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Pengertian File System 

Í  File System merupakan struktur logika yang digunakan untuk 
mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk.  

Í  File System menyediakan mekanisme untuk penyimpanan data dan 
program yang dimiliki oleh sistem operasi serta seluruh pengguna 
dari sistem komputer 

Í  File System terdiri dari dua bagian: 
� Kumpulan file yang 
�   masing-masingnya menyimpan data-data yang berhubungan 
� Struktur direktori yang mengorganisasi dan menyediakan 

informasi mengenai seluruh file dalam sistem 

3 



Í  Masing-masing Sistem Operasi menggunakan cara yang berbeda 
dalam mengatur dan mengendalikan akses data dalam disk.  

Í  Cara pengaturan dan pengendalian ini tidak bergantung pada 
spesifikasi dari perangkat keras. Misalnya suatu hard disk dengan 
spesifikasi yang sama dapat menggunakan  file system yang 
berbeda. 

Í  Struktur logika dari suatu hard disk memiliki pengaruh yang besar 
terhadap kinerja, daya tahan, dan pengembangan dari suatu disk.  

Í  Penetepan file system dalam suatu disk dilakukan pada saat disk 
tersebut di format.  
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Struktur disk 

♫  Disk	umumnya	terdiri	dari	beberapa	plate.	Pada	setiap	plate	
terdapat	dua	permukaan	(surface).	Setiap	permukaan	ini	dilapisi	
dengan	lapisan	magnetis.	

♫  Setiap	surface	dibagi	menjadi	track-track.	Kumpulan	track	pada	
semua	permukaan	yang	terletak	pada	posisi	yang	sama	membentuk	
silinder.	

♫  Setiap	track	dibagi	menjadi	sector-sector.	Semua	sector	ini	
mempunyai	ukuran	yang	sama.	Umumnya	ukuran	satu	sector	
adalah	512	bytes.	Sector	merupakan	unit	penyimpanan	data	
terkecil	dalam	disk	(secondary	storage).		
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♫  Pada setiap permukaan terdapat head, yang berfungsi untuk 
membaca dan menulis data pada sector tertentu.  

♫  Setiap head ini ditempelkan pada disk arm, yang berfungsi untuk 
memindahkan head ke posisi track yang dinginkan. Semua arm ini 
bergerak bersamaan ke posisi silinder yang diinginkan. 

♫  Ketika terjadi pengaksesan file, disk arm memindahkan head ke 
track yang diinginkan, kemudian head akan menunggu sector yang 
tepat untuk diakses.  

♫  Setelah menemukan sector yang tepat head mengakses data yang 
terdapat pada sector tersebut.  
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♫  Waktu yang dibutuhkan untuk mengambil/menyimpan data pada 
disk ditentukan oleh dua besaran waktu, yaitu Access time dan data 
transfer rate. 

♫  Access time : terdiri dari dua bagian, yaitu : 
♪  seek time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan 

head ke posisi track yang tepat.  
♪  rotational latency, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sector yang 

akan diakses untuk sampai ke posisi head.   

♫  Data transfer rate : waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transfer 
data dari head ke sector yang diinginkan. 
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Struktur disk 
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Konsep file 

ã  File merupakan bentuk logika dari data yang disimpan dalam disk 
(secondary storage).  

ã  Sistem operasi memetakan setiap file kedalam bentuk fisiknya 
dalam disk. 

ã  Setiap data hanya dapat disimpan pada secondary storage dalam 
bentuk file.  

ã  File dapat menyimpan data dalam bentuk apa saja, dalam bentuk 
teks, gambar, suara, dan sebagainya.  
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Konsep directory 

^  Directory menyimpan informasi-informasi tentang file-file atau 
directory lain yang terdapat dalam directory itu. Informasi-informasi 
tersebut antara lain nama, lokasi, ukuran,dan tipe dari suatu file.  

^  Directory dapat dianalogikan sebagai tabel yang berisi nama file-file 
yang masing-masing menunjuk ke lokasi file tersebut. 

^  Struktur directory yang dibuat harus dapat menerapkan beberapa 
operasi dasar, antara lain : membuat file, menghapus file, menganti 
nama file, mencari suatu file dalam directory dan menampilkan 
daftar file-file yang terdapat didalam suatu directory.   

10 



Hubungan Operating System dengan File System 

•  File System merupakan interface yang menghubungkan sistem 
operasi dengan disk.  

 
•  Ketika program aplikasi yang sedang dijalankan memerlukan 

pembacaan file dari hard disk, sistem operasi meminta file system 
untuk membuka file yang diinginkan. 

•  File system harus mengetahui lokasi penyimpanan file yang dibaca. 
Setelah menemukan lokasinya, file system membaca data yang ada 
dan mengirimkan data tersebut pada sistem operasi. 
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Berikut	ini	akan	dibahas	mengenai	beberapa	
file	system	yang	banyak	digunakan,	yaitu	FAT	

32,	NTFS,	Ext2,	Ext3.	
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32-bit File Allocation Table  
(FAT 32) 
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Definisi FAT 
 
FAT  =  File Allocation Table. 

n  Apabila kita menyimpan suatu file, komputer akan menggunakan 
satu sistem file untuk menyimpan file/folder tsb ke hard disk. Pada 
versi awal MS-DOS dan Win 3.11, Windows menggunakan sistem 
file FAT16. 

n  Semenjak ada Win95 OSR 2 dan Win98 kita dapat menggunakan 
FAT32 apabila ukuran hard disk lebih dari 2GB s/d 2TB. FAT16 
hanya boleh digunakan apabila ukuran hard disk kurang dari 2GB.  
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Sejarah FAT 

Ø  Digunakan awal 80-an dan dikenal sebagai file DOS. Pada awalnya 
hanya untuk beroperasi pada komputer berkapasitas rendah. 

Ø  FAT mengalami bermacam evolusi, dimana versi awalnya hanya 
menyokong komputer berkapasitas tidak lebih dari 32MB untuk 
setiap bagian/partisi, kemudian terus berkembang hingga 528MB 
dan terus meningkat sampai 2.1GB.  
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Aplikasi FAT16 

 
FAT16 dapat diaplikasikan pada : 
n     versi DOS 
n     Windows 3.11 
n     Windows 95 
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Kekurangan FAT16 
v  Kurangnya ruang penyimpanan. Tidak ada tambahan program 

atau file terutama bagi yang menggunakan sistem dengan 
Windows95 dan mempunyai hard disk melebihi 512MB. 

v  Tidak efektif. Ukuran cluster yang besar menyebabkan terjadinya 
pemborosan. 

v  Tidak efisien dalam susunan file dan meminta user sering 
melakukan Defrag agar mendapatkan cluster sebelumnya yang 
tidak terpakai sepenuhnya. 

v  Ukuran maksimum disk yang dapat disokong FAT16 dalam satu 
hard disk adalah 2GB.  
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Cara Penyimpanan Data 

z  Apabila suatu file disimpan atau suatu program diinstall komputer 
akan menyimpan semua data mengenai aktivitas tersebut di satu 
kawasan kecil dalam Harddisk yang dinamakan cluster.   

z  Semakin kecil ukuran cluster, semakin baik data itu disimpan dan 
diurus. Ukuran cluster ditentukan oleh partisi dan partisi ditentukan 
oleh sistem file yang ditetapkan semasa Harddisk diformat. 
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Sector 

�  Semua disk dibagi dalam sector-sector, dan setiap sector berukuran 
512 bytes. Ukuran ini merupakan ukuran standar unit disk terkecil. 

�  Sector dibentuk ketika disk diatur dalam track-track yang konsentris. 
Setiap track dibagi menjadi sector-sector. Masing-masing sector 
dapat menampung 512 bytes data. 

�  Bagaimana sector-sector ini terdistribusi? Bagaimana penempatan 
data dalam sector? Bagaimana menangani file yang ukurannya lebih 
dari 512 bytes dan menempati lebih dari 1 sector? Semua ini 
merupakan tugas-tugas yang ditangani oleh file system. 
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Cluster  

v  Cluster adalah sekumpulan sector yang saling berhubungan. 

v  Ukuran cluster pada FAT16 adalah 2, 4, 8, 16, 32, atau 64 sector. 
Ukuran partisi maksimum FAT16 hanya 2 GB. 

v  FAT32 memungkinkan untuk mendapatkan partisi hard disk yang 
besar (lebih dari 2 GB), dengan ukuran cluster yang kecil.  

v  Ukuran cluster yang kecil ini dapat menghemat penggunaan disk 
space untuk menyimpan data. 



Perbandingan ukuran cluster FAT 

Ukuran Partisi 
( HDisk) 

Ukuran cluster 
FAT16 

Ukuran cluster 
FAT32 

32 MB 2 KB - 
128 MB 2 KB - 
256 MB 4 KB - 
512 MB 8 KB 4 KB 

1 GB 16 KB 4 KB 
2 GB 32 KB 4 KB 

3 GB – 7 GB - 4 KB 
8 GB – 16 GB - 8 KB 
16 GB – 32 GB - 16 KB 
Melebihi 32 GB - 32 KB 
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Format disk yang menggunakan FAT 

ü  Pada saat pemformatan, semua disk dibagi menjadi sector-sector. 
Sector-sector ini mengandung data milik user dan data administratif 
dari file system. Pada FAT, data administratif file system juga 
disimpan dalam disk. 

ü  Jadi disk dibagi menjadi : 
Ø  Sector yang digunakan oleh data administratif FAT. 
Ø  Sector yang digunakan untuk menyimpan data milik user,  

yang ukurannya jauh lebih besar.  
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Disk area 

•  Setiap disk atau partisi dari disk mempunyai empat area dasar. 

•  Empat area ini yaitu :  
v  boot record, selalu berada pada sector pertama 
v  FAT area 
v  root directory 
v  data area 

 
•  Semua file dan sub direktori disimpan dalam data area, yang terdiri 

dari cluster-cluster. Gambar berikut ini menunjukan keempat disk 
area dalam disk.  
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•  Boot record 
 

ý  Sector pertama dari disk atau partisi selalu digunakan untuk boot 
record.  

ý  Boot record ini mengandung informasi mengenai disk atau 
partisi disk tersebut. 

ý  Informasi yang ada pada boot record memungkinkan file system 
untuk mengatur disk. 

ý  Boot record juga mengandung suatu program sederhana, yang 
digunakan pada saat system start-up. 

ý  Boot record terdapat pada semua disk dan partisi disk, baik yang 
menggunakan FAT maupun yang menggunakan file system lain. 
Sector ini mengandung informasi penting dari disk.  

27 



•  FAT area 

è FAT area terdiri dari dua bagian : FAT 1 dan FAT 2. 

è FAT 2 adalah salinan dari FAT 1, karena FAT area sangat penting 
untuk melakukan fungsi-fungsi disk.  

è FAT mengandung sebuah tabel yang terdiri dari 65,536 entri. 
Seriap entri ini terdiri dari 16-bit dan masing-masing entri ini 
mengandung angka-angka yang memberikan informasi tentang 
cluster-cluster. 

è Tabel dibawah ini menunjukan empat kemungkinan entri dari 
FAT area : (angka dituliskan dalam hexadesimal) 
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Possible FAT cluster 
entry 

Value 

The cluster is part of a 
file, the last in the file. 

