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Wstęp 
 

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo danych to nie tylko problem firm i agencji rządowych, 

ale także użytkowników domowych. Nasza osobistość jest teraz w pełni uzależniona od technologii 

komputerowej. To na komputerze pracujemy, używamy go w środowisku domowym oraz 

przechowujemy na nim ważne informacje takie jak osobista korespondencja, informacje o koncie 

bankowym, numery kart kredytowych, dokumentacje księgowe itp. Oczywiste jest, że dane te w 

żaden sposób nie powinny być dostępne dla innych. 

 Dlatego też, gdy chcemy pozbyć się urządzenia magazynującego (dysk twardy lub pamięć 

USB), najważniejsza jest pewność, że nie zawiera on żadnych informacji, ponieważ zwykłe usunięcie 

lub nawet ponowne formatowanie nie gwarantuje bezpieczeństwa danych. Do tego celu potrzebne 

jest specjalne narzędzie. 

 Disk Wiper™ 15 to szybkie, wygodne i niezawodne rozwiązanie do nieodwracalnego 

zniszczenia danych na pojedynczych partycjach lub całych dysków twardych (IDE, SCSI, SATA, USB, itp.) 

oraz dowolnych urządzeń pamięci USB. W podręczniku tym, znajdziesz wiele odpowiedzi na pytania 

techniczne, jakie mogą pojawić się w trakcie użytkowania programu. 

 

 

Nasza firma stale wydaje nowe wersje aplikacji oraz aktualizacje oprogramowania, 

dlatego też ilustracje pokazane w tym podręczniku mogą różnić się od tego, co zobaczysz 

na ekranie. 

 

Co nowego w  Disk Wiper 15 
 

 Sprawdzanie spójności systemu plików i polityki utraty danych, aby zapewnić możliwość 

określenia akceptowanej równowagi pomiędzy wydajnością operacji a ryzykiem utraty 

danych.  

 Lepsza obsługa platform 64bitowych. Komputer uruchamiany jest ponownie w jednym z 

trzech trybów specjalnych (Windows, Linux lub DOS), aby automatycznie ukończyć operacje, 

których nie można wykonać pod 64-bitowym systemem Windows . 

 Obsługa instalacji nie wymagającej restartu. 

 Wsparcie dla formatu dysków AFD (Advanced Format Drive). 

 Obsługa dysków o wielkości 2+ TB i o rozmiarze sektorów innym niż 512 B. 

 Obsługa USB 3.0. 

 

Składniki produktu 
Produkt zawiera wiele komponentów umożliwiających wykonywanie różnych zadań: 
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 Zestaw narzędzi pracujących pod kontrolą systemu Windows stanowi podstawową część 

produktu. Przy pomocy wygodnych w użyciu kreatorów możliwe jest szybkie odnajdywanie i 

uruchamianie zadań o różnej złożoności w zakresie ochrony danych oraz systemu, 

partycjonowania i klonowania dysków twardych itp. 

 Środowisko ratunkowe oparte na Linux / DOS to multiplatformowy nośnik rozruchowy, 

który uruchamia narzędzia pod systemem Linux lub PTS DOS i w ten sposób pozwala na 

dostęp do dysku twardego w celu zarządzania lub odzyskiwania. Obie platformy mają swoje 

zalety, na przykład system Linux dobrze obsługuje FireWire (tzn. IEEE1394) lub urządzenia 

USB. Pozwala również na nagrywanie dysków CD/DVD. Mogą się jednak pojawić problemy z 

wykryciem nowego sprzętu. DOS nie ma z tym problemów, ale jego funkcje są ograniczone. 

Środowisko ratunkowe Linux / DOS nie wymaga instalacji i może być bardzo pomocne, jeśli 

rozruch systemu zawiedzie. Poza tym bardzo przypomina system operacyjny Windows XP. 

Przegląd funkcji 
W tym rozdziale znajduje się przegląd funkcji programu oraz zastosowanych w nim technologii. 

Funkcje  
Lista niektórych funkcji: 

Przyjazny interfejs, który minimalizuje wykonanie błędu ze strony użytkownika 

 Graficzna reprezentacja danych pozwalająca uzyskać lepsze zrozumienie i rozeznanie. 

 Wygodny program uruchamiający pozwalający na szybkie wyszukiwanie i uruchamianie 

żądanych zadań. 

 Wszechstronne kreatory upraszczające nawet najbardziej skomplikowane operacje. 

 System opisów i wskazówek dla wszystkich funkcji programu.  

