5.DERS
İŞLETİM SİSTEMLERİNDE
DOSYA YÖNETİMİ
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Ders içeriği

Bu ünite içinde İşletim sisteminin Dosya Yönetimi kavramı açıklanmaya
çalışılacaktır.
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DOSYA YÖNETİMİ -1

Dosya yönetimi, bellek ve aygıt yönetimi ile birlikte çalışarak dosyaların
disket, sabit disk ve CD-ROM gibi depolama birimlerine yazılmasını

sağlamaktadır.
İşletim

sistemi

bu

yönetimi

yapabilmek

için

dosya

sistemlerini

kullanmaktadır.

Bu dosya sistemlerine örnek olarak FAT, FAT32, NTFS, EXT2 verilebilir.
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Sabit Disklerin Fiziksel Yapıları-1
Dosya yönetim sistemlerine geçmeden önce, sabit disklerle ilgili bazı
tanımlamaları bilmekte fayda vardır.
Kafa (Head) :
Sabit disklerde okuma/yazma işlemini
yapan mekanik parça.
Pek çok sabit disk te ortak bir kol üzerine
bağlanmış ve disklerin arka ve ön
yüzeylerinin birlikte okunmasını sağlayan
birden çok kafa vardır.
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Sabit Disklerin Fiziksel Yapıları-2
Plaka (Plate) :
Bilgilerin

manyetik

olarak

üzerine

yazıldığı plaka. Bir sabit disk, birden çok
diskten oluşur. Üst üste gelmiş bu diskler
plaka olarak adlandırılır.
İz (Track): Sabit diskte bulunan plakaların
üzerinde gözle görülmeyecek eş merkezli
daireler dairesel çizgilere track (iz) denir.
Sektörler bu izler üzerinde bulunur ve her
bir izin en dıştakinden başlamak üzere bir
numarası mevcuttur.
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Sabit Disklerin Fiziksel Yapıları-3

Sektör (Sector): İz yapısının bölünmesiyle oluşan ve sabit disk üzerinde
adreslenebilen en küçük alana denk gelen parçaya sektör adı verilir.
Unix / Linux terminolojisinde sektör blok olarak adlandırılır.
Bir Sektör üzerinde 512 Byte büyüklüğünde bilgi depolanır. Aslında bir
sektörün kapasitesi bu alandan daha büyüktür.
Son yıllarda advanced 4 K formatting diye tanımlanan yeni bir sektör
tanımlanmıştır.
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Sabit Disklerin Fiziksel Yapıları-4

İkili bilgiler (0 ve 1 ler) sektörler üzerinde manyetik olarak RLL veya MFM
gibi farklı kodlama teknikleri ile yazılırlar.
Her sektörün başında;

İki sektörü ayırmak için bir alan (Gap)
Okuma hızı ile disk hızını sekronize etmek için (sync) karakterleri
Sektörün iz üzerindeki konumunu belirten adresi (adress mark)

Sektörün sonunda ise sektörde oluşabilen hataları anlamamızı sağlayan hata
anlama kodları (ECC) alanı mevcuttur.
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Sabit Disklerin Fiziksel Yapıları-4

low level format

Bir sabit disk üzerindeki Sektörün yukarıda tanımlanan yapısı (low level
format) alt düzey biçimleme diye tarif edilen işlem sırasında oluşturulur.
Satın alınan her bir sabit disk, üreticisi tarafından alt düzey biçimlendirme

işlemine tabi tutulmuştur. Normal durumlarda sabit disklerin tekrar alt
düzey formatlama işlemine tabi tutulmaları gerekmez.
Ancak hard disk üzerinde bozuk sektörlerin (bad sector) sayısı artmış ise

ufak bir ihtimal olarak alt düzey formatlama işlemi yapılır. Bu işlem için özel
programlar olabildiği gibi disk üreticisinin bu işlem için verdiği programlarda
kullanılabilir.
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Sabit Disklerin Fiziksel Yapıları-5

Bu işlem sırasında sabit disk üzerindeki bilgiler bir daha asla geri getirilemez

şeklinde silinir.
İşlem disk boyutuna bağlı olarak uzun saatler alabilir (12, 24 saat)
İşlem sonunda sabit diskin tamamen bozulması ihtimali vardır.
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Sabit Disklerin Fiziksel Yapıları-6

