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Wstęp
Poufne informacje na twardych dyskach: przechowywanie i dostęp
W obecnych czasach coraz większa ilość informacji jest tworzona i
przechowywana na komputerach. Dokumenty, które niegdyś były tworzone
przy pomocy maszyny do pisania, bazy danych, pliki multimedialne itd.
przechowywane są na twardych dyskach.
Twarde dyski współczesnych komputerów przechowują ogromne ilości
osobistych danych, takich jak: informacje o kontach bankowych, numery kart
kredytowych, projekty techniczne itp. Wspólną cechą tych wszystkich
dokumentów jest poufność.
Poufne informacje: niszczenie
Często zapomina się, że w celu zachowania poufności oprogramowanie musi
być nie tylko odpowiednio przechowywane, ale również niszczone zgodnie
z określonymi procedurami.
Obecnie systemy komputerowe są często rozbudowywane. W takim
przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo wymiany podsystemu
dyskowego. Twardy dysk o większej pojemności instalowany jest w
komputerze, przenoszone są na niego wszystkie dane, lecz często zapomina
się o ich usunięciu ze starego dysku.
Niepotrzebne przechowywanie danych na starych twardych dyskach może
doprowadzić do odczytania ich przez nieupoważnione do tego osoby.
Najlepszym rozwiązaniem jest całkowite zniszczenie danych zaraz po
przeniesieniu ich na nowy dysk. Mówiąc o niszczeniu danych nie mamy na
myśli ich usuwania przy pomocy systemu operacyjnego!
Usuwanie danych przy pomocy systemów operacyjnych
Niszczenie danych przy użyciu specjalistycznych programów znacznie różni
się od usuwania danych za pomocą systemu operacyjnego.
Przykładowo podczas usuwania pliku w systemie Windows żadne dane nie
są usuwane z twardego dysku: nazwa pliku w tablicy alokacji plików (FAT)
zastępowana jest nazwą rozpoznawaną przez system jako niepoprawna. W
ten sposób dostęp do „usuniętego” pliku nie jest możliwy z poziomu systemu
operacyjnego. Jednak dane zapisane w sektorach twardego dysku pozostają
nietknięte. Przy użyciu specjalistycznych programów można bez większych
problemów odczytać „usunięte” w ten sposób informacje.
Usuwanie plików w systemie operacyjnym Linux jest bardziej wiarygodne,
jednak nawet w tym przypadku możliwe jest skorzystanie z narzędzi
pozwalających na odzyskanie usuniętych danych.
4

Wstęp

Problemu nie rozwiązuje również usunięcie partycji, a nawet
sformatowanie dysku. Podczas usuwania partycji lub formatowania dysku
usuwane są informacje o tablicy partycji (w przypadku partycji podstawowej)
lub tablicy alokacji plików. Informacje znajdujące się w sektorach dysków
pozostają nietknięte i mogą być odzyskane przy pomocy odpowiednich
aplikacji.
Charakterystyczne dla zapisu danych na nośnikach magnetycznych
(przykładowo na twardych dyskach) jest to, że nawet po celowym zapisaniu
sektorów losowymi wartościami możliwe jest odzyskanie pierwotnych danych
przy pomocy specjalistycznego oprogramowania.
Wiarygodne zniszczenie informacji może być wykonane tylko przy pomocy
specjalnych aplikacji wykorzystujących zaawansowane algorytmy.
Gwarantowane niszczenie poufnych informacji: standardy
Program Acronis DriveCleanser udostępnia specjalistyczne algorytmy
umożliwiające całkowite zniszczenie poufnych informacji zapisanych na
twardych dyskach:
(1) amerykański: U.S. Standard, DoD 5220.22-M;
(2) amerykański: NAVSO P-5239-26 (RLL);
(3) amerykański: NAVSO P-5239-26 (MFM);
(4) niemiecki: VSITR;
(5) rosyjski: GOST P50739-95.
Przykładowo algorytm U.S. Standard wykorzystuje trzykrotny przebieg
zapisywania w sektorach dysku losowych wartości.
Amerykańskie standardy NAVSO P-5239-26 (RLL) oraz NAVSO P-5239-26
(MFM), będące własnością Naval Information Systems Management Center,
uzależniają algorytmy niszczenia danych od metody ich kodowania na dysku
(patrz: Dodatek B. «Niszczenie danych zapisanych na twardym
dysku»).
W przypadku kodowania RLL (Run-Length-Limited) algorytm wykonuj
następujące operacje:
•

pierwszy przebieg – wypełnienie wszystkich bajtów twardego dysku
jedynkami (0x01),

•

drugi przebieg – wypełnienie sektorów twardego dysku wartościami
typu 0x27FFFFFF;

•

trzeci przebieg – wypełnienie sektorów losowymi wartościami;

•

czwarty przebieg – weryfikacja wykonanych operacji.
Acronis DriveCleanser
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W przypadku kodowania MFM operacje wykonywane przez algorytm są
następujące:
•

pierwszy przebieg – wypełnienie sektorów twardego dysku jedynkami
(0x01),

•

drugi przebieg - wypełnienie sektorów twardego dysku wartościami
typu 0x7FFFFFFF;

•

trzeci przebieg - wypełnienie sektorów losowymi wartościami, tak jak
w przypadku algorytmu NAVSO P-5239-26 (RLL);

•

czwarty przebieg - weryfikacja wykonanych operacji.

Niemiecki standard VSITR niszczy dane w siedmiu przebiegach początkowo
wypełniając dysk wzorcami 0x00 oraz 0xFF, a w ostatnim przebiegu 0xAA.
Zatem wzorce wykorzystywane w kolejnych przebiegach algorytmu to: 0x00,
0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xAA.
Rosyjski standard GOST P50739-95 zaleca niszczenie informacji w jednym
przebiegu poprzez zapisywanie losowych znaków w każdym bajcie każdego
sektora.
Uwaga! Żaden z wymienionych powyżej standardów nie został stworzony do niszczenia
informacji traktowanych jako tajne.

Poza algorytmami zgodnymi z narodowymi standardami Acronis
DriveCleanser obsługuje metody utworzone przez ekspertów z dziedziny
ochrony informacji:
• algorytm Petera Gutmanna – dane są niszczone w 35 przebiegach;
• algorytm Bruce’a Schneiera – dane są niszczone w 7 przebiegach.
Ponadto Acronis DriveCleanser udostępnia prosty i szybki algorytm
umożliwiający zniszczenie danych w jednym przebiegu poprzez wypełnienie
wszystkich sektorów zerami.
Acronis DriveCleanser umożliwia tworzenie własnych algorytmów niszczenia
danych.

Algorytmy niszczenia informacji
Wszystkie
algorytmy
niszczenia
danych
umożliwiają
wielokrotne
(wieloprzebiegowe) zapisywanie w sektorach twardego dysku danych
specjalnego typu.
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Podstawowy algorytm umożliwia zapisanie zer we wszystkich sektorach
dysku w jednym przebiegu. Można go z pewnością uznać za algorytm
niszczenia danych, jednak nie jest on wiarygodny. Wiarygodne algorytmy
wykorzystują 7, 15 lub nawet 35 przebiegów.
Należy pamiętać, że każdy algorytm przeznaczony jest do konkretnych
zastosowań. W niektórych przypadkach pojedynczy przebieg może okazać się
w zupełności wystarczający. Istnieją także sytuacje, w których konieczne jest
zastosowanie algorytmów wieloprzebiegowych.
Acronis DriveCleanser wykonuje operacje niszczenia danych nie na twardych
dyskach lecz na sektorach twardych dysków. Oznacza to, że program
pozwala na zniszczenie zawartości wybranej partycji pozostawiając dane
zapisane na pozostałych partycjach bez zmian.
Na twardym dysku mogą znajdować się cztery podstawowe partycje oraz
partycje rozszerzone zawierające dyski logiczne. Program pozwala na
zniszczenie danych zapisanych na jednej z partycji niezależnie od
pozostałych partycji.
Program Acronis DriveCleanser pozwala na niszczenie danych zapisanych na
partycjach różnych dysków podczas jednego uruchomienia.
Po zakończeniu pracy programu Acronis DriveCleanser informacje zapisane
na partycji lub dysku (pliki, katalogi, tablica alokacji plików) zostaną
całkowicie zniszczone! Partycja będzie niesformatowana, a sektory dysku
wypełnione zostaną losowymi wartościami.
Program umożliwia wybranie do niszczenia określonej partycji lub
potraktowanie dysku jako całości. W drugim przypadku zniszczone zostaną
również informacje systemowe dotyczące twardego dysku (w szczególności
tablica partycji).
Cechy wyróżniające program Acronis DriveCleanser
Acronis DriveCleanser oferuje nie tylko standardowe algorytmy służące do
niszczenia poufnych informacji, spełniające surowe kryteria (przykładowo,
U.S. Standard, DoD 5220.22-M – standard Departamentu Obrony Stanów
Zjednoczonych), lecz pozwala również na utworzenie własnego algorytmu
(użytkownik może przykładowo określić ilość przebiegów, znaki zapisywane w
sektorach itd.).
Dla jakich użytkowników przeznaczony jest program Acronis
DriveCleanser
Wachlarz użytkowników, dla których program może być przydatny jest
bardzo szeroki. Mogą to być osoby odpowiedzialne za przechowywanie (i
niszczenie) informacji, pracownicy korporacji, instytucji finansowych i
rządowych, firma prawniczych i wszelkich innych przedsiębiorstw, w których
tworzone i wykorzystywane są poufne dokumenty.
Acronis DriveCleanser
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Komputery przechowujące poufne informacje mogą być przenoszone między
działami korporacji, wypożyczane, sprzedawane lub naprawiane w innych
firmach. We wszystkich tych przypadkach istnieje prawdopodobieństwo
wypływu poufnych informacji do niepowołanych osób.
Korzystanie z programu Acronis DriveCleanser gwarantuje, że odzyskanie
poufnych informacji zapisanych na twardym dysku komputera nie będzie
możliwe nawet przy pomocy zaawansowanych, specjalistycznych programów
i narzędzi.
Główne funkcje programu Acronis DriveCleanser
Acronis DriveCleanser pozwala na niszczenie informacji zapisanych na
twardych dyskach przy pomocy szybkich (choć mniej wiarygodnych) oraz
bardzo wiarygodnych (lecz wolniejszych) algorytmów.
1. Acronis DriveCleanser wyposażony jest w zestaw predefiniowanych
algorytmów niszczenia danych zgodnych z narodowymi standardami.
2. Acronis DriveCleanser umożliwia użytkownikowi korzystanie z bardzo
wydajnych algorytmów niszczenia danych stworzonych przez ekspertów z
dziedziny ochrony informacji (przykładowo algorytm P. Gutmanna).
3. Acronis DriveCleanser pozwala na utworzenie własnego algorytmu
niszczenia danych.
4. Program jest bardzo prosty w obsłudze zarówno jeżeli chodzi interfejs,
jak i o zestaw czynności, jakie muszą być wykonane w celu zniszczenia
danych. Aby uruchomić procedurę niszczenia danych należy wykonać
zaledwie cztery czynności:
•

wybrać partycję i/lub dysk zawierający informacje, które mają być
zniszczone;

•

zadecydować o operacjach wykonywanych na
niszczeniem danych) – usunięcie lub sformatowanie;

•

wybrać (lub utworzyć własny) algorytm niszczenia danych;

•

uruchomić utworzony skrypt.

partycji

(poza

5. Acronis DriveCleanser działa z wszystkimi typami twardych dysków
podłączonych do komputera (IDE, SCSI) i obsługuje systemy plików
FAT16/32, NTFS, ExtFS oraz ReiserFS.
6. Aplikacja może być uruchomiona z płyty CD-ROM lub z dyskietki
startowej.
7. Wszystkie operacje wykonywane w programie Acronis DriveCleanser są
umieszczane w kolejce. Oznacza to, że do momentu uruchomienia
tworzonego skryptu żadne operacje nie są wykonywane na fizycznych
danych. W każdym momencie można cofnąć się o jeden lub kilka kroków
i dokonać żądanych zmian.
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8. Program wykorzystuje atrakcyjny, graficzny interfejs użytkownika
wzorowany na systemie operacyjnym Windows XP. Może on być
obsługiwany zarówno za pomocą myszy, jak i klawiatury.
Jak posługiwać się niniejszym Podręcznikiem?
W celu ułatwienia odnalezienia żądanych informacji niniejszy Podręcznik
został podzielony na sekcje:
1. Szczegółowe informacje o specjalistycznych algorytmach niszczenia danych można znaleźć w sekcji Dodatek B. «Niszczenie danych zapisanych na twardym dysku»;
2. Sekcja 2.1 «Instalacja programu » poświęcona jest procesowi instalowania programu na komputerze;
3. W sekcji 2.2 «Praca z programem Acronis DriveCleanser» można
znaleźć opis użytkowania aplikacji;
4. Przykłady niszczenia danych na partycjach różnego typu znajdują się w
sekcji 2.3 «Przykłady niszczenia danych przy użyciu predefiniowanych algorytmów»;
5. Opis tworzenia własnego algorytmu niszczenia danych umieszczono w
sekcji «2.4 Tworzenie własnych algorytmów niszczenia danych».
Ponadto wiele informacji o organizacji twardych dysków oraz o wykorzystywaniu ich przez systemy operacyjne można znaleźć w sekcji Dodatek A.
«Systemy operacyjne a twarde dyski». Na końcu Podręcznika znajduje
się «Słownik», który zawiera wyjaśnienia wszystkich terminów pojawiających
się w poszczególnych sekcjach.
Oznaczenia stosowane w Podręczniku
W niniejszym Podręczniku wykorzystano następujące oznaczenia.
Nazwy przycisków wyświetlanych w oknie programu
następującą czcionką: DALEJ, WSTECZ, ANULUJ.

oznaczone

są

Klawisze klawiatury oraz ich kombinacje oznaczone są następującą czcionką:
TAB oraz SHIFT+TAB.
Nazwy okien programu, pól okien, list, opcji oraz przełączników
alternatywnych oznaczone są pogrubioną czcionką: Wybór partycji, Wybór
algorytmu.
Dla przełączników alternatywnych wykorzystywane jest określenie: «ustawić
przełącznik w pozycji», przykładowo «ustawić przełącznik Ilość przebiegów
w pozycji Wpisz ilość».

