
Giới thiệu
Các ổ đĩa cứng SATA hiện nay có thể lưu trữ lên đến 3 TB dữ liệu trên một ổ đĩa cứng đơn. Với những mức dung lượng cao như vậy chắc 
chắn sẽ nảy sinh các vấn đề về khả năng tương thích. WD hiện đang dẫn đầu trong ngành, mang đến cho bạn các giải pháp nhằm giảm 
thiểu những vấn đề về khả năng tương thích khi mang đến các ổ đĩa cứng dung lượng 2,19 TB và lớn hơn.

Tờ Thông tin này sẽ giúp làm rõ cách bạn tận dụng công nghệ ổ đĩa cứng mới nhất trên các hệ thống ngày nay của bạn với những thành 
phần tiêu chuẩn. WD mang đến những giải pháp để sử dụng các hệ thống hiện thời, có sẵn; bạn không cần phải chờ đợi phần còn lại của 
hệ thống theo kịp.

Tối ưu hóa Các Hệ thống Tiêu chuẩn dành cho Ổ Đĩa cứng Dung lượng Lớn
Những giới hạn của Kích thước Cung từ 512 byte
Những hệ điều hành xưa cũ như môi trường máy tính Windows® XP với BIOS legacy và kiểu bảng phân vùng Master Boot Record (MBR) 
đang đối diện một rào cản tại mức dung lượng 2,19 TB bởi chúng chỉ có thể ghi địa chỉ cho dung lượng đến 232 khối luận lý x (kích thước 
cung từ) và kích thước cung từ thông dụng nhất chỉ có 512 byte. Hãy tính thử và bạn sẽ có được mức giới hạn dung lượng là 2,19 TB 
(2.199.023.255.552 byte). Một vài hệ điều hành, chẳng hạn như Windows XP, chỉ hỗ trợ khởi động từ một ổ đĩa được định dạng phân vùng 
MBR (Master Boot Record); do đó sẽ có một số hạn chế khi chuyển sang một ổ đĩa cứng dung lượng lớn hơn. BIOS của hệ thống và các 
trình điều khiển của hệ điều hành đều phải hỗ trợ về dung lượng và cấu trúc vật lý của một ổ đĩa cứng để có thể khởi động và vận hành 
chính xác hệ thống. Việc hỗ trợ này phải diễn ra xuyên suốt vài lớp phần mềm để có thể khởi động hệ thống thành công.

WD Mang đến Những Giải pháp Vượt qua Kích thước Cung từ 512 byte (Lớn hơn 2,19 TB)
Với sự dẫn đầu về mật độ không gian lưu trữ của mình, WD đang đi tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp cho những ổ đĩa cứng 
lớn hơn 2,19 TB bằng cách cộng tác chung với những đối tác trong ngành, những nhà cung cấp hệ thống và các nhà cung ứng hệ điều 
hành. Việc hỗ trợ các ổ đĩa cứng lớn hơn rào cản dung lượng 2,19 TB hiện nay đồng nghĩa với việc thực hiện những giải pháp này thành 
công để tích hợp các ổ đĩa cứng dung lượng cao.

Sự hỗ trợ từ các hệ điều hành:

Việc khởi động một ổ đĩa cứng dung lượng lớn đòi hỏi một hệ thống có Giao diện Phần mềm Cơ sở Khả biến Thống nhất (Unified 
Extensible Firmware Interface, UEFI) sử dụng các Bảng Phân vùng Định danh Toàn cục (Globally Unique Identifier, GUID). Windows sẽ 
yêu cầu hệ điều hành phiên bản 64-bit.
Hệ thống lưu trữ thứ cấp có thể sử dụng cho các hệ điều hành 32-bit và 64-bit bằng cách sử dụng Phân vùng GPT cùng với các hệ thống 
legacy hoặc UEFI.
Windows XP không hỗ trợ các kiểu phân vùng mới hơn, ví dụ như GPT để có thể cho phép mang đến các ổ đĩa cứng lớn hơn 2,19 TB. 
XP hiện không còn được hỗ trợ.
Các nhà cung cấp giải pháp lưu trữ USB đã giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến các Ổ Đĩa cứng Lớn bên trong phần mềm cơ sở 
(firmware) USB Bridge. Một số nhà cung cấp đã đưa ra các ổ đĩa cứng dung lượng lớn là ổ đĩa đơn sử dụng các kích thước cung từ lớn 
hơn trong lúc một số khác lại đưa ra ổ đĩa cứng dung lượng lớn là một hoặc nhiều ổ đĩa cứng nhỏ hơn so với ổ chủ. Vui lòng tham khảo 
nhà cung cấp USB Bridge để có thêm các chi tiết về những giải pháp thực hiện của họ.
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1* Hiện nay WD không trực tiếp cung cấp hỗ trợ cho các ứng dụng này. Chúng tôi đã nỗ lực làm việc với các đối tác của mình và có thể sẽ đưa ra các giải pháp. Các nhà cung cấp HBA và RAID Controller vẫn đang phát 
triển những giải pháp cho các ứng dụng này.