FFFF 

The cluster is part of a 
file. You can read the  
number of the next 
cluster in the same file. 

like A8F7 

The cluster is empty, 
thus free. 

0000 

The cluster contains 
defective sectors. 

FFF7 

 

 



 

è Ketika file system melakukan pembacaan file, maka langka-
langkah berikut ini dilakukan :  
 (misalkan file yang dibaca menenpati 4 cluster 442, 443, 444, 
dan 448) 

♪  Cari alamat file pada direktori. 
 
♪  Baca cluster pertama, angka 442 yang ditunjukan     oleh 

alamat file. 

♪  Cari dalam tabel FAT angka setelah 442, diperoleh angka 
untuk cluster berikutnya (443).  
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♪  Cari dalam tabel FAT angka setelah 443, diperoleh angka 
untuk cluster berikutnya (444). 

♪  Cari dalam tabel FAT angka setelah 444, diperoleh angka 
untuk cluster berikutnya (448). 

♪  Cari dalam tabel FAT angka setelah 448, diperoleh angka 
FFFF yang menunjukan akhir dari file.  
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n Root	directory	
	

ã  Sebenarnya	direktori	merupakan	daftar	dari	file-file	dan	
direktori-direktori	lainnya.		

ã  Struktur	direktori	mengandung	direktori	entri-direktori	entri	
yang	identik,	baik	untuk	root	maupun	sub	direktori.	

ã  Semua	sub	direktori	paling	sedikit	mempunyai	dua	entri,	yang	
menunjuk	ke	direktori	itu	sendiri	(direpresentasikan	dengan	
satu	titik)	dan	parent	directory-nya	(direpresentasikan	dengan	
dua	titik).	
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•  Data area 
 

♫  Data area merupakan bagian yang terbesar dalam disk.  

♫  Pada data area ini semua file dan sub direktori disimpan.  

♫  Sector-sector dalam data area dialokasikan dalam bentuk cluster. 
  
♫  Semua entri dari sub direktori disusun dalam file, yang 

berukuran 32 bytes, yang mengandung field yang sama dengan 
entri dari root directory. 
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♫  Pada sistem FAT dapat terjadi fragmentation, yaitu file yang 
berukuran besar menempati cluster-cluster yang terpisah 
berjauhan.  

♫  Fragmentation ini dapat memperlambat pencarian dan 
pengaksesan file. Untuk mengatasi hal ini dilakukan 
defragmentation. 
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Aplikasi FAT32 

FAT32 dapat diaplikasikan pada: 
 
Ø  Microsoft Windows 95 OEM Service Release, versions 2, 2.1, 2.5 
Ø  Microsoft Windows Edisi Millennium  
Ø  Microsoft Windows 98 Edisi 1 & 2  
Ø  Microsoft Windows 2000 
Ø  Microsoft Windows XP 
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Keunggulan FAT32 

v  Menggunakan 32 bits untuk merepresentasikan cluster 

v  FAT32 menyediakan ukuran drive lebih besar.   
 Ukuran yang disediakan sampai dengan 2 terabytes, bandingkan 
dengan FAT 16 yang hanya 2GB.  

v  Microsoft Windows 2000 hanya menyediakan ukuran partisi 
FAT32 sampai dengan 32 GB. 

v  FAT32 menggunakan tempat lebih efisien.  
 FAT32 menggunakan ukuran cluster yang lebih kecil ( 4KB 
cluster untuk ukuran drive 8 GB), lebih efisien 10 s/d 15 persen 
dibandingkan FAT atau FAT16. Ukuran minimum untuk partisi 
FAT32 sekitar 260 MB. 
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v  FAT32 lebih kuat. 
 FAT32 dapat menampung folder utama dan dapat menggunakan 
backup copy dari tabel alokasi file daripada default copy. Oleh 
karena itu FAT32 lebih tidak rentan dari kegagalan dibandingkan 
FAT16.  

 
v  FAT32 lebih fleksibel.  

 Folder utama pada FAT32 adalah rantai grup biasa, jadi dapat 
ditempatkan di mana pun pada drive dan tidak ada lagi batasan 
jumlah masukan untuk folder. 
 Ukuran partisi FAT32 dapat diubah-ubah, tapi tidak dapat 
diimplementasikan pada initial release. 
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v  Dapat mencari direktori asas (root directory) dan 
menggunakannya sebagai salinan backup FAT dan ini akan 
mengelakan komputer dari bertemunya/ tabrakan antar program 
(crash). 

v  Apabila suatu file disimpan atau suatu program diinstall komputer 
akan menyimpan semua data mengenai aktivitas tersebut di satu 
kawasan kecil dalam Harddisk yang dinamakan cluster.   

v  Semakin kecil ukuran cluster, semakin baik data itu disimpan dan 
diurus. Ukuran cluster ditentukan oleh partisi dan partisi 
ditentukan oleh sistem file yang ditetapkan semasa Harddisk 
diformat. 



Keterbatasan FAT32 
•  Microsoft akan mendukung fungsional dari file system FAT32  

dalam membaca error-error secara bebas dan menyimpan file-file 
baik dalam bentuk nyata (real mode) maupun bentuk terlindungi 
(protect mode). Microsoft mendukung fasilitas real dan protected 
mode termasuk pada Windows 95. 

•  Untuk program-program legacy yang tidak akan diinstall pada 
FAT32 atau tidak akan menyimpan file-file atau membaca mereka, 
kita harus menghubungi pabrik dari software tersebut.  

•  Walaupun file system FAT32 mendukung ukuran hard disk sampai 2 
terabytes (TB), beberapa hard disk kemungkinan tidak dapat 
mengisi partisi yang dapat dinyalakan lebih besar dari 7,8 gigabytes 
(GB) karena keterbatasan dari sistem I/O dasar (BIOS) INT13 
interface. 
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Implementasi Tehnik FAT32 

Í  Implementasi dari FAT32 meliputi beberapa perubahan kecil pada 
Windows 95. Perbedaan utama antara FAT32 dan implementasi FAT 
sebelumnya adalah sebagai berikut : 
 2 tipe partisi baru yang didefinisikan sbb OxB dan OxC. Keduanya 
mengindikasikan volume FAT32, tipe OxC mengindikasikan partisi 
FAT32 yang meminta dukungan perluasan INTI3 (LBA). 

Í  Drive FAT32 membutuhkan 2 sektor (karena perluasan dan 
penambahan field di dalam BPB). Hasilnya, jumlah dari sektor yang 
dapat dipesan pada drive FAT32 lebih tinggi daripada FAT16, pada 
umumnya 32.  
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Í  Area perluasan ini memperbolehkan 2 komplit copi dari boot record 
untuk disimpan di sana, sebaik sektor kosong dan informasi file 
sistem lainnya disimpan. FAT sekarang lebih besar, karena masing-
masing masukan sekarang mengambil 4 byte dan biasanya lebih 
banyak jumlah clusternya dibanding drive FAT16. 

Í  Direktori akar tidak disimpan lama pada lokasi yang tetap. Sebuah 
pointer untuk memulai cluster dari direktori akar disimpan pada 
BPB yang sudah diperluas. Masukan direktori format on-disk telah 
diubah, kecuali 2 byte sebelumnya sudah disiapkan untuk atribut 
perluasan.  
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Í  MS-DOS APls yang tergantung pada pengetahuan yang mendalam 
dari tampilan sistem file pada umumnya pasti pada drive FAT32. 
Sebagai contoh, GetDPB (int21 h, function 32h), Int 25/26h absolut 
read/write disk, dan kebanyakan dari Int 21 h, fungsi 440Dh 
IOCTLs. Bentuk baru dari APIs ini tersedia dalam layanan OEM 
jilid 2 yang bekerja pada semua drive FAT. 

Í  Win32 APIs tidak dipengaruhi oleh FAT32, dengan pengecualian 
pada satu API tambahan bernama GetFreeSpaceEx( ) untuk 
menentukan volume space yang kosong pada FAT32. 
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Í  Sekali kita meng-convert hard drive kita ke bentuk format FAT32, 
Kita tidak bisa kembali menggunakan format FAT16 kecuali kita 
mempartisi kembali dan memformat drive FAT32, atau 
menggunakan peralatan untuk mengkonversi seperti Partition 
Magic, tapi ini juga tidak 100% bagus. 

43 



New Technology File System 
(NTFS) 
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Sejarah NTFS 

 
Pada awal tahun 90-an, Microsoft memutuskan untuk menciptakan 
sebuah sistem operasi dengan kualitas tinggi, penampilan menarik, 
dapat dipercaya dan aman. 
 
Tujuan dari sistem operasi ini adalah sebagai pijakan bagi 
Microsoft dalam bisnis yang menguntungkan ini dan meraih pangsa 
pasar yang luas. 
 
Pada waktu itu sistem operasi unggulan Microsoft adalah MS-DOS 
dan Windows 3.x yang memberikan kekuatan yang diperlukan 
Microsoft untuk bersaing dengan sistem UNIX. 
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Namun	ada	satu	kelemahan	yang	tidak	dapat	ditutupi,	yaitu	kedua	
sistem	operasi	tersebut	menggunakan	FAT	file	system	yang	
memiliki	kelemahan	kurangnya	keistimewaan	yang	dibutuh-	kan	
pada	sistem	operasi	baru	akan	diproduksi	itu.	Kelemahan	itu	
antara	lain	pada	data	storage	dan	management,	sistem	jaringan	
komputer,	dan	environment	yang	mendukung.		
	
Untuk	mengatasi	kepincangan	pada	Windows	NT	yang	merupakan	
produk	terbarunya,	maka	Microsoft	menciptakan	sebuah	file	
system	baru,	yaitu	New	Technology	File	System	disingkat	NTFS.	
	
NTFS	diciptakan	dengan	memadukan	suatu	konsep	file	system	
lain,	HPFS,	yang	digunakan	pada	OS/2	ditambah	teknologi	baru	
hasil	temuan	Microsoft	sendiri.	
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Keunggulan & Tujuan NTFS 

Beberapa tujuan spesifik dari NTFS adalah: 
 
v  Reliability:   

 satu hal yang penting dari sebuah file system yang  serius 
adalah bahwa file system tersebut harus dapat pulih  kembali dari 
masalah tanpa kehilangan data hasil. Disini  NTFS mencegah 
hilangnya data dan memperkecil toleransi  dari kesalahan dalam 
processing. 

v  Security dan Access Control:  
  Kelemahan dari FAT adalah ketidakmampuan mengontrol 

 akses file atau folder dari  hard disk, sehingga memungkinkan 
 pihak luar untuk  mengubah data pada suatu sistem jaringan.  
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v  Breaking Size Barriers:  
 karena pada sistem FAT dalam hal ini FAT16 tidak  dapat 

mempartisi lebih dari 4GB, sedang NTFS  didesain  untuk 
partisi yang jauh lebih besar. 

v  Storage Efficiency: 
 NTFS lagi-lagi memperbaiki kelemahan pada FAT16 
 karena pada sistem ini memungkinkan terjadinya 
 ketidakefisienan pada penyimpanan pada kapasitas hard  disk. 