Acronis DriveCleanser
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Rozdział 1. Informacje podstawowe
Twardy dysk jest skomplikowanym urządzeniem pozwalającym na
przechowywanie informacji. Aby praca z programem Acronis DriveCleanser
była efektywna użytkownik powinien posiadać podstawową wiedzę o
twardych dyskach oraz o ich współpracy z komputerem.
Niniejszy Podręcznik zawiera tylko podstawowe informacje na temat
organizacji danych przechowywanych na twardych dyskach oraz o
współpracy systemów operacyjnych i aplikacji z twardymi dyskami.

1.1

Pliki. Partycje twardego dysku

1.1.1

Pliki, katalogi, systemy plików
Dane przechowywane są na twardych dyskach w plikach. Pliki pogrupowane
są w folderach oraz w podfolerach. Foldery ułożone są w postaci drzewa.
W systemach operacyjnych Windows jeden z folderów ma szczególne
znaczenie. Jest nim folder główny najczęściej oznaczany C:\ (główny folder
dysku C:). Pliki oraz foldery są przedstawianie użytkownikowi przy pomocy
nazw. Systemy operacyjne umożliwiają tworzenie plików (oraz katalogów),
przenoszenie/kopiowanie plików oraz podkatalogów między katalogami, na
zmienianie nazw plików itp.
Ponadto pliki mogą być uruchamiane lub otwierane przy użyciu aplikacji.
System operacyjny umożliwia użytkownikowi pracę z plikami dzięki obsłudze
systemu plików. Większość systemów operacyjnych obsługuje wiele
systemów plików. Przykładowo system Windows 98/Me obsługuje systemy
plików FAT16 oraz FAT32, natomiast system Windows NT/2000 obsługuje
systemy plików FAT16/32 oraz NTFS. System operacyjny Linux obsługuje
systemy plików Ext2 i ReiserFS (oraz kilka innych).
Systemy plików różnią się sposobem organizacji danych na dysku. Systemy
plików przeznaczone dla konkretnych systemów operacyjnych są z reguły
niekompatybilne z innymi systemami operacyjnymi.
Pliki zapisane na dyskach składają się z elementarnych jednostek zwanych
klastrami, które łączone są w łańcuchy.

1.1.2

Partycje i sektory twardego dysku
Aby wiele systemów operacyjnych mogło mieć dostęp do jednego dysku
powstał mechanizm partycjonowania. Umożliwia on podzielenie twardego
dysku na partycje.
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Partycjonowanie wykonywane jest przy użyciu specjalnych aplikacji. Systemy
MS-DOS oraz Windows wykorzystują w tym celu program FDISK
umożliwiający tworzenie partycji, ustawianie ich rozmiaru oraz nadawanie im
nazw. Program ten umożliwia całkowite lub częściowe przydzielenie
przestrzeni dyskowej systemowi MS-DOS (Windows).
Program Acronis DriveCleanser działa z twardymi dyskami i ich
partycjami! Oznacza to, że:
1. Podczas pracy użytkownik nie ma dostępu do plików ani katalogów.
Program przedstawia całe twarde dyski oraz partycje i ich właściwości
(numery dysków, przypisane do nich litery, pojemność, rozmiar itp.);
2. Podczas niszczenia danych DriveCleanser nie przetwarza plików i
katalogów lecz sektory (lub klastry) twardego dysku.
Powyższe właściwości determinują sposób korzystania z programu Acronis
DriveCleanser. Program nie umożliwia zniszczenia danych zapisanych w
pojedynczym pliku - niszczona jest cała partycja.
Poniżej znajduje się schemat struktury partycji twardego dysku utworzonej
przy pomocy programu FDISK, umożliwiający lepsze zrozumienie
rezultatów działania programu Acronis DriveCleanser.

Master Boot Record
Partycja podstawowa 1-1
Systemowy dysk logiczny C:
Partycja rozszerzona 1-2
Partycja logiczna 1-5
Dysk logiczny D:
Dysk logiczny E:
Dysk logiczny F:
…………………………
Program FDISK umożliwia tworzenie partycji podstawowych i rozszerzonych.
Informacje o partycjach utworzonych na twardym dysku przechowywane są
w specjalnym obszarze zwanym tablicą partycji.
Pojedynczy dysk systemowy jest automatycznie tworzony na partycji
podstawowej, natomiast partycja rozszerzona może zawierać dowolną ilość
partycji (dysków) logicznych.
Acronis DriveCleanser
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Pewna
część
obszaru
dysku
może
być
niespartycjonowana
(niewykorzystana). W obszarze tym można tworzyć dodatkowe partycje przy
użyciu narzędzi wchodzących w skład systemów operacyjnych, takich jak
OS/2 oraz Linux.
Zatem program FDISK tworzy strukturę partycji twardego dysku. Jednak z
punktu widzenia systemu operacyjnego (lub użytkownika) fizyczny twardy
dysk jest zbiorem dysków logicznych.
Struktury umożliwiające pracę z plikami tworzone są poprzez proces
formatowania dysków logicznych. W systemach DOS/Windows operacja ta
wykonywana jest przy pomocy programu FORMAT, która na każdym
logicznym dysku tworzy:
•

sektor startowy woluminu (VBS);

•

tablica alokacji plików (FAT);

•

katalog główny.

Formatowanie
operacyjnym.

1.2

przygotowuje

dysk

logiczny

do

pracy

z

systemem

Interfejs użytkownika
Acronis DriveCleanser wyposażony jest w graficzny interfejs użytkownika i
może być kontrolowany przy użyciu myszy lub za pomocą klawiszy TAB,
→,↑
↑ ,↓
↓, SPACJA, ENTER oraz ESC.
SHIFT+TAB, ←,→
Użytkownicy pracujący w systemach operacyjnych Windows, X Window lub OS/2 nie powinni
napotkać żadnych problemów podczas korzystania z interfejsu programu Acronis DriveCleanser.
Jednak z uwagi na mniej zaawansowanych użytkowników dalsza część podręcznika zawiera
szczegółowy opis interfejsu.

Podczas pracy z programem Acronis DriveCleanser użytkownik operuje na
sekwencji okien, w których możliwe jest konfigurowanie ustawień procesu
niszczenia informacji.
Ustawienie przełącznika w wymaganej pozycji może być wykonane poprzez
kliknięcie myszą lub wciśnięcie odpowiedniego klawisza.
Każde okno dialogowe zawiera szczegółowe opisy wszystkich występujących
w nim parametrów (elementów).
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1.2.1

Korzystanie z myszy
Praca z programem Acronis DriveCleanser jest najwygodniejsza przy użyciu
myszy. Wszystkie operacje mogą być wykonane przy pomocy klawiatury,
lecz znacznie zmniejszy to wygodę i wydajność pracy.
Mysz może być wykorzystana do zaznaczania opcji, wciskania przycisków,
wybierania elementów (linii) listy itd.

1.2.2

Korzystanie z klawiatury
Wszystkie operacje wykonywane za pomocą myszy mogą być również
realizowane przy użyciu klawiatury.
W celu przełączania się między kontrolkami należy skorzystać z klawisza TAB
lub z kombinacji klawiszy SHIFT+TAB.
W celu zaznaczenia opcji, usunięcia zaznaczenia lub wybrania położenia
przełącznika alternatywnego należy skorzystać z klawisza SPACJA.
W celu przełączania się między oknami należy skorzystać z przycisku DALEJ
(przejście do następnego okna) lub WSTECZ (przejście do poprzedniego
okna).
W celu zamknięcia programu należy wcisnąć klawisz ESCAPE lub przycisk
ANULUJ.

1.2.3

Okno
Wszystkie operacje wykonywane podczas pracy z programem Acronis
DriveCleanser wyświetlane są w oknach. Okno jest prostokątnym obszarem
zawierającym pasek tytułowy oraz ramkę.
Ramka okna
Ramka jest linią otaczającą prostokątne okno. Cała zawartość okna mieści się
w obszarze otaczanym przez tę linię.
Okna o zmiennym rozmiarze posiadają ramkę, umożliwiającą zmianę ich
rozmiaru. Aby tego dokonać należy przesunąć kursor myszy na brzeg ramki.
Gdy kursor myszy zmieni wygląd na strzałkę o podwójnym grocie należy
wcisnąć lewy klawisz myszy i przesuwać kursor myszy, aż okno osiągnie
żądany rozmiar. Następnie należy zwolnić klawisz myszy. Dolna część ramki
jest wykorzystywana do zmiany wysokości okna, natomiast prawa do zmiany
jego szerokości.
Ramka okien dialogowych umożliwia ich przesuwanie. Aby przesunąć okno
należy umieścić kursor myszy na obszarze ramki okna (wygląd kursora
przybierze postać rączki) i przeciągnąć okno na żądaną pozycję.
Acronis DriveCleanser
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Pasek tytułowy
Pasek tytułowy ogranicza okno od góry i zawiera linię tekstu opisującą okno
(jest
jego
tytułem),
przycisk
menu
systemowego,
przyciski
minimalizacji/maksymalizacji oraz przycisk zamykający okno.
Poza tym pasek tytułowy umożliwia zmianę pozycji okna na ekranie. Aby
tego dokonać należy przenieść kursor myszy na pasek tytułowy i przeciągnąć
okno na żądaną pozycję.

Podwójne kliknięcie na pasku tytułowym spowoduje zwiększenie rozmiaru
okna do pełnego ekranu lub przywrócenie jego normalnej pozycji i rozmiaru.
Pasek przeznaczenia okna
Pasek przeznaczenia okna znajduje się pod paskiem tytułowym. Jego
zadaniem jest informowanie użytkownika o funkcjach, które można wykonać
w obszarze danego okna (lub w kroku kreatora).
Kontrolki okna umieszczone są poniżej paska przeznaczenia.
Menu systemowe
znajdującym się w lewym górnym rogu okna
Kliknięcie na przycisku
spowoduje otwarcie menu systemowego.

Menu systemowe programu Acronis DriveCleanser zawiera następujące
polecenia zawiera następujące polecenia:
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•

Dalej – przejście do kolejnego okna;

•

Wstecz – powrót do poprzedniego okna;

•

Przywróć – przywrócenie domyślnych ustawień okna;

•

Minimalizuj – minimalizacja okna;

•

Maksymalizuj – maksymalizacja okna do pełnego ekranu;

Rozdział 1 : Informacje podstawowe

•

Zamknij – zamknięcie okna (taki sam rezultat można osiągnąć
wciskając przycisk

•

1.2.4

);

Informacje… – wyświetlenie informacji o bieżącej wersji programu
DriveCleanser oraz o jego twórcach.

Okna dialogowe i elementy kontrolne (kontrolki)
Okno dialogowe jest oknem umożliwiającym przeglądanie i redagowanie
różnych informacji. Rozmiar takich okien jest najczęściej stały.
Interakcja z oknem dialogowym odbywa się przy użyciu kontrolek.
Kontrolkami są następujące elementy:
•

przełącznik alternatywny;

•

pole redagowania;

•

spinner – specjalny typ pola redagowania:

•

lista rozwijalna;

•

lista;

•

pole tekstowe;

•

przycisk.

;

Wszystkie kontrolki mogą być obsługiwane przy użyciu myszy lub za pomocą
klawiatury.
Wszystkie kontrolki w oknach dialogowych są zorganizowane w postaci
cyklicznej listę. Jedna z kontrolek jest pierwsza (posiada zaznaczenie) i może
być obsługiwana przy pomocy klawiatury. Zaznaczenie może być
przemieszczane w przód (poprzez wciśnięcie klawisza TAB lub wstecz
(poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy SHIFT+TAB Można również
wykorzystać klawisze kursora, jeśli zaznaczenie nie jest wykorzystywane
przez aktywną kontrolkę do innych celów.
Kontrolki mogą być zablokowane (zaznaczenie jest wtedy usunięte). W tym
przypadku są one wyświetlane na szaro i nie są dostępne ani przy pomocy
klawiatury, ani myszy.
Przełącznik alternatywny
Przełącznik alternatywny jest kontrolką posiadającą dwa stany. Jeśli jest wyłączony reprezentowany jest przez puste koło, natomiast po włączeniu reprezentuje go wypełnione koło. W przeciwieństwie do opcji, przełączniki alternatywne łączone są w grupy i tylko jeden przełącznik w grupie może być włączony. Kliknięcie na kole, tekście opisu lub wciśnięcie klawisza SPACJA spoAcronis DriveCleanser
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woduje zaznaczenie przełącznika i jednoczesne wyłączenie pozostałych przełączników należących do grupy.

Na powyższym rysunku przedstawiono dwa przełączniki alternatywne wraz z
polem redagowania i spinnerem.
Pole redagowania
Pole redagowania jest wykorzystywane w celu przeglądania i redagowania
informacji reprezentowanej przez ciąg znaków.

Ciąg znaków może być redagowany tylko przy pomocy klawiatury. Kliknięcie
myszą przenosi zaznaczenie do wybranego pola redagowania. Kiedy jedno z
pól zostanie wybrane, jego zawartość zostanie podświetlona. Po rozpoczęciu
wpisywanie poprzednia zawartość pola zostanie usunięta. Wciśnięcie jednego
z klawiszy kursora ← lub → spowoduje porzucenie zaznaczenia i możliwe
będzie redagowanie zawartości pola. Bieżąca pozycja redagowania jest
oznaczona jako prostokątny kursor. Podczas procesu redagowania, pomimo
możliwości korzystania z klawiszy ← i → możliwe jest również użycie myszy
oraz następujących klawiszy:
• HOME – przesuwa kursor na początek linii;
• END – przesuwa kursor na koniec linii;
• BACKSPACE – usuwa jeden znak z lewej strony kursora;
• DEL – usuwa jeden znak z prawej strony kursora.
Spinner
Spinner jest specjalnym typem pola redagowania i wygląda następująco:
. Pole to umożliwia zarówno wpisanie żądanej wartości jak i wybranie
jej za pomocą przycisków góra i dół.
Lista rozwijalna
Lista rozwijalna jest kontrolką wykorzystywaną do wybierania elementów.
Zamknięta lista rozwijalna wygląda następująco:

16

Rozdział 1 : Informacje podstawowe

Kliknięcie myszą na przycisku znajdującym się z prawej strony listy (grot
skierowany w dół) spowoduje rozwinięcie listy i udostępni zapisane w niej
elementy.