 Przeglądanie wynikowej struktury dysków twardych przed wykonaniem operacji (zwanych 

dalej operacjami wirtualnymi). 

Funkcje zarządzania partycjami i dyskami twardymi 

 Podstawowe funkcje do inicjacji, partycjonowania i formatowania dysków twardych 

(tworzenie, formatowanie, usuwanie). W odróżnieniu od standardowych narzędzi systemu 

Windows, program obsługuje wszystkie popularne systemy plików. 

 Montowanie partycji (przydzielanie litery dysku) z dowolnym typem systemu plików, w celu 

udostępniania jej dla systemu operacyjnego. 

Funkcje wymazywania 

 Wymazywanie danych, aby skutecznie zniszczyć wszystkie informacje znajdujące się na 

dysku, włączając w to standardowy kod rozruchowy (ang. bootstrap) i inne struktury usługi 

systemu.  

 Oczyszczanie wolnego miejsca, aby zniszczyć wszystkie pozostałości usuniętych z dysku 

plików / katalogów, nie wpływając przy tym na używane dane. 
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Funkcje automatyzacji 

 Planowanie zadań umożliwiające automatyzację standardowych operacji. Może to być 

efektywne w przypadku konieczności powtarzania sekwencji akcji w regularnych odstępach 

czasu. 

 

 

Planowanie zadań dostępne jest tylko dla programu zainstalowanego w systemie 

Windows. 

 

• Generowanie skryptów, aby program tworzył skrypt dowolnego zestawu wymaganych 

operacji. Poza tym dostępna jest obsługa wszystkich operacji w trybie interakcyjnym, tryb 

nienadzorowany daje dodatkowe funkcje, takie jak wykonywanie warunkowe, procedury, 

iteracje powtarzalne, analiza właściwości dysku/partycji, zarządzanie błędami, itp. 

 

Funkcje pomocnicze 

 Kreator File Transfer Wizard, aby operacje takie jak transfer plików/katalogów lub 

nagrywanie ich na CD/DVD były możliwie najprostsze i najwygodniejsze. Zapewnia on dostęp 

do kopii zapasowych utworzonych za pomocą narzędzi firmy Paragon tak jak do zwykłych 

folderów, co może być przydatne przy zastąpieniu uszkodzonych danych z wcześniej 

utworzonego obrazu w razie awarii systemu operacyjnego. 

 Kreator nośnika wymazywania do utworzenia rozruchowego nośnika na dyskach CD, DVD 

lub pamięci USB, który później może zostać użyty do rozruchu i nieodwracalnego wymazaia 

danych. Co więcej, z jego pomocą można zapisać dane z partycji dysku twardego 

bezpośrednio na dyski kompaktowe lub do obrazów ISO. Narzędzie to obsługuje przeróżne 

formaty dysków laserowych: CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, dwustronne DVD+R /DVD-R, 

Blu-ray oraz nagrywanie wielosesyjne. 

 Kreator Network Configuration pozwala osiągnąć połączenie sieciowe pod Linux lub WinPE, 

aby zapisać kopie zapasowe partycji/dysku twardego lub jedynie kilku plików na komputerze 

sieciowym lub odzyskanie poprzednio utworzonej kopii zapasowej z komputera sieciowego, 

w celu odzyskiwania.  

 Boot Corrector pozwala na naprawę większości problemów z rozruchem systemu Windows 

spowodowanych przez człowieka, błąd programu lub atak wirusa. 

 

Boot Corrector dostępny jest tylko w rozruchowym środowisku ratunkowym Linux/DOS. 

 

Obsługiwane algorytmy wymazywania danych 

 US DoD 5220.22-M 

 US Navy standards NAVSO P-5239-26 

 British HMG Infosec Standard No.5 
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 German VSItR Standard 

 Australian ASCI 33 

 Russian GOST R 50739-95 

 Peter Gutmann's algorithm 

 Bruce Schneier's algorithm 

 Algorytm firmy Paragon 

 Algorytm niestandardowy 

 

Obsługiwane technologie 
Poza wykorzystaniem dostępnych na rynku technologii, firma Paragon Software utworzyła również 

własne unikatowe technologie, czyniąc tym samym swoje produkty bardziej atrakcyjnymi dla 

użytkowników: 

 Technologia Paragon UFSD™ - technologia pozwalająca na przeglądanie partycji z dowolnym 

systemem plików, łącznie z ukrytymi lub niepodłączonymi partycjami, modyfikowanie i 

kopiowanie plików oraz folderów itp. 