Untuk itu NTFS menggunakan metode lain dalam  alokasi 
kapasitas hard disk tersebut.  

v  Long File Names: 
 NTFS memungkinkan nama sebuah file hingga 255  karakter, 

dibandingkan dengan pada FAT  adalah 8+3  karakter.  
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v  Networking:  
  saat ini networking berkembang pesat dengan NTFS 
 memungkinkan networking dalam skala besar. 

v  Storage Fault Tolerance:  
  Data-redundant storage methods dapat diterapkan pada NTFS. 

 Hal ini berguna dalam menjamin dan melindungi jika suatu 
 data/berkas mengalami kerusakan dengan mengkopi ulang data 
 yang sama dari disk mirror.  

v  Multiple Data Stream:  
  NTFS dapat terdiri dari lebih 1 stream. Stream tambahan ini dapat 

 berisi berbagai jenis data, walau data itu hanya mendeskripsikan 
 berkas atau metadata. 
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v  Unicode Names:  
  Unicode merupakan paket karakter standar yang digunakan 

 pada NTFS dan menggantikan karakter older-single byte 
 ASCII. Setiap karakter pada kebanyakan bahasa yang natural 
 adalah direpresentasikan dengan double-byte number dalam 
 paket karakter Unicode. 

v  Improved File Attribute Indexing:  
  Dalam NTFS juga terdapat kemampuan untuk memberi indeks 
 pada atribut berkas, fungsinya ialah sebagai penglokasian dan 
 sorting.  

v  Data Compression:  
  Dalam kompresi data metode yang digunakan adalah Lempel-  Ziv 
Compression. Dengan algoritma ini dipastikan tidak ada  data 
yang hilang pada proses kompresi. 
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v  Encryption:  
  NTFS juga menyediakan Encrypted File System atau EFS  untuk 
perlindungan cryptografic pada berkas atau direktori.  

v  Reparse Points:  
  Dalam NTFS, sebuah berkas atau direktori dapat berisi reparse 
 point, dimana terdapat sekumpulan dari user-defined data. 
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Struktur Fisik NTFS 
 

•  Partisi 

ü  Partisi NTFS secara teoritis hampir dapat memiliki semua jenis 
ukuran partisi.  

ü  Namun ukuran partisi yang maksimum saat ini masih dibatasi 
oleh kapasitas hard disk. 

ü  Pada NT4 juga masih memungkinkan terjadinya beberapa 
masalah instalasi pada partisinya, dan juga terjadi jika pada 
bagian-bagian dari partisi itu ukurannya melebihi 8Gbytes. 
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•  Struktur Partisi 

è Seperti pada sistem berkas lainnya NTFS juga membagi semua 
tempat pada disk dalam bentuk cluster-cluster. Cluster adalah 
blok-blok data yang digunakan saat itu. NTFS mendukung untuk 
semua ukuran cluster, dari 512 bytes hingga 64 Kbytes. Namun 
yang standar ialah ukuran cluster 4 Kbytes. Berikut adalah 
ukuran default untuk cluster pada NTFS. 

0-512 MB 512 bytes 

513MB-1GB 1 KB 

1025MB-2GB 2 KB 

2GB-greater 4 KB 
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•  Ketika dilakukan pemformatan dengan menggunakan file system 
NTFS, dibuat beberapa system files dan Master File Table (MFT), 
yang mengandung infoermasi tentang semua file dan direktori pada 
partisi tersebut.  

•  Informasi pertama yang terdapat pada partisi yang menggunakan 
NTFS adalah Partition Boot Sector, yang dimulai pada sector 0 dan 
panjangnta dapat mencapai 16 sector. File pertama yang terdapat 
pada partisi yang menggunakan NTFS adalah Master File Table 
(MFT). 

•  Gambar dibawah ini menunjukan struktur partisi NTFS :  

54 



NTFS Patrition Boot Sector 

♫  Partition Boot Sector mengandung informasi yang digunakan oleh 
file system untuk mengakses disk/partisi tersebut.  

♫  Master Boot Record menggunakan Partiton Boot Sector ini untuk 
meload kernel dari sistem operasi.  

♫  Partition Boot Sector adalah sector pertama dari suatu disk/partisi 
yang menggunakan NTFS. 

♫  Partition Boot Sector ini sangat penting dalam partisi yang 
menggunakan NTFS. Salinan dari boot sector terdapat didalam disk. 
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•  Partition Boot Sector ini terdiri dari 3 bagian sebagai 
berikut : 
� Bytes 0x00– 0x0A adalah instruksi jump dan OEM ID. 
� Bytes 0x0B–0x53 adalah BIOS Parameter Block (BPB) dan 

extended BPB. 
 Block ini mengandung parameter-parameter penting, seperti : 
 Bytes Per Sector (WORD, offset 0x0B), 
Sectors Per Cluster (BYTE, offset 0x0D),  
Media Descriptor (BYTE, offset 0x15), 
Sectors Per Track (WORD, offset 0x18),  
Number of Heads (WORD, offset 0x1A), 
Hidden Sectors (DWORD, offset 0x1C),  
Total Sectors (LONGLONG, offset 0x28), dsb.  

� Sisanya adalah bootstrap code (diperlukan untuk boot sistem) 
dan penanda akhir sector. 
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NTFS Master File Table (MFT) 

l  Setiap file dalam partisi NTFS direpresentasikan dengan satu record 
dalam suatu file khusus yang disebut Master File Table (MFT)  

l  NTFS disk secara teori dibagi menjadi 2 bagian, pertama sebesar 
12% dari kapasitas disk ditentukan menjadi area MFT. 

l  MFT adalah sebuah ruang dimana MFT metafile ditempatkan. 
Setiap data yang hendak ditempatkan  di area ini sangat tidak 
dimungkinkan. Ini karena area MFT selalu dijaga tetap kosong. 
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l  Dan sisnya 88% adalah reperesentasi dari ruang kosong yang 
biasanya ditulis berkas-berkas. 

l  NTFS menggunakan 16 record yang pertama dari MFT untuk 
menyimpan informasi khusus.  

l  Record pertama dari MFT ini mendeskripsikan MFT itu sendiri, 
kemudian diikuti oleh MFT mirror record. Jika record pertama dari 
MFT mengalami kerusakan, maka NTFS membaca record kedua 
untuk mencari MFT mirror file, yang identik dengan record pertama.   
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l  Record ketiga sampai ke-16 dari MFT adalah log file. Log file ini 
digunakan untuk file recovery. 

l  Record ke-17 dan seterusnya dari MFT digunakan untuk 
mendeskripsikan file-file dan direktori-direktori yang terdapat dalam 
partisi tersebut. 

l  Berikut ini adalah gambaran sederhana struktur dari MFT :  
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l  MFT mengalokasikan sejumlah space tertentu untuk setiap record. 
Atribut dari file disimpan dalam record ini.  

l  Direktori dan file yang berukuran kecil (kurang dari 1500 bytes), 
dapat seluruhnya dalam MFT record.  

l  MFT Record untuk direktori atau file yang berukuran kecil : 

l  Struktur seperti ini membuat akses file menjadi sangat cepat.   
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l  Direktori record disimpan dalam MFT seperti halnya file record. 
Direktori record tidak menyimpan data, melainkan menyimpan 
index. 

l  Direktori record yang berukuran kecil disimpan seluruhnya dalam 
MFT. Direktori record yang berukuran besar disimpan dan diatur 
dengan menggunakan B-tree. 

l  NTFS menggunakan atribut untuk menyimpan informasi-informasi 
dari semua file dan direktori. Dalam disk atribut ini dibagi menjadi 
dua komponen : header dan data. Header menyimpan tipe atribut, 
nama dan flag, serta mengidentifikasikan lokasi dari data atribut. 

l  NTFS mempunyai 14 tipe atribut sebagai berikut : 
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Attribute Type    Description   
$VOLUME_VERSION   Volume version   
$VOLUME_NAME   Disk's volume name   
$VOLUME_INFORMATION  NTFS version and dirty flag   
$FILE_NAME    File or directory name  
$STANDARD_INFORMATION  File time stamps and hidden, system,  

   and read-only flags   
$SECURITY_DESCRIPTOR  Security information   
$DATA     File data  
$INDEX_ROOT   Directory content  
$INDEX_ALLOCATION  Directory content  
$BITMAP    Directory content mapping  
$ATTRIBUTE_LIST   Describes nonresident attribute     

 headers 
$SYMBOLIC_LINK   Unused   
$EA_INFORMATION   OS/2-compatibility extended attributes 
$EA    OS/2-compatibility extended attributes   
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l  NTFS menyimpan data atribut dalam MFT record jika 
memungkinkan. Jika data suatu atribut tersimpan dalam MFT, 
atribut itu adalah resident, jika tidak maka atribut tersebut 
nonresident. File name, standard information dan security atribut 
selalu bersifat resident. 

l  Atribut resident hanya terdapat jika data atribut cukup kecil untuk 
disimpan dalam MFT record. 

l  Jika data atribut adalah resident, maka atribut header menunjuk ke 
lokasi data didalam MFT record. Jika NTFS harus menyimpan data 
atribut diluar MFT, maka atribut header mengandung informasi yang 
menentukan lokasi data dalam disk. 
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l  Data-mapping information, dikenal juga sebagai run-information, 
memiliki header yang mengidentifikasikan cluster dari data atribut 
yang dipetakan dalam run-information. 

l  Pendekatan ini diperlukan karena atribut yang memiliki data dalam 
jumlah besar mungkin memiliki run-information yang tersebar 
dalam beberapa MFT record, setiap bagian dari run-information 
mencakup bagian yang berbeda dari file. 

l  Run entry mengandung : virtual cluster number (VCN), yaitu relatif 
cluster ofset dalam data atribut; logical cluster number (LCN), yaitu 
lokasi tempat data disimpan dalam disk; dan jumlah cluster yang 
berurutan pada posisi tersebut dalam disk.  
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l  Jika	suatu	file	memiliki	terlalu	banyak	atribut	untuk	disimpan	dalam	
satu	MFT	record,	NTFS	menyediakan	record	tambahan	dan	
menyimpan	daftar	atribut	dalam	record	utama.	Daftar	atribut	ini	
menunjuk	ke	lokasi	atribut	dalam	record	tambahan.	
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NTFS System Files 

v  NTFS	memiliki	beberapa	system	file,	yang	semuanya	beratribut	
hidden.	System	file	ini	digunakan	oleh	file	system	untuk	meyimpan	
metadata	dan	untuk	mengimplementasikan	file	system	tersebut.		
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v  Berikut ini adalah metadata yang disimpan dalam MFT : 
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System File File Name MFT
Record Kegunaan  File

Master file
table $Mft 0 Mengandung  satu  record

file dasar untuk setiap file.

Master file
table 2 $MftMirr 1

Salinan dari empat record
pertama dari MFT. File ini
menjamin akses MFT jika terjadi
kerusakan pada record pertama..

Log file $LogFile 2

Mengandung daftar langkah-
langkah operasi dari file,
digunakan untuk perbaikan jika
terjadi kerusakan sistem.

Volume $Volume 3
Mengandung informasi tentang
volume, seperti volume label dan
volume version.



Attribute
definitions $AttrDef 4 Table dari  nama atribut, nomor,

dan deskripsinya.

Root file
name index $ 5  root folder.

