкту, на який посилається

Тип об’єкта на який посилається









Форматува́ння (formatting) — процедура

створення структур порожньої файлової

системи вказаного типу — розподіл доріжок

магнітного диска (дискети, твердого диска) чи

іншого носія інформації (наприклад, флеш-

накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що

виконується перед першим використанням

диска. Форматування при цьому

супроводжується втратою даних, що існують

на розділі, який форматується.



Суть форматування — створення (формування)

структур доступу до даних, наприклад, структур

файлової системи. Після цього можливість

прямого доступу до інформації, попередньо

записаної на носії, втрачається, частина її

безповоротно знищується. Деякі програмні

утиліти дають можливість відновити деяку

(зазвичай, більшу) частину інформації з

відформатованих носіїв. В процесі форматування

також може перевірятися й виправлятися

цілісність носія.



Структура диска: 

(A) доріжка

(B) геометричний

сектор 

(C) сектор доріжки

(D) кластер



Процес форматування

Форматування носія даних

виконується в три етапи:

▪ низькорівневе форматування;

▪ поділ носія на логічні диски;

▪ високорівневе форматування.



Низькорівневе

форматування

Це базова розмітка області

зберігання даних, яка виконується

на заводі-виробнику як одна з

останніх операцій виготовлення

пристрою зберігання даних.



Поділ носія на логічні диски

Виконується при 

необхідності.



Високорівневе форматування

Високорівневе повне форматування — процес

створення головного завантажувального запису з

таблицею розділів і (або) структур порожньої

файлової системи, установки завантажувального

сектора і тому подібних дій, результатом яких є

можливість використовувати носій в операційній

системі для зберігання програм і даних. У процесі

форматування також перевіряється цілісність

поверхні носія для виправлення (блокування)

дефектних секторів. Існує також спосіб «швидкого

форматуванням» (без перевірки носія).





Файлова структура диска - це сукупність файлів на диску і 
взаємозв'язків між ними. Файлові структури бувають простими
і багаторівневими (ієрархічними). 

Файлова структура диска

Багаторівнева файлова
структура 

Однорівнева файлова
структура 

це проста послідовність файлів
деревоподібний (ієрархічний) 
спосіб організації файлів на 
диску.


