 Technologia Paragon BTE™, aby ustawić zadania do wykonania w trybie niebieskiego ekranu 

Windows, dzięki czemu można pominąć używanie nośnika rozruchowego, podczas 

modyfikowania partycji systemowych.  

 Dynamiczny dysk Microsoft (prosty, łączony, rozłożony, lustrzany, RAID-5) - oferuje większą 

elastyczność zarządzania bez ograniczeń dla partycji dysków podstawowych. Dynamiczne 

obszary przechowywania danych mogą być przydatne dla zastosowań biznesowych. 

 Tablica partycji GUID (GPT) - schemat partycjonowania nowej generacji, utworzony, aby 

pokonać ograniczenia schematu MBR. Dyski GPT są obsługiwane przez systemy Windows 

Vista / Windows7, Windows Server 2008, Mac OS X i Linux. 

Obsługiwane systemy plików 

 Pełny dostęp w trybie odczytu / zapisu do partycji FAT16 / FAT32. 

 Pełny dostęp odczytu/zapisu NTFS (dyski podstawowe) pod Windows, Linux i PTS DOS. 

Skompresowane pliki NTFS również są obsługiwane. 

 Pełny dostęp odczytu / zapisu do partycji Ext2FS / Ext3FS / Ext4FS. 

 Ograniczony dostęp odczytu / zapisu do partycji Apple HFS+. 

 

 

Niestety obsługa znaków innych niż romańskie dla systemu plików HFS+ nie jest 

aktualnie dostępna. Zostanie ona zaimplementowana w przyszłości. 

 

Obsługiwane nośniki 

 Obsługa dysków twardych MBR i GPT (włączając w to dyski 2,2 TB+) 
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 Dyski twarde IDE, SCSI oraz SATA 

 Dyski półprzewodnikowe SSD (Solid State Drive) 

 Dyski zaawansowanego formatowania (AFD) 

 Dyski z sektorami o rozmiarze innym niż 512B 

 Nośniki CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, płyty dwuwarstwowe DVD-R, 

DVD+R oraz płyty Blu-ray 

 Dyski twarde FireWire (tzn. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0 

 Karty pamięci PC (pamięci flash MBR oraz GPT itp.) 

Rozpoczęcie pracy 
W tym rozdziale znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy z programem. 

Kontakt z Paragon Software 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktów firmy, skontaktuj się z Paragon Software GmbH. 

Usługa Kontakt 

Strona domowa Paragon Software www.paragon-software.pl 

Rejestracja i aktualizacje www.paragon-software.com/support 

Baza wiedzy www.paragon-software.pl/support 

E-mail działu sprzedaży sklep@paragon-software.pl 

 

Wymagania systemowe 
Do instalacji pakietu Windows 

 Systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista/7 and XP SP2/Vista/7 64-bit 

 Internet Explorer 5.0 lub nowszy  

 Procesor: Intel Pentium lub kompatybilny, min. 300 MHz  

 Pamięć RAM: 128 MB (256 MB lub więcej zalecane) 

 250 MB wolnego miejsca na dysku twardym (podczas instalacji wymagane do 1 GB wolnego 

miejsca) 

 Karta graficzna SVGA oraz monitor  

 Klawiatura 

 Mysz 

 

Dla środowiska rozruchowego Linux 

http://www.paragon-software.com/
https://www.paragon-software.com/support/index.html
http://www.paragon-software.pl/support
mailto:sales@paragon-software.com
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 Procesor: Intel Pentium lub kompatybilny, min. 300 MHz 

 256 MB dostępnej pamięci RAM  

 Karta graficzna SVGA oraz monitor  

 Klawiatura 

 Mysz 

 

Dodatkowe wymagania 

 Karta sieciowa jest wymagana do wysyłania/otrzymywania danych do/z komputera 

sieciowego 

 Nagrywarka CD/DVD jest potrzebna do nagrywania danych na dyski kompaktowe 

 Zewnętrzny dysk twardy USB do przechowywania danych. 

 

Pierwsze uruchomienie 
Aby uruchomić Hard Disk Manager 15 w systemie Windows, kliknij przycisk Start, a następnie wybierz 

Programy > Paragon Disk Wiper™ 15 > Paragon Disk Wiper™. 

Pierwszy składnik, który zostanie wyświetlony nosi nazwę Ekspresowego programu uruchamiającego 

(ang. express launcher). Dzięki przemyślanemu podziałowi na kategorie i systemowi podpowiedzi, 

zapewnia on szybki i łatwy dostęp do kreatorów oraz narzędzi używanych regularnie przy typowych 

operacjach. Przy pomocy Ekspresowego programu uruchamiającego można również uruchomić 

tradycyjny program uruchamiający, system pomocy programu lub przejść na stronę domową 

produktu. 