Küme/Öbek veya Ayırma Birimi (Cluster) :
Birden fazla sektörden oluşan ve işletim
sisteminin kullanmış olduğu dosyalama sistemi
tarafından erişibilinen en küçük küme olarak
tanımlanabilir.
FAT 16, FAT 32 ve NTFS dosya sisteminde,
hard diskteki bölümün kapasitesine göre
formatlama
sırasında
standart olarak
belirlenmiş boyutta kümeler oluşmaktadır.
Cluster'ların boyutunu, cluster'ları kullanan
dosya sistemi ve bölümün kapasitesi belirler.
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Sabit Disklerin Fiziksel Yapıları-7

Bir sabit diskin kapasitesi,
disk üzerindeki sektör sayısı ile direk olarak ilgilidir. Örnek bir sabit disk
boyutu;
Sabit disk‘ deki plaka sayısı * Her bir plakadaki iz sayısı * Her bir izdeki
sektör sayısı * Sektördeki Byte değeri (512 Byte) formülü ile kolayca bulunur

11

Sabit Disklerin Fiziksel Yapıları-8
Elimizde 2 adet sabit diskimiz bulunsun. 1. Sabit diskimizde ayırma biriminin
değeri 4 sektör, 2.sabit diskimizin ayırma birimin boyutu 64 sektör olsun.
Bu Durumda her biri 1 KByte büyüklüğündeki 1000 adet dosya 1.sabit disk
ve2. sabit disk üzerinde ne kadar yer tutarlar.
Dosyaların Toplam
Not: 1 sektör 512=29 Byte dır. 4 = 22 , 64=26
büyüklüğü;

1.Sabit Disk
Ayırma birimi büyüklüğü = 2 *2 =2 Byte = 2KByte olur.
2

9

11

1000* 1KByte=
1MByte

Bunun anlamı 1. sabit disk üzerinde her bir dosya için 2 KByte lık yer
ayrılacaktır. Bu durumda 1000 adet dosya için 1. sabit disk üzerinde
1000*2KByte= 2 MByte yer harcanır.
2.Sabit Disk

Ayırma birimi büyüklüğü = 26 *29 =215 Byte = 32KByte olur.
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Sabit Disklerin Fiziksel Yapıları- 9

6
9
15
Ayırma
birimi
büyüklüğü
=
2
*2
=2
Byte = 32KByte olur.
2.Sabit Disk

Bunun anlamı 2. sabit disk üzerinde her bir dosya için 32 KByte lık yer
ayrılacaktır. Bu durumda 1000 adet dosya için 2. sabit disk üzerinde

1000*32KByte= 32 MByte yer harcanır.
Buradan görüldüğü gibi dosyaların toplam büyüklüğü 1 MByte olmasına
rağmen, bu dosyalar 1. sabit disk üzerinde 2MBytelık, 2.sabit disk üzerinde

32MBytelık yer kaplarlar. Bu durum bu dosyaları bir sabit sikten başka bir
sabit diske kopyalarken oldukça garip bir durum oluşturur.
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Sabit Disklerin Fiziksel Yapıları-10
Arayüz (Interface): Sabit disklerin hangi ara birimi kullandığını belirtir.
Günümüzde IDE, SATA, PATA, SCSI gibi tanımlanan farklı ara yüzler vardır.
Aşağıdaki tabloda günümüzde yaygın olarak kullanılan ara yüzlerin son
olarak ulaştıkları limitleri göstermektedir.
Arabirim
PATA 133
SATA 3
USB 3
SCSI Ultra 640
eSATA
IEEE 1394 3200
Fibre Channel

Data transfere hızı
(MB/sn.)

Maksimum Kablo
Uzunluğu (mt)

Her bir kanaldaki cihaz
sayısı

133,5
600
400
640
300
393
1000

0.46
1
3
12
2
100
2-50.000

2
1
127
15
1
63
126

14

Sabit Disklerin Fiziksel Yapıları- 11

RPM (Rotation Speed Moment)
Disklerin dakikadaki dönme hızlarının belirtir.
Günümüzde piyasada bulunan IDE (PATA) sürücüler, 5400 rpm ve 7200 rpm
hızlarındayken,
SCSI sürücülerdeki diskin dönme hızı 10000, 15000 rpm civarındadır.
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Bölümleme Sektörü (Partition Sektör)-1

