
 
 
 
 

HARD DISK MANAGER 12 / LISTA FUNKCJI 
 

 
 

© 1994-2012 Paragon Software Group  kontakt@paragon-software.pl www.paragon-software.pl 

 

 
 

Funkcje 
HDM 12 

Suite 
HDM 12 

Professional 

Partycjonowanie dysku   
Tworzenie partycji  

Ekspresowe tworzenie partycji  

Formatowanie partycji  

Usuwanie partycji  

Odzyskiwanie partycji  

Przenoszenie/zmiana rozmiaru partycji  

Ekspresowa zmiana rozmiaru partycji  

Redystrybucja wolnego miejsca  

Dzielenie partycji  

Scalanie partycji  

Konwersja systemu plików  

Przypisanie/usunięcie litery dysku  

Ukrycie/pokazanie partycji  

Zaznaczenie partycji jako aktywna/nieaktywna  

Zmiana rozmiaru klastra x 

Zmiana etykiety woluminu  

Zmiana numeru seryjnego x 

Zmiana idektyfikatora partycji x 

Zmiana do starszej wersji NTFS x 

Konwersja dynamicznego do podstawowego x 

Konwersja GPT do postawowego MBR x 

Konwersja podstawowego MBR do podstawowego GPT  

Tworzenie partycji logicznej/podstawowej  

Widok sektorów  

Edycja sektorów x 

Zmiana gniazd podstawowych x 

Tworzenie kopii zapasowych danych i przywracanie  

Inteligentna kopia zapasowa 

(Kopia zapasowa sektora lub pliku) 

 

Dyferencyjna kopia zapasowa  

Inkrementy pliku  

Dopełnienia pliku   

Syntetyczna kopia zapasowa x 

Cykliczna kopia zapasowa x 

Kopie zapasowe na SFTP/FTP  

(Kopia zapasowa sektora lub pliku) 

 

Obszar Backup Capsule  

Kopie zapasowe na CD/DVD/Blu-ray  
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Montowanie obrazów  

Przywracanie selektywne  

Baza danych archiwów  

Sprawdzanie spójności archiwum  

Sprawdzanie dysków ratunkowych  

Asynchroniczny transfer danych dla operacji tworzenia kopii zapasowych  

Ochrona hasłem dla plików kopii zapasowych  

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych/przywracanie  ACL (Access Control List) dla 

plików kopii zapasowych 

 

Zarządzanie rozruchem   
Menedżer rozruchu  

Instalacja nowego systemu operacyjnego  

Aktualizacja MBR  

Sprawdzanie spójności danych   
Sprawdzanie spójności systemu plików i zasady ochrony przed utratą danych  

Test powierzchni  

Optymalizacja systemu plików   
Automatyczne wyrównywanie partycji  

Defragmentacja NTFS, FAT 

(za pomocą Total Defrag) 

 

Defragmentacja MFT  

(za pomocą Total Defrag) 

 

Kompaktowanie MFT 

(za pomocą Total Defrag) 

 

Kopiowanie i migracje   
GPT Loader x 

Migrate OS to SSD  

Kopiowanie dysku twardego  

Kopiowanie partycji  

Kopiowanie ze zmianą rozmiaru (zwiększeniem)  

Kreator transferu plików  

Eksplorator woluminu  

Wirtualizacja i migracje  

Podłącz dysk wirtualny (technologia Connect VD) x 

Utwórz dysk wirtualny x  
Kopiuj P2V   
Przywróć P2V x  
Dostosuj system operacyjny P2V   
Dostosuj system operacyjny P2P 

Tylko WinPE 



Tylko WinPE 

Obsługiwane maszyny wirtualne   
MS Virtual PC  

MS Virtual Server x x 
MS Hyper-V x x 
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VMware Workstation   
VMware Fusion   
VMware ESX Server x x 
Oracle VirtualBox 4.0  