 

Tworzenie nośnika wymazywania 
Kreator tworzenia nośnika wymazywania pomoże wykonać następujące operacje: 

 Przygotować środowisko ratunkowe Linux / DOS (załączone w pakiecie instalacyjnym) na 

dysku zewnętrznym (CD, DVD lub pamięci USB), aby uruchomić narzędzia pod Linux lub PTS 

(zalecane); 

 Przygotować niestandardowe środowisko ratunkowe Linux / DOS, poprzez dodanie danych 

do standardowego obrazu; 

 Utworzyć z dysku głównego środowisko ratunkowe Linux / DOS na dysku CD/DVD lub pamięci 

USB. 

 

Rozruch z nośnika wymazywania Linux / DOS 
Środowisko ratunkowe Linux / DOS może zostać użyte do uruchomienia komputera pod systemem 

operacyjnym Linux lub PTS DOS, aby uzyskać dostęp do dysku twardego w celu zarządzania lub 
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przywrócenia. Posiada również tryb awaryjny PTS DOS, który może być pomocny w przypadku 

niestandardowych sytuacji, takich jak zakłócenie ustawień sprzętu lub w przypadku poważnych 

problemów na poziomie sprzętowym. W takiej sytuacji załadowane zostaną tylko podstawowe pliki i 

sterowniki (sterowniki dysku twardego, monitora i klawiatury). 

Uruchomienie 

Aby rozpocząć pracę ze środowiskiem Linux / DOS, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika wymazywania Linux / DOS. 

 

 

Kreator tworzenia nośnika wymazywania pomoże przygotować środowisko ratunkowe 

Linux/DOS na dysku CD/DVD lub pamięci USB. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika wymazywania, należy upewnić się, że 

BIOS ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Wybierz z menu tryb uruchamiania (normalny, bezpieczny, bezpieczny z okrojoną grafiką). 

 
Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 

 

3. Kliknij żądaną operację, w celu jej uruchomienia. Podpowiedzi, widoczne po wybraniu 

elementu, pomogą w podjęciu właściwej decyzji. 

4. Aby uzyskać informacje dodatkowe, uruchom plik pomocy wciskając kombinację klawiszy 

ALT+F1. 

Menu startowe 

Menu startowe zawiera następujące polecenia: 

 

 Normal Mode. Uruchamia standardowy tryb Linux. W tym trybie wykorzystywany jest pełny 

zestaw sterowników (jest to tryb zalecany); 

 Safe Mode. Uruchamia tryb PTS DOS. Ten tryb może być używany jako alternatywa trybu 

standardowego Linux w przypadku jego nieprawidłowego funkcjonowania; 

 Low-Graphics Safe Mode. Uruchamia tryb bezpieczny PTS DOS, ale w tym przypadku 

ładowany jest jedynie minimalny zestaw sterowników (sterowniki dysku twardego, monitora 

i klawiatury). Ten tryb pracuje z wykorzystaniem bardzo prostej grafiki i okrojonego menu; 



Copyright© 1994-2012 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 

 Floppy Disk. Uruchamia ponownie komputer z dyskietki systemowej; 

 Hard Disk 0. Uruchamia komputer z podstawowego dysku twardego; 

 Find OS(s) on your hard disks. Skanowanie dysków twardych komputera w celu znalezienia 

systemów operacyjnych. 

Do nawigacji pomiędzy elementami menu, użyj klawiszy strzałek znajdujących się na klawiaturze. 

 

Podczas pracy ze środowiskiem ratunkowym mogą pojawić się pewne utrudnienia 

spowodowane przez możliwe artefakty w grafice. Dzieje się tak na skutek zmian w trybie 

wideo i w żaden sposób nie ma to wpływu na funkcjonalność programu. Wystarczy 

chwilę poczekać i wszystko wróci do normy. 

 

Tryb normalny 

Po wybraniu Trybu normalnego wyświetlone zostanie menu uruchomieniowe środowiska Linux 

zawierające następujące polecenia: 

 

 Wipe Wizard (pozwala zniszczyć wszystkie informacje znajdujące się na dysku lub jedynie 

pozostałości usuniętych plików/katalogów); 

 File Transfer Wizard (umożliwia kopiowanie plików / folderów na inny dysk lub partycję oraz 

zapisywanie ich na nośnikach CD/DVD); 

 Boot Corrector (pomaga dokonać korekty rejestru systemu Windows bez konieczności 

załadowania systemu Windows); 

 Log Saver (pomaga zgromadzić i wysłać żądane pliki raportów do pomocy technicznej); 

 Command Line (umożliwia wykonywanie dowolnych operacji zaawansowanym 

użytkownikom); 

 Reboot the computer - Uruchom ponownie komputer; 
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 Power off the computer - Wyłącz komputer. 