Jeżeli wszystkie elementy listy nie mieszczą się w oknie z jego prawej strony
pojawi się pasek przewijania.
Lista rozwijalna jest wykorzystywana w programie Acronis DriveCleanser do
wyboru jednego z predefiniowanych algorytmów niszczenia danych.
Lista
Listy są wykorzystywane w oknach dialogowych w celu umożliwienia wyboru
jednego elementu z grupy (jest to podstawowe zadanie tej kontrolki),
wykonania jakiegoś działania na jednym z elementów grupy (usunięcia go z
grupy, redagowania etc.) lub na samej grupie (dodania elementu, zmiany
porządku etc.).
Lista jest prostokątem, w którym każdy element reprezentowany jest przez
oddzielny wiersz. Jeśli wszystkie elementy nie mieszczą się w pionowym i
poziomym wymiarze tego prostokąta, w jego dolnej i prawej części pojawią
się pionowe i poziome paski przewijania.

Listy wykorzystywane są w programie Acronis DriveCleanser do
przedstawiania dostępnych twardych dysków oraz do wybierania partycji,
których dane zostaną zniszczone.
W obszarze listy można wykorzystać następujące klawisze:
•

↑ i ↓ – przesuwają pasek wyboru w górę lub w dół;

•

← i → – przesuwają listę w prawo lub w lewo, gdy nie mieści się ona
w poziomym wymiarze prostokąta;
Acronis DriveCleanser
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•

PGUP i PGDN – przesuwają pasek wyboru o jedną stronę w górę lub
w dół;

•

HOME i END – przesuwają pasek wyboru na początek lub koniec listy;

•

Klawisz ENTER może być wykorzystany do wykonania działania na
wybranym elemencie listy, na przykład do otwarcia okna dialogowego
Właściwości.

Wszystkie te działania mogą być również wykonane przy pomocy myszy.
Kliknięcie na jednym z elementów listy spowoduje przesunięcie na niego
paska wyboru. Przesuwanie w poziome wykonywane jest za pomocą
poziomego paska przesuwu. Przesuwanie w pionie (jedna linia w górę lub w
dół, jedna strona w górę lub w dół) jest realizowane za pomocą pionowego
paska narzędzi. Podwójne kliknięcie myszą na wybranym elemencie jest
równoznaczne z wciśnięciem klawisza ENTER.
Pole tekstowe
Pole tekstowe jest prostokątem, wewnątrz którego znajduje się tekst, który
może być przeglądany. Jeżeli tekst nie mieści się w obszarze prostokąta
pojawiają się paski przesuwu.

Wewnątrz pola tekstowego aktywne są następujące klawisze:
•

↑ i ↓ – przesuwają tekst o jedną linię w górę lub w dół;

•

← i → – przesuwają tekst w lewo lub prawo;

•

PGUP i PGDN – przesuwają tekst o jedną stronę w górę lub w dół;

•

HOME i END – przesuwają tekst o jedną stronę w górę lub w dół.

Przesuwanie tekstu może być również realizowane za pomocą myszy. Przesuwanie tekstu w poziome wykonywane jest przy pomocy poziomych pasków
przesuwu. Przesuwanie w pionie (o jedną linię w górę lub w dół, o jedną
18
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stronę w górę lub w dół) realizowane jest za pomocą pionowego paska przesuwu.
Przycisk i domyślny przycisk
Przycisk jest najczęściej spotykaną kontrolką w oknach dialogowych. Jak
sama nazwa wskazuje, podstawowym działaniem jakie można wykonać na
przycisku jest jego wciśnięcie.
Przycisk może być wciśnięty za pomocą kliknięcia myszą, po wciśnięciu
klawisza ENTER lub SPACJA (jeśli przycisk jest wybrany) lub też po wciśnięciu
klawisza ALT i litery wyróżnionej w nazwie przycisku.
Większość okien posiada domyślne przyciski. Różnią się one od innych
przycisków tym, że podwójne kliknięcie lub wciśnięcie klawisza ENTER
wywołuje taką samą czynność jak wciśnięcie tego przycisku. Domyślne
przyciski różnią się od pozostałych kolorem i wyróżnione są podświetleniem.

1.2.5

Elementy informacyjne
Poza kontrolkami program Acronis DriveCleanser wykorzystuje elementy
informujące użytkownika o parametrach struktury twardych dysków oraz o
operacjach wykonywanych w danej chwili przez program.
Parametry twardych dysków oraz partycji
Parametry twardego dysku wyświetlane są przez program w poniższej
postaci:

Na powyższym rysunku przedstawiono strukturę twardego dysku #2 o
pojemności 1,008 GB. Dysk nie posiada żadnych partycji, cały jego obszar
jest
niewykorzystany
(niezaalokowany).
Górna
część
prostokąta
reprezentującego dysk oznaczona jest kolorem zielonym (domyślnie).
Poniżej przedstawiono ten sam dysk lecz w tym przypadku zawiera on jedną
partycję (podstawową), która została oznaczona kolorem żółtym.

W lewym górnym rogu prostokąta reprezentującego dysk (partycję) znajduje
się czerwone kółko z krzyżykiem. Oznacza to, że na partycji nie został
utworzony żaden system plików. Partycja jest oznaczona jako FAT32 lecz nie
jest sformatowana.

Acronis DriveCleanser
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Na poniższym rysunku przedstawiono twardy dysk podzielony na dwie
partycje – podstawową 2,07 GB (oznaczoną kolorem żółtym) oraz logiczną
3,908 GB (oznaczoną kolorem niebieskim). Obydwie partycje są
sformatowane w systemie plików FAT32 i są częściowo wykorzystane – szare
prostokąty reprezentują dane zapisane na partycjach.

Wybór partycji oraz twardych dysków do niszczenia danych
Opisane powyżej elementy informacyjne nie tylko wyświetlają informacje o
twardych dyskach i partycjach, lecz umożliwiają także ich zaznaczanie w celu
późniejszego zniszczenia danych.
W celu zaznaczenia partycji należy kliknąć na reprezentującym ją
prostokącie. W prawym górnym rogu prostokąta pojawi się czerwone
zaznaczenie.
Poniższy rysunek przedstawia niezaalokowaną przestrzeń dysku (bez
partycji) zaznaczoną do niszczenia danych.

Kolejny rysunek przedstawia podstawową
zaznaczoną do niszczenia danych.

partycję

twardego

dysku

Następny rysunek przedstawia twardy dysk zawierający dwie partycje, z
których logiczna (o rozmiarze 3,908 GB) jest zaznaczona do niszczenia
danych.

Poniżej przedstawiono partycję podstawową o rozmiarze 2,07 GB zaznaczoną
do niszczenia danych.

Na poniższym rysunku przedstawiono obydwie partycje zaznaczone do
niszczenia danych.
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Kolejny rysunek przedstawia cały dysk #1 zaznaczony do niszczenia
danych. W celu zaznaczenia całego dysku należy kliknąć myszą na
prostokącie zawierającym informacje o rozmiarze i numerze dysku.

Ostatni rysunek przedstawia opisywane powyżej elementy w oknie Wybór
danych.

Mapa kolorów partycji
Kolory wykorzystywane do oznaczania partycji podstawowych i rozszerzonych
oraz niewykorzystanego miejsca mogą być zmieniane. W tym celu należy
kliknąć na wybranym elemencie (lub ustawić na nim zaznaczenie przy
pomocy klawiszy TAB oraz SHIFT+TAB) i wcisnąć klawisz ENTER.
Na ekranie pojawi się okno umożliwiające określenie koloru. Możliwy jest
wybór koloru z zestawu przykładowego znajdującego się w dolnej części
okna. Aby utworzyć własny kolor należy użyć suwaków Czerwony, Zielony
oraz Niebieski. W celu wybrania koloru należy wcisnąć przycisk Akceptuj.

Acronis DriveCleanser
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Pasek postępu
Pasek postępu ma charakter czysto informacyjny (nie jest kontrolką). Jest on
wykorzystywany do wyświetlania postępu wykonywania długotrwałych
operacji.

1.2.6

Specjalny rodzaj okien dialogowych
Kreatory
Kreator jest oknem dialogowym umożliwiającym wyświetlanie i redagowanie
informacji na kilku stronach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku
zakładek. Jednak w przeciwieństwie do nich, strony kreatora mogą być
przeglądane tylko sekwencyjnie, a zawartość zakładek nie jest
predefiniowana, lecz zależy od działań wykonanych na poprzednich
zakładkach.

W dolnej części okna kreatora znajdują się trzy przyciski:

22

•

<WSTECZ – powraca do poprzedniej strony. Przycisk ten jest
wyłączony na pierwszej stronie.

•

DALEJ> – przechodzi do kolejnej strony. Na pewnych stronach ten
przycisk może mieć inną nazwę. Na ostatniej stronie przycisk ten
zamyka kreatora i uruchamia wszystkie wybrane działania.

•

ANULUJ – kończy pracę kreatora bez wykonywania zdefiniowanych
działań. Na pewnych stronach przycisk ten może mieć inną nazwę.

Rozdział 1 : Informacje podstawowe

Prawie wszystkie okna programu Acronis DriveCleanser stanowią strony Kreatora niszczenia danych.

Acronis DriveCleanser
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Rozdział 2. Instalacja i praca z
programem DriveCleanser
2.1

Instalacja programu
Instalacyjna wersja programu Acronis DriveCleanser może znajdować się na
płycie CD-ROM lub w pliku pobranym z Internetu.
Płyta CD-ROM zawiera program instalacyjny, który może być uruchomiony w
systemie operacyjnym Windows 9x/ oraz Windows NT/2000/XP.
W celu zainstalowania programu znajdującego się na płycie CD-ROM należy:
1. Umieścić płytę w napędzie CD-ROM.
Jeżeli na komputerze zainstalowany jest system Windows należy
uruchomić program Eksplorator Windows i kliknąć klawiszem myszy na
ikonie napędu CD-ROM, a następnie uruchomić plik setup.exe.
Do pamięci zostanie załadowany program instalacyjny, a na ekranie
pojawi się następujące okno:

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk DALEJ.
2. Aby instalacja programu była możliwa konieczne jest zaakceptowanie
postanowień Umowy licencyjnej.

Acronis DriveCleanser

24

W tym celu należy ustawić przełącznik alternatywny znajdujący się w
dolnej części okna w położeniu Akceptuję postanowienia niniejszej
umowy.

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk DALEJ.
3. Jeżeli postanowienia Umowy nie mogą być zaakceptowane ustawić
przełącznik w położeniu Nie akceptuję postanowień niniejszej
umowy i wcisnąć przycisk DALEJ. W tym przypadku proces instalacji
zostanie przerwany.

4. W kolejnym oknie program instalacyjny poprosi o wpisanie numeru
seryjnego dostarczonego wraz z pakietem.
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Po wprowadzeniu numeru seryjnego należy wcisnąć przycisk DALEJ.
5. Kolejne okno umożliwia określenie folderu, w którym zainstalowany
zostanie program DriveCleanser. Domyślnym folderem jest C:\Program
Files\Acronis\DriveCleanser. Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk
DALEJ. W celu określenia innego folderu należy w odpowiednim polu
podać jego nazwę oraz ścieżkę dostępu. Jeżeli określony folder nie
istnieje program utworzy go podczas instalacji.

Aby wskazać folder należy wcisnąć przycisk PRZEGLĄDAJ….
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Po określeniu folderu należy wcisnąć przycisk DALEJ.
6. W kolejnym oknie możliwe jest określenie czy program DriveCleanser
będzie dostępny dla wszystkich użytkowników, czy też tylko dla bieżącego
użytkownika. Okno to pojawi się tylko podczas instalacji programu w
systemie operacyjnym Windows NT/2000/XP.

Jeżeli program jest instalowany w systemie Windows 9x/Me opisywany
krok zostanie pominięty.
Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk DALEJ.
7. Kolejne okno umożliwia utworzenie nowej grupy dla programu Acronis
DriveCleanser lub wskazanie jednej z istniejących grup. Aby utworzyć
nową grupę należy wcisnąć przycisk DALEJ. W celu wskazania jednej z
istniejących grup należy kliknąć na niej lewym klawiszem myszy.
Acronis DriveCleanser
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Po określeniu grupy programu należy wcisnąć przycisk DALEJ.
8. W kolejnym oknie wyświetlony zostanie utworzony skrypt instalacyjny. Aby
rozpocząć instalację należy wcisnąć przycisk WYKONAJ. Aby zmienić
ustawienia należy wcisnąć przycisk WSTECZ.

9. Jeżeli wszystkie ustawienia są poprawne należy wcisnąć przycisk
WYKONAJ. Na ekranie pojawi się okno wyświetlające postęp instalacji.
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10. W kolejnym oknie program zaproponuje utworzenie nośnika
startowego. Utworzenie nośnika startowego (zestawu dyskietek lub
płyty CD-R/CD-RW) będzie możliwe również po zakończeniu instalacji
programu.

Aby utworzyć nośnik startowy należy zaznaczyć opcję TAK, CHCĘ
i wcisnąć przycisk DALEJ. Na ekranie
pojawi się okno umożliwiające wybór napędu nośników wymienialnych.
UTWORZYĆ NOŚNIK STARTOWY

Acronis DriveCleanser

29

Po wybraniu napędu program poprosi o umieszczenie w nim czystego
nośnika.