Sabit disk üzerindeki Plaka 0,
iz 0, Sektör 1' bölümleme sektörü
olarak adlandırılır. Bu sektör iki
kısımdan oluşur.
Master

Partition

Table (Ana

Bölümleme Tablosu)
Master Boot Code(Ana Boot Kodu)
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Bölümleme Sektörü (Partition Sektör)-2

Ana Bölümleme Tablosu
sadece 64 Byte büyüklüğündedir ve bir sabit disk üzerinde oluşturulmuş
olan bölümlerin başlangıç ve son sektör numaralarını tutar.
Bu alanın küçüklüğünden dolayı sadece 4 adet bölüme (Birincil
Bölüm/Primary Partition) ait bilgiler burada tutulabilir.
Bu bölümlerden aynı anda sadece bir tanesi aktif olabilir ve işletim sistemi
bu bölüm üzerinden sistem açılışı yapılabilir.
Dört adet Birincil Bölüm kısıtlamanın istisnası vardır; Genişletilmiş Bölümler
(Extended Partition).
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Bölümleme Sektörü (Partition Sektör)-3

Genişletilmiş Bölüm (Extended Partition) : Windows varsayılan olarak, ilk 3

bölüm birincil, son bölüm Genişletilmiş Bölüm olarak oluşturur.
Genişletilmiş bölümler birincil bölümlerin aksine işletim sistemi veya veri
depolayamazlar bunun yerine Mantıksal Sürücülere (Logical Partitions)

oluşturmak amacıyla kullanılır.
Bir Genişletilmiş Bölüm dilediğiniz sayıda mantıksal sürücüye bölünebilir.
Yani diskinizi dörtten fazla bölüntüye ayırmak istiyorsanız yapmanız gereken

şey diskinizdeki bölümlerden birini Genişletilmiş Bölüm olarak oluşturmak.
Ondan sonra bu Genişletilmiş Bölümün kapasitesini dilediğiniz kadar bölüme
ayırabilirsiniz.
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Bölümleme Sektörü (Partition Sektör)-4
Genişletilmiş Bölüm (Extended Partition):
İlk 3 bölüm (C,D ve E) Birincil Bölüm ve işletim sistemi kurulabilme
yeteneğine sahip.
4 Bölüntü ise Genişletilmiş Bölüm ve 2 adet mantıksal sürücü içeriyor. (F ve
G).
Mantıksal sürücüler sadece veri depolama amaçlı kullanılır, üzerlerine bir
işletim sistemi yüklenemez.
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Bölümleme Sektörü (Partition Sektör)-4
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Bölümleme Sektörü (Partition Sektör)-5

Volume Boot Record
Her bölüm MBR'den ayrı olarak Volume Boot Sector'üne sahiptir.

Bu bütün diski kontrol eden MBR'den farklı olarak sadece ilgili bölümü
kontrol eder.
Bu sektör kimi kaynaklarda Volume Boot Sector veya Partition Boot Sector

olarak geçer.
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Bölümleme Sektörü (Partition Sektör)- 6

Master Boot Code
Bu alanda sadece 440 Byte büyüklüğünde MBR programı bulunur.
Bu programın amacı sabit disk üzerindeki Ana Bölümleme tablosuna bakarak
hangi bölümün aktif olduğunu bulmak ve aktif olan bölümün gösterdiği ilk
sektöre gitmektir.
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Bölümleme Sektörü (Partition Sektör)- 7

Windows ve Unix/Linux işletim sistemlerinde bölümleme sektörünü
düzenlemek için fdisk komutu kullanılır.
Bu komut sabit disk üzerindeki bütün bölümleri değiştireceği için kullanırken
çok dikkatli olunmalıdır.
Sabit disk üzerindeki bütün verilere erişim imkânsız hale gelebilir. Fdisk/ mbr
parametresi ise MBR kodunu güncelleyerek bu bölümleme tablosuna
yerleşen virüslerin temizlenmesi sağlanır.
Bölümleme sektörü üzerinde işlem yapmak için ayrıca Partition Magic gibi
bir takım ek yazılımlar mevcuttur.
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Sabit Diskinizin Gözlenmesi

Sabit disklerinizin özellikleri ve durumlarını, gereğinden çok ısınıp

ısınmadığını kısaca gözetlemek oldukça önemlidir. Bu şekilde sabit
disklerinizin ani bozulmalarından doğan veri kayıplarının önüne geçilebilir.
Bu amaçla ücretsiz olarak bulunan yardımcı programlar kullanılabilir.
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Sabit Diskinizin Gözlenmesi
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Dosyalama Sistemleri -1

Sabit diskler üzerinde birden fazla sektörler/ bloklar içinde saklayacağımız
dosyalarımızın, hangi sektörler/bloklar üzerinde dağıldığını söyleyen veri
yapılarına dosyalama sistemleri adı verilir.

