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29. óra 

Partíciók 

A partíció a merevlemez egy önálló logikai egysége, amely fájlrendszer 

tárolására alkalmas. Ahhoz, hogy egy merevlemezt használni tudjunk, legalább 

egy formázott partíciót kell tartalmaznia. 

MBR partíciós tábla: 

Személyi számítógépeken (PC) a rendszertöltés (boot) folyamatának részeként a 

BIOS betölti a merevlemez fő rendszertöltő rekordját (Master Boot Record, 

MBR), innen folytatódik az operációs rendszer betöltése. A fő rendszertöltő 

rekordban legfeljebb négy partíció adatainak tárolására van hely, ezért a 

merevlemez legfeljebb négy valódi partíciót tartalmazhat. Particionáláskor meg 

kell adni az aktív (boot) partíciót, ami MS-DOS és Windows rendszereken 

rendszerint az első elsődleges partíció, hogy a rendszer bootolásra képes legyen. 

A partíciók típusai: 

Elsődleges (primary) partíció: 

A fő rendszertöltő rekordban lévő fő partíciós táblában (Master Partition 

Table) elhelyezkedő partíciók. Egyes operációs rendszerek igénylik, hogy első 

(rendszer-) partíciójuk elsődleges legyen, ilyenek például az MS-DOS, Windows 

és a Minix. Más operációs rendszerek nem szabják ezt meg, ilyen például a Linux. 

A merevlemezen legfeljebb 4 elsődleges partíció lehet. A rendszerindításra 

kijelölt partíciót aktív partíciónak nevezzük. 

Kiterjesztett (extended) partíció: 

Mivel a legfeljebb négy partíció hamar kevésnek bizonyult és a fő rendszertöltő 

rekordban nem volt több hely, szükségessé vált a probléma megkerülése. A 

kiterjesztett partíció egy olyan elsődleges partíció, amely nem fájlrendszert, 

hanem logikai partíciókat tartalmaz, így lehetővé válik több partíció használata. 

A partíciótáblában egyetlen kiterjesztett partíció lehet, a többinek 

elsődlegesnek kell lennie. 

Logikai (logical) partíció: 

Kiterjesztett partíción belül elhelyezkedő partíció. Fizikailag nem különül el 

attól.  
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Partícionáló programok: 

A legtöbb operációs rendszeren az "fdisk" nevű program használható a 

merevlemez 

particionálására, 

Linuxon elérhető 

a "cfdisk" nevű 

program is. 

Szükség lehet 

arra, hogy egy 

már partíciókat 

tartalmazó 

merevlemez 

partíciós 

tábláját 

megváltoztassuk, anélkül, hogy ezzel adatvesztést okoznánk. Erre a célra 

használható Windows rendszereken a Partition Magic vagy az EaseUS-nak a 

Partition Master nevű programja, Unix rendszereken a parted nevű program, 

melynek léteznek grafikus frontendjei, például a qtparted. 

Figyelem! Meglévő partíciós tábla átírása esetén erősen ajánlott 

biztonsági mentést készíteni a merevlemezen található adatokról, 

mert a program használata közben visszavonhatatlan károkat 

okozhatunk, ha nem vagyunk elég körültekintőek. 

 Ghost (szoftver) 

 QtParted 

 GParted 

 GNU Parted 

 g4u 

 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ghost_(szoftver)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/QtParted
https://hu.wikipedia.org/wiki/GParted
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_Parted&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=G4u&action=edit&redlink=1