2* Có thể sử dụng các giải pháp Linux. Vui lòng tham vấn nhà cung cấp Hệ điều hành của bạn về việc sử dụng các ổ đĩa cứng Dung lượng Lớn.
3* Cần có khe PCI-E còn trống cho HBA. Chỉ được hỗ trợ bằng cách sử dụng các trình điều khiển Advanced Host Controller Interface (AHCI) riêng của Windows.
4* Apple Bootcamp hiện chưa được hỗ trợ. Hỗ trợ bị giới hạn chỉ dành riêng cho hệ điều hành.
5* Hỗ trợ khởi động cần có một hệ thống Hỗ trợ UEFI và phiên bản 64 bit của Hệ điều hành.
6* Kiểm tra với nhà cung cấp USB Bridge để xác nhận nếu các Ổ Đĩa cứng Lớn được hỗ trợ và hỗ trợ như thế nào.

Ổ Đĩa cứng Dung lượng Lớn
Tờ Thông tin

Ngành công nghiệp ổ đĩa cứng đang đáp ứng những thách thức về kỹ thuật khi 
mang đến những ổ đĩa cứng SATA dung lượng 3 TB



Ổ Đĩa cứng Dung lượng Lớn

Những Tiến bộ trong Ngành Có thể Chế tạo những Ổ đĩa Dung lượng Lớn
Có một số tiến bộ trong ngành có thể giúp chế tạo các ổ đĩa dung lượng lớn:

Sử dụng các Kích thước Cung từ Lớn hơn
Một cách để phá vỡ giới hạn 2,19 TB là sử dụng kích thước cung từ lớn hơn và giữ nguyên số lượng khối địa chỉ. Bằng cách sử dụng các 
kích thước cung từ 4096 (4K) byte sẽ cho phép các hệ thống ghi địa chỉ cho dung lượng tối đa là 232 x 4096 byte tương đương với 17,59 TB. 
Rất tiếc là thông qua thử nghiệm, WD đã xác định rằng điều này là không khả thi tại thời điểm này do có quá nhiều khả năng không tương 
thích ứng dụng với các thiết bị sử dụng các kích thước cung từ trên 512 byte. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ổ đĩa cứng đang làm việc với 
các đối tác trong ngành để đưa ra những kích thước cung từ cơ bản lớn hơn trong tương lai.

WD đã chuyển đổi sang sử dụng các kích thước cung từ 4096 bytes hoặc kích thước cung từ vật lý 4 KB trên một số model ổ đĩa cứng; 
đây chính là nói đến công nghệ Advanced Format (AF) (Công nghệ Định dạng Nâng cao). Mặc dù ổ đĩa có thể sử dụng kích thước cung từ 
là 4096 byte để lưu trữ dữ liệu trên phương tiện này, nó vẫn thông báo và mô phỏng một ổ đĩa sử dụng 512 byte (512e) để tránh không 
tương thích với ứng dụng.

Sử dụng GPT thay vì MBR
Giải pháp được chấp nhận bởi ngành công nghiệp ổ đĩa cứng đó chính là sử dụng Bảng Phân vùng GUID, còn được biết đến dưới tên gọi 
GPT, thay cho các bảng phân vùng Master Boot Record (MBR). UEFI là một nỗ lực của cộng đồng bởi rất nhiều công ty trong lĩnh vực máy 
tính nhằm đổi mới quá trình khởi động. Phương pháp phân vùng này mang lại tối đa 18 Exabyte (264) Định Địa chỉ Khối Luận lý (Logical 
Block Addressing). Các hệ thống hỗ trợ UEFI hiện đang sẵn sàng tung ra thị trường và vẫn còn nhiều sản phẩm khác đang được chuẩn bị. 
Việc khởi động hệ điều hành Windows hiện thời từ một ổ đĩa cứng lớn hơn 2,19 TB đòi hỏi hệ thống đó phải hỗ trợ UEFI, sử dụng hệ điều 
hành phiên bản 64-bit và sẽ tạo ra, sử dụng các bản phân vùng GPT.

Tiêu chuẩn kỹ thuật UEFI định nghĩa một kiểu model mới cho giao diện giữa các hệ điều hành và phần mềm cơ sở nền tảng. Giao diện này 
bao gồm các bảng dữ liệu có chứa các thông tin liên quan đến nền hệ thống (platform), kèm theo các lệnh gọi khởi động và dịch vụ runtime 
dành cho hệ điều hành và chương trình nạp (loader) của nó. Kết hợp cùng với nhau, chúng sẽ cung cấp một môi trường tiêu chuẩn để khởi 
động hệ điều hành và chạy các ứng dụng tiền-khởi động.