Po nośnika dyskietki w napędzie należy wcisnąć przycisk WYKONAJ. Postęp
kopiowania plików na nośnik startowy przedstawiony będzie w
oddzielnym oknie:
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11. W ostatnim oknie program instalacyjny zaproponuje przeczytanie pliku
README.

12. Po zakończeniu instalacji w menu Programy pojawi się grupa Acronis
zawierająca program Acronis DriveCleanser:

Jeżeli nośnik startowy nie został utworzony podczas instalacji lub leżeli
uległ uszkodzeniu należy go utworzyć przy pomocy Kreatora nośnika
startowego. Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat o błędzie, należy
Acronis DriveCleanser
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ponownie uruchomić program instalacyjny aplikacji DriveCleanser. Program instalacyjny odnajdzie istniejącą wersję i zaproponuje przywrócenie
(uaktualnienie) aplikacji lub całkowite jej usunięcie.

2.2

Praca z programem Acronis DriveCleanser
Praca z programem Acronis DriveCleanser rozpoczyna się od okna
powitalnego (Rysunek 1). Okno to zawiera informacje o podstawowych
funkcjach oferowanych przez aplikację. Są to:
1. Niszczenie danych na wybranych partycjach (lub twardych dyskach) przy
pomocy jednego z predefiniowanych algorytmów;
2. Tworzenie własnego algorytmu niszczenia danych.
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Rysunek 1. Okno powitalne programu Acronis DriveCleanser

Wszystkie operacje wykonywane na twardych dyskach bazują na skryptach
tworzonych podczas pracy z programem. Przed uruchomieniem skryptu
żadne operacje nie będą wykonywane na fizycznych danych. W każdej chwili
możliwy jest powrót do dowolnego etapu konfiguracji i zmiana wybranych
ustawień.
Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk DALEJ.
W kolejnym oknie wyświetlona jest lista twardych dysków podłączonych do
komputera oraz zapisanych na nich partycji, wraz z podstawowymi
parametrami (pojemności dysków i rozmiary partycji, systemy plików,
etykiety – Rysunek 2).
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Rysunek 2. Lista twardych dysków (oraz partycji) podłączonych do
komputera

Kolejną czynnością jest wybranie partycji, których dane zostaną zniszczone.
(patrz rozdział 1.2.5 «Elementy informacyjne»).
Aby zaznaczyć partycję należy kliknąć na symbolizującym ją prostokącie. W
prawym górnym rogu prostokąta pojawi się czerwony krzyżyk.
Możliwy jest wybór całego twardego dysku (a nawet kilku dysków). W tym
celu należy kliknąć na prostokącie reprezentującym dysk (zawiera on ikonę,
numer oraz pojemność dysku).
Program pozwala również na wybór kilku partycji zapisanych na różnych
dyskach.
Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk DALEJ.
In Akcje wykonywane po zniszczeniu danych można określić operacje,
które zostaną wykonane na partycji po zniszczeniu danych (Rysunek 3).
Acronis DriveCleanser oferuje trzy operacje:
•

Pozostaw partycję bez zmian – po zakończeniu niszczenia danych
na partycji nie zostaną wykonane żadne operacje;

•

Usuń partycję – po zakończeniu niszczenia danych partycja
zostanie usunięta;

•

Formatuj - po zakończeniu niszczenia danych partycja zostanie
sformatowana (polecenie domyślne).

Rysunek 3. Okno ‘Akcje wykonywane po zniszczeniu danych’
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Należy pamiętać, że program umożliwia wybranie do niszczenia danych zarówno wybranych
partycji, jak i całych twardych dysków. Jeżeli wybrany zostanie cały twardy dysk program
pominie okno Akcje wykonywane po zniszczeniu danych (Rysunek 3) i przejdzie
bezpośrednio do okna Wybór algorytmu (Rysunek 4).

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk DALEJ.
Okno Wybór algorytmu (Rysunek 4) pozwala na wybranie jednego z
predefiniowanych algorytmów niszczenia danych.

Rysunek 4. Lista predefiniowanych algorytmów niszczenia danych

Lista predefiniowanych algorytmów niszczenia danych zawiera następujące
elementy:
•

Fast – prosty algorytm niszczący dane w jednym przebiegu. Jest to
metoda szybka lecz mało wiarygodna;

•

The American standard, DoD 5220.22-M – standard opracowany
przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (wykorzystuje trzy
przebiegi);

•

The American standard NAVSO P-5239-26 (RLL and MFM) algorytm opracowany przez Naval Information Systems Management
Center;

•

The German VSITR standard – algorytm stworzony w 1999 roku,
stanowiący własność Niemieckiej Agencji Bezpieczeństwa Informacji BSI;

•

The Russian standard, GOST P50939-95 – rosyjski standard
niszczenia danych wykorzystujący jeden przebieg;
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•

Peter Gutmann – algorytm opracowany przez Petera Gutmanna,
znanego eksperta z dziedziny ochrony informacji. Algorytm niszczy
dane w 35 przebiegach. Jest wolny lecz bardzo wiarygodny;

•

Bruce Schneier - algorytm opracowany przez Bruce’a Schneiera,
znanego eksperta z dziedziny ochrony informacji. Algorytm niszczy
dane w siedmiu przebiegach i stanowi kompromis pomiędzy
szybkością, a wiarygodnością;

•

Indywidualny… – po wybraniu tego elementu program umożliwi
utworzenie własnego algorytmu niszczenia danych.

Po wybraniu jednego z algorytmów w dolnej części okna pojawi się jego
krótka charakterystyka (Rysunek 5).

Rysunek 5. Wybrany algorytm wraz z krótkim opisem

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk DALEJ.
Kolejne okno zawiera skrypt niszczenia danych utworzony podczas pracy z
programem (Rysunek 6).
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Rysunek 6. Okno zawierające skrypt niszczenia danych

Niszczenie danych na każdej z partycji reprezentowane jest w skrypcie przez
oddzielne operacje. Zatem ilość wykonywanych operacji będzie zależna od
ilości wybranych partycji/dysków.
Jak wspomniano wcześniej operacje niszczenia danych są kolejkowane.
Najpierw tworzony jest skrypt, a dopiero po jego uruchomieniu program
wykonuje działania na fizycznych danych.
Tworzenie skryptu składa się z następujących operacji:
•

Wybór partycji (jednej lub kilku) i/lub dysków,

•

Wybór algorytmu niszczenia danych.

Aby dokonać zmian w ustawieniach niszczenia danych należy wcisnąć
przycisk WSTECZ. Niszczenie danych rozpocznie się po wciśnięciu przycisku
WYKONAJ.
Uruchomiona procedura niszczenia danych nie może być zatrzymana nawet
przez zresetowanie komputera. Struktury przechowywania danych wybranych
partycji zostaną nieodwracalnie zniszczone. Z tego względu należy bardzo
ostrożnie dokonywać wyboru partycji podczas tworzenia skryptu niszczenia
danych.
Aby uruchomić skrypt niszczenia danych należy wcisnąć przycisk WYKONAJ.
Na ekranie pojawi się okno przedstawiające postęp niszczenia danych
(Rysunek 7).
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Rysunek 7. Okno przedstawiające postęp niszczenia danych

Po zakończeniu niszczenia danych na ekranie pojawi się odpowiedni
komunikat (Rysunek 8).

Rysunek 8. Okno zawierające komunikat o pomyślnym wykonaniu procesu
niszczenia danych

Oprócz przycisku ZAKOŃCZ w oknie tym znajduje się również przycisk
PRZEGLĄDARKA DYSKU. Jego wciśnięcie umożliwia przejrzenie stanu partycji
(dysków) po zniszczeniu danych.
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Następny rozdział zawiera przykłady niszczenia danych oraz opis rezultatów
wykonania tej czynności.

2.3

Przykłady niszczenia danych przy użyciu
predefiniowanych algorytmów
Niszczenie danych zapisanych na partycji podstawowej
W oknie Wybór danych (Rysunek 9) zaznaczono podstawową partycję
SYSTEM zapisaną na dysku #2 posiadającym rozmiar 1,59 GB. Partycja
posiada system plików FAT32, a jej rozmiar to 0.977 GB. Partycja oznaczona
jest kolorem żółtym co oznacza, że jest to partycja podstawowa (przy
domyślnej konfiguracji kolorów). W prawym górnym rogu prostokąta
reprezentującego partycję znajduje się czerwony krzyżyk co oznacza, że
została ona wybrana do niszczenia danych.

Rysunek 9. Partycja podstawowa wybrana do niszczenia danych

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk DALEJ.
Przełącznik alternatywny znajdujący się w oknie Akcje wykonywane po
zniszczeniu danych ustawiony jest w pozycji Pozostaw partycję bez
zmian (Rysunek 10).
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Rysunek 10. Okno ‘Akcje wykonywane po zniszczeniu danych’: partycje
będą pozostawione bez zmian

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk DALEJ.
W oknie Wybór algorytmu (Rysunek 11) zaznaczono algorytm Bruce’a
Schneiera.

Rysunek 11. Wybór algorytmu niszczenia danych

Podczas wykonywania siedmioprzebiegowego algorytmu Bruce’a Schneiera
sektory partycji (każdy bajt sektora) będą wypełniane następującymi
sekwencjami danych:
•
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pierwszy przebieg - jedynki;
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•

drugi przebieg - zera;

•

przebiegi 3 - 7 – sekwencje losowych symboli.

Okno skryptu (Rysunek 12) prezentuje utworzony skrypt niszczenia danych
na podstawowej partycji. Skrypt zawiera jedną operację – niszczenie danych
na pierwszej partycji drugiego twardego dysku. Dane będą niszczone w
siedmiu przebiegach.

Rysunek 12. Skrypt niszczenia danych na partycji podstawowej

W celu uruchomienia skryptu należy wcisnąć przycisk WYKONAJ.
Na ekranie pojawi się okno przedstawiające przebieg niszczenia danych
(Rysunek 13).
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Rysunek 13. Przebieg niszczenia danych na partycji podstawowej

Po zakończeniu wykonywania skryptu na ekranie pojawi się okno (Rysunek
14) zawierające odpowiedni komunikat i pozwalające na zakończenie pracy z
programem (przycisk ZAMKNIJ) lub przeglądanie partycji dysku (przycisk
PRZEGLĄDARKA DYSKU).

Rysunek 14. Niszczenie danych zakończyło się pomyślnie

Po wciśnięciu przycisku PRZEGLĄDARKA DYSKU na ekranie pojawi się okno
przedstawiające strukturę dysków (Rysunek 15).
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Rysunek 15. Okno przedstawiające rezultaty wykonania skryptu
niszczenia danych

Można zauważyć, że podstawowa partycja (SYSTEM) nadal znajduje się na
drugim dysku. Jej rozmiar nie zmienił się lecz nie posiada ona żadnego systemu plików (patrz sekcja 1.2.5 «Elementy informacyjne»). Przed niszczeniem danych na partycji podstawowej znajdowały się dane (około 300 –
400 MB, można to zaobserwować na Rysunku 9) lecz teraz dane te nie są
wyświetlane. Sektory twardego dysku nadal istnieją lecz teraz zawierają losowe symbole. Partycja jest niesformatowana – nie posiada tablicy alokacji
plików, a sektory nie są powiązane z plikami istniejącymi na partycji przed
niszczeniem danych.
Aby zakończyć pracę z programem należy wcisnąć przycisk ZAKOŃCZ.
W celu bardziej zaawansowanego przeglądania rezultatów
DriveCleanser można skorzystać z programu Acronis DiskEditor.

pracy programu

Acronis

Rezultaty wykonania skryptu niszczenia danych
Acronis DriveCleanser pozwala na oszacowanie rezultatów niszczenia danych.
Ponadto w program wbudowane jest narzędzie Przeglądarka dysku, które
umożliwia dokładne przeglądanie struktury twardych dysków. Przeglądarka
dysku uruchamiana jest z poziomu okna Niszczenie danych zakończone
(Rysunek 15) poprzez kliknięcie myszą na wybranej partycji.
Opisane powyżej algorytmy oferują różne metody niszczenia poufnych
informacji. Z tego względu wygląd partycji po zakończeniu niszczenia danych
zależny jest od wybranego algorytmu.
Poniższe okno przedstawia widok partycji zawierającej wersje instalacyjne
programów firmy Acronis. W prawej części okna programu Przeglądarka dys-
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ku (Rysunek 16) można dostrzec nazwy plików zapisanych na partycji:
«DriveCleanser.pdf».

Rysunek 16. Główne okno Przeglądarki dysku zawierające fragmenty bazy
danych

Po zniszczeniu danych zapisanych na partycji przy użyciu szybkiego
algorytmu, jej sektory będą zawierały zera (Rysunek 17).

Rysunek 17. Sektor partycji po zastosowaniu szybkiego algorytmu
niszczenia danych
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W przypadku algorytmu zgodnego ze standardem amerykańskim sektory partycji zostaną wypełnione losowymi symbolami (Rysunek 18).

Rysunek 18. Sektor partycji po zastosowaniu algorytmu U.S. Standard,
DoD 5220.22-M
Przeglądarka dysku wchodząca w skład programu Acronis DriveCleanser pełni wyłącznie rolę
przeglądarki.

Niszczenie danych zapisanych na partycji logicznej
W oknie Wybór danych (Rysunek 19) zaznaczono do zniszczenia danych
partycję logiczną o rozmiarze 188 MB. Partycja zapisana jest na twardym
dysku #2 i posiada system plików FAT32. Partycja oznaczona jest kolorem
niebieskim, a w prawym górnym rogu reprezentującego ją prostokąta
znajduje się czerwony krzyżyk oznaczający zaznaczenie do niszczenia
danych.
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Rysunek 19. Wybór partycji logicznej do niszczenia danych

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk Dalej.
Przełącznik alternatywny znajdujący się w oknie Akcje wykonywane po
zniszczeniu danych ustawiony jest w pozycji Pozostaw partycję bez
zmian (Rysunek 20).