Cluster
bitmap $Bitmap 6

Representasi dari volume,
menunjukan cluster yang sedang
digunakan

Boot sector $Boot 7

Mengandung BPB, yang
digunakan untuk mount
volume, dan bootstrap loader
code, jika volume digunakan
untuk boot.

Bad cluster
file $BadClus 8 Mengandung bad cluster dari

partisi tersebut.

Security file $Secure 9
Mengandung security
descriptors yang unik untuk
setiap file.
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Upcase table $Upcase 10
Mengubah huruf kecil untuk
mencocokan dengan karakter
huruf besar unicode.

NTFS
extension
file

$Extend 11

Digunakan untuk berbagai
pilihan ekstensi, seperti quota,
reparse point, dan data object
identifiers.

  12–15 Digunakan untuk kebutuhan
mendatang.
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Direktori		
•  NTFS menggunakan atribut index untuk mengurutkan nama file. 

Entri dari direktori mengandung nama dari file dan salinan informasi 
standar file. 

•  Pendekatan ini menghasilkan peningkatan kinerja dalam pencarian 
direktori, karena NTFS tidak perlu membaca MFT record dari file 
untuk mendapatkan informasi dari direktori.  

•  Jika data entri untuk suatu direktori dapat dimuat seluruhnya dalam 
MFT record, satu tipe atribut, yaitu index root mendeskripsikan 
lokasi dari entri tersebut dalam record. 

•  Karena direktori dapat berkembang, maka NTFS mengalokasikan 
index buffer untuk menyimpan entri-entri tambahan.  
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•  Index allocation attribute header menentukan lokasi buffer. Pada NT 
4.0 NTFS ukuran buffer ini adalah 4 KB. Entri-entri direktori dalam 
buffer ini panjangnya berbeda-beda, karena masing-masing 
mengandung nama file.  

•  Untuk membuat pencarian file menjadi seefisien mungkin, NTFS 
mengurutkan direktori didalam index root dan index allocation 
buffer. Pengurutan ini menghasilkan struktur tree.  

•  Gambar berikut ini adalah contoh sebuah direktori. Untuk 
penyederhanaan, direktori ini hanya mempunyai beberapa entri, 
tetapi entri-entri terpisah dalam index root dan dua index allocation 
buffer.  
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•  Panah merah menunjukan arah pencarian entri ketika terjadi 
pencarian dalam direktori. Panah hitam menunjukan bagaimana runs 
dalam index allocation attribute menunjuk pada dua allocation 
buffers.  
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Integritas dan pemulihan data 
•  NTFS adalah file system yang dapat melakukan pemulihan data dan 

menjamin konsistensi data dalam disk, dengan melakukan standard 
transaction logging.  

•  Jka terjadi disk failure, NTFS mengembalikan konsistensi dengan 
melakukan prosedur pemulihan yang mengakses informasi yang 
dsimpan dalam log file. Prosedur pemulihan yang dilakukan NTFS 
ini menjamin konsistensi sistem. Transaction logging hanya 
memerlukan sedikit sekali overhead. 

•  NTFS menjamin integritas data dengan melakukan operasi 
pemulihan pada saat program pertama kali mengakses NTFS, 
setelah komputer direstart.  

74 



•  NTFS memandang setiap operasi I/O yang mengubah system file 
sebagai transaction, dan mengatur setiap transaksi ini sebagai satu 
kesatuan.  

•  Suatu transactioni dapat berstatus completed atau rolled-back 
(misalnya jika NTFS kembali ke state sebelumnya pada saat terjadi 
disk failure). 

•  Untuk memastikan bahwa suatu transaction dapat completed atau 
rolled-back, NTFS merekam suboperasi dari transaction dalam log 
file sebelum transaction tersebut ditulis ke disk.  

•  Ketika suatu complete transaction direkam dalam log file, NTFS 
menjalankan suboperasi dari transaction pada volume cache.  
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•  Setelah meng-update cache, NTFS menyelesaikan transaction 
dengan merekam dalam log file bahwa seluruh transaction telah 
complete. 

•  Ketika suatu transaction selesai, NTFS memastikan bahwa seluruh 
transaction telah dilaksanakan.  

•  Pada saat operasi pemulihan, NTFS melakukan kembali setiap 
transaction yang telah dilakukan yang ditemukan dalam log file. 
Kemudian NTFS mencari transaction yang belum dilakukan ketika 
terjadi failure, dan membatalkan setiap suboperasi transaction yang 
terekam dalam log file. 
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•  NTFS menggunakan log file untuk mencatat semua informasi redo 
dan undo dari suatu transaction. NTFS menggunakan informasi redo 
untuk mengulangi transaction. Informasi undo memungkinkan 
NTFS untuk membatalkan transaction yang belum selesai atau salah. 

 

•  Cluster Remapping 
Ø  Ketika terjadi bad-sector error, NTFS melakukan pemulihan 

dengan menggunakan teknik cluster remapping. Ketika sistem 
operasi mendeteksi suatu bad-sector, NTFS secara dinamis 
memetakan ulang cluster yang mengandung bad sector dan 
mengalokasikan cluster baru untuk data dalam bad sector 
tersebut.  

Ø  Jika error terjadi pada saat pembacaan data, NTFS 
mengembalikan pesan read error kepada program pemanggil.  
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Ø  Jika	error	terjadi	pada	saat	proses	menulis,	NTFS	menulis	data	
pada	cluster	yang	baru,	sehingga	tidak	ada	data	yang	hilang.	

Ø  NTFS	menyimpan	alamat	dari	cluster	yang	mengandung	bad	
sector	dalam	bad	cluster	file	sehingga	bad	sector	tidak	
digunakan	kembali.	
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File Compression(Pendahuluan) 

•  Pada NTFS juga mendukung adanya kompresi pada sebuah basis 
berkas individual. 

•  Pada kompresi berkas ini algoritma kompresi berkas yang 
digunakan adalah algoritma kompresi Lempel-Ziv 

•  Algoritma Lempel-Ziv ini adalah lossless compresion, artinya 
algoritma ini menjaga hilang-nya data pada saat proses kompresi 
atau dekompresi 
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File Compression 

•  Kompresi data atau berkas sebenarnya adalah meminimalkan 
ukuran data atau berkas dengan mengurangi data yang berulang, 
karena pada data yang berupa teks sering terjadi pengulangan, 
misalnya pengulangan karakter a atau dapat juga karakter spasi. 

•  Sedangkan dalam proses pengkompresan itu  sendiri dapat 
menggunakan beberapa algoritma kompresi, antara lain: 
Huffman encoding algorithm, Lempel-Ziv algorithm, dan lain-
lain. 

•  Setiap algoritma kompresi memiliki masing-masing keunikan 
dalam meminimalkan data yang akan dikompres, hal ini 
berpengaruh pada ukuran data hasil kompresinya.  
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Compression Attribute 

•  Pada sebuah sistem berkas NTFS setiap berkas dan direktori 
akan mempunyai atribut kompresi. 

•  User dapat menentukan sebuah sistem berkas untuk dapat 
mendukung atribut kompresi untuk berkas-berkas dan direktori 
dengan menggunakan fungsi GetVolumeInformation dan 
memeriksa FS_FILE_COMPRESSION bit flag.  

•  Dan untuk menentukan atribut kompresi dari sebuah berkas atau 
d i rektor i dapat d igunakan GetFi leAt tr ibutes a tau 
GetFileAttributesEx. 

•  J ika a t r ibu t kompres i sebuah berkas d i t en tukan 
(FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED) maka semua data pada 
berkas telah terkompres. 
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•  Sebaliknya jika tidak ada atribut, maka tidak ada data yang 
terkompres. 

•  Atribut kompresi sendiri berupa sebuah indikator Boolean 
sederhana dari compression state. 

•  Kemudian atribut kompresi sebuah direktori menyediakan 
sebuah default compression attribute untuk sebuah berkas dan 
subdirektori yang baru dibuat. 

•  Ketika digunakan CreateFile atau CreateDirectory untuk 
menbuat berkas atau direktori baru, maka berkas atau direktori 
itu mewarisi atribut kompresi dari direktori induknya.   
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Compression State 

•  Setiap berkas dan direktori yang mendukung kompresi untuk 
berkas individu atau direktori akan memiliki compression state. 

•  Sementara atribut kompresi sebuah berkas atau direktori 
mengindikasikan sebuah berkas atau direktori terkompres atau 
tidak, maka compression state menunjukkan format dari data 
yang terkompres. 

•  Untuk menentukan compression state sebuah berkas atau 
direktori dapat digunakan FSCTL_GET_COMPREESION. 
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•  Compression state di-encode sebagai sebuah 16-bit value. Dan 
nilai compression state dari  COMPRESSION_FORMAT_NONE 
menandakan suatu berkas tidak dikompres. Sedangkan nilai 
COMPRESSION_FORMAT_DEFAULT menandakan suatu 
berkas telah terkompres dengan format default compression. 

•  Dengan menggunakan FSCTL_SET_COMPRESSION kita dapat 
mengatur compression state sebuah berkas atau direktori. Pada 
operasi ini juga ditentukan atribut kompresi sebuah berkas atau 
direktori.   
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•  Mengubah compression state sebuah berkas menjadi nonzero 
value akan mengkompres berkas  dengan format kompresi yang 
di-encode oleh nilai compression state.  

•  Dan mengubah compression state sebuah berkas menjadi zero 
value akan mengdekompres berkas. 

•  Sedangkan mengubah compression state sebuah direktori tidak 
menghasilkan apapun.  

•  Lalu untuk mendapatkan ukuran berkas ter-kompres dapat 
digunakan fungsi GetCompressedFileSize. Dan gunakan 
GetFileSize untuk memperoleh ukuran yang sebenarnya dari 
berkas yang dikompres. 
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Decompression File 

•  Untuk dekompres data pada berkas tunggal atau berkas 
multiple, sebuah aplikasi akan menggunakan fungsi 
LzExpand.dll. 

•  Pada dekompres berkas multipel, aplikasi akan melakukan 
beberapa tugas: 

 1. Membuka berkas sumber dengan mengguna-kan fungsi 
 LZOpenFile. 

 2. Membuka tujuan dengan fungsi LZOpenFile. 

 3.Meng-copy berkas sumber ke berkas tujuan dengan fungsi 
 LZCopy. 

 4. Menutup berkas-berkas dengan fungsi LZClose.   
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Reading from Compressed File 

•  Untuk dekompres sebuah berkas lengkap pada sebuah operasi 
tunggal, maka aplikasi dapat dekompres berkas terkompres 
pada sebagian waktu dengan menggunakan fungsi LZSeek dan 
LZRead. 

•  Kedua fungsi ini terutama sekali sangat berguna untuk 
mengekstrak bagian dari berkas yang besar. 

•  Untuk memperoleh informasi dari teks sebenarnya aplikasi 
akan mereposisi file pointer dengan LZSeek dan mengekstrak 
data karakter dengan fungsi LZRead. 
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Second Extended File System (Ext2 
FS)  
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Latar belakang 

<  Second Extended File system (Ext2) dirancang oleh Rémy Card, 
sebagai file sistem yang extensible dan powerful untuk digunakan 
pada sistem operasi Linux.  

