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       Üsna sageli tuleb ka tavalisel arvutikasutajal valida just tekitatud partitsioonile sobiv
failisüsteem.Operatsioonisüsteemi Windows versioonide kasutajad seisavad sageli teelahkmel: kas valida “vana hea” FAT32 või “uus ja paljukiidetud” NTFS (New Technology File System).
Lihtsustatud ja kõigile arusaadav vastus on:jõudlus on NTFS puhul suurem suuremate kettamassiivide puhul, FAT32 toimib paremini väiksemate ketastega. 
                Maksimaalne faili nimepikkus on nii FAT32-s kui NTFS-is 255 tähemärki. 
Järgnevalt uurime lähemalt NTFS-i turvalisuse aspektist.
Valides NTFS failisüsteemi, saame võrreldes FAT-failisüsteemiga teatud turvalisuse tagatise.FAT on mõeldud PC arvuti üksikkasutajale, NTFS seevastu tagab erinevatele kasutajatele võikasutajagruppidele vastavad juurdepääsuõigused failidele. 
NTFS-i kõrge turvalisuse tase ei taga kogu arvutisüsteemi turvalisust -NTFS turvalisus on tegelikult vaid alamhulk operatsioonisüsteemi turvalisusest.
Failide puhul NTFS-i all saab rääkida nende omanikust, failiõiguste päritavusest ja failide ning kaustadeõiguste muutmise jälgitavusest administraatori poolt.
Failidele ligipääsetavust reguleerivad ACL-id ehk access control listid.
System Access Control List (SACL) on kontrollitav süsteemi poolt ja
Discretionary Access Control List (DACL) selleks õigusi omavate kasutajate poolt.
ACL kannab päritavuse kaudu oma väärtused üle päritavatele failidele või kaustadele.
Windows NT kasutab nn. staatilist päritavust, Windows 2000 dünaamilist.
Põhimõtteline vahe seisneb selles, et dünaamilise päritavuse puhul muutuvad
vanemkataloogi ACL-i muutmisel automaatselt ka alamkataloogide ACL-andmed.
Lihtsustatult määravad ACL-id erinevatele kasutajatele ja kasutajagrupppidele
failide ja kaustade lugemis-,kirjutamis-,käivitamis-,kustutamisõigused.
Lisaks veel juurdepääsuõiguste muutmise õigus, õigus faili omanikku muuta ning  õigus kustutada kaust koos alamkaustade ja failidega, isegi kui kasutajal pole tegelikult õigusi neid alamkaustu või faile kustutada(kuid on õigus kustutada vanemkataloogi).
Tegelikult on erinevaid õigusi 13, kuid kasutajatele nähtavaks-kasutatavaks muutusid need alles Windows 2000 ilmumisega (või NT kasutajale kes on installeerinud vähemalt Service Pack 4).
NTFS failisüsteem näeb igat faili või kausta (ka metaandmeid) kui failiatribuutide hulka Master File Tabel-is (MFT). Failiatribuudid võivad MFT-s olla kas residentselt või mitteresidentselt.Näiteks faili nimi ja nn. ajatempel (time stamp) on püsivalt MFT-s, samas on enamus failiinfost MFT-s esindatud mitteresidentselt - on
näiteks mõeldamatu, et faili atribuutide hulka kuuluv faili sisu andmetena püsivalt MFT-s oleks. Selleks on MFT-s atribuut Attribute List , mis sisaldab nende failiatribuutide kohta käivaid kirjeid mäluruumile kõvakettal, mis MFT-sse ei mahu.
MFT on analoogne FAT failisüsteemi failipaigutustabeliga(file allocation table ).
MFT  sisaldab sagedasti tarvis minevaid  süsteemifaile ja indekseid ning haarab vaikimisi 12,5% kõvakettaruumist, kuhu ei saa kasutaja andmeid salvestada.
NTFS5 failisysteem sisaldab endas failide krüpteerimist süsteemi EFS(Encrypting File System) abil, mis välistab  kurikaelte pahateod, sest faili suudab dekrüpteerida ainult volitatud isikud ja eriprogrammid. Paljud arvutikasutajad ei tea, et ka siis kui fail on tavavahenditega kustutatud või isegi ketas formaaditud, on ikkagi võimalik vabalt kättesaadavate vahenditega faili sisu taastada.
Seega, kui me kustutame faili, ei kao see fail füüsiliselt kuhugi, me oleme vastava
kettaruumi vaid vabastanud, et võimaldada uute failide salvestamist vanade
ülekirjutamise teel.
NTFS5 krüpteerimisvõimalus turvab ka sellise probleemi eest, sest failile
saab ligi ikkagi selleks volitatud isik.Failidega opereerimisel on krüpteerimisprotsess läbipaistev (kui omatakse operatsioonideks õigusi), kui õigusi pole, kuvatakse teade "Access denied".
Samuti võimaldab NTFS failisüsteem kaitsta andmete kadumise eest juhul kui näiteks arvuti jookseb kokku, sest NTFS salvestab automaatselt lahtiolevate failide sisu transaktsioonide tabelisse, kust seda hiljem on võimalik taastada (system recovery).
