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 Partitionدر  MBR ,GPTتفاوت بین 

 

MBR ساختارهای
1
GPTو   

 کنند.را مشخص میبندی داده ها بر روی هارد دیسک نحوه قالب 2

  

 Boot. این سکتور شامل یک گیردقرار می درایودر واقع یک سکتور کوچک از هارد دیسک است که در ابتدای هر   MBRقالب 

Loader قرار  را در اختیار غیره عامل وهای هارد دیسک ، پارتیشن بوت سیستماطالعاتی در خصوص ساختار پارتیشن است که

  .دهدمی

                                                      
1
 Master Boot Record 

2
 GUID Partition Table 
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  Unifiedیا  UEFI افزاربه عنوان قسمتی از پروژه میان شده است و MBRاستاندارد جدیدتری است که جایگزین  GPT ساختار

Extensible Firmware Interface  این ساختار به این دلیل  .ده استمعرفی شGPT های شود که تمامی پارتیشننامیده می

3درایو دارای 
GUID ( و منحصر به فرد یک شناسه تصادفی  )  .یک  این ساختاردر هستندGPT  اولیه در آغاز هارد و یکGPT 

در یک مکان ذخیره  را بندی و بوتهای مربوط به پارتیشنکه داده MBRبرعکس در نتیجه  گیرد ومیثانویه در انتهای آن قرار 

های متعددی از داده کپی GPT در. آیدآن به وجود میبرای ای مشکالت عمده هادن دادهبازنویسی یا خراب ش و در صورت دکنمی

از  Backupپرداخت زیرا با ذخیره های خراب توان به اصالح دادهتر است و میدر نتیجه با ثبات د وشودر دیسک ذخیره می

Header  وPartition Table توان آن را بازیابی کرد.در انتهای دیسک, در صورت ایجاد خرابی, می 

                                                      
3
 Globally Unique Identiffier 
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 باشند و محدودیت اندازه آن MBRتوانند بسیار بزرگتر از درایوها می  GPT در که این است GPTبا  MBRهای اصلی تفاوتاز 

 است. وابسته به سیستم عامل و فایل سیستم

های پارتیشنهای بیشتری باشد, باید یکی از پارتیشنکند و اگر نیاز به اصلی را پشتیبانی می پارتیشن 4تنها تا  MBRساختار 

امکان ایجاد  GPTاما  ایجاد کرداصلی  پارتیشندرون آن را نطقی های مپارتیشنو تبدیل کرد  Extended Partition هاصلی را ب

 121شود. برای مثال ویندوز تا های سیستم عامل تعیین میدهد و  تعداد آن با توجه به محدودیتپارتیشن به تعداد نامحدود را می

 کند.پشتیبانی میپارتیشن را 

هایی به تواند از بالکمی GPT, هر پارتیشن ترابایت را ندارد 2هایی با ظرفیت بیشتر از دیسک کار باتوانایی  که  MBRبرعکس

 یلیون ترابایت است(ب 1هر زتابایت معادل ) بیتی است. 212های برای بالک ZB 9.44نگهداری کند که حدودا معادل  64^2طول 

 ترابایت محدود شده است. 222در ویندوز این اندازه تا 
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GPT  ازCRC کند اما در کند و در صورت مشاهده خطا آن را گزارش و تصحیح میاستفاده می هابرای کنترل صحت دادهMBR 

 خراب بودن آن شود,نمیبوت  ی که سیستمندارد و تنها در هنگام وجود هاهدی رخ داده در داهاهیچ فرآیندی برای شناسایی خطا 

  شود.مشخص می

GPT  شامل یکProtected MBR های است تا از بازنویسی دادهGPT  در تجهیزات قدیمی که تنها قابلیت کار باMBR  را دارند

شود و که بر روی تمام درایو گسترش یافته است تصور می MBRیک پارتیشن  عنوانبه GPT  در این صورت جلوگیری کند. زیرا

 کرد.از آن استفاده توان می

و  11و  1,1,  1,   7ویندوزهای ویستا,  هایبرای مثال تمامی نسخه کنند.پشتیبانی می GPTهای جدید از  عاملتمامی سیستم

ها دیگر از Intel Macکند و پشتیبانی می GPT. لینوکس از کنندپشتیبانی می GPTها  از ویندوز سرورهای مرتبط با آن

Apple’s APT کنند و به جای آن از استفاده نمیGPT به قبل  7برند. البته برای ویندوز بهره میMBR  جزو پیکربندی اولیه

 شد.محسوب می
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