<  Ext2 merupakan File System yang paling banyak digunakan oleh 
para pengguna Linux 

<  Ext2 pertama kali dikembangkan dan diintegrasikan pada kernel 
Linux, dan sekarang ini sedang dikembangkan juga penggunaannya 
pada sistem operasi lainnya.  
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<  Tujuannya	adalah	untuk	membuat	suatu	file	system	yang	powerful,	
yang	dapat	mengimplementasikan	file-file	semantik	dari	UNIX	dan	
mempunyai	pelayanan	advance	features.	
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Konsep File dalam Unix 
<  Dalam sistem Unix File merupakan kumpulan data yang saling 

berhubungan, yang disimpan pada lokasi tertentu dalam disk.  

<  Inode adalah Informasi yang mengidentifikasikan suatu file secara 
unik. Inode mengidentifikasikan lokasi tempat file disimpan, dan 
karakteristik dati file tersebut. (owner, date, dsb); tetapi nama file 
tidak disimpan sebagai bagian dari inode. Informasi yang disimpan 
dalam inode antara lain : 
l  Lokasi blok data suatu file dalam disk.   
l  Ukuran file (jumlah  bytes)  
l  Waktu dan tanggal pembuatan/modifikasi/akses dari suatu file 
l  user dan group ownership  
l  Permission settings  
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<  Nama tidak disimpan sebagai bagian dari file. File tidak mempunyai 
informasi tentang namanya sendiri. Nama merupakan suatu 
reference (link) ke suatu inode. Nama dari file disimpan dalam suatu 
file khusus yang disebut direktori.  

<  Teknik penyimpanan nama file ini memberikan beberapa 
keuntungan, yaitu : 
l  Memungkinkan struktur penyimpanan secara hierarkis  
l  Memperbolehkan multiple links (name) ke satu file yang sama 
l  “Regular links” harus menunjuk pada file yang berada pada 

directori yang sama, dan tidak dapat menunjuk ke direktori lain. 
l  "Symbolic links" dapat menunjuk pada file yang berada pada 

direktori lain, dan dapat menunjuk ke direktori lain.  
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Konsep Direktori dalam Unix 
è  Direktori adalah file khusus yang mengandung daftar nama-nama 

dari file-file lainnya dan inode yang bersesuaian. Suatu direktori 
dapat menunjuk ke inode yang sama dengan menggunakan multiple 
links.  

è  Dua nama khusus terdapat dalam setiap direktori, yaitu “.” (titik) 
dan “..”(titik titik). Seperti halnya file lainnya, direktori tidak 
mempunyai informasi tentang namanya sendiri, sehingga 
menggunakan nama simbolis “.” untuk menunjuk ke direktori itu 
sendiri. Simbol “..” menunjuk ke parent dari direktori tersebut.  

è  Directori dapat mengandung nama-nama dari directori-directori 
lainnya. Hal ini menciptakan struktur tree 
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è  Puncak dari semua direktori adalah direktori “root” . Karena file 
tidak mengetahui namanya sendiri, maka direktori root tidak 
mempunyai nama tetapi direpresentasikan dengan single slash (/).  

è  Ketika menunjuk kepada suatu file yang spesifik atau direktori pada 
tree, digunakan konsep “pathname”: urutan direktori, dimulai dari 
root, setiap direktori dipisahkan dengan slashes (/). 

è  Struktur tree file system dapat terdiri dari beberapa disk, yang 
terlihat seolah-olah satu disk besar. Setiap satuan disk itu sebenarnya 
memiliki struktur treenya masing-masing dengan direktori root 
masing-masing. Root dari suatu disk diasosiasikan (mounted) oleh 
operating system dengan nama direktori pada disk lainnya untuk 
menghubungkan disk secara hierarkis. 
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Kemampuan dasar EXT2 

è  File system EXT2 mampu menyokong beberapa tipe file yang 
standar dari UNIX, seperti regular file, directories, device special 
files, dan symbolic links. 

è  EXT2 mampu mengatur file-file system yang dibuat dalam partisi 
yang besar. 

è  File system EXT2 mampu menghasilkan nama-nama file yang 
panjang. Maximum 255 karakter. 

è  EXT2 memerlukan beberapa blok untuk super user (root). 
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Kemampuan tambahan EXT2 
è  File system EXT2 mampu menyokong beberapa ekstensi yang 

biasanya tidak diberikan dalam file system UNIX. 

è  Atribut-atribut dari file memperbolehkan user untuk mengubah 
perilaku kernel pada waktu bekerja pada suatu set file. 

è  Seseorang dapat mengatur atribut-atribut dalam suatu file atau 
direktori. Pada kasus-kasus selanjutnya, file-file baru yang dibuat di 
dalam direktori akan mewarisi atribut-atribut direktori tersebut. 
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Konsep Dasar 
Ï  EXT2, seperti juga file system lainnya, dibuat berdasarkan 

pemikiran bahwa data yang berada dalam file disimpan ke dalam 
blok-blok data. 

Ï  Blok-blok data ini memiliki panjang yang sama   

Ï  File system EXT2 memperbolehkan administrator untuk memilih 
logical block size pada waktu membuat file system tersebut. 

Ï  Ukuran-ukuran blok antara lain 1024, 2048, dan 4096 bytes. Dalam 
memakai ukuran-ukuran blok yang besar dapat mempercepat I/O 
karena permintaan I/O lebih sedikit, dan juga seek dari disk head 
akan lebih sedikit diperlukan untuk mengakses suatu file. 

 

99 



Ï  Setiap file disimpan dalam beberapa blok, tergantung pada ukuran 
file yang akan disimpan tersebut. Misalnya satu blok mempunyai 
ukuran 1024 bytes, maka file yang besarnya 1025 bytes akan 
menempati 2 blok.  

Ï  Dengan cara penyimpanan file seperti diatas berarti terjadi 
pemborosan rata-rata setengah blok untuk setiap file yang disimpan.  

Ï  Semakin besar ukuran blok semakin besar pula disk space yang 
terbuang.  

Ï  Untuk mengurangi beban kerja CPU, dan meningkatkan kinerja dari 
CPU dan memori, pemborosan blok dalam disk ini terpaksa harus 
terjadi.  
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Ï  Tidak	semua	blok	yang	ada	dalam	disk	digunakan	untuk	menyimpan	
data.	Beberapa	blok	digunakan	untuk	menyimpan	informasi	
mengenai	struktur	dari	file	system.		

Ï  Ext2	menetapkan	topologi	dari	file	system	dengan	
merepresentasikan	setiap	file	dalam	sistem	dengan	suatu	data	
struktur	inode.	

Ï  Suatu	inode	mendeskripsikan	blok	data	yang	ditempati	oleh	suatu	
file.	Inode	ini	juga	memberikan	keterangan	tentang	hak	akses	sutu	
file,	tipe	dari	file,	serta	waktu	modifikasi	terakhir	dari	suatu	file.		

Ï  Setiap	inode	dalam	Ext2	mempunyai	suatu	nomor	yang	unik,	untuk	
mengidentifikasi	inode	tersebut.	
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Ï  Semua inode dari file system ini disimpan dalam suatu inode table.  

Ï  Dalam Ext2, secara sederhana directory merupakan suatu file khusus 
(directory juga dideskripsikan oleh suatu inode) yang mengandung 
pointer ke inode-inode dari isi directory tersebut (file atau 
directory).   

Ï  Ext2 mengimplementasikan fast symbolic links. Fast symbolic links 
tidak menggunakan data blok pada file system. Nama yang dituju 
tidak disimpan pada blok data melainkan disimpan di inode.  

Ï  Teknik ini dapat menghemat disk space yang digunakan (tidak 
mengalokasikan blok data) dan mempercepat operasi link (tidak 
membaca blik data ketika mengakses suatu link. 
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Ï  Ext2 memeriksa status dari file system secara terus menerus. Suatu 
field khusus pada superblock digunakan oleh kernel untuk 
mengindikasikan status dari file system.  

Ï  Ketika file system berada pada keadaan read/write mode, statusnya 
diset menjadi “not clean”. Ketika file system berada pada keadaan 
read-only mode, statusnya diset kembali menjadi “clean”.  

Ï  Pada saat boot, file system checker menggunakan informasi ini 
untuk menentukan apakah perlu dilakukan pemeriksaan file system 
atau tidak. Kernel code juga menyimpan error pada field ini. Ketika 
kernel code mendeteksi adanya inkonsistensi, file system ditandai 
sebagai “Errorneous”.   
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Susunan file dalam disk 

		
Tujuan	yang	ingin	diperoleh	dari	cara	penyimpanan	file	dalam	disk	:	
	
ã  recoverable	:	jika	terjadi	error	ketika	melakukan	penulisan	data	ke	

disk	(terutama	masalah	dengan	aliran	listrik)		keseluruhan	isi	dari	
file	system	dapat	terjaga.	

ã  struktur	data	yang	ada	harus	memiliki	kemudahan	dan	efisien	
dalam	mengimplementasikan	semua	operasi	file	yang	dibutuhkan.		
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ã  penyusunan file dalam disk juga harus meminimalkan seek time 
dengan melakukan clustering terhadap data yang ada dalam disk. 
Disk drive membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membaca 
dua potongan data yang terpisah berjauhan daripada jika kedua 
potongan data tersebut berdekatan. Struktur penyimpanan yang baik 
dapat meminimalkan seek time dengan cara mengelompokan 
potongan-potongan data dari file yang sama pada lokasi yang 
berdekatan.  

 

ã  struktur penyimpanan yang baik juga harus menghemat penggunaan 
space dalam disk.    
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Partisi 

z  Partisi adalah tingkat pertama dari susunan disk. Setiap disk harus 
memiliki satu atau beberapa partisi. 

 
z  Penggunaan partisi dimaksudkan agar dalam satu phisycal disk 

dapat terdiri dari beberapa file system di setiap partisinya. 

z  Setiap file system EXT2 membutuhkan satu partisi, bahkan satu 
partisi penuh. 
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Group 
�  File system EXT2 dibagi dalam beberapa group yang menjadi 

bagian-bagian dalam suatu partisi. 

�  Pembagian ke dalam beberapa group tersebut akan berhasil setelah 
file system sudah diformat, dan tidak bisa diubah tanpa diformat 
ulang. 

�  Setiap group memiliki satu superblock, satu group descriptor, satu 
block bitmap, satu inode bitmap, dan data blocks. Susunannya 
berurut dari superblock sampai ke data blocks. 
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Struktur Fisik 
♪  Struktur fisik dari file system EXT2 sangat dipengaruhi oleh 

rancangan dari file system BSD 

♪  Suatu file system dibangun atas beberapa group blok. 

♪  Setiap group blok memiliki satu copy-an yang penting tentang 
informasi pengontrolan file system (superblock dan  file system 
descriptors)  dan juga mengandung bagian dari file system) and also 
contains a part of the filesystem ( blok bitmap, inode bitmap, satu 
bagian dari inode table, data blok).  

Boot 
Sector 

Block 
Group 1 

Block 
Group 2  

………... Blok  
Group n 
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♪  Struktur dari suatu blok group direpresentasikan seperti tabel ini: 

♪  Penggunaan group blok mempunyai kunggulan dalam hal reliability. 
Karena struktur kontrol direplikasikan pada setiap group blok, mudah 
untuk me-recover dari file system ketika terjadi corrupt pada 
superblock.  