Dosyalama sistemleri sadece dosyaların disk üzerinde adreslemesini
tutmakla kalmaz, aynı zamanda dosyaların öznitelik (attributes), erişim
güvenliği (permission) ve otomatik yedekleme (journaling) gibi birtakım

özelliklerini de düzenler. Sabit diskler üzerinde en yaygın olarak kullanılan
dosyalama sistemleri FAT , NTFS ve EXT 3 dir.

26

Dosyalama Sistemleri -2

Bu kapsamda, önce kılavuz kütükler (root sektör) incelenecek, bunlar
aracılığıyla diskin değişik yüzey ve izlerine serpiştirilmiş kütük ögelerine nasıl
erişildiği açıklanacaktır.
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Root Sektör -1

Root Sektör
Root sektörler, kullanıcılar tarafından verilen simgesel kütük isimleri ile bu
kütüklerin sabit disk üzerinde yerleştirildikleri cluster lar arasında ilişki
kurmaya yarayan tablolardır.
Bu tabloda her satırda ilgili kütük için gerekli bilgiler. Bu bilgiler kütük adı, ve
cluster adresinden başka kütük türü, öznitelik bilgileri, yaratılma ve
günlenme tarihleri gibi bilgilerdir.
Kullanıcılar, sistem komutlarını kullanarak, sistemde saklanan kütükleri
görüntülemek istediklerinde bu listenin dökümünü alırlar
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Root Sektör -2

Root Sektör
DOS / Windows işletim sistemlerinde Dir komutu
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Root Sektör -3

Root Sektör
Unix/Linux işletim sistemlerinde ls komu bu listeyi almak için kullanılır.
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Root Sektör -4

DOS/Windows işletim sisteminde bir kütüğe ait root sektördeki bir satır

görülmektedir.
Kütük
Adı

Türü

Öznitelik
(Attributes)

Oluşturma
Tarihi

Güncelleme
Tarihi

Sabit disk üzerindeki ilk
cluster adresi

Kütük
Boyutu

Burada kütük türü, kütüğün içindeki bilginin türü ile alakalı olarak kütüğe
verilen. txt, .exe, .pdf gibi uzantılardır.
Öznitelik ise kütüğün yapısını ve erişim için gerekli temel güvenlik bilgilerini

tutar. Bu değerler arşiv, sistem, gizli, dizin gibi kayıtlar olabilir. DOS/
Windows da Attribute komu ile Unix/Linux işletim sisteminde ls-l komutu ile
gözlenebilir.
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FAT(File Allocation Table) Dosya Yerleştirme Tablosu -1

Bir sürücüye ait sektör/ cluter lar, kütüklere, FAT aracılığıyla atanırlar.
FAT, ait olduğu sürücü üzerinde tutulur ve ilgili sürücünün içerdiği cluster
sayısı kadar satırdan oluşan bir dizidir.
Bu dizide her satır, ilgili sürücünün bir clusterını gösterir.
Temel olarak bu dizinin büyüklüğü FAT türünü gösterir. Örneğin FAT 12, FAT
16 FAT32gibi ;
FAT 16 de bu dizinin boyu

satırdır.
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FAT(File Allocation Table) Dosya Yerleştirme Tablosu -2

Bu şekilde cluster boyutu da bilinerek o FAT türü için sabit diskimizin

maksimum boyu bulunabilir.
Örneğin : cluster boyu 16 sektör ise FAT 16için maksimum sabit disk boyutu
ne kadar olabilir;

Cluster= 16 (16 = 24 ) sektör,
1 sektör = 512 (512 = 29 ) Byte
FAT 16 satır sayısı= 65536 (65536 = 216 )
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FAT(File Allocation Table) Dosya Yerleştirme Tablosu -2

NOT: Daha büyük sabit disklere bu dosyalama sistemi ile erişmek için sabit
diskimizi bölüme ayırmak , veya cluster büyüklüğünü arttırmak gereklidir.
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FAT(File Allocation Table) Dosya Yerleştirme Tablosu -3

