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Analiza przypadku



Dostęp do dużych dysków twardych w Windows 7 ze sterownikiem magazynu Intel 
– żaden problem, dzięki GPT Loader 

Producenci sprzętu produkują dyski twarde z geometrią, która zwiększa pojemność dysków w 
porównaniu z wcześniejszymi latami, zwiększają ich atrakcyjność i funkcjonalność dla szerszego grona  
użytkowników. Nowe dyski 3TB są idealne do przechowywania dużych plików, takich jak pliki wideo 
HD, obrazy archiwów i muzyki w formacie bezstratnej kompresji. Mogą być używane jako zewnętrzne 
urządzenia magazynujące dla komputerów i laptopów lub umieszczone wewnątrz stacji roboczych i  
komputerów domowych. 

Gdy technologia  ulepszana jest  równie  szybko,  jak  dzieje  się  to  w przypadku pojemności 
dysków twardych,  technologia  oprogramowania  również  musi  za  nią  nadążyć.  Mogą  pojawić  się 
problemy z kompatybilnością z istniejącymi systemami, a możesz nie mieć odpowiedniego budżetu,  
aby nabyć nowy sprzęt, co więcej, po co zmieniać znane i sprawdzone środowisko programistyczne, 
jeśli istnieją alternatywy do integracji nowego sprzętu?

Dyski 3TB wydają się, na pierwszy rzut oka, obsługiwane przez nowe systemy operacyjne 
Windows (Vista i nowsze), ale inne oprogramowanie systemowe może ograniczyć ich obsługę. Jedna 
taka sytuacja dotyczy kontrolerów Intel Storage Matrix Drivers for HDD, które nie pozwolą na pełny  
dostęp do całego dysku we wszystkich systemach, a występują one w 99% systemów z płytą główną  
opartą na mikroukładzie Intel. To 32-bitowe oprogramowanie zwyczajnie nie ma dostępu powyżej  
2TB, dlatego też powoduje, że większość dysku pozostaje niedostępna.

Istnieją  trzy  opcje  dla  użytkowników Windows Vista  i  nowszych  systemów operacyjnych, 
którzy chcą posiadać dysk 3TB. Mogą używać dysku twardego jako małego dysku (1TB lub mniej),  
tylko  poprzez  załączenie  go  do  komputera,  ale  oznaczałoby  zapłacenie  za  magazyn,  którego  nie 
można używać. Drugą opcją jest podłączenie dysku 3TB do dodatkowego kontrolera dysku twardego,  
co zwiększa koszty i  ryzyko naruszenia warunków gwarancyjnych sprzętu, zwłaszcza w przypadku 
markowych komputerów. 

Dostępna jest teraz trzecia, oszczędna i efektywna opcja – użycie specjalnego sterownika,  
który zastępuje macierzyste sterowniki Intel i obsługuje dyski 3TB.

Pełny, nieograniczony dostęp do dysków 3TB pod Windows Vista i nowszymi można uzyskać 
poprzez zainstalowanie sterownika GPT Loader.



Powyższa grafika pokazuje dysk twardy 3TB załączony do system operacyjnego Windows 7 
przy pomocy sterownika Intel. Dysk nie jest w pełni dostępny (tylko 768GB jest dostępne). 



Powyższa grafika pokazuje dysk twardy 3TB załączony do system operacyjnego Windows 7 
przy użyciu sterownika GPT Loader. Partycjonowany jest on z tabelą partycji  MBR, której miejsce 
podzielone jest na dwa bloki – ostatnia pozostaje niedostępna. 



Tutaj widać dysk 3TB ze schematem partycjonowania GPT w systemie ze sterownikiem GPT 
Loader. Zauważ, że pełne miejsce jest teraz dostępne.