Automatyzacja   
Operacje wirtualne  

Generowanie skryptu x 

Zapis do harmonogramu  

Obsługa instalacji nie wymagającej ponownego uruchomienia  

Wyłączanie po zakończeniu  

Sanityzacja danych  

Wymazywanie dysku/partycji  

Czyszczenie wolnego miejsca  

Obsługiwane algorytmy wymazywania  

US DoD 5220.22-M  

US Navy standards NAVSO P-5239-26 x 

British HMG Infosec Standard No.5 x 

German VSItR Standard x 

Australian ASCI 33 x 

Russian GOST x 

Peter Gutmann's algorithm x 

Bruce Schneier's algorithm x 

Algorytm firmy Paragon x 

Algorytm niestandardowy  

Interfejs użytkownika   
Predefiniowane układy interfejsu graficznego  

Obsługa darmowego oprogramowania Barrier  

Obsługiwane technologie   
Paragon Hot Processing  

Microsoft Volume Shadow Copy Service (MS VSS)  

Synchroniczne kopie zapasowe na kilku woluminach (via MS VSS) x 

Obsługiwane schematy partycjonowania   
Widok woluminu dynamicznego  

Konwersja dysku dynamicznego MBR x 

Konwersja dysku dynamicznego GPT x 

Tworzenie kopii zapasowej woluminu dynamicznego x 

Przywracanie woluminu dynamicznego x 

Technologia Hot Processing dla woluminu dynamicznego x 

Przywracanie woluminu dynamicznego z automatyczną zmianą rozmiaru x 

Formatowanie woluminu dynamicznego x 

Wymazywanie woluminu dynamicznego x 

Test powierzchni dla woluminu dynamicznego x 

Sprawdzanie systemu plików woluminu dynamicznego x 

Edycja/widok sektorów woluminu dynamicznego x 
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Widok dysku GPT  

Konwersja do podstawowego  

Tworzenie partycji GPT  

Formatowanie partycji GPT  

Usuwanie partycji GPT  

Przeniesienie/zmiana rozmiaru partycji GPT  

Kopiowanie partycji GPT  

Kopiowanie dysku GPT  

Tworzenie kopii zapasowej partycji/dysku twardego GPT  

Przywracanie partycji/dysku twardego GPT  

Technologia Hot Processing dla partycji/dysku twardego GPT  

Wymazywanie partycji GPT  

Test powierzchni dla partycji GPT  

Sprawdzanie systemu plików partycji GPT  

Edycja/widok sektorów partycji GPT  

Widok dysków mapy partycji Apple  

Obsługiwane systemy operacyjne   
Windows 2000  

Windows XP Home Edition  

Windows XP Professional  

Windows XP Professional X64  

Windows Vista  

Windows Vista X64  

Windows 8  

Windows 7  

Windows 7 X64  

Windows Server 2003 Family x x
Windows Server 2008 Family x x

Obsługiwane systemy plików   
Obszar Backup Capsule  

NTFS (V1.2, V3.0, V3.1)  

FAT16  

FAT32  

Ext2FS  

Ext3FS  

Ext4FS  

ReiserFS x x
Linux Swap  

HPFS  

Apple HFS+  

Obsługiwane magazyny   
Równoległe ATA (IDE)  

Szeregowe ATA (SATA)  

SCSI  

Dyski półprzedownikowe (SSD)  
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Dyski zaawansowanego formatowania (AFD)  

Dyski o sektorach innych niż 512B  

Dyski 2TB+  

iSCSI  

Wszystkie poziomy kontrolerów SCSI, SATA i IDE RAID  

IEEE 1394 (FireWire)  

USB 1.0/2.0/3.0  

Karty pamięci PC  

Dodatkowo dla środowiska ratunkowego   
Kreator tworzenia nośnika ratunkowego z funkcjonalnością kopiowania CD/DVD  

Nośnik ratunkowy WinPE 3.0 

(tylko za pomocą 

BMB) 



(tylko za pomocą 

BMB) 

Nośnik ratunkowy Linux  

Narzędzie WinPE Traceroute/Ping  

Korektor rozruchu  

Konfiguracja sieci  

Zapisywanie dzienników  

 