Rysunek 20. Okno ‘Akcje wykonywane po zniszczeniu danych’

W oknie Wybór algorytmu (Rysunek 21) ponownie zaznaczono algorytm
Bruce’a Schneiera (jego opis znajduje się w poprzednim przykładzie).
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Rysunek 21. Wybór algorytmu niszczenia danych na partycji logicznej

Kolejne okno (Rysunek 22) przedstawia skrypt niszczenia danych na partycji
logicznej. Zawiera on tylko jedną operację – niszczenie danych zapisanych na
drugiej partycji drugiego dysku. Niszczenie zostanie przeprowadzone w
siedmiu przebiegach.
Można zauważyć, że skrypty niszczenia danych na partycji logicznej i
podstawowej różną się tylko numerem partycji na twardym dysku (oraz
ewentualnie numerami dysków i właściwościami partycji).

Rysunek 22. Skrypt niszczenia danych na partycji logicznej

Aby uruchomić skrypt należy wcisnąć przycisk WYKONAJ.
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Na ekranie pojawi się okno przedstawiające postęp wykonywania operacji
(Rysunek 23).

Rysunek 23. Postęp niszczenia danych na partycji logicznej

Po zakończeniu niszczenia danych na partycji logicznej na ekranie pojawi się
okno (Rysunek 24) zawierające odpowiedni komunikat oraz umożliwiające
zakończenie pracy z programem (przycisk ZAKOŃCZ) lub przeglądanie partycji
dysku (przycisk PRZEGLĄDARKA DYSKU).

Rysunek 24. Okno informujące o pomyślnym zakończeniu procesu
niszczenia danych na partycji logicznej
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Po wciśnięciu przycisku PRZEGLĄDARKA DYSKU na ekranie pojawi się
następujące okno (Rysunek 25):

Rysunek 25. Rezultaty niszczenia danych na partycji logicznej

Można zaobserwować, że po pierwsze podstawowa partycja drugiego dysku
pozostała bez zmian, a po drugie partycja logiczna posiadająca nazwę DATA
nie istnieje.
W rzeczywistości dysk logiczny nadal istnieje na dysku (z takim samym rozmiarem) lecz nie posiada żadnego systemu plików (patrz sekcja 1.2.5
«Elementy informacyjne»). Poprzednio na partycji zapisane były dane
(około 200-250 MB). Teraz sektory partycji wypełnione są losowymi, bezużytecznymi symbolami.
Partycja jest niesformatowana, nie zawiera tablicy alokacji plików, a sektory
nie są połączone z istniejącymi uprzednio plikami.
Niszczenie danych zapisanych na twardym dysku
W oknie Wybór danych (Rysunek 26) zaznaczono do usunięcia danych cały
twardy dysk #2. Dysk ma pojemność 1,008 GB, posiada dwie partycje –
podstawową o rozmiarze 442,4 MB i logiczną o rozmiarze 401,6 MB oraz 188
MB miejsca niewykorzystanego. Obydwie partycje posiadają system plików
FAT32.
Aby zaznaczyć do zniszczenia danych cały twardy dysk #2 należy kliknąć
myszą na reprezentującym ją prostokącie. W rezultacie zaznaczone zostaną
wszystkie partycje istniejące na tym dysku.
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Rysunek 26. Wybór całego twardego dysku do niszczenia danych

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk Dalej.
Należy pamiętać, że w przypadku zaznaczenia całego twardego dysku
program przejdzie do okna Wybór algorytmu z pominięciem okna Akcje
wykonywane po zniszczeniu danych.
W oknie Wybór algorytmu (Rysunek 27) zaznaczono amerykański standard
DoD 5220.22-MA.

Rysunek 27. Wybór algorytmu niszczenia danych na całym twardym dysku

Podczas niszczenia danych partycje dysku zostaną wypełnione następującymi
sekwencjami danych:
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•

pierwszy przebieg – sekwencje losowych symboli;

•

drugi przebieg – symbole uzupełniające;

•

trzeci przebieg - sekwencje losowych symboli.

Jeżeli binarna reprezentacja sekwencji symboli to 10001010, wtedy sekwencja uzupełniająca
będzie miała postać 01110101.

Kolejne okno (Rysunek 28) przedstawia skrypt niszczenia danych na całym
twardym dysku #2.

Rysunek 28. Skrypt niszczenia danych na całym twardym dysku

Aby uruchomić skrypt należy wcisnąć przycisk WYKONAJ.
Na ekranie pojawi się okno przedstawiające postęp niszczenia danych
(Rysunek 29).
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Rysunek 29. Postęp niszczenia danych na całym twardym dysku

W przeciwieństwie do niszczenia danych na partycjach (podstawowych i
logicznych), w przypadku całego twardego dysku nie będzie możliwe
przeglądanie rezultatów niszczenia danych. Wynika to z faktu, iż niszczenie
danych na partycjach nie wpływa na informacje zapisane w tablicy partycji –
niszczone są tylko tablice alokacji plików poszczególnych partycji. Z tego
względu Acronis DriveCleanser wyświetlić rezultaty niszczenia danych.
Natomiast zniszczenie danych zapisanych na całym twardym dysku obejmuje
także tablicę partycji. Oznacza to, że po zakończeniu niszczenia partycje nie
istnieją.
Rezultaty pracy programu Acronis DriveCleanser można przeglądać przy pomocy narzędzia
diskedit wchodzącego w skład pakietu Norton Utilities.

Cechy niszczenia danych
Załóżmy, że partycja twardego dysku zawiera pewne poufne informacje.
Jeżeli zostanie ona usunięta przy pomocy narzędzia FDISK (przykładowo w
systemie Windows) zajmowane przez nią miejsce będzie reprezentowane
jako niezaalokowane i całkowicie puste (partycja taka nie będzie
rozpoznawana przez system operacyjny). Są to jednak tylko pozory! Podczas
usuwania partycji z dysku program FDISK usuwa TYLKO informacje z tablicy
partycji. Dane zapisane w sektorach dysku pozostają nietknięte. Nawet osoba
nie posiadająca wysokich kwalifikacji jest w stanie, przy pomocy
odpowiednich narzędzi, odtworzyć poufne informacje zapisane na rzekomo
nieistniejącej partycji.
Jeżeli partycja zawierająca poufne informacje zostanie sformatowana przy
użyciu polecenia FORMAT (również w systemie Windows), będzie ona wyglądała na całkowicie pustą (w zależności od trybu formatowania mogą się na
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niej znajdować pliki systemowe). Pliki użytkownika takie jak dokumenty programów Word, Excel, Access itp. znikną z partycji. Ponownie są to tylko pozory! Narzędzie FORMAT jedynie tworzy nową tablicę alokacji plików (FAT).
Dane zapisane w sektorach dysku pozostają nietknięte.
Zatem jeżeli poufne dane mają być zniszczone w sposób uniemożliwiający ich
odzyskanie, należy skorzystać z programu Acronis DriveCleanser.

2.4

Tworzenie własnych algorytmów niszczenia danych
W sekcjach 2.2 «Praca z programem Acronis DriveCleanser» oraz 2.3
«Przykłady niszczenia danych przy użyciu predefiniowanych algorytmów» zaprezentowano predefiniowane algorytmy niszczenia danych zapisanych na partycjach oraz na twardych dyskach.
Skrócony opis predefiniowanych algorytmów niszczenia danych zawiera Dodatek B. «Niszczenie danych zapisanych na twardym dysku».
Acronis DriveCleanser pozwala użytkownikowi nie tylko na korzystanie z
gotowych algorytmów przygotowanych przez specjalistów z dziedziny
ochrony informacji, lecz również na tworzenie własnych metod niszczenia
danych.
Na rysunkach 7 i 8 znajdujących się w sekcji 2.2 «Praca z programem
Acronis DriveCleanser» przedstawiono wybór predefiniowanych algorytmów
niszczenia danych. Na liście algorytmów znajduje się dodatkowo element
«Indywidualny…» pozwalający na utworzenie własnej metody.
Tworzenie własnych algorytmów
Aby rozpocząć tworzenie algorytmu należy wybrać element «Indywidualny…»
z listy znajdującej się w oknie Wybór algorytmu (Rysunek 30). Należy
również zwrócić uwagę na element listy umożliwiający wczytywanie
algorytmu.
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Rysunek 30. Wybór tworzenia własnego algorytmu

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk Dalej.
W przypadku wybrania jednego z predefiniowanych algorytmów na ekranie
pojawi się okno zawierające skrypt niszczenia danych (zapisanych na partycji
lub dysku zaznaczonym w poprzednich oknach kreatora). Po wybraniu
metody indywidualnej program wyświetli okno Ilość przebiegów (Rysunek
31).
Jako przykład rozpatrzymy tworzenie własnego algorytmu zbliżonego do metody
zgodnej z amerykańskim standardem. Jak już wspomniano wcześniej (patrz sekcja 2.3 «Przykłady niszczenia danych przy użyciu predefiniowanych algorytmów»), amerykański standard definiuje niszczenie danych jako trzy przebiegi zapisywania na dysku różnych symboli oraz jeden przebieg weryfikacji.
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Rysunek 31. Okno wyboru ilości przebiegów algorytmu

Predefiniowane algorytmy niszczą dane korzystając z różnej ilości przebiegów
– od 1 (szybki algorytm zgodny z rosyjskim standardem) do 35 (algorytm
Petera Gutmanna).
Podczas określania ilości przebiegów indywidualnego algorytmu niszczenia
danych można skorzystać ze spinnera, klawiatury lub myszy. Dla naszego
przykładu należy wpisać wartość 4.
Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk Dalej.
Definicja algorytmu: szablon
Okno Definicja algorytmu prezentuje szablon tworzonego algorytmu. Ilość
wyświetlanych elementów jest zgodna z ilością przebiegów wybraną w
poprzednim oknie. W rozpatrywanym przykładzie algorytm wykorzystuje
cztery przebiegi i dlatego okno przedstawione na Rysunku 32 zawiera cztery
elementy.
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Rysunek 32. Okno definiowania algorytmu

Pierwsza kolumna listy reprezentuje kolejne przebiegi. W kolumnie drugiej
wymieniony jest typ operacji wykonywanej na dysku (może to być
«zapisywanie» lub «weryfikacja»). W ostatniej kolumnie przedstawiony jest
wzorzec danych zapisywanych na dysk.
Wzorzec danych zapisywanych na dysk zawsze ma postać heksadecymalną
(przykładowo 0x00, 0xAA, lub 0xCD). Rozmiar tych wartości może osiągnąć
512 bajtów. Ponadto algorytm może zawierać jedną lub więcej «wartości
uzupełniających».
Jeżeli wartość binarna to 10001010 (0x8A), wtedy wartość uzupełniająca będzie miała postać
01110101 (0x75).

Zatem w tworzonym algorytmie można wykorzystać następujące wartości:
•

Dowolna wartość heksadecymalna o rozmiarze od 1 do 512 bajtów;

•

Losowe wartości heksadecymalne o rozmiarze od 1 do 512 bajtów;

•

Heksadecymalne wartości uzupełniające informacje zapisywane na
dysk w poprzednich przebiegach.

Okno Definicja algorytmu oferuje wyłącznie szablon algorytmu. Dane
zapisywane na dysk należy określić indywidualnie.
W tym celu należy zaznaczyć linię reprezentującą pierwszy przebieg (Rysunek
33).
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Rysunek 33. Zaznaczenie pierwszego przebiegu algorytmu

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk Dalej.
Na ekranie pojawi się okno umożliwiające określenie wzorca, który będzie
zapisywany na dysk (Rysunek 34).

Rysunek 34. Określanie wzorca zapisywanego na dysk

Na powyższym rysunku przełącznik alternatywny ustawiony jest w pozycji
Zapisz wzorzec (jest to pozycja domyślna). W polu redagowania
wprowadzona jest heksadecymalna wartość 0x00.
W polu znajdującym się pod przełącznikiem Zapisz wzorzec można wpisać
dowolną wartość heksadecymalną, która zostanie zapisana na dysk podczas
redagowanego przebiegu (w naszym przykładzie jest to przebieg pierwszy).
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Po ustawieniu przełącznika alternatywnego w położeniu Zapisz losowy
numer na dysk zostanie zapisana losowa wartość heksadecymalna. o
określonej przez użytkownika długości.
Zgodnie z amerykańskim standardem, na którym wzorowany jest nasz
przykład, należy ustawić przełącznik alternatywny w pozycji Zapisz losowy
numer i wpisać wartość 1 (Rysunek 35).

Rysunek 35. Wybór zapisywania losowej wartości

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk Dalej.
Na ekranie ponownie pojawi się okno definicji algorytmu (Rysunek 36).
Można zaobserwować, że poprzedni wpis dla pierwszego przebiegu (1 - zapis
- 00) został zastąpiony linią 1 - zapis - losowy, ilość bajtów: 1.
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Rysunek 36. Pierwszy przebieg indywidualnego algorytmu został
skonfigurowany

Aby zdefiniować następny przebieg należy zaznaczyć drugą linię i wcisnąć
przycisk DALEJ (Rysunek 37).

Rysunek 37. Wybór drugiego przebiegu algorytmu w celu
skonfigurowania wzorca

Po wciśnięciu przycisku DALEJ na ekranie pojawi się znane już okno (Rysunek
35), lecz tym razem przełącznik alternatywny będzie zawierał dwie
dodatkowe pozycje (Rysunek 38):
•

Zapisz uzupełnienie wzorca poprzedniego przebiegu,

•

Weryfikuj.
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Rysunek 38. Wybór uzupełnienia wartości z poprzedniego przebiegu

Drugi przebieg algorytmu zgodnego z amerykańskim standardem, na którym
wzorowany jest nasz przykład, polega na zapisaniu danych uzupełniających
wartości z przebiegu poprzedniego. Z tego względu należy ustawić
przełącznik alternatywny w pozycji Zapisz uzupełnienie wzorca
poprzedniego przebiegu i wcisnąć przycisk DALEJ.
Na ekranie ponownie pojawi się okno definicji algorytmu (Rysunek 39 –
druga linia została zmieniona z: 2 - zapis – 00 na: 2 - zapis - uzupełnienie
wzorca z poprzedniego kroku).