♪  Struktur ini juga membantu untuk memperoleh kinerja yang baik. 
Dengan mengurangi jarak anatara tabel inode dengan blok data maka 
memungkinkan untuk mengurangi seek pada diak ketika melakukan 
I/O pada file.  

Super 
Block 
 

FS 
Desc. 
 

Block 
Bitmap 
 

Inode 
Bitmap 
 

Inode 
Table 

Data 
Blocks 
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♪  Dalam file system EXT2, direktori-direktori diatur sedemikian rupa 
sehingga menjadi linked-list dengan entries length yang variable.  

♪  Setiap entry mengandung inode number, panjang entry, nama file 
dan panjangnya. 

♪  Dengan menggunakan entry yang panjangnya variable, 
memungkinkan untuk mengimplementasikan nama file yang 
panjang tanpa memboroskan disk space dalam direktori.  
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Peningkatan Kinerja 

ý  Dalam Linux, kernel code dari file system EXT2 memiliki banyak 
pengoptimisasian kinerja, yang cenderung untuk meningkatkan 
kecepatan I/O ketika membaca atau menulis file-file. 

ý  File system EXT2 memenfaatkan keunggulan dari buffer cache 
management dengan melakukan readaheads (pembacaan dimuka). 
Ketika harus membaca suatu blok, kernel code meminta I/O pada 
beberapa blok.   

ý  Dengan cara ini, dapat dijamin bahwa blok berikutnya yang akan 
dibaca telah diload ke buffer chace. 
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ý  Group blok digunakan untuk mengelompokan inode-inode yang 
berhubungan dan data. Kernel code berusaha untuk mengalokasikan 
blok data untuk suatu file pada group yang sama dengan inodenya. 
Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi seek yang terjadi ketika 
kernel membaca inode dan blok datanya. 

ý  Ketika menulis data pada file, Ext2 memprealokasikan sampai 8 
blok yang berdekatan ketika mengalokasikan blok baru. rata-rata 
preallocation hit sekitar 75% bahkan pada file system yang penuh 
pemakaiannya. 

ý  Dengan prealokasi ini diperoleh kinerja penulisan yang baik. Hal ini 
juga memungkinkan blok-blok yang berdekatan dialokasikan untuk 
suatu file, sehingga mempercepat pembacaan berikutnya secara 
sekuensial.  
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ý  Kedua pengoptimisasian pengalokasian menghasilkan 
penempatan yang sangat baik untuk :  

l  File-file berhubungan dengan menggunakan  group-group 
blok,  

l  Blok-blok yang berhubungan menggunakan 8 bits clustering 
dari alokasi blok. 
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Komponen-komponen pada Ext2 
S  Boot block, setiap file system diawali dengan boot block.  
 
S  Superblock  
 

è Beberapa informasi tentang file system dimiliki oleh file system 
itu sendiri secara keseluruhan, dan tidak secara bagian dari file 
ataupun group. 

è Dalam informasi ini, termasuk didalamnya jumlah total blok-
blok dari suatu file system, waktu pemeriksaan error terakhir, 
dan hal yang lainnya. 

è Informasi-informasi semacam itu disimpan dalam 
superblok. 
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è Superblock mengandung informasi yang mendeskripsikan status 
dari file system internal. 

è Superblok memperbolehkan file system manager untuk 
menggunakan dan mengatur file system.  

è Superblok terletak pada offset 1024 yang tetap pada device, dan 
panjangnya 1024 bytes.  

è Superblok pertama adalah yang paling penting, karena superblok 
ini dibaca ketika file system dimount. 
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è Informasi	dalam	superblok	itu	sangat	penting.	File	system	
bahkan	tidak	bisa	disusun	tanpa	adanya	informasi-informasi	
tersebut.	

è Apabila	terjadi	error	disk	pada	saat	meng-update	superblok,	
maka	keseluruhan	file	system	akan	rusak	dan	hancur.	

è Oleh	karena	itu,	copy	dari	superblok	disimpan	dalam	setiap	
group.	Apabila	superblok	pertama	rusak,	maka	file	copy	yang	
redundant	tersebut	digunakan	untuk	memperbaikinya.	
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S  Group descriptor 
 

è Group descriptor menyimpan informasi dari setiap group.  

è Setiap group descriptor adalah sebuah pointer ke tabel inode 
(lebih dari satu inode pada satu saat) dan allocation bitmaps 
untuk inode dan blok data.  

è Allocation bitmap adalah suatu daftar bit yang menunjukan blok 
atau inode yang sedang digunakan. Misalnya jika blok data 
nomor 123 sedang digunakan maka nomor bit 123 pada data 
bitmap diset. 

è Dengan menggunakan data dan inode bitmap, file system dapat 
menentukan blok dan inode yang sedang digunakan dan blok dan 
inode mana yang dapat digunakan berikutnya. 
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S  Inode 
 

è Setiap file dalam disk diasosiasikan oleh tepat satu inode.  

è Inode ini menyimpan informasi penting mengenai file, seperti 
create dan modify times, permission, owner, tipe file, dan lokasi 
penyimpanan file tersebut dalam disk.  

è Data dalam file tidak disimpan dalam inode, melainkan inode 
menunjuk ke lokasi data dalam disk. 

è Pada setiap inode terdapat lima belas pointer ke blok data. Hal 
ini tidak berarti bahwa panjang maksimum suatu file hanya lima 
belas blok (panjang file dapat lebih dari 15 blok).  
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è 13 pointer pertama menujuk secara langsung ke blok yang 
mengandung data. Jika suatu file besarnya 13 blok atau kurang 
maka data pada file ditunjuk langsung oleh pointer, dan dapat 
diakses dengan cepat. 

è Pointer ke-14 disebut indirect pointer, dan menunjuk ke blok 
yang berisi pointer-pointer, setiap pointer ini menunjuk ke data 
pada disk.  

è Pointer ke-15 disebut doubly indirect pointer, setiap pointer ini 
menunjuk ke blok yang berisi pointer-pointer yang menunjuk ke 
blok yang berisi pointer-pointer yang menunjuk ke data pada 
disk.  
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è skema ini memungkinkan akses langsung pada semua data dari 
file yang kecil (kurang dari 14 blok) dan tetap dapat mengakses 
data dari file yang sangat besar dengan beberapa akses 
tambahan. 

è Pada umumnya ukuran file tidak terlalu besar, karena itu hampir 
semua file dapat diakses dengan cepat dengan skema ini. 

è Inode disimpan dalam tabel inode. Lokasi dan ukuran tabel 
inode ditentukan pada saat format, dan tidak dapat diubah tanpa 
melakukan format ulang. Hal ini juga berarti bahwa jumlah 
maksimum file dalam file system juga ditetapkan pada saat 
format.  
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Third Extended File System 
(Ext3) 
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•  EXT3 merupakan suatu journalled filesystem 
 
•  Journalled filesystem didesain untuk membantu melindungi data 

yang ada di dalamnya. 

•  Dengan adanya journalled filesystem, maka kita tidak perlu lagi 
untuk melakukan pengecekan kekonsistensian data, yang akan 
memakan waktu sangat lama bagi harddisk yang berkapasitas besar. 

•  EXT3 adalah suatu filesystem yang dikembangkan untuk digunakan 
pada sistem operasi Linux. 

•  EXT3 merupakan hasil perbaikan dari EXT2 ke dalam bentuk EXT2 
yang lebih baik dengan menambahkan berbagai macam keunggulan. 
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Keunggulannya: 
 
•  Availability :  

∂   EXT3 tidak mendukung proses pengecekan file system, bahkan 
 ketika system yang belum dibersihkan mengalami “shutdown”, 
 kecuali pada beberapa kesalahan hardware yang sangat jarang.  

  
∂   Hal seperti ini terjadi karena data ditulis atau disimpan ke 

 dalam disk dalam suatu cara sehingga file system-nya selalu 
 konsisten.  

  
∂   Waktu yang diperlukan untuk me-recover ext3 file system 

 setelah  system yang belum dibersihkan dimatikan tidak 
 tergantung dari  ukuran file system atau jumlah file; tetapi 
 tergantung kepada ukuran “jurnal” yang digunakan untuk 
 memelihara konsistensi. Jurnal dengan  ukuran awal(default) 
 membutuhkan sekitar 1 sekon untuk recover (tergantung  dari 
 kecepatan hardware). 
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•  Integritas Data  
  
û   Dengan menggunakan file sistem ext3 kita bisa mendapatkan 

 jaminan yang lebih kuat mengenai integritas data dalam  kasus 
 dimana sistem  yang belum dibersihkan dimatikan 
 (shutdown).  

  
û   Kita bisa memilih tipe dan level proteksi yang diterima data. 

 Kita bisa memilih untuk menjaga agar file system tetap 
 konsisten, tetapi tetap mengijinkan kerusakan terhadap  data 
 dalam file system dalam kasus dimatikannya (shutdown) 
 system yang belum dibersihkan; ini bisa memberikan 
 peningkatan kecepatan pada beberapa keadaan. 
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û  Secara alternatif kita bisa memilih untuk lebih memastikan 
bahwa data konsisten dengan bagian dari file system; ini berarti 
kita tidak akan pernah melihat “garbage data”  pada file-file 
yang baru ditulis ulang setelah terjadi “crash”.  

  
û  Pilihan yang aman yakni menjaga kekonsistenan data sebagai 

bagian dari file system adalah pilihan default 
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•  Kecepatan 
 

 Meskipun melakukan penulisan suatu data lebih dari satu kali, 
ext3 seringkali lebih cepat daripada ext2 karena sistem 
penjurnalan ext3 mengoptimasi pergerakan head “hard drive”.  

 
 Kita bisa memilih dari tiga mode penjurnalan untuk mengoptimasi 
kecepatan, memilih untuk melakukan “trade off” terhadap 
integritas data, yaitu: 

 
^  Mode pertama, data = writeback, membatasi jaminan integritas 

data, memperbolehkan data yang lama untuk muncul dalam 
file-file setelah terjadi “crash” 
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^ Mode kedua, data = ordered(mode default), menjamin bahwa 
data konsisten dengan file system; file-file yang baru ditulis 
tidak akan pernah menjadi “garbage contents” setelah terjadi 
crash. 

^ Mode terakhir, data = journal, membutuhkan jurnal yang lebih 
besar untuk kecepatan yang wajar dalam sebagian besar kasus 
dan oleh karena itu membutuhkan waktu lebih banyak untuk 
“recover” dalam kasus dimatikannya system yang belum 
dibersihkan (unclean shutdown), tetapi terkadang lebih cepat 
untuk operasi-operasi basis data tertentu. 
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•  Easy Transition 
  
 Adalah hal yang mudah untuk mengubah dari ext2 menjadi ext3 dan 
mendapatkan keuntungan-keuntungan dari sistem penjurnalan yang 
kuat, tanpa harus format ulang. Ada dua cara untuk melakukan 
transisi : 

 
^ Program instalasi Red Hat Linux menawarkan untuk men-

transisi file system yang ada ketika kita meng-upgrade sistem. 
Yang perlu dilakukan adalah memilih satu “checkbox” setiap file 
sistem. 

