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Formatowanie
Opis technologii

Jakie korzyści przynosi zakup dysków w Technologii Zaawansowanego Formatowania?

Które modele zostały wyposażone w Technologię Zaawansowanego Formatowania?

Technologia Zaawansowanego Formatowania pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni dyskowej dzięki 
zwiększeniu rozmiaru pojedynczego sektora dysku z 512 do 4 096 bajtów.

Technologia Zaawansowanego Formatowania usprawnia integralność danych wykorzystując bardziej efektywny schemat kodu korekcji błędu 
(ang. Error Correction Code – ECC), umożliwiając 50% poprawy w korekcji błędówy typu burst.

Dyski twarde WD z Technologią Zaawansowanego Formatowania zostały też dostosowane do pracy z systemami Mac® oraz najnowszymi 
wersjami Windows®, np. Windows Vista® i Windows 7, z możliwością nieskomplikowanej instalacji. Aktualnie WD wdraża Technologię 
Zaawansowanego Formatowania w wybranych modelach dysków WD Caviar® Green™ i WD Scorpio® Blue™. Z czasem nowa technologia 
pojawi się w większej ilości urządzeń.

Aktualnie WD wdraża Technologię Zaawansowanego Formatowania w wybranych modelach dysków WD Caviar® Green™ i WD Scorpio® 
Blue™. Z czasem nowa technologia pojawi się w większej ilości urządzeń.
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Co to jest Technologia Zaawansowanego 
Formatowania? 
Zaawansowane formatowanie umożliwia 
producentom dysków twardych tworzenie urządzeń 
odczytujących i zapisujących większą ilość danych 
na tej samej dostępnej powierzchni dysku twardego. 
Technologia Zaawansowanego Formatowania została 
wdrożona przez WD i innych producentów w celu 
zwiększenia efektywności formatowania mediów 
i tym samym uzyskiwania większych dostępnych 
pojemności dyskowych.
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Oprogramowanie WD Align

Szczegółowe informacje i lista FAQ dostępne na www.westerndigital.com/advformat

 Dysk twardy WD w Technologii Zaawansowanego Formatowania zainstalowany u Twojego klienta może wymagać uruchomienia 
oprogramowania WD Align po instalacji systemu operacyjnego, tworzeniu partycji lub ustawianiu dysku w trybie „Secondary”. 
Oprogramowanie WD Align można pobrać ze strony www.westerndigital.com/advformat 

Oprogramowanie WD Align ustawia partycje na dysku w Technologii Zaawansowanego Formatowania w celu uzyskania pełnej wydajności 
przy szczególnych ustawieniach konfiguracji (poniżej tabela konfiguracji)

System operacyjny 
wykorzystany do 
tworzenia partycji

Instalacja 1 
partycji

Instalacja więcej 
niż 1 partycji

Oprogramowanie 
klonujące 1 lub 
więcej partycji

1 partycja USB** Więcej niż 1 
partycja USB**

Windows XP

Zworki w 
pozycji 7-8 lub 
zastosowanie WD 
Align

Zastosowanie  
WD Align

Zastosowanie  
WD Align

Zastosowanie  
WD Align

Zastosowanie  
WD Align

Windows Vista X X Zastosowanie  
WD Align X X

Windows 7 X X Zastosowanie  
WD Align X X

Mac OS X X NA X X

*
**
X 

Ustaw zworkę przed montażem dysku. NIE  USTAWIAJ zworki po formatowaniu dysku.
Odłącz wszystkie inne urządzenia USB przed uruchomieniem oprogramowania WD Align
Montaż dysku nie wymaga żadnych dodatkowych czynności

Jak sprawdzić czy dysk posiada Technologię Zaawansowanego Formatowania?

Na etykietach dysków WD w Technologii Zaawansowanego 
Formatowania umieszczono specjalną informację dotyczącą 
instalacji, więc upewnij się, że sprawdziłeś etykietę dysku przed jego 
zainstalowaniem.

Dysk w Technologii Zaawansowanego Formatowania: W celu 
uzyskania pełnej wydajności
• Windows® XP, systemy wielopartycjowe oraz oprogramowanie 

klonujące – zastosuj oprogramowanie WD Align dostępne na www.
wdc.com/advformat

• Windows XP, systemy jednopartycjowe – ustaw zworki w pozycji 
7-8 przed instalacją lub zastosuj oprogramowanie WD Align

• Pozostałe konfiguracje systemów operacyjnych – montaż 