Rysunek 39. Drugi przebieg indywidualnego algorytmu został
zdefiniowany
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Aby zdefiniować trzeci przebieg należy wcisnąć przycisk DALEJ. Trzeci przebieg algorytmu zgodnego z amerykańskim standardem jest dokładnie taki
sam, jak przebieg pierwszy (każdy bajt każdego sektora zapisywany jest
losową wartością heksadecymalną). Rezultat skonfigurowania trzeciego
przebiegu przedstawiony jest na Rysunku 40.

Rysunek 40. Trzeci przebieg indywidualnego algorytmu został
zdefiniowany

Aby zdefiniować czwarty przebieg algorytmu należy zaznaczyć czwartą linię
(Rysunek 41) i wcisnąć przycisk DALEJ.

Rysunek 41. Wybór czwartego przebiegu algorytmu

Zgodnie z amerykańskim standardem dla czwartego przebiegu należy ustawić
przełącznik alternatywny w pozycji Weryfikuj (Rysunek 42).
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Rysunek 42. Ustawienie weryfikacji dla czwartego przebiegu

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk Dalej.
Na ekranie pojawi się okno przedstawiające definicje wszystkich przebiegów
indywidualnego algorytmu (Rysunek 43).

Rysunek 43. Wszystkie przebiegi indywidualnego algorytmu zostały
zdefiniowane

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk Dalej.
Zapisywanie indywidualnego algorytmu do pliku
Kolejne okno - Zapisywanie indywidualnego algorytmu (Rysunek 44) umożliwia kontynuowania pracy bez zapisywania oraz zapisanie utworzonego
algorytmu do pliku. Przełącznik alternatywny znajdujący się w oknie domyśl62
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nie ustawiony jest w pozycji Zapisz do pliku. Aby kontynuować pracę bez
zapisywania algorytmu należy ustawić przełącznik w pozycji Kontynuuj bez
zapisywania.
Aby kontynuować pracę należy wcisnąć przycisk Dalej nie zaznaczając
uprzednio żadnej z linii algorytmu (w przeciwnym wypadku na ekranie pojawi
się okno umożliwiające modyfikację wybranego przebiegu).

Rysunek 44. Zapisywanie indywidualnego algorytmu do pliku

Jeżeli w poprzednim oknie zaznaczono opcje zapisywania algorytmu do pliku,
na ekranie pojawi się okno Zapisywanie indywidualnego algorytmu
(Rysunek 45). W polu Wprowadź nazwę pliku należy wpisać lub wskazać
pełną ścieżkę dostępu go pliku algorytmu.

Rysunek 45. Określanie nazwy pliku algorytmu oraz jego opisu
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Każdy zapisywany algorytm umieszczany jest w oddzielnym pliku. W przypadku próby
zapisania nowego algorytmu do istniejącego pliku.

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk Dalej.
Wszystkie przebiegi algorytmu zostały zdefiniowane, a sam algorytm został
zapisany do pliku. Po wciśnięciu przycisku Dalej na ekranie pojawi się okno
zawierające skrypt niszczenia danych (Rysunek 46) oparty o indywidualny
algorytm.

Rysunek 46. Skrypt niszczenia danych bazujący na indywidualnym
algorytmie

Wciśnięcie przycisku WYKONAJ spowoduje uruchomienie wygenerowanego
skryptu. Możliwe jest również cofnięcie się do poprzednich kroków
generowania skryptu i wprowadzenie zmian.
Po wciśnięciu przycisku WYKONAJ zatrzymanie niszczenia danych nie będzie
możliwe nawet przez zresetowanie komputera. Wszystkie dane zapisane na
wybranej partycji zostaną nieodwracalnie zniszczone.
Wczytywanie algorytmu z pliku
Aby wczytać zapisany uprzednio algorytm należy wybrać element «Załaduj z
pliku…» znajdujący się na liście w oknie Wybór algorytmu (Rysunek 46).
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Rysunek 47. Wybór algorytmu: wczytywanie z pliku

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk Dalej.
Na ekranie pojawi się okno Ładowanie indywidualnego algorytmu
(Rysunek 48). W polu Wprowadź nazwę pliku należy wpisać lub wskazać
pełną ścieżkę dostępu do pliku algorytmu. Okno zawiera również krótki opis
algorytmu oraz listę wykonywanych przez niego operacji.

Rysunek 48. Wczytywanie algorytmu z pliku

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk Dalej.
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Na ekranie pojawi się okno Podgląd załadowanego algorytmu (Rysunek
49) zawierające nazwę wczytywanego algorytmu wraz z krótkim opisem oraz
listę wykonywanych przez niego operacji.

Rysunek 49. Podgląd algorytmu wczytywanego z pliku

Aby kontynuować należy wcisnąć przycisk Dalej.
Na ekranie pojawi się okno umożliwiające uruchomienie skryptu niszczenia
danych opartego na załadowanym algorytmie (Rysunek 46).
Obecna wersja programu nie pozwala na redagowanie algorytmu wczytanego z pliku.
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Rozdział 3. Podsumowanie
Niniejszy podręcznik opisuje korzystanie z programu Acronis DriveCleanser,
który pełni tylko jedną, lecz bardzo ważną funkcję – niszczy poufne
informacje zapisane na partycjach oraz twardych dyskach.
Obieg poufnych dokumentów jest następujący: tworzenie, przechowywanie,
wykorzystywanie oraz niszczenie. Zasady te od dawna stosowane są w
odniesieniu do dokumentów „papierowych”.
W przypadku dokumentów przechowywanych na nośnikach magnetycznych
(przykładowo na twardych dyskach) zagwarantowanie niemożliwości ich
odzyskania jest znacznie bardziej skomplikowane. Zniszczenie dokumentów
przy użyciu narzędzi udostępnianych przez systemy operacyjne (usuwanie
plików, usuwanie partycji, formatowanie partycji) nie zapewnia niemożliwości
ich odtworzenia. Natura zapisu danych na nośnikach magnetycznych
pozostawia wiele „furtek” umożliwiających przywrócenie rzekomo usuniętych
danych. Z tego powodu w celu zniszczenia danych wymagane jest użycie
specjalistycznego oprogramowania, jakim jest Acronis DriveCleanser.
W obecnych czasach procedury niszczące dane zapisane na nośnikach
magnetycznych definiowane są przez narodowe standardy (przykładowo
istnieją standardy amerykańskie, niemieckie, rosyjskie itd.).
Jedną z cech wyróżniających program Acronis DriveCleanser spośród innych
narzędzi służących do niszczenia danych jest możliwość utworzenia własnego
algorytmu.
Acronis DriveCleanser wykorzystuje prosty i atrakcyjny wizualnie interfejs
użytkownika. Zniszczenie danych zapisanych na partycjach lub na twardym
dysku wymaga wykonania zaledwie kilku prostych czynności.
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Dodatek A. Systemy operacyjne a twarde
dyski
A.1

Struktura twardego dysku
Wewnątrz obudowy twardego dysku znajduje się kilka krążków pokrytych
warstwą magnetyczną. Krążki te zamocowane są na wsporniku, który jest
wprawiany w ruch obrotowy przez specjalny mechanizm. Wspornik wiruje z
prędkością 5400, 7200 lub nawet 10000 obrotów na minutę.
Dane zapisywane są na magnetycznych krążkach umieszczone są na
koncentrycznie ułożonych ścieżkach. Ścieżki są numerowane począwszy od
zewnętrznej części magnetycznego krążka (ścieżka znajdująca się na brzegu
krążka posiada numer 0).
Każda ścieżka podzielona jest na sektory zawierające minimalne bloki
danych, które mogą być zapisywane na dysk lub z niego odczytywane.
Sektory również są numerowane. Każdy dysk posiada znacznik, od którego
rozpoczyna się numeracja sektorów.
Sektor znajdujący się najbliżej
znacznika posiada numer 1.
Najczęściej sektor posiada rozmiar 571 bajtów. Na początku każdego
sektora znajduje się prefiks zawierający informacje o położeniu sektora oraz
o jego numerze. Z kolei na końcu sektora znajduje się sufiks zawierający
sumę kontrolną wykorzystywaną do testowania spójności danych. Pomiędzy
prefiksem a sufiksem znajduje się obszar danych o rozmiarze 512 bajtów.
Każdy magnetyczny krążek posiada dwie powierzchnie robocze – górną i
dolną. Zbiór wszystkich ścieżek posiadających identyczne numery na każdym
z krążków nazywany jest cylindrem. Do każdej powierzchni roboczej
przyporządkowana jest głowica zapewniająca zapisywanie o odczytywanie
danych. Głowice zorganizowane są w postaci bloków, a ich numeracja
rozpoczyna się od zera.
W celu wykonania elementarnej operacji zapisu lub odczytu blok głowic musi
być ustawiony na wymaganym cylindrze. Gdy głowica zbliży się do żądanego
sektora zapisanego na wirującym krążku, rozpoczyna się komunikacja między
blokiem głowic, a elektroniką zintegrowaną z dyskiem.
Sektory
tworzone
niskopoziomowego.

są

podczas

procedury

formatowania

Nowoczesne twarde dyski posiadają najczęściej 1 lub 2 magnetyczne krążki,
w celu zmniejszenia ciężaru obudowy oraz czasu dostępu do sektorów.
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Ilość cylindrów może sięgać dziesiątek tysięcy. Im gęstszy jest zapis, tym
więcej cylindrów może być wygenerowanych na dysku i tym większa pojemność dysku.

A.2

Systemy operacyjne a twarde dyski
Twarde dyski służą do przechowywania danych. Dane te przechowywane są
w sektorach, które tworzone są na dysku podczas formatowania
niskopoziomowego. Każdy sektor zawiera możliwie najmniejszy blok danych
(512 bajtów).
Bloki danych posiadające większe rozmiary przechowywane są w postaci
łańcuchów sektorów. Każdy sektor znajdujący się w łańcuchu zawiera adres
do kolejnego sektora. Ostatni sektor łańcucha posiada odpowiedni znacznik.
Łańcuchy sektorów tworzą plik. Adres (numer) pierwszego sektora pliku
przechowywany jest w tablicy FAT (File Allocation Table).
Wszystkie aplikacje, dokumenty, tabele, obrazki, wiadomości e-mail itp.,
przechowywane są na dyskach w postaci plików. W celu ułatwienia pracy
pliki są gromadzone w folderach.
Istnieje wiele typów oprogramowania, z których najważniejszym są systemy
operacyjne.
System operacyjny umożliwia aplikacjom działającym pod jego kontrolą
uzyskiwanie dostępu do zasobów komputera (procesor, pamięć i urządzenia
peryferyjne). Wszystkie aplikacje są ładowane do pamięci z dysku i
uruchamiane pod kontrolą systemu operacyjnego.
Każdy plik posiada własną nazwę. W systemach DOS, Windows 3.1 oraz
Windows 3.11 składała się ona z ośmiu znaków, po których znajdowała się
kropka oraz trzyliterowe rozszerzenie (typ pliku).
Począwszy od systemu operacyjnego Windows 95 nazwy plików mogły
zawierać do 255 znaków.
W systemie operacyjnym Linux nazwa pliku może zawierać 256 znaków oraz
kilka rozszerzeń.
W celu ułatwienia dostępu do danych zgromadzonych w plikach i folderach
systemy operacyjne w charakterystyczny dla siebie sposób (najczęściej
niekompatybilny z innymi systemami operacyjnymi) tworzą i obsługują
przestrzeń dyskową. Aby kilka systemów operacyjnych mogło korzystać z
tego samego dysku powstał mechanizm partycjonowania.
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A.3

Partycje twardych dysków
Partycjonowanie twardych dysków w systemach DOS/Windows
Partycjonowanie dysku przeprowadzane jest przy użyciu specjalnych
aplikacji. W przypadku systemów DOS oraz Windows jest to narzędzie FDISK.
Program ten pozwala na tworzenie partycji, definiowanie ich rozmiarów oraz
etykiet. FDISK umożliwia przydzielenie całej przestrzeni dyskowej lub jej
części dla systemu operacyjnego DOS/Windows.
Program FDISK pozwala na:
•

utworzenie podstawowej partycji DOS zawierającej jeden dysk
logiczny;

•

utworzenie rozszerzonej partycji DOS, która może być podzielona na
dowolną ilość dysków logicznych;

•

pozostawienie niewykorzystanego miejsca dla innych systemów
operacyjnych (partycja non-DOS);

•

oznaczenie partycji jako aktywnej (tylko partycja podstawowa może
być aktywna).

Struktura partycji twardego dysku może wyglądać następująco:
Master Boot Record
Podstawowa partycja 1-1
Systemowy dysk logiczny C:
Rozszerzona partycja DOS 1-2
Logiczna partycja 1-5
Logiczny dysk D:
Logiczny dysk E:
Logiczny dysk F:
…………………………
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Informacje o partycjach utworzonych na dysku przechowywane są w specjalnym obszarze
dysku zwanym tablicą partycji (jest to pierwszy sektor zerowego cylindra, a jego nazwa to
MBR).
Twardy dysk może zawierać do czterech partycji podstawowych. Ograniczenie to związane
jest z pojemnością tablicy partycji. Nie oznacza to jednak, że na dysku mogą być
zainstalowane tylko cztery systemy operacyjne! Nowoczesne programy, zwane menadżerami
dysków, umożliwiają instalowanie wielu systemów operacyjnych. Przykładowo OS Selector
(stworzony przez firmę Acronis) umożliwia zainstalowanie nawet stu systemów operacyjnych
na jednym twardym dysku!

Partycjonowanie może być wykonywane w każdym systemie operacyjnym.