Tiến hành Các Giải pháp Tạm thời của WD để Mang đến Ổ Đĩa cứng Dung lượng Lớn
Các bo mạch chủ hiện tại sử dụng BIOS legacy (không hỗ trợ UEFI) và các hệ điều hành sẵn sàng hỗ trợ GPT như Windows Vista hoặc 
Windows 7, kết hợp với các trình điều khiển lớp lưu trữ phù hợp có thể sử dụng các ổ đĩa cứng lớn hơn 2,19 TB làm hệ thống lưu trữ thứ cấp; 
tuy nhiên hiện vẫn còn một số nhà cung ứng bộ chuyển đổi kênh chủ (Host Bus Adapter, HBA) và bộ chipset chưa cung cấp các trình điều 
khiển hỗ trợ ổ đĩa cứng lớn hơn 2,19 TB. Để cung cấp một giải pháp cho nhiều loại vấn đề về tương thích này, WD đang kết hợp các ổ đĩa 
cứng dung lượng lớn WD Caviar® Green™ 2,5 TB và 3 TB với HBA tương thích AHCI mà khi cài đặt sẽ cho phép hệ điều hành sử dụng một 
ổ đĩa cứng nhận biết được nhằm hỗ trợ các ổ đĩa cứng dung lượng lớn một cách chính xác. Việc kết hợp này mang lại một giải pháp ngắn hạn 
cho đến lúc các trình điều khiển lớp lưu trữ và phần mềm hệ thống có hỗ trợ các ổ đĩa cứng dung lượng lớn bắt đầu xuất hiện.

Ví dụ Minh họa: Người dùng đầu cuối nếu quyết định bổ sung một ổ đĩa thứ cấp vào hệ thống máy vi tính để bàn hiện có trong đó kết 
hợp bộ chipset chẳng hạn như chipset Intel trên một bo mạch chủ legacy (không hỗ trợ UEFI) và chạy hệ điều hành như Windows, thì 
trình điều khiển lớp lưu trữ của bên thứ 3 có thể không hỗ trợ ổ đĩa cứng lớn hơn 2,19 TB một cách bình thường. Nếu gắn trực tiếp 
ổ đĩa cứng dung lượng lớn vào SATA controller riêng của bo mạch chủ, trình điều khiển của bên thứ 3 có thể kết hợp với ổ đĩa và 
ổ đĩa đó sẽ không nhận biết đầy đủ dung lượng của ổ đĩa, dẫn đến vấn đề về khả năng không tương thích. Việc thử gỡ cài đặt trình 
điều khiển có thể làm cho cả hệ thống không thể hoạt động.

Tuy nhiên, khi ổ đĩa được gắn với HBA do WD kết hợp, hệ điều hành Windows sẽ nạp các trình điều khiển AHCI riêng mà sẽ hỗ trợ 
các ổ đĩa cứng dung lượng lớn một cách chính xác và cho phép phân vùng cũng như sử dụng ổ đĩa đó bình thường.

Ví dụ ở trên chỉ là một trong nhiều trường hợp khi HBA do WD kết hợp sẽ giải quyết được vấn đề do trình điều khiển không tương thích.

Bạn Có thể Tận dụng Ổ Đĩa cứng Dung lượng Lớn Như thế nào
WD mang đến nhiều tùy chọn mà bạn có thể dùng để tận dụng các ổ đĩa cứng dung lượng lớn, ngay cả trên các cấu hình hệ thống máy vi 
tính có trang bị những công nghệ ngày nay.

Thực hiện việc kết hợp của WD (các ổ đĩa cứng dung lượng lớn WD Caviar Green 2,5 TB và 3 TB có HBA tương thích AHCI) nhằm cho 
phép hệ điều hành hệ thống của bạn sử dụng ổ đĩa cứng nhận biết được nhằm hỗ trợ các ổ đĩa cứng dung lượng lớn một cách chính xác.
Việc đưa ra loại ổ đĩa cứng WD dung lượng lớn làm ổ đĩa khởi động hệ thống sẽ đòi hỏi một hệ thống có hỗ trợ UEFI và sử dụng các 
phân vùng GPT. Windows sẽ yêu cầu hệ điều hành phiên bản 64 bit.
Việc đưa ra loại ổ đĩa cứng WD dung lượng lớn trong những hệ thống legacy sẽ cho phép sử dụng ổ đĩa cứng dung lượng lớn làm hệ 
thống lưu trữ thứ cấp và sẽ sử dụng các phân vùng GPT.

Đánh giá những nguyên do đối với các hệ điều hành trên nền Windows ở trên nhằm giúp xác định những tùy chọn nào có được cho việc 
đưa ra các ổ đĩa cứng dung lượng lớn rên các hệ thống hiện thời của bạn, đồng thời giúp bạn lập kế hoạch cho hệ điều hành cũng như các 
kế hoạch mua sắm hệ thống máy vi tính trong tương lai.

Liên hệ người đại diện WD để biết thêm thông tin và hỗ trợ về các ổ đĩa cứng dung lượng lớn hoặc ghé thăm trang web của chúng tôi tại 
http://products.wdc.com/largecapacitydrives.

Western Digital, WD, logo WD, WD Caviar và Put Your Life On It là các nhãn hiệu thương mại đã 
được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác; WD Caviar Green là nhãn hiệu thương mại của Công 
ty Western Digital Technologies, Inc. Các dấu hiệu khác có thể được đề cập trong đây là thuộc về các 
công ty khác. Các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm có thể thay thế mà không cần thông báo trước.
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