NTFS kindlustab seega andmete integreerituse kõikidel tema poolt hallatavates kettajagudes, käivitades automaatselt kõvaketta taastamisprotseduuri (HDD recovery) peale esimest restarti esinenud kettaprobleemi järel.
Kui tekitatakse esimene partitsioon kettale, luuakse samas ka MBR(Master Boot Record), mis sisaldab endas mõningast koodi arvuti alglaadimiseks ja
partitsioonitabelit. Kui FAT16 ja FAT32 puhul on MBR asukoht staatiliselt määratud, siis NTFS-is on esimese mälupesa aadress dünaamiliselt määratav.Sellist tehnikat nimetatakse cluster remapping.
See on hea näiteks puhul kui on tekkinud bad sector MFT mäluruumi kohale:
on võimalik paigutada MFT teisele kohale (partitsioon tuleb siiski ümber vormindada).
Siiski, kui kettakahjustus on tekkinud boot sector’I või Master Boot Sector’i  kohale, pole enamasti andmed kettal kättesaadavad.
NTFS  hoiab  andmeid ketta struktuuri kohta e. metadatat  11 failis.
Näiteks fail $BADCLUS hoiab infot tekkinud bad sectorite kohta. Siis teab süsteem, et antud mäluklastrid on kasutuskõlbmatud ja andmeid tuleb salvestada mujale. Fail $BITMAP on suur bitimassiiv, mis kujutab ketta täituvust klastrite (clusters)  kaupa. Kui bitt on 0, siis on vastav klaster vaba, kui aga 1, siis on kasutuses.Märgend $ failide ees muudab faili kasutajale nähtamatuks.
NTFS-i kasutamisel saab igale kasutajale määrata kettakvoote, st igale kasutajale saab määrata  maksimaalne kettaruum, mida ta võib kasutada.
NTFS faili maksimaalsuurus on  piiratud vaid ketta suurusega, FAT32-s saab faili maksimaalsuuruseks olla 4GB.Tegelikult on MFT ise samuti üks muutuva suurusega fail.
Kui MFT on kahjustatud, loeb NTFS tema duplikaatfaili  $MFTMIRR, mis paikneb ketta loogilises keskmes (MFT ise paikneb ketta algusosas).
MFT failile ligipääsemise kiirus mängib suurt rolli NTFS draivi jõudluses, sest kuna MFT on fail, võib ta saada fragmenteeritud. Kuigi ta paikneb erinevalt teistest failidest kettal järjestikulistel klastritel, on tal siiski muutuv suurus, võib mõni fail paikneda kettal  vahetult peale MFT-le määratud mäluosa.Järelikult peab MFT  otsima vaba kettaruumi kuskilt mujalt ja see põhjustabki fragmenteeritust. Probleemi lahendamiseks eraldab NTFS MFT jaoks teatud varuruumi (MFT-Zone), kuhu tavalisi faile salvestada ei saa.
Kui kettaruumi hakkab failide salvestamiseks väheks jääma, laseb MFT faile salvestada ka MFT-Zone’i, mis põhjustab MFT faili fragmenteerituse, mida NTFS vahenditega kõrvaldada ei saa. MTF-Zone’i suurust saab muuta alates Windows NT SP4-st registrist, muutes  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
väärtust NtfsMftZoneReservation (12,5%,25%,37,5%,50% NTFS kettajao suurusest).
NTFS pakub tõhusat võimalust ketta kompresseerimiseks, mis võimaldab kettaruumi säästa. Kui arvutil on suhteliselt kiire protsessori juures suht aeglane kõvaketas, on selline tegevus üsna mõistlik, sest andmete lugemine ja dekompressimine toimub mälus kiiremini kui aeglasel kõvakettal. See on aga kahe otsaga asi, sest näiteks suuremate kettajagude kui 8GB puhul väheneb arvuti jõudlus andmetihenduse järel juba tunduvalt.
Samuti pole mingit mõtet kompresseerida kompresseerimatuid andmeid nagu JPG või ZIP failid. Et andmetihendust läbi viia, tuleb lihtsalt Windows Exploreris kettajao/faili/kausta Properties  lahti võtta ja märgistada Compressed kastike.
                             Kuna NTFS-i kataloogi struktuuri aluseks on efektiivne  andmestruktuur – binomiaalpuu, siis failide otsimisaeg ei sôltu lineaarselt nende arvust.
Kataloogi struktuuri keerukus ja failide arv kataloogis ei piira samuti töö kiirust.
Normaalseks tööks nôuab NTFS vähemalt 64MB operatiivmälu.
Samas pidurdavad töökiirust aeglased kettad ja ilma Bus Mastering’ta kontrollerid.
                     Nii nagu Microsoft alguses plaanis FAT-i DOS-i jaoks (mis väljus aga selle operatsioonisüsteemi piirest), nii valmistati ka NTFS tegelikult Windows NT-le. Kuid ka NTFS väljus  ühe operatsioonisüsteemi raamidest. Siinkohal võib väita, et tänapäeva infotehnoloogia arendustegevuse kaks printsiipi: turvalisus ja standariseeritus, on täiel määral esindatud ka NTFS puhul.  
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