A.4

Tworzenie partycji dla innych systemów
operacyjnych
Aby twardy dysk mógł być wykorzystywany w systemie operacyjnym Linux
nie jest konieczne tworzenie partycji DOS (oczywiście jeżeli dysk ten nie
będzie w przyszłości wykorzystywany w systemie operacyjnym
DOS/Windows).
Przykładowo program instalacyjny systemu operacyjnego ASPLinux zawiera
narzędzie umożliwiające podzielenie dysku na partycje obsługiwane przez ten
system operacyjny Linux. Aby instalacja systemu Linux była możliwa na
dysku musi się znajdować przynajmniej jedna partycja zwana /. Przypomina
ona podstawową partycję DOS, lecz nie musi znajdować się na początku
twardego dysku.
Acronis DriveCleanser (a dokładniej wchodzący w jego skład menadżer
dysków) również umożliwia tworzenie partycji na twardych dyskach.

A.5

Partycje podstawowe i logiczne
Uruchamianie wielu systemów operacyjnych, włącznie z DOS oraz Windows
95, może być przeprowadzane tylko z partycji podstawowych. Systemy takie
jak Windows 95 OSR2/98/Me, OS/2 oraz Linux mogą być uruchamiane z
dowolnej partycji, jednak niektóre z nich (przykładowo OS/2) rozpoznają
tylko partycję podstawową, z której zostały uruchomione.
Znajomość tych ograniczeń pozwala na podejmowanie decyzji dotyczących
zastosowania określonych typów partycji. Partycje podstawowe powinny być
wykorzystywane do uruchamiania systemów operacyjnych oraz do
przechowywania systemowych plików i folderów.
Partycje logiczne powinny być wykorzystywane do przechowywania danych
użytkownika, ponieważ są one dostępne dla większości systemów
operacyjnych.
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Ponadto jeżeli na komputerze zainstalowanych będzie kilka systemów operacyjnych, należy w miarę możliwości wykorzystywać do tego celu partycje logiczne.

A.6

Formatowanie twardego dysku
Informacje zapisane na każdej z partycji muszą być zorganizowane w sposób
zrozumiały dla systemu operacyjnego. Zorganizowanie takie nosi nazwę
systemu plików. W przypadku systemów operacyjnych DOS/Windows
logiczna struktura partycji tworzona jest przez program FORMAT.
Program FORMAT wykonuje następujące operacje:
•

tworzy boot-sektor;

•

tworzy tablicę FAT;

•

oznacza błędne klastry, dzięki czemu nie są one wykorzystywane do
zapisu danych.

Po sformatowaniu logiczne dyski utworzone przez program FDISK mają
następującą strukturę:
•

Na początku logicznego dysku znajduje się boot-sektor;

•

Za boot-sektorem zapisana jest kopia (lub kilka kopii) FAT;

•

Następnie zapisany jest folder główny;

•

Na końcu znajduje się obszar danych.

Każdy dysk logiczny musi być oddzielnie sformatowany.
W celu sformatowania partycji należy wpisać komendę:
FORMAT C:
Aby przenieść pliki systemowe na formatowany dysk (stanie się on wtedy
napędem startowym) należy skorzystać z komendy:
FORMAT C: /S
Aby samodzielnie przenieść pliki systemowe na twardy dysk należy
uruchomić komputer z dyskietki startowej i wpisać komendę:
SYS C:
Inne systemy operacyjne również posiadają programy umożliwiające formatowanie twardych
dysków i przenoszenie na nie plików systemowych.
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A.7

Systemy plików
Logiczna struktura utworzona na dysku jest obsługiwana przez system
operacyjny. System plików przedstawia informacje zapisane na dysku w
postaci zbioru plików i folderów. Dzięki obsłudze systemów plików systemy
operacyjne umożliwiają tworzenie, kopiowanie oraz usuwanie plików i
folderów.
Obecnie najpopularniejsze systemy plików przeznaczone dla komputerów PC
to:
•

FAT (File Allocation Table) dla systemów DOS, OS/2,
Windows 95/98/Me/NT/2000;

•

NTFS (Windows NT File System) dla systemu Windows NT/2000.

•

Istnieje jeszcze wiele innych systemów plików. Przykładowo coraz
bardziej popularny system operacyjny Linux korzysta z trzech systemów plików Ext2, Ext3 oraz ReiserFS.
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Dodatek B. Niszczenie danych zapisanych
na twardym dysku
Przydatność specjalnych algorytmów służących do niszczenia
danych
Przechowywanie danych o charakterze poufnym na nośnikach
magnetycznych
wiąże
się
z
koniecznością
stosowania
metod
uniemożliwiających na uzyskanie dostępu do nich przez niepowołane do tego
osoby (hasła), zabezpieczających dane podczas przesyłania (szyfrowanie)
oraz zapobiegające uszkodzeniu danych (kopie zapasowe).
Niniejszy załącznik ukazuje konieczność stosowania specjalistycznych
narzędzi umożliwiających całkowite niszczenie poufnych danych
zapisanych na nośnikach magnetycznych.
Wstęp niniejszego Podręcznika w skrócie udowadnia, że narzędzia wchodzące
w skład systemów operacyjnych nie gwarantują zniszczenia poufnych
informacji.
Termin gwarantowane zniszczenie danych oznacza niemożliwość
przywrócenia zniszczonych informacji nawet przez ekspertów stosujących
wszelkie dostępne programy i metody.
Istnieją stosunkowo tanie metody umożliwiające przywrócenie danych
zniszczonych
przy
pomocy
niespecjalistycznych
metod.
Przez
niespecjalistyczne sposoby należy rozumieć aplikacje niszczące dane poprzez
nadpisanie sektorów dysku losowymi wartościami. Prace ekspertów z
dziedziny bezpieczeństwa informacji dowodzą, że dane «zniszczone» w taki
sposób mogą być z dużym prawdopodobieństwem przywrócone.
Stworzenie oprogramowania gwarantującego zniszczenie danych jest
trudnym do rozwiązania problemem. Jak wiadomo dane przechowywane są
na twardych dyskach w postaci binarnych sekwencji jedynek i zer, które są
reprezentowane przez odpowiednio namagnesowane obszary powierzchni
dysku.
Szczegółowe opisanie mechanizmów zapisywania danych na twardych dyskach byłoby
związane z koniecznością przytoczeniu wielu skomplikowanych szczegółów technicznych, co
nie jest celem niniejszego Podręcznika. Wystarczy wiedzieć, że wszystkie popularne typy
twardych dysków wykorzystują odpowiednie kodowanie podczas zapisywania danych. Prawie
wszystkie nowoczesne twarde dyski wykorzystują metodę zapisu (kodowania) zwaną RLL
(Run-Length-Limited).

Uogólniając jedynka zapisana na dysk zostanie odczytana przez jego kontroler jako jedynka, zero zostanie odczytane jako zero. Jednak jeżeli zero zostanie nadpisane jedynką rezultatem będzie wartość 0,95 i vice versa – nadpisanie jedynki kolejną jedynką da wartość 1,05. Różnice te nie mają znaczenia
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dla kontrolera twardego dysku lecz pozwalają na łatwe zrekonstruowanie sekwencji zer i jedynek zapisanych na dysku przed wykonaniem operacji nadpisywania.
Dane przechowywane są na twardych dyskach w sektorach koncentrycznych
ścieżek. Gdy głowica zapisująca zostanie ustawiona nad ścieżką rozpoczyna
się zapis danych w jej sektorach. Ścieżka jest niejednorodnie
namagnesowywana – silniej w części środkowej, a słabiej w pobliżu brzegów.
Przykładowo jeżeli podczas usuwania poufnych danych sektor wypełniany
jest zerami, brzegi ścieżki zachowają szczątkowe namagnesowanie, które
umożliwia przywrócenie rzekomo zniszczonych danych.
Jeżeli podczas odczytywania głowica zostanie umieszczona w centralnej
części ścieżki, szczątkowe namagnesowanie zostanie zinterpretowane przez
kontroler jako słaby szum. Natomiast jeżeli głowica znajdzie się na jednym z
brzegów ścieżki, namagnesowanie będzie odczytane jako mocny sygnał
umożliwiający przywrócenie danych.
Każdy twardy dysk wyposażony jest w mechanizm sterujący
mikroprzesunięciami głowic, który umożliwia ustawienie ich nad brzegiem
ścieżki. Mechanizm ten jest ukryty przed użytkownikiem, jednak ekspert
może go wykorzystać do sterowania pozycjonowaniem głowic.
Należy również wspomnieć, że nowoczesne mikroskopy umożliwiają jeszcze
dokładniejsze analizowanie powierzchni dysków oraz wyszukiwanie
pozostałości zniszczonych danych.
Zapisywaniu danych na magnetycznych nośnikach towarzyszy jeszcze jeden
efekt uboczny: każda ścieżka dysku zawiera obraz każdej zapisywanej w
niej informacji, jednak magnetyczna warstwa przechowująca te obrazy jest
tym cieńsza im częściej ścieżka jest nadpisywana.
W celu odczytania takich warstw nie ma potrzeby stosowania
specjalistycznego sprzętu (chociaż urządzenia takie powstały już dawno
temu). Wystarczy skorzystać z kontrolera twardego dysku i odpowiedniej
aplikacji.
Powyższe fakty prowadzą do następującego wniosku: aplikacje «niszczące»
dane poprzez nadpisanie ich zerami lub losowymi symbolami spełniają swoje
zadanie tylko częściowo. Tak zniszczone dane są dostępne dla specjalistów
korzystających z odpowiedniego oprogramowania oraz sprzętu.
Narodowe standardy niszczenia danych
Istnieje wiele narodowych standardów niszczenia danych zapisanych na
magnetycznych nośnikach. Są one stosowane w krajach takich jak Stany
Zjednoczone, w Niemcy, Rosja oraz w wielu innych.
Rosyjski standard narodowy (GOST P50739-95) niszczy dane w jednym
przebiegu zapisując w sektorach twardego dysku losowe symbole.
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Standard
amerykański
(DoD
zaawansowanego algorytmu:

5220.22-M)

korzysta
bajt

z

każdego

bardziej

•

Podczas pierwszego przebiegu każdy
wypełniany jest losowym symbolem;

sektora

•

W drugim przebiegu każdy bajt wypełniany jest symbolem
uzupełniającym wartość zapisaną w poprzednim przebiegu;

•

Podczas trzeciego przebiegu każdy bajt ponownie wypełniany jest
wartością losową.

Jeżeli binarny symbol jest reprezentowany przez sekwencję 10001010, wówczas jego
wartością uzupełniającą będzie ciąg 01110101.

Eksperci z dziedziny bezpieczeństwa informacji uważają jednak, że algorytmy
oparte na narodowych standardach nie są wystarczająco skuteczne.
Bardziej złożone algorytmy niszczenia danych
Z fizycznego punktu widzenia problem zniszczenia danych zapisanych na
twardym dysku polega na wielokrotnym zmienianiu zawartości
magnetycznego obszaru poprzez wypełnianie sektorów specjalnie
przygotowanymi sekwencjami zer i jedynek (wzorców).
Problem jest dodatkowo utrudniony, gdyż dane są kodowane podczas
zapisywania ich na magnetyczny nośnik.
Najstarszym mechanizmem kodowania danych jest metoda FM (Frequency
Modulation) oraz jej zmodyfikowana wersja - MFM. Twarde dyski
korzystające z tych metod nie są już produkowane, co jednak nie oznacza, że
nie mogą być wykorzystywane w starszych komputerach.
Następcą powyższej metody jest popularny obecnie mechanizm zwany RLL
(Run-Length-Limited). W najprostszym jego wariancie występuje konwersja
podstawowych sekwencji, takich jak 0000, 1111 oraz 1010 do postaci
0(1)0(1)0(1)0, 1(0)1(0)1(0)1 oraz 1(0)0(0)1(0)0, gdzie symbole w nawiasach
oznaczają bity dodawane przez mechanizm kodujący podczas zapisywania
informacji. Jest to metoda zwana (1,3) RLL. Coraz częściej stosowane są
również odmiany (1,7) oraz (2,7) RLL.
Nowoczesne twarde dyski dysponujące dużą gęstością zapisu, wykorzystują
modyfikację metody RLL - PRML (Partial-Response Maximum-Likelihood).
Znajomość metod kodowania wykorzystywanych przez twarde dyski pozwala
na zdefiniowanie wzorców sekwencji symboli, których zapisanie umożliwi
wiarygodne zniszczenie poufnych danych.
Poniższa tabela zawiera wzorce danych, których zapisanie znacznie
komplikuje przywrócenie zniszczonych danych.
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Algorytmy zgodne z narodowymi standardami wykorzystują pojedyncze lub
potrójne zapisywanie losowych symboli w sektorach dysków. Jest to
podejście bardzo ogólne i w niektórych przypadkach może się okazać
niewystarczające.
Jak można zauważyć, zaprezentowany poniżej algorytm oparty jest na szczegółowej znajomości metod umożliwiających zapisywanie danych na twardych
dyskach wszelkiego typu.
Porządek zapisywania
#

