
Programarea si utilizarea 
calculatoarelor

Sistemul de fisiere
FILESYSYEM



Sistemul de fisiere – filesystem

In informatica (calculatoare) sistemul de fisiere este
folosit pentru controlul informatiei (salvare , identificare,
accesare etc.).
Exista mai multe tipuri de sisteme de fisiere, ficare dintre
ele avand proprietati specifice de: viteza, flexibilitate,
securitate, dimensiune a datelor.
Cele mai cunoscute astfel de sisteme sunt: FAT (FAT12,
FAT16, FAT32), exFAT, NTFS, HFS and HFS+, HPFS, UFS,
ext2, ext3, ext4, XFS, btrfs, ISO 9660, Files-11, Veritas
File System, VMFS, ZFS, ReiserFS si UDF.



Sistemul FAT 

FAT – File allocation Table

A fost conceput la sfarsitul anilor 70, proiectat initial
pentru discuri magnetice externe (floppy disks) si extins
apoi spre sistemele de operare de pe calclatoarele
personale, fiind utilizat pana in ziua de azi.
Conceptul original al FAT-ului a fost facut pe 8 bits
urmatoarele versiuni fiind: FAT12, FAT16, FAT32 si
FAT32+.



Sistemul FAT 
Limitari

Dimensiunea maxima a fisierelor

4,294,967,295 bytes (4 GiB - 1) with FAT16B and FAT32
274,877,906,943 bytes (256 GiB - 1) only with FAT32+

Numarul maxim de fisiere

FAT12: 4,068 for 8 KiB clusters
FAT16: 65,460 for 32 KiB clusters
FAT32: 268,173,300 for 32 KiB clusters

Numele fisierelor

8.3 filename, sau 255 caractere UCS-2 (Universal
Character Set) cu sistemul LFN (long filenames)



Sistemul NTFS 

NTFS – New Technology File System

Introdus pentru prima data in 1993, in Windows 3.1 NTFS
vine cu mai multe imbunatatiri fata de predecesorul sau
(FAT) prin utilizarea unor structuri de date avansate care
cresc performanta, fiabilitatea, managementul spatiului si
securitatea datelor.



Sistemul NTFS 
Limitari

Dimensiunea maxima a fisierelor

16 EiB – 1 KiB (format);
16 TiB – 64 KiB (Windows 7, Windows Server 2008 R2)
256 TiB – 64 KiB (Windows 8, Windows Server 2012)

Numarul maxim de fisiere

4,294,967,295 (232-1)

Numele fisierelor

255 UTF-16 unitati de cod (16-bit Unicode Transformation
Format)



Dimensiunea datelor

Standarde: Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC)

IEC (60027) – Standardul definit de Comitetul International de 
Electrotehnica 



Windows - Utilitare

Datele folosite de utilizatori în calculator sunt
stocate sub forma unor fişiere cu diferite
destinaţii care sunt grupate în directoare într-o
structură arborescentă. Astfel, prin folosirea
calculatorului, utilizatorul lucrează întotdeauna
cu aceste fişiere fiind foarte important să
cunoască destinaţia şi gestionarea acestora.
Vom discuta despre două programe utilitare
care facilitează managementul fişierelor:
Windows Explorer şi Windows Commander.



Windows Explorer



Windows Commander



Conversia datelor intre bazele de 
numeratie 2 si 16

Folosind proprietatea ca baza doi este 21 si baza 
16 24 putem grupa pe cate patru biti cifrele 
numerelor si realizam direct conversia:



Conversia datelor intre bazele de 
numeratie 2 si 16

11011101011(2) = ???(16)

Calculati!!!!



Conversia datelor intre bazele de 
numeratie 2 si 16

11011101011(2) = ???(16)

Raspuns:

0110 1110 1011(2) = 6EB(16)

6       E      B



Conversia datelor intre bazele de 
numeratie 2 si 16

3FCB12(16) = ???(2)

Raspuns:

3       F       C       B      1        2 

0011  1111  1100  1011 0001  0010

3FCB12(16) = 1111111100101100010010(2)



Conversia datelor intre bazele de 
numeratie 2 si 16

3FCB12(16) = ???(2)

3FCB12(16) = 1111111100101100010010(2)