^ Program tune2fs bisa menambahkan jurnal ke file system ext2 
yang sudah ada. Bila file system sudah di-mount ketika 
ditransisi, maka jurnal akan bisa dilihat seperti file. Sebaliknya 
kalu belum di-mount jurnal akan tersembunyi dan tidak akan 
muncul di file system. Hanya dengan menjalankan tune2fs –j /
dev/hdal dan merubah ext2 menjadi ext3  /etc/fstab. 
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Konsep Journaling  
•  Inkonsistensi pada file system dapat terjadi jika file system tidak di 

unmounted. Misalnya jika proses penulisan data ke disk sedang 
berlangsung ketika terjadi system crash. 

•  Program aplikasi mungkin sedang meng-update data yang 
terkandung dalam file dan sistem mungkin sedang meng-update 
metadata dari file system.  

•  Metadata mengandung informasi mengenai blok-blok yang 
dialokasikan untuk masing-masing file, direktori tempat suatu file 
berada, dan sebagainya.   
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•  Journaling file system memaksimalkan konsistensi dari file system 
karena setiap perubahan dicatat dalam log sebelum perubahan 
dilakukan pada file system, dan catatan ini disimpan sampai 
perubahan pada file system terlaksana dengan aman 

•  Untuk meminimalkan inkonsistensi pada file system dan 
meminimalkan waktu restart sistem, journaling file system mencatat 
perubahan yang akan dilakukan pada file system sebelum perubahan 
tersebut dilakukan pada file system.  

•  Catatan ini disimpan pada bagian terpisah dari file system, biasanya 
disebut “journal” atau “log”.  

•  Jika perubahan ini tercatat dengan aman, journaling file system 
melakukan perubahan itu pada file system kemudian menghapus 
catatan perubahan itu dari log.  
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•  Ketika melakukan reboot pada komputer yang menggunakan 
journaling file system, mount program dapat menjamin konsistensi 
dari file system dengan memeriksa pada log apakah ada perubahan 
yang belum dilaksanakan kemudian melaksanakan perubahan 
tersebut pada file system. 

•  Sistem tidak perlu memeriksa konsistensi dari keseluruhan file 
system, sehingga proses reboot jauh lebih cepat. Journaling file 
system ini juga meminimalkan hilangnya data. 
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•  Ext3 menyediakan tiga mode journaling sebagai berikut :  
 

Ø  journal - mencatat semua perubahan pada file system dan 
metadata. Paling lambat diantara ketiga mode journaling Ext3. 
Mode ini meminimalkan kemungkinan hilangnya perubahan 
yang terjadi pada setiap file dalam file system Ext3. 

Ø  ordered - hanya mencatat perubahan yang terjadi pada metadata, 
dan membiarkan data pada disk diupdate sebelum perubahan 
pada metadata dari file tersebut dilakukan. Mode jounaling ini 
adalah mode journaling default yang digunakan oleh Ext3. 

Ø  writeback - hanya mencatat perubahan pada metadata, tetapi 
bergantung pada proses penulisan standar dari file system untuk 
menulis perubahan data dari file kedalam disk. Mode ini adalah 
mode journaling tercepat yang dimiliki Ext3. 
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•  Menggunakan mode “journal” berarti bahwa Ext3 harus mencatat 
setiap perubahan pada file system sebanyak dua kali, pada journal 
dan pada file system itu sendiri. Hal ini dapat mengurangi kinerja 
dari file system secara keseluruhan. Namun mode ini meminimalkan 
kemungkinan hilangnya perubahan yang akan dilakukan pada file 
system, karena update pada metadata maupun update dari file data 
disimpan dalam journal dan dapat dilakukan kembali setelah sistem 
di-reboot.  
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•  Menggunakan mode “ordered” berarti hanya perubahan pada 
metadata yang dicatat. Hal ini mengurangi pengulangan penulisan 
pada file system dan journal, sehingga mode ini lebih cepat. Karena 
perubahan pada file data tidak dicatat maka perubahan ini harus 
dilaksanakan sebelum perubahan pada metadata yang bersesuaian 
dilakukan.  

•  Menggunakan mode “writeback” lebih cepat daripada dua mode 
lainnya karena mode ini hanya mencatat perubahan pada metadata 
dan tidak menunggu perubahan pada file data yang bersangkutan 
dilakukan. Karena update pada file data dilakukan secara asinkronus 
dengan perubahan pada metadata, file dalam file system dapat 
mengalami inkonsistensi metadata, namun hal ini tidaklah fatal. 
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Mengapa memilih Ext3 

  EXT3 baik ke depan maupun ke belakang tetap compatible dengan 
EXT2, yaitu dengan memperbolehkan users untuk tetap menyimpan 
file systems yang sudah dimiliki sebelumnya dengan hanya 
menambahkan kemampuannya untuk journaling yang dapat 
dilakukan dengan mudah.  

  Lebih jauh lagi, sebuah EXT3 file system dapat di-mounted sebagai 
EXT2 tanpa harus membuang journal-nya , selama versi terakhir 
dari e2fsprogs ( Seperti yang diikutsertakan dalam Red Hat Linux 
7.2) telah di-install. 
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  EXT3 menguntungkan karena dibuat dari hasil perbaikan dan 
peningkatan kualitas dari EXT2 yang memakan waktu cukup lama. 
Ini berarti bahwa EXT3 juga memiliki sifat robustness yang sudah 
banyak dikenal orang dari EXT2, tetapi juga sebagaimana feature-
feature baru yang ditambahkan ke EXT2, feature-feature tersebut 
dapat juga dibawa ke EXT3 dengan sedikit kesulitan.  

  Sebagai contoh, ketika suatu atribut yang sudah diperluas (seperti 
meng-enable access control list) atau Htrees (Htrees membuat 
operasi-operasi pada direktori menjadi begitu cepat dan dapat 
ditingkatkan hingga direktori-direktori yang amat besar) 
ditambahkan ke EXT2, maka akan relatif mudah untuk 
menambahkannya ke EXT3. 

  EXT3 sama seperti EXT2 yaitu memiliki tim multi-vendor dari para 
developer yang mengembangkan dan juga mengerti dengan baik file 
system tersebut. Pengembangannya tidak bergantung pada siapapun 
atau organisasi manapun. 
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  EXT3 menyediakan dan menggunakan suatu generic journaling 
layer (jbd) yang dapat digunakan dalam konteks lain. EXT3 tidak 
hanya melakukan journal dalam file system saja, tetapi juga dalam 
device-device lain jadi sebagaimana device NVRAM tersedia dan 
didukung oleh Linux, EXT3 juga akan mampu mendukungnya. 

  EXT3 mempunyai kecocokan terhadap banyak platform, bekerja 
pada komputer dengan arsitektur 32 dan 64 bit, juga dapat bekerja 
pada sistem yang menggunakan little-endian ataupun big-endian. 
Semua sistem (sekarang ini termasuk berbagai turunan dari UNIX, 
BeOS, dan Windows) yang mempunyai kemampuan untuk 
mengakses file-file dari file system EXT2 juga dapat mengakses file-
file dari file system EXT3. 
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  EXT3 memiliki banyak journaling mode. EXT3 dapat men-journal 
semua file data dan metadata (data=journal), atau juga dapat men-
journal metadata tetapi bukan file data (data=ordered atau 
data=writeback).  

  Ketika sedang tidak men-journal file data, kita dapat memilih untuk 
menulis file system data sebelum metadata (data=ordered; yang 
menyebabkan semua metadata menunjuk ke data yang valid), atau 
sedikitpun tidak meng-handle file data secara khusus 
(data=writeback; file system akan menjadi konsisten, tetapi data 
yang lama mungkin dapat muncul dalam file-file sesudah terjadi 
unclean system shutdown).  

  Ini memberikan administrator kekuasaan untuk membuat trade off 
antara kecepatan dan kekonsistensian data, dan untuk mengatur 
kecepatan untuk pola-pola penggunaan khusus. 
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Membuat file sistem EXT3 

  
 Untuk menambah suatu disk drive dan menyederhanakan file system 
pada linux, sebagai contoh Red Hat Linux, kita harus membuat 
partisi terhadap hard disk terlebih dahulu dengan menggunakan 
program fdisk misalnya, lalu mem-format file system-nya  
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Cara membuat partisi dengan fdisk 

 Untuk menggunakan fdisk, pertama-tama buka shell prompt dan log 
in sebagai root user. Perintah fdisk memerlukan spesifikasi dari 
device yang akan dipartisi sebagai argument dari perintah tersebut. 
Berikut akan diberikan contoh, device yang digunakan adalah /dev/
hdb, yang berhubungan dengan device kedua dari saluran IDE 
primer.  
 Untuk memulai: 
 /sbin/fdisk /dev/hdb 

140 



Memformat File Sistem ext3 dengan perintah 
mkfs 

v  Setelah membuat partisi pada disk drive dengan menggunakan 
program partisi seperti fdisk, kita membuat file sistem ext3 pada 
masing-masing partisi dengan menggunakan mkfs. 

v  Untuk melakukan ini kita harus log in sebagai root dan melakukan 
perintah 
 /sbin/mkfs -t ext3 /dev/hdbX 
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Meng-convert ke ext3 

v  Program tune2fs bisa menambahkan jurnal langsung ke file sistem 
ext2 tanpa harus mengubah data yang sudah ada. Bila file system 
sudah di-mount ketika dalam masa transisi, jurnal akan bisa dilihat 
dalam bentuk .journal di dalam direktori root dalam file system. 
Kalau belum di-mount maka jurnal akan tersembunyi(hidden) dan 
tidak akan pernah muncul dalam file system. 

v  Untuk mengkonversi file system dari ext2 ke ext3 , log in sebagai 
root dan melakukan perintah: 
 /sbin/tune2fs -j /dev/hdbX 
 pada perintah di atas hdb digantikan dengan drive letter dan X 
dengan jumlah partisi. 
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v  Setelah melakukan ini, pastikan bahwa anda merubah tipe partisi 
dari ext3 menjadi ext3 dalam in/etc/fstab. 

v  Kalau yang ditransisi adalah file system yang merupakan root, maka 
kita harus menggunakan initrd (atau disk RAM) untuk melakukan 
boot. Untuk membuatnya, jalankan program mkintrd, cara 
mgnggunakannya adalah ketikkan man mkinitrd. Serta pastikan 
konfigurasi LILO dan GRUB anda me-load initrd. 

v  Bila terjadi kegagalan dalam melakukan perubahan ini, sistem akan 
terus melakukan boot, tetapi file system root akan di-mount sebagai 

ext2 bukan ext3.  
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v  EXT3 menyediakan dan menggunakan suatu generic journaling 
layer (jbd) yang dapat digunakan dalam konteks lain. EXT3 tidak 
hanya melakukan journal dalam file system saja, tetapi juga dalam 
device-device lain jadi sebagaimana device NVRAM tersedia dan 
didukung oleh Linux, EXT3 juga akan mampu mendukungnya. 

v  EXT3 mempunyai kecocokan terhadap banyak platform, bekerja 
pada komputer dengan arsitektur 32 dan 64 bit, juga dapat bekerja 
pada sistem yang menggunakan little-endian ataupun big-endian. 
Semua sistem (sekarang ini termasuk berbagai turunan dari UNIX, 
BeOS, dan Windows) yang mempunyai kemampuan untuk 
mengakses file-file dari file system EXT2 juga dapat mengakses file-
file dari file system EXT3. 
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Mengapa kita bisa mempercayai EXT3? 