Zapisywane dane

Metoda kodowania

1

Losowe symbole

2

Losowe symbole

3

Losowe symbole

4

Losowe symbole

5

01010101 01010101 01010101 0x55

(1,7) RLL

MFM

6

10101010 10101010 10101010 0xAA

(1,7) RLL

MFM

7

10010010 01001001 00100100 0x92 0x49 0x24

(2,7) RLL MFM

8

01001001 00100100 10010010 0x49 0x24 0x92

(2,7) RLL MFM

9

00100100 10010010 01001001 0x24 0x92 0x49

(2,7) RLL MFM

10

00000000 00000000 00000000 0x00

(1,7) RLL (2,7) RLL

11

00010001 00010001 00010001 0x11

(1,7) RLL

12

00100010 00100010 00100010 0x22

(1,7) RLL

13

00110011 00110011 00110011 0x33

(1,7) RLL (2,7) RLL

14

01000100 01000100 01000100 0x44

(1,7) RLL

15

01010101 01010101 01010101 0x55

(1,7) RLL

16

01100110 01100110 01100110 0x66

(1,7) RLL (2,7) RLL

17

01110111 01110111 01110111 0x77

(1,7) RLL

18

10001000 10001000 10001000 0x88

(1,7) RLL

19

10011001 10011001 10011001 0x99

(1,7) RLL (2,7) RLL

20

10101010 10101010 10101010 0xAA

(1,7) RLL MFM

21

10111011 10111011 10111011 0xBB

(1,7) RLL

22

11001100 11001100 11001100 0xCC

(1,7) RLL (2,7) RLL
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23

11011101 11011101 11011101 0xDD

(1,7) RLL

24

11101110 11101110 11101110 0xEE

(1,7) RLL

25

11111111 11111111 11111111 0xFF

(1,7) RLL (2,7) RLL

26

10010010 01001001 00100100 0x92 0x49 0x24

(2,7) RLL MFM

27

01001001 00100100 10010010 0x49 0x24 0x92

(2,7) RLL MFM

28

00100100 10010010 01001001 0x24 0x92 0x49

(2,7) RLL MFM

29

01101101 10110110 11011011 0x6D 0xB6 0xDB

(2,7) RLL

30

10110110 11011011 01101101 0xB6 0xDB 0x6D

(2,7) RLL

31

11011011 01101101 10110110 0xDB 0x6D 0xB6

(2,7) RLL

32

Losowe symbole

33

Losowe symbole

34

Losowe symbole

35

Losowe symbole

Pierwsza kolumna powyższej tabeli zawiera numery przebiegów algorytmu.
W drugiej kolumnie przedstawiono wzorce danych zapisywanych na dysku w
formacie binarnym (przykładowo 01101101) oraz heksadecymalnym (0x6D).
Ostatnie trzy kolumny przedstawiają metody kodowania danych zapisywanych na dysku w kolejnych przebiegach.
Każdy algorytm niszczenia danych został zaprojektowany w celu osiągnięcia
określonych celów. Wybór algorytmu zależy wyłącznie od preferencji użytkownika. Jeżeli poufne dane nie mają dużej wartości wystarczające będzie
skorzystanie z szybkiego algorytmu jednoprzebiegowego. Jeżeli dane mają
dużą wartość (dotyczą planów strategicznych korporacji, zawierają numery
kont bankowych, kart kredytowych itp.), w celu zapewnienia gwarantowanego zniszczenia konieczne jest zastosowanie wolniejszego algorytmu, który
zapewni znacznie większą wiarygodność.
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Aktywna partycja. Zwykle jedna z podstawowych partycji na dysku twardym jest aktywna. Domyślny kod znajdujący się w MBR próbuje uruchomić
system operacyjny z aktywnej partycji na dysku twardym. Przyznawanie liter
przez systemy operacyjne Microsoftu zależy od tego, która partycja jest aktywna.
Błędny klaster. Klaster zawierający uszkodzone sektory. Klaster taki nie
może przechowywać użytecznych informacji.
Błędny sektor. Sektor, który nie może przechowywać zapisanej informacji.
Przyczyną może być uszkodzenie powierzchni magnetycznej dysku twardego.
Dysk. Nośnik informacji (twardy dysk, płyta CD-ROM, dyskietka elastyczna).
Dysk logiczny jest partycją, której system plików jest rozpoznawany przez
system operacyjny. Najczęściej dysk logiczny powiązany jest z literą, która
jednoznacznie go identyfikuje.
Dyskietka. Wymienny nośnik umożliwiający przechowywanie informacji
składający się z magnetycznego krążka zamkniętego w plastikowej obudowie. Obecnie najpopularniejsze dyskietki mają rozmiar 3,5", a ich pojemność
to 1.44 megabajta.
Dysk startowy jest dyskiem, z którego może być uruchomiony system operacyjny. Dysk startowy musi zawierać sektor startowy systemu operacyjnego
oraz pliki konfiguracyjne. Termin “Dysk startowy” zwykle odnosi się do dyskietek i napędów CD-ROM.
Etykieta. Opcjonalna nazwa, która może być przydzielona dla partycji w celu
ułatwienia jej identyfikacji.
Folder. Tablica wewnątrz systemu plików zawierająca opis plików i innych
folderów. Umożliwia utworzenie struktury folderów, której początek znajduje
się w głównym folderze.
Folder główny. Folder, od którego rozpoczyna się drzewo folderów i systemu plików. Rozpoczynając od głównego folderu można opisać pozycję pliku
w drzewie folderów podając sekwencyjnie nazwy wszystkich pośrednich folderów. Przykładowo \WINDOWS\SYSTEM\VMM32.VXD. Folder WINDOWS
jest podfolderem głównego folderu, folder SYSTEM jest podfolderem folderu
WINDOWS, natomiast VMM32.VXD jest plikiem znajdującym się w folderze
SYSTEM.
Folder systemowy. Niektóre systemy operacyjne przechowują swoje pliki
w specjalnym folderze, który może być położony na innej partycji niż syste79
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mowa. Na przykład systemy operacyjne Windows 95/98/ME przechowują plik
systemowy IO.SYS na partycji systemowej, a wszystkie pozostałe pliki znajdują się w folderze zwanym WINDOWS. Folder Program Files jest również
traktowany jako systemowy. Rezyduje on na jednej partycji wraz z folderem
WINDOWS i również zawiera pliki systemu operacyjnego.
Formatowanie. Proces polegający na utworzeniu struktury serwisowej na
dysku. Istnieją trzy poziomy formatowania: niskopoziomowe (zaznaczanie na
magnetycznej powierzchni ścieżek i sektorów), partycjonowanie oraz formatowanie wysokopoziomowe (tworzenie systemu plików na partycji).
Geometria twardego dysku. Zestaw parametrów twardego dysku. Zwykle
jest to liczba cylindrów, głowic i sektorów przypadających na ścieżkę.
Głowica (głowica magnetyczna, głowica odczytująco-zapisująca).
Twardy dysk zawiera kilka magnetycznych dysków. Na każdej ze stron znajduje się głowica wykorzystywana do odczytu i zapisu informacji zapisanych
na danym dysku.
Instalacja systemu operacyjnego jest procesem, podczas którego tworzone są foldery systemowe, kopiowane są pliki systemowe i tworzony jest
sektor startowy.
Interfejs użytkownika jest zestawem ustawień, pojęć i środków, przy pomocy których programy komunikują się z użytkownikiem. Na przykład w
okienkowym interfejsie użytkownika wszystkie operacje wejścia i wyjścia są
wykonywane w oknach przy użyciu myszy.
Klaster. Jednostka przechowywania informacji w systemach plików FAT oraz
NTFS. Każdy plik zajmuje konkretną liczbę całych klastrów, zatem im większy
rozmiar klastra tym większe straty wolnego miejsca na dysku. Z kolei mniejszy rozmiar klastra powoduje zwiększenie tablicy alokacji plików.
Litera (napędu, partycji). Wszystkie systemy operacyjne zgodne z DOS
używają liter alfabetu łacińskiego do identyfikacji napędów i partycji. Litery
A: i B: są zwykle zarezerwowane dla napędów dyskietek elastycznych. Rozpoczynając od C: litery przyznawane są dla partycji dysków twardych.
Master Boot Record (MBR) jest specjalnym obszarem znajdującym się na
początku twardego dysku, w którym przechowywane są informacje o partycjach oraz kod ładowany przez BIOS.
Oprogramowanie służące do obsługi dużych twardych dysków. Niektóre BIOSy mają problemy z obsługą dużych (większych niż 8 gigabajtów)
twardych dysków. Z tego powodu producenci twardych dysków często dołączają do nich specjalne oprogramowanie, które instalowane jest na początku
dysku, uruchamia się przed startem systemu operacyjnego i zastępuje funkcje BIOSu odpowiedzialne za obsługę dysku.
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Partycja jest niezależnym obszarem dysku twardego zawierającym system
plików. Partycje można podzielić na podstawowe i logiczne w zależności od
ich położenia w strukturze partycji. Jedna z podstawowych partycji na dysku
może być aktywna. Partycja posiada następujące atrybuty: typ, początek i
rozmiar. Niektóre menadżery partycji i boot menadżery umożliwiają ukrywanie partycji. Informacje na temat partycji są przechowywane w tablicy partycji.
Partycja logiczna. Informacja o partycji, która nie jest zlokalizowana w,
MBR lecz w rozszerzonej tablicy partycji. Ilość logicznych partycji na dysku
nie jest ograniczona.
Partycja podstawowa. Informacje o tej partycji zlokalizowane są w tablicy
znajdującej się w MBR. Większość systemów operacyjnych może być uruchamiana tylko z pierwszej, podstawowej partycji znajdującej się na pierwszym twardym dysku.
Partycja startowa. Partycja, na której przechowywany jest system operacyjny. Na początku takiej partycji znajduje się rekord startowy.
Partycja systemowa/dysk systemowy. Zarówno partycja systemowa jak
i dysk systemowy umożliwiają uruchomienie systemu operacyjnego. Taki
dysk/partycja najczęściej zawiera sektor startowy oraz pliki systemu operacyjnego.
Partycjonowanie. Proces tworzenia logicznej struktury partycji na twardym
dysku. Partycjonowanie zwykle wykonywane jest przy pomocy programów
typu FDISK.
Plik. Plik jest nazwaną informacją przechowywaną w systemie plików. W
różnych systemach plików pliki mogą być przechowywane na różne sposoby.
Różnić się mogą metody przechowywania nazw plików i zapisu pełnej ścieżki
dostępu w drzewie katalogów.
Plik systemowy zawiera kod systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny posiada własny zestaw takich plików.
Rekord startowy. Część inicjacyjna partycji zawierająca kod i dane wymagane do uruchomienia systemu operacyjnego. Może obejmować jeden lub
kilka sektorów. Pierwszy sektor rekordu startowego musi być zakończony sygnaturą sektora startowego (0AA55h).
Rozszerzenia BIOSu. BIOSy, które zostały wyprodukowane przed 1994 rokiem mogły obsługiwać dyski twarde o pojemności nie przekraczającej 8 gigabajtów. Rozszerzone funkcje zarządzania dyskami twardymi, które zostały
dodane do BIOSów rozwiązały ten problem i obecnie maksymalna pojemność
obsługiwanych dysków to 275 bajtów.
Sektor. Najmniejsza jednostka informacji na dysku przenoszona podczas
jednej operacji odczytu lub zapisu. Zwykle sektor ma rozmiar 512 bajtów.
Acronis DriveCleanser
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Sektor na dysku może być adresowany na dwa sposoby: poprzez numer
bezwzględny lub poprzez numer cylindra, głowicy oraz sektora na ścieżce.
Sektor startowy. Jeżeli rekord startowy zawiera tylko jeden sektor jest on
nazywany sektorem startowym.
Stacja dyskietek elastycznych. Urządzenie umożliwiające odczytywanie i
zapisywanie danych na dyskietkach.
Stan. Flaga informująca o tym czy partycja jest aktywna. Jest ona przechowywana w tablicy partycji i nie odnosi się do partycji logicznych.
Struktura partycji. Wszystkie partycje na dysku twardym tworzą drzewo z
korzeniem w tablicy partycji znajdującej się w MBR. Większość systemów
operacyjnych i aplikacji przyjmuje, że każda tablica partycji, poza tą w MBR,
może zawierać nie więcej niż jeden wpis o partycji i jeden wpis z informacją
o tablicy partycji, co czyni całą strukturę bardzo przejrzystą – wszystkie partycje logiczne tworzą łańcuch.
System operacyjny jest zestawem programów zwykle zawierającym jądro,
sterowniki, powłokę oraz programy systemowe wykorzystywane do scentralizowanego zarządzania sprzętem i ukrywania przed użytkownikiem szczegółów tego procesu.
System plików jest strukturą danych wymaganą do składowania plików i
zarządzania nimi. System plików realizuje następujące funkcje: śledzi wolne i
zajmowane miejsce, obsługuje nazwy plików i folderów, śledzi fizyczną lokację plików na dysku. Każda z partycji może być sformatowana w innym systemie plików.
Ścieżka. Dyski są podzielone na koncentryczne okręgi zwane ścieżkami. Informacje zapisane na jednej ścieżce mogą być odczytywane bez przesuwu
głowicy.
Tablica partycji. Jest to tablica zawierająca informacje o partycjach oraz
odnośniki do innych tablic partycji. Tablica partycji może zawierać maksymalnie cztery wpisy. Główna tablica partycji jest zlokalizowana w MBR, a pozostałe zwane są rozszerzonymi. Tablice partycji zwykle przechowywane są w
pierwszym sektorze cylindra.
Twardy dysk. Stały nośnik danych posiadający zintegrowaną elektronikę.
Zawiera kilka magnetycznych dysków wirujących synchronicznie na szpindlu.
Dyski twarde charakteryzują się dużą pojemnością i szybkością odczytu/zapisu.
Ukryta partycja. Partycja, która z pewnych powodów jest niewidoczna dla
systemu operacyjnego. Zwykle ukrycie partycji następuje po zmianie jej typu.
Uruchamianie komputera jest procedurą wykonywaną po każdym włączeniu komputera, w przypadku kiedy system operacyjny kończy swoją pracę
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oraz po wciśnięciu przycisku reset. Uruchamianie składa się z następujących
etapów:
•

Diagnostyka sprzętu;

•

Testowanie pamięci;

•

Inicjacja wbudowanego BIOSu;

•

Inicjacja dodatkowego sprzętu oraz jego BIOSów (kart grafiki, kontrolerów SCSI etc.);

•

Uruchamianie systemu operacyjnego.

Jeżeli na komputerze zainstalowany został boot menadżer jest on uruchamiany zamiast systemu operacyjnego. Następnie boot menadżer uruchamia
wybrany przez użytkownika system operacyjny.
Uruchamianie systemu operacyjnego jest inicjowane podczas ładowania
jego sektora startowego do pamięci pod adres 0:7C00h i przekazywania do
niego sterowania. Każdy system operacyjny posiada swój własny sektor startowy, który umożliwia wykonanie wszystkich działań wymaganych do zainicjowania pracy systemu oraz załadowania jego plików konfiguracyjnych.

Acronis DriveCleanser

83

