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Koncepcja produktu 

Główni odbiorcy 
 

Migrate to 3TB to podręczne rozwiązanie, które rozwiązuje problem z niekompatybilnością 

pomiędzy nowoczesnymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows i dyskami twardymi większymi 

niż 2TB. Jest to ważne narzędzie, dla każdego użytkownika, który przenosi środowisko 

programistyczne na dyski twarde o dużej pojemności.   

Dyski twarde o pojemności 3 terabajtów są teraz dostępne i używane na całym świecie. 

Istnieją jednak problemy z kompatybilnością w Vista i nowszych wersjach systemów operacyjnych 

Windows. Problemy te są ważne podczas kopiowania środowiska programistycznego ze starszego, 

mniejszego dysku, na nowy większy. Dyski skonfigurowane ze schematem partycjonowania Master 

Boot Record (MBR) nie obsługują dysków większych niż 2^32 bajtów lub rozmiaru 2TB. Wszystkie 

systemy operacyjne i wiele innych obsługuje MBR domyślnie. Nie ma problemu, jeśli pracujesz z 

Windows na 2TB dysku twardym, pojawia się on podczas migracji na większy dysk twardy, Windows 

nie będzie miał możliwości dostępu do miejsca powyżej limitu 2TB. Windows Vista i nowsze wersje 

tworzą schemat partycjonowania MBR podczas procedury instalacji, więc jeśli kopiujesz te 

środowiska na dysk 3TB, nie będziesz mied dostępu do pozostałego 1TB miejsca dysku. 

Rozwiązaniem tego problemu jest specjalna kombinacja schematów partycjonowania MBR-

GPT, którą można utworzyd na dużym dysku twardym. Partycje z oryginalnego dysku twardego mogą 

zostad skopiowane na nowy dysk twardy i uzyskad dostęp do 3TB przy użyciu woluminów GPT za 

pomocą specjalnego sterownika zintegrowanego z systemem operacyjnym. Po tej operacji, Windows 

uzyskuje dostęp do całego miejsca dysku i można wykorzystad pełną pojemnośd dysków twardych.    

Migrate to 3TB pozwala pomyślnie wykonad następujące scenariusze:  

• Kopiowanie Windows Vista (i nowszych) na dysk twardy 3TB 

• Uruchamianie Windows Vista (i nowszych) na dysku 3TB 

• Dostęp do pełnego miejsca dysku twardego 3TB z Windows Vista (i nowszych) 

 

Grupa potencjalnych odbiorców:  

• Administratorzy IT 

• Użytkownicy domowi 

• Dostawcy usług 

• Specjaliści aktualizacji 

 

Główne cechy wyróżniające Paragon Migrate OS to SSD:  

• Prostota 



• Wygoda 

• Możliwośd zmiany rozmiaru partycji 

• Rozpoznanie potrzeby wyrównywania 

•  rozpoznanie Microsoft Reserved Partition  

• Kopiowanie „Hot Copy”, bez konieczności ponownego uruchamiania Windows 

• Automatyczna instalacja sterownika  

Te cechy są ważne dla tych użytkowników, którzy chcą w wygodnych sposób przenieśd system 

Windows z jednego dysku na dysk 3TB, ale chcą uniknąd skomplikowanych zadao technicznych. 

Pierwsze kroki 

Zalecane środowisko docelowe 
 

Paragon Migrate to 3TB może bezproblemowo pracowad na rożnych konfiguracjach komputerowych. 

Konieczne wymagania: 

• System Windows Vista lub nowszy system operacyjny z dwoma dyskami twardymi, jednym 

mniejszym, a drugim większym niż 2TB  

• Musisz byd zalogowany jako administrator systemu, aby zainstalowad Migrate to 3TB  

Instalacja Migrate to 3TB  
 

Narzędzie instalatora ma standardowy interfejs użytkownika i zestaw etapów instalacji. 

Używanie Migrate to 3TB  
 

Po zainstalowaniu, uruchom program z listy programów w menu Start lub poprzez kliknięcie na 

odpowiedni skrót na pulpicie.  



 

1. Wyświetli się okno programu. Wybierz “Clone Hard Disk”.  

 

2. Kliknij “Next” na stronie powitalnej kreatora.   



 

3. Wybierz pierwszy dysk twardy do skopiowania.  

 

 



4. Wybierz dysk 3TB jako miejsce docelowe dla migracji.  

 

5. Zwród uwagę, że wszystkie dane dysku twardego wybranego jako docelowy, zostaną usunięte 

podczas migracji. 

 



 

6. Ustaw następnie opcje kopiowania. Zaznacz pole wyboru “Migrate to Retained GPT”, 

pozostawiając inne opcje niezmienione.  

 

7. Przejrzyj schemat partycjonowania utworzony na dysku 3TB. Możesz zmienid rozmiar partycji, ale 

tylko przy ograniczeniu do 2TB; pozostałe miejsce dysku będzie dostępne po migracji. 



 

8. Zastosuj zmiany fizycznie i wykonaj operację.  

 

9. Program wykona operację.  



 

 

10. Po zakooczeniu wyłącz komputer, usuo oryginalny dysk twardy i uruchom system z dysku 3TB.  

 



W tym środowisku możesz utworzyd wolumin pozostałego miejsca dysku przy pomocy wygodnej 

metody, na przykład konsoli Windows Disk Management.  

Podsumowanie 
 

Rozwiązanie Migrate to 3TB to proste narzędzie, które przenosi środowisko programistyczne 

Windows na nowy większy dysk twardy. Pomimo braku kompatybilności systemu operacyjnego z 

dyskami 3TB, program rozwiązuje ten problem przy pomocy specjalnej kombinacji schematów 

partycjonowania i zapewnia dostęp do pełnego dysku 3TB. 


