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SIEDEM GŁÓWNYCH WSKAZÓWEK DLA MIGRACJI SYSTEMU NA NOWE DYSKI  O DUŻEJ 

POJEMNOŚCI  

 

Wzrastająca popularność najnowszych dysków twardych o dużej pojemności, wraz z rosnącą liczbą 

dysków półprzewodnikowych (SSD) dla domowych użytkowników i małych firm sprawia, że migracja systemu 

staje się coraz ważniejsza. Artykuł ten opisuje niektóre problemy i ich najlepsze rozwiązania, aby pomóc 

użytkownikom w wykonaniu migracji przy pomocy łatwych i szybkich metod. 

ZWIĘKSZANIE  PARTYCJI  

Migracje wykonywane są głównie, gdy sprzęt komputerowy jest wymieniany lub uaktualniany. 

Obecnie wielu użytkowników chce posiadać dyski twarde o dużej pojemności, gdyż są one teraz w przystępnej 

cenie. Pomimo, że możesz zachować obecny rozmiar partycji podczas migracji na większy dysk twardy, 

sensowniejsze wydaje się jednak zwiększenie niektórych z nich proporcjonalnie.  

Możesz skopiować wszystkie partycje jedną po drugiej, a następnie zmienić ich rozmiar ręcznie lub 

wykonać pełną migrację w jednym etapie. Hard Disk Manager lub Drive Copy zawierają narzędzia, które 

automatycznie zmieniają rozmiar partycji podczas migracji, zgodnie z optymalnymi parametrami. 

ZMNIEJSZANIE PARTYCJI 

Dyski SSD stają się coraz popularniejsze wśród użytkowników notebooków, częściowo z powodu 

ważnych zalet w porównaniu z tradycyjnymi dyskami twardymi: lepszy czas dostępu i szybkości parametrów 

odczytywania, odporność na  uszkodzenia fizyczne oraz mniejsze wymiary. Jednakże dyski SSD, są nadal drogie, 

zwłaszcza modele o dużej pojemności. Czynnik ten odgrywa ważną rolę dla nowego właściciela, ponieważ może 

zostać zmuszony do zakupu dysku SSD o mniejszej pojemności niż jego aktualny dysk twardy. Ponieważ dyski 

SSD są idealne do przechowywania systemu i aplikacji oraz ponieważ laptopy mogą zawierać tylko jedno 

wewnętrzne urządzenia magazynujące, opcja zmiany rozmiaru partycji systemowej na mniejszą jest dość 

użyteczna.   

Na przykład, Twój notebook posiada dysk twardy o pojemności 250 GB z dwiema partycjami 120 GB i 

chcesz dodać SSD. Nabyłeś dysk SSD o wielkości 50 GB i chcesz przenieść ważne aplikacje systemowe i 

podstawowe na ten dysk, a mniej potrzebne dane przechowywać na nośniku wymiennym. 

Plan działania jest następujący: 

• Migracja całego oprogramowania programistycznego poprzez skopiowanie wszystkich partycji na dysk SSD 

lub transfer pojedynczego woluminu systemowego za pomocą Hard Disk Manager lub Drive Copy. 

• Skopiowanie mniej ważnych danych na zewnętrzny dysk twardy lub pamięć flash. 

MIGRACJA NA DYSK TWARDY 3TB 

Pojawienie się dysków o pojemności 3TB, w przystępnej cenie, sprawiło, że są one popularną opcją dla 

uaktualnienia systemu. Jednakże używanie dysków o dużej pojemności ma jedną główną wadę: tradycyjny 

schemat partycjonowania MBR nie pracuje z dyskiem twardym większym niż 2TB. Nie ma możliwości dodania 

rekordu woluminu przekraczającego limit 2TB. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie schematu 

partycjonowania GPT, który nie ma tego ograniczenia.  
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Problem ten nie dotyczy tylko migracji systemu na dysk twardy 3TB, jeśli system operacyjny Windows 

był oryginalnie zainstalowany na woluminie GPT. Jeśli jednak system operacyjny był zainstalowany na 

tradycyjnym woluminie MBR, po migracji na dysk twardy 3TB, narzędzia spowodują brak możliwości rozruchu 

systemu operacyjnego i/lub brak dostępu do miejsca dysku przekraczającego limit 2TB. Firma Paragon 

opracowała metodę, która pomaga rozwiązać problem migracji systemu operacyjnego MBR na dyski 3TB. 

