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Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan akan 
kerapatan (densitas) penyimpanan, penyempurnaan 
pada efisiensi format media menjadi sangat penting. Di 
tahun 2009 produsen disk drive menerapkan sektor 
Format Lanjutan (Advanced Format) dengan 4.096 bita 
data pengguna sebagai sebuah langkah untuk 
menyempurnakan efisiensi dan keandalan format.

Ikhtisar Format Lanjutan
Ada 3 metode dasar untuk meningkatkan kapasitas 
pada media:

1. Meningkatkan kerapatan bita dengan Pemformatan 
Lanjutan (Advanced Formatting)

2. Meningkatkan jumlah trek per inci

3. Meningkatkan jumlah permukaan.

Meningkatkan kerapatan bita menghasilkan hasil yang 
paling baik. Manfaat meningkatnya kerapatan bita 
adalah karena peningkatan ini terjadi di setiap trek dan 
permukaan media. Setiap trek terdiri dari beberapa 
rangkaian sektor. Saat ini data pengguna pada media 
disimpan pada sektor 512 bita. Industri penyimpanan 
menyempurnakan arsitektur warisan ini dengan 
mengubah ukuran sektor pada media untuk 
menyimpan 4.096 bita data alih-alih 512 bita data.

Setiap sektor memiliki gap, Sync/DAM (lead-in) dan informasi 
koreksi galat. Arsitektur warisan ini sangat tidak efisien 
untuk ECC (Kode Koreksi Galat/Error Correction Code). 
Arsitektur ini membutuhkan banyak overhead (penggerak 
atas) untuk mendukung lebih dari satu blok ECC. 
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Arsitektur Warisan

Dengan teknologi Format Lanjutan kita dapat 
menghilangkan blok Sync/DAM, gap antar sektor, dan 
8 blok ECC terpisah, dan menambah ruang diska sebesar 
7-11%. Media Format Lanjutan juga meningkatkan integritas 
data melalui skema koreksi galat yang lebih efisien dengan 
penggunaan kata-kata kode ECC yang lebih panjang.

Gambar 2

Arsitektur Format Lanjutan

Kebanyakan teknologi antarmuka disk drive sudah 
memungkinkan ukuran sektor yang telah ditingkatkan. 
Namun demikian, sektor 512-bita sudah menjadi 
standar industri selama lebih dari 30 tahun. Akibatnya, 
banyak titik-titik dalam sistem komputer (seperti 
komputer pribadi, server, DVR, PSP, dan ponsel) 
menjadi tidak fleksibel dan hanya bekerja menggunakan 
sektor 512-bita. Untuk menjaga kompatibilitas dengan 
semua perangkat ini, media Format Lanjutan meniru/
mengemulasi perangkat 512-bita dengan 
mempertahankan sektor 512-bita pada antarmuka drive. 

Gambar 3

Drive Format Lanjutan menggunakan media Format 
Lanjutan. Media Format Lanjutan memiliki sektor 
Format Lanjutan yang terdiri dari delapan sektor logis 
512 bita per 4.096 bita sektor fisik.
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Manfaat Format Lanjutan
Teknologi Format Lanjutan membuka jalan bagi 
industri drive untuk terus meningkatkan kerapatan 
penyimpanan dan mengembangkan drive 
berkapasitas lebih besar. Teknologi Format Lanjutan 
menyempurnakan koreksi galat letupan (burst error) 
sebesar 50% melalui penggunaan kata kode ECC 
(kode koreksi galat) yang lebih besar.

Teknologi Format Lanjutan dirancang untuk dapat 
digunakan pada sebagian besar sistem operasi yang 
ada saat ini, seperti sistem operasi Windows® Vista, 
Windows® 7 dan Mac®.  Seperti kebanyakan 
teknologi baru, Format Lanjutan tidak ditujukan untuk 
sistem operasi yang sudah usang seperti Windows XP.  
Untuk pengguna yang masih menggunakan Windows 
XP, WD menawarkan perangkat lunak WD Align, 
sebuah program utilitas sederhana yang 
memungkinkan drive Format Lanjutan beroperasi 
sepenuhnya pada Windows XP. Perangkat lunak WD 
Align dapat diunduh dari situs web WD di 
http://www.wdc.com/advformat 

Referensi
Standar ATA8-ACS dan SBC-3 memiliki ketentuan 
agar disk drive melaporkan ukuran sektor Format 
Lanjutan dan informasi pengoptimalan kinerja lainnya. 
Semua standar ini digunakan untuk teknologi 
antarmuka berbasis SATA, SAS, USB, dan IEEE 1394.
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