DOS/Windows işletim sisteminde root sektör üzerinde tanımlanan cluster
adresi FAT üzerindeki satır numarasıdır.
FAT'ta bu numaraya karşı gelen öge ile başlayan bağlı liste, kütüğün diğer
cluster numaralarını gösterir.
Liste sonu, eof, kütük sonu damgasıyla belirlenir.
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FAT(File Allocation Table) Dosya Yerleştirme Tablosu - 4

Örnek olarak 100 KByte büyüklüğünde bir dosyamız ve Sabit diskimizdeki
cluster değeri 4 sektör olsun.
(1 cluster = 4 sektör = 2KByte)
Bu durumda 100KByte büyüklüğündeki dosyamızı sabit disk üzerinde
yerleştirmek için (100KByte/2KByte) = 50 adet cluster’ a ihtiyacımız vardır.
Bu cluster’ lar sabit disk üzerinde yan yana olmaları gerekmez, dağılmış
durumda olabilir. Bu durumda bu dosyanın ilk cluster değerinin sabit disk
üzerindeki yeri root sektörde tutulur. Eğer bu sabit diskimiz FAT dosyalama
sistemini kullanıyor ise diğer cluster değerleri FAT tablosu içindedir.
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FAT(File Allocation Table) Dosya Yerleştirme Tablosu - 5
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FAT(File Allocation Table) Dosya Yerleştirme Tablosu - 5

Şekilde

örnek.c adlı, kütüğün root sektör üzerinde belirtilen ve sabit disk

üzerindeki ilk cluster adresi 707 dir. Bu kütük daha sonra sıra ile sabit disk
üzerinde 702, 703, 704, 705, 706, 712, 713, 714, 715, 708 numaralı
clusterlarda bulunmakta ve 709 numaralı cluster üzerinde bitmektedir. Bu
şekilde bu dosya sabit disk üzerinde 12 cluster büyüklüğünde yer kaplar.
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I- NODE -1
UNIX / Linux işletim sisteminde, simgesel kütük adı ile bu kütüğün sabit disk
sektörleri arasında ilişkilendirilmesi ise i-node adlı yapılar aracılığıyla
gerçekleştirilir.
i-node, FAT‘ ın işlevini sistemdeki her bir kütük için, ayrı ayrı yerine getiren
bir çizelgedir. UNIX işletim sisteminde, giriş/çıkış sürücüleri kütükler gibi
düşünülür ve her birinin bir kütük kimliği bulunur. Herhangi bir sürücüye
erişmek gerektiğinde, ilgili kütükten okuma-yazma yapılıyormuş gibi
davranılır. Sisteme yeni bir sürücünün eklenmesi yada çıkarılması
durumunda da, bu sürücülere karşı gelen kütük adlarının, mount, dismount
gibi sistem komutları ile root sektöre eklenmeleri ya da buradan
çıkarılmaları gerçekleştirilir.
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I- NODE -2

40

I- NODE -2

UNIX/ Linux 'te

i-node içerisinde kütük adı ve i-node numarasını içeren adreslerinin yanı
sıra, kütük sahibinin kullanıcı ve grup kodu, kütük boyu, yaratılma, son
erişim ve son günlenme tarihleri ile bağ sayacı gibi değerlerde tutulur.
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I- NODE -3

UNIX/ Linux işletim sistemde bu listeyi ls-l komutu ile görmek mümkündür.
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NTFS (New Technology File System –Yeni teknoloji dosya sistemi-)-1

NTFS yüksek performanslı ve dosya
Düzeyinde güvenlik, sıkıştırma ve
denetim sağlayan ve Windows XP
Vista 2003 2000 NT ve Windows 7
tarafından