Specjalny sterownik pozwala na dostęp do miejsca dysku przekraczającego limit 2TB i zachowuje możliwość 

rozruchu systemu operacyjnego, nawet jeśli był on wcześniej zainstalowany na woluminie MBR.   

WYKLUCZANIE DANYCH PODCZAS MIGRACJI  

Możesz chcieć wykluczyć określone dane podczas migracji, na przykład – stare dokumenty, 

tymczasowe pliki lub pliki multimedialne. Możesz skopiować partycję z pomocą dowolnego standardowego 

narzędzia do klonowania, a następnie wyszukać te dane i je usunąć. Lub, możesz usunąć zbędne dane 

wcześniej, a następnie skopiować partycję. Główną wadą tych metod żmudna praca ręczna. Hard Disk Manager 

lub Drive Copy mogą automatycznie wykluczyć te pliki i foldery podczas migracji. Możesz ustawić filtry i 

program wykona te zadania bez udziału użytkownika. Możesz również przenieść system na dysk o mniejszej 

pojemności niż oryginalny wolumin, poprzez wykluczenie zbędnych danych.  

WYRÓWNYWANIE WOLUMINU 

Wprowadzenie najnowszych dysków twardych i dysków SSD stworzyło nowy problem wyrównywania 

woluminu, spowodowany jest on zmianami w rozmiarze sektora. Poprzez zmieniania rozmiaru sektora z 512 

bajtów na 4 kilobajty, niektóre tradycyjne metody partycjonowania dysku stały się przestarzałe i szkodliwe.  

Niewyrównane partycje powodują spadek ogólnej wydajności nowych dysków twardych/dysków SSD. 

Żywotność dysków SSD może zostać znacząco zmniejszona w rezultacie wielu zbędnych operacji odczytu/zapisu 

spowodowanych przed niewyrównane partycje. 

Używanie poprawnych narzędzi do migracji, aby skopiować woluminy eliminuje te problemy. Składnik 

Migrate OS to SSD jest oprogramowaniem, które rozpoznaje wyrównywanie i automatycznie umieszcza 

partycje zgodnie z określonymi sektorami 4K, pozostawiając wydajność systemu i niezawodność dysku SSD 

nienaruszoną.  

ZABEZPIECZANIE WOLUM INÓW SPECJALNYCH   

Microsoft Reserved Partition (MRP) to specjalny wolumin, który Windows 7 może utworzyć podczas 

instalacji. Zawiera on ważne dane dla rozruchu systemu i powinien być zawsze dostępny na dysku twardym z 

systemem operacyjnym, na którym został utworzony.   

Składnik Migrate OS to SSD traktuje te woluminy odpowiednio i umieszcza nienaruszone na 

docelowym dysku twardym/dysku SSD, aby nie wpływać w żaden sposób na ważne dane lub możliwość 

rozruchu.  

ZABLOKOWANE PLIKI I RESTART SYSTEMU 

Nie możesz kopiować woluminów podczas, gdy uruchomiony jest system operacyjny lub aplikacje lub 

otwarte są pliki. Masz dwie opcje: zatrzymać system operacyjny, wszystkie aplikacje, uruchomić ponownie 

komputer i skopiować wszystkie dane na nośnik rozruchowy i specjalne środowisko. Lub, użyj narzędzia, które 

może kopiować woluminu z uruchomionego systemu operacyjnego za pomocą specjalnych sterowników i 

technologii. 
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Składnik Migrate OS to SSD używa technologii „Hot copy”, aby natychmiast skopiować dowolny 

wolumin niezależnie od tego czy jakiekolwiek otwarte pliki/aplikacje są uruchomione. Możesz wykonać 

migracje systemu bez konieczności ponownego uruchamiania systemu i użyć tego narzędzia do utworzenia 

kopii zapasowej danych.    

 

 

 