  
 Di bawah ini akan dituliskan beberapa hal yang telah dilakukan 
oleh EXT3 (berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Michael 
K. Johnson dkk.) yang dapat meyakinkan bahwa EXT3 aman 
untuk menangani data-data dari pemakai: 

 
]  Michael K. Johnson dkk. telah memeriksa EXT3 terhadap 

berbagai macam kondisi, termasuk kesalahan alokasi memori 
yang dapat terjadi kapan saja. Mereka telah mengujinya berulang-
ulang dan seringkali ( setiap saat kodenya diubah) dengan 
memaksa error dan lalu memeriksa kekonsistensian file system-
nya. 
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]  Michael K. Johnson dkk. telah memeriksa dan menguji EXT3 dalam 
hal interaksi yang buruk dengan VM subsystem, mereka mencari dan 
memperbaiki beberapa interaksi. Sebuah journaling file system 
meletakkan banyak tekanan pada VM subsystem dan mereka telah 
menemukan dan memperbaiki bugs pada EXT3 dan VM subsystem 
pada proses pemeriksaan dan pengujian ini. Setelah melewati ribuan 
jam untuk proses pemeriksaan dan pengujian ini, mereka akhirnya 
amat sangat percaya terhadap sifat robustness dari file system EXT3 
ini. 

]  Michael K. Johnson dkk. telah melakukan uji tekanan di bawah 
kumpulan konfigurasi-konfigurasi yang besar. Pekerjaan ini telah 
menghabiskan ribuan jam untuk merencanakan load testing pada 
banyak variasi hardware dan konfigurasi file system, sebagaimana 
banyaknya kasus yang akan diuji. 
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] Michael K. Johnson dkk. telah mengatur untuk memperbolehkan 
user memilih untuk memeriksa kekonsistensian file system setelah 
terjadi unclean system shutdown, meskipun file system-nya telah 
ditandai “clean”, dengan alasan untuk menghadapi kemungkinan 
hardware menyebabkan corruption.  

 
 Hal ini disebabkan oleh gangguan atau kerusakan hardware, dan 
khususnya adalah gangguan sumber daya listrik, dapat 
menyebabkan data “sampah” ditulis hampir pada semua tempat di 
disk.  

 
 Menekan tombol reset tampaknya bukanlah pemicu dari masalah 
ini, tetapi gangguan sumber daya yang dapat diasosiasikan dengan 
kejadian seperti sambaran kilat dan pohon yang jatuh menimpa 
kabel tiang listrik lebih cenderung mengakibatkan kerusakan yang 
dapat merusak data dan jalur penyimpanan menuju disk.  
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 IDE system cenderung sedikit lebih rentan terhadap masalah ini 
daripada SCSI system dalam bagian karena disk IDE lebih 
cenderung mengimplementasikan looser caching algorithms. 

]  Feature ini diimplementasikan dengan menggunakan file /.autofsck. 
Jika root user menghapus file tersebut selama operasi normal, maka 
sistem akan menawarkan untuk memeriksa kekonsistensian file 
system pada waktu boot. Jika /.autofsck hilang dan user memilih 
untuk memaksa pemeriksaan kekonsistensian file system, maka 
efeknya akan sama seperti apabila file /forcefsck ada. 
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Perbandingan FAT32 VS NTFS  
µ  Berikut ini akan dibandingkan kinerja dan kemampuan dari FAT32 

dengan NTFS.  

µ  Kriteria-kriteria yang menjadi dasar perbandingan kedua file system 
ini antara lain : 

« Kecepatan akses 
« Ukuran partisi dan banyak file 
« Keamanan data 
« daya tahan  
« Efisiensi penggunaan disk space 
« Kecocokan dengan file system lainnya. 
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µ  Kecepatan akses 

«  NTFS dapat mengakses file dengan cepat karena NTFS 
menyimpan data atribut dalam MFT, namun jika file 
terfragmentasi menjadi banyak bagian, maka perpindahan head 
dari disk akan memperlambat pengaksesan. 

«  Pada FAT32, proses pengaksesan file akan jauh lebih lambat jika 
file terfragmentasi dan bagian-bagiannya tersebar berjauhan 
dalam disk.  

«  Pada NTFS satu cluster direpresentasikan dengan 1 bit, sehingga 
NTFS membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit untuk 
menemukan free space dibandingkan dengan FAT32.  
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«  Dalam pencarian free cluster, FAT melakukan pemeriksaan pada 
tabel FAT untuk menemukan free cluster. 

«  Secara umum NTFS mempunyai kecepatan akses file yang lebih 
baik daripada FAT32. 
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µ  Ukuran	partisi	dan	banyak	file	

«  Baik	NTFS	maupun	FAT32	mempunyai	ukuran	maksimum	partisi	
sebesar	2	terabytes.		

«  NTFS	memiliki	ukuran	maksimum	file	yang	hampir	tidak	
terbatas,	terbatas	sampai	sebesar	ukuran	partisi.	Sedangkan	
FAT32	mempunyai	ukuran	maksimum	file	sebesar	4	gigabytes.		

«  NTFS	dan	FAT32	mempunyai	jumlah	maksimum	file	yang	hampir	
tidak	terbatas.		
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«  FAT32	mempunyai	batas	maksimum	jumlah	cluster	sebanyak	
268.435.456	cluster	dalam	satu	partisi,	sedangkan	NTFS	jumlah	
cluster	maksimumnya	hampir	tidak	terbatas.		

«  Struktur	direktori	NTFS	lebih	efektif	daripada	FAT32.	jika	dalam	
suatu	direktori	terdapat	ribuan	file	maka	kecepatan	NTFS	jauh	
lebih	cepat	daripada	FAT32.		
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µ  Keamanan data 

«  NTFS memiliki built-in security, yang memungkinkan untuk 
mengatur permission dari masing-masing file maupun direktori. 
Hal ini merupakan salah satu keunggulan NTFS yang tidak 
dimiliki FAT32. 

«  keunggulan ini menyebabkan NTFS sangat baik untuk komputer 
yang berbasis network.  
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µ  Daya	tahan		

«  NTFS	menggunakan	standart	transaction	logging,	sehingga	
pemulihan	terhadap	kesalahan	yang	tidak	diinginkan	dapat	
dilakukan	dengan	mudah.		

«  FAT32	tidak	memiliki	metode	untuk	melakukan	perbaikan	dan	
pemulihan	data,	sehingga	sistem	ini	rentan	terhadap	kerusakan.		

«  NTFS	lebih	unggul	dari	FAT32	dalam	hal	daya	tahan	dan	
keamanan	data.	
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µ  Efisiensi penggunaan disk space 

«  Penggunaan disk space pada NTFS lebih hemat daripada FAT32 
karena NTFS menggunakan ukuran cluster yang lebih kecil.  

«  Ukuran cluster yang kecil membuat disk space yang terbuang 
lebih sedikit.  
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µ  kecocokan dengan file system lain 

«  Pertisi yang menggunakan NTFS hanya dapat diakses oleh 
partisi lain yang juga menggunakan NTFS. Partisi yang 
menggunakan NTFS tidak dapat dibaca oleh partisi yang 
menggunakan FAT.  

«  Partisi yang menggunakan FAT32 dapat diakses oleh partisi lain 
baik yang menggunakan FAT32 maupun NTFS.  

«  FAT32 lebih compatible, baik dengan FAT32 sendiri maupun 
NTFS.  
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Table perbandingan FAT32 VS NTFS 

Kriteria FAT32 NTFS 

Ukuran maksimum 
partisi 

2 TB 2 TB 

Jumlah maksimum 
cluster 

268.435.456  Hampir tak terbatas 

Jumlah file maksimum  Hampir tak terbatas Hampir tak terbatas 

Ukuran file maksimum  Hanya dibatasi oleh 
ukuran patrisi 

4 GB 

Nama file Maksimum 255 
karakter  

Maksimum 255 
karakter 

Security  tidak memiliki 
fasilitas file security 

Memiliki file 
permission 
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Lokasi boot sector Sector pertama Sector pertama dan 
terakhir 

System Records Mirror  Second copy of FAT MFT Mirror File 

Daya tahan dan 
pemulihan data 

Rendah  Daya tahan tinggi, 
karena menggunakan 
standart transaction 
logging 

Efisiensi penggunaan 
disk space 

Cukup baik Sangat baik 

Kinerja  Baik untuk ukuran 
partisi yang kecil  

Baik untuk ukuran 
partisi yang besar 
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Perbandingan EXT2 VS EXT3 
z  Secara umum prinsip-prinsip dalam EXT2 sama dengan EXT3. 

Metode pengaksesan file, keamanan data, dan penggunaan disk 
space antara kedua file system ini hampir sama.  

z  Perbedaan mendasar antara kedua file system ini adalah konsep 
journaling file system yang digunakan pada EXT3.  

z  Konsep journaling ini menyebabkan EXT2 dan EXT3 memiliki 
perbedaan dalam hal daya tahan dan pemulihan data dari kerusakan.  

z  Konsep journaling ini menyebabkan EXT3 jauh lebih cepat daripada 
EXT2 dalam melakukan pemulihan data akibat terjadinya 
kerusakan. 
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Hasil Polling Pemakaian File System
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No. Nama Warnet Sistem Operasi FAT32 NTFS EXT2 EXT3 Lain - lain 
1 Palm.net Win98 ü         
2 Alicia.net Win98 ü         
3 Latanete.net Win98 ü         
4 InterPark WinXP ü         
5 NCS Comp Win9x, Linux ü ü ü ü   
6 Pesona Win98 ü         
7 Star Queen Win98 ü         
8 ZakyCom Win98 ü         
9 StationCom Win98 ü         

10 KB Computer  Win98 ü       ü 
11 AJC Computer Win98 ü         
12 Pojok Com Win2000   ü       
13 Davi - net Win9x, Win2000, Linux ü ü ü     
14 Déjà vu com Win98 ü         
15 Buana net Win98 ü         
16 Dot net Win98, WinXP, Linux ü ü ü     
17 BISITEK Com Win9x, Win2000, SERVE 4.0 ü ü       
18 Life Komputer Win98, Win2000 ü         
19 TIKOM Win98, Win2000 ü         
20 Mahasin Komputer Win98, Win2000 ü         
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Tabel Hasil Polling File System 



No. Nama Warnet Sistem Operasi FAT32 NTFS EXT2 EXT3 Lain - lain 
21 Mandiri Win98, WinXP, Win ME, Win2000 ü         
22 Mili Com Win98, Win ME ü         
23 Nara Kom Win98, WinXP ü         
24 Kayanye Win98, WinXP, Win2000 ü ü       
25 Crayon Café Win98 ü         
26 Bismi.net.21 Win98, WinXP ü ü       
27 Vaness@.net Win98, Linux ü   ü     
28 Darma.net Win98 ü         
29 Magnet Win98, WinXP, Linux ü ü ü     
30 Corn Net Win98, Linux ü   ü   ü 
31 AIC Win98, Win2000 ü ü       
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