desteklenen

dosya

sistemidir. Büyük sabit disk ve RAID
desteği vardır.
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NTFS (New Technology File System –Yeni teknoloji dosya sistemi-)-2
NTFS, dosya konumlarını FAT sistemindeki gibi bir ana indeks olarak
saklamakla birlikte (MFT, Master File Table –Ana dosya tablosu-) dosyanın
yerleştiği konumları ve diğer bilgileri her cluster’in içinde saklar. NTFS,
sunucu olarak görev yapan Windows NT ve Windows 2000 işletim
sistemlerine ait bir dosya sistemi olmasının gerektirdiği ihtiyaçlar
doğrultusunda daha çok disk güvenliği, karalılığı ve performansıyla ilgili
iyileştirmeler içerir ve özetle ilave bazı özelliklere sahiptir:
1-Cluster boyutu bölüm boyutuyla sinirli değildir ve 512 Byte değerine kadar
ayarlanabilir. Bu da disk üzerinde dosyaların parçalanmasını azaltarak hem
bos alanın verimli kullanılmasını, hem de özellikle yüksek kapasiteli sabit
disklerde performans artmasını beraberinde getirir.
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NTFS (New Technology File System –Yeni teknoloji dosya sistemi-) - 3
2-16 GB’a kadar uzunlukta olan tek parça
kütük yapısını destekler.
3-ACL (Access Control List, Erişim kontrol
listesi) özelliği sayesinde sistem yöneticileri
tarafından hangi kullanıcıların hangi dosyalara
erişebileceği

ile

ilgili

kısıtlamaların

koyulabilmesini sağlar.
4-Bütünleşik dosya sıkıştırma özellikleri içerir.
5-Şifreleme, EFS (Encrypting File System
- Şifreli Dosya Sistemi) sayesinde ekstra bir
araca ihtiyaç duyulmadan şifreleme sağlanır.
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NTFS (New Technology File System –Yeni teknoloji dosya sistemi-) - 4

6-Disk Kotaları, Windows 2000 den
Sonra NTFS olarak biçimlendirilmiş
disklerde disk kotaları koyulabilir ve
bunlar izlenebilir.
7-Uzun dosya isimlerini (maksimum
255 karakter) v e Unicode dosya
isimlerini destekler.
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NTFS (New Technology File System –Yeni teknoloji dosya sistemi-) - 5
NTFS biçimli bir sabit disk deki ilk bilgi boot sektörüdür ve bu sabit diskin
ilgili bölümünün (partition) 1. sektörden başlar ve 16 sektör uzunluğa kadar
çıkabilir. Boot sektör NTFS ile formatlanmış sürücü hakkında bazı temel
bilgiler ile $MFT nin nerede olduğu hakkında veriler içerir.
Boot Sektör

MFT

Sistem Dosyaları

Diğer kütükler için Alan
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NTFS (New Technology File System –Yeni teknoloji dosya sistemi-) - 6

Bir sabit diski NTFS olarak biçimlendirdiğimiz de, birimde bulunan bütün
dosya ve dizinler hakkında bilgiler içeren; $MFT (master file table - ana
dosya tablosu), $BadClus, $Bitmap, $LogFile vb. sistem dosyaları oluşturulur.
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NTFS (New Technology File System –Yeni teknoloji dosya sistemi-) - 7

MFT (master file table - ana dosya tablosu)
NTFS birimindeki her kütük (MFT Master File Table) adlı özel bir kütükte bir
kayıt ile temsil edilir. NTFS özel bilgiler için tablonun ilk 16 kayıtları tutar. Bu
tablonun ilk kaydı MFT nin kendini gösterir bir MFT sonraki kayıt ise MFT nin
yedeği olarak oluşturulan kaydı tutar. İlk MFT kayıt bozuksa, NTFS, ilgili
dosyayı bulmak için ilk kaydın aynısı olan ikici MFT kaydını okur. MFT ve MFT
yedek kaydı boot sektöre kaydedilir.
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$BadClus;
NTFS meta dosyalarından biridir. Görevi hard diskteki hasarlı/kullanılamaz
olan sektörlerin kaydını tutmaktır.
Bir sektörde verilerin tutulduğunu ve bu sektörün de bad olarak işaretlenmiş
olduğunu düşünelim, bu durumda o sektörde ki veri kurtarılamaz değildir,
sadece NTFS o sektörün bozuk olduğunu düşünmektedir.
Eğer bir hard diski hızlı biçimlendir diyerek formatlarsanız, $BadClus bilgileri
değişmez

ancak

uzun

yoldan

formatlarsanız

BadClus

üzerinde

güncellenecektir.
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$BitMap;

NTFS dosya sisteminde yer alan özel bir dosyadır. Bu dosya kullanılan ve
kullanılmayan cluster hakkındaki bilgiyi tutar. Bir dosya NTFS biçimli bir
diskte tutuluyorsa, onun konumu $BitMap de tutulur.
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