 

Do nawigacji pomiędzy elementami menu użyj klawiszy strzałek znajdujących się na klawiaturze. 

Tryb bezpieczny 

Kiedy wybrany jest Tryb bezpieczny pojawi się menu uruchomienia PTS DOS. Ma niemal taką samą 

funkcjonalność jak Tryb normalny, za wyjątkiem poleceń Network Configurator i Log Saver. Poza tym 

z powodu pewnych ograniczeń środowiska PTS DOS, nie ma możliwości nagrywania dysków CD/DVD. 

Tryb bezpieczny z okrojoną grafiką 

Po wybraniu Trybu bezpiecznego z okrojoną grafiką wyświetlone zostanie menu uruchomieniowe 

środowiska PTS DOS. Posiada ono funkcjonalność identyczną jak Tryb bezpieczny, lecz jest 

uproszczone graficznie. 

 

Typowe scenariusze 
W tym rozdziale znajduje się kilka najczęściej używanych przez program scenariuszy. Znajdują się tu 

także przydatne zalecenia oraz opisy operacji. 

Naprawa MBR po ataku wirusa sektora startowego 

Przyjmijmy, że główny sektor rozruchowy MBR (Master Boot Record) dysku twardego padł ofiarą 

ataku wirusa sektora startowego i system operacyjny jest niezdolny do uruchomienia. 

Aby naprawić sektor MBR dysku twardego, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika wymazywania Linux / DOS. 

 

 

Kreator tworzenia nośnika wymazywania pomoże przygotować środowisko ratunkowe 

Linux/DOS na dysku CD/DVD lub pamięci USB. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że 

BIOS ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Z menu rozruchowego wybierz Tryb normalny w celu użycia środowiska przywracania Linux 

(preferowane) lub Tryb bezpieczny w celu użycia środowiska przywracania PTS DOS (w 
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przypadku problemów z wersją linuksową). Ponadto dostępna jest opcja uruchomienia Trybu 

bezpiecznego z okrojoną grafiką (tryb bezpieczny PTS DOS) w przypadku poważnych 

problemów związanych z niekompatybilnością sprzętu. Wówczas dołączony zostanie jedynie 

minimalny zestaw sterowników, takich jak sterowniki dysku twardego, monitora oraz 

klawiatury. Ten tryb posiada uproszczoną grafikę oraz ubogie menu. 

 

 
Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 

 

3. W menu startowym Linux wybierz Korektor rozruchu. Znajdziesz go również w środowisku 

PTS DOS. 

4. Na stronie powitalnej kreatora, wybierz opcję Correct the Master Boot Record (MBR). 

 

5. Na następnej stronie wybierz z listy rozwijalnej żądany dysk twardy (jeśli jest ich kilka) i 

wybierz opcję Update the MBR executable code. 

 

6. Zatwierdź operację. 

 

7. Po ukończeniu operacji, kliknij przycisk Report, aby zobaczyć stronę z podsumowaniem. 

Program umożliwia również przechowanie raportu wynikowego. Aby to zrobić, kliknij przycisk 

Zapisz i wybierz dokładną lokalizację do zapisu. 
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8. Kliknij przycisk Finish, aby zamknąć Korektor rozruchu. 

9. Uruchom ponownie komputer. 

Naprawa BCD (Boot Configuration Data) 

Aby automatycznie naprawić BCD systemu operacyjnego, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego WinPE. 

 

 

Boot Media Builder pomoże przygotować środowisko ratunkowe WinPE na dysku 

CD/DVD lub pamięci USB. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że 

BIOS ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Uruchom Boot Corrector. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora kliknij przycisk Next. 

4. Wybierz Correct boot parameters…, aby kreator naprawił BCD wszystkich znalezionych 

systemów operacyjnych. 
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5. Kreator poprosi o potwierdzenie operacji. Zastosuj zmiany, aby zakończyć. 

 

Po zakończeniu operacji zamknij kreator i uruchom ponownie komputer. 

Naprawa możliwości rozruchu Windows 

Przyjmijmy, że z niewiadomego powodu, system Windows nie jest zdolny ukończyć procedury 

uruchamiania. Na początku wszystko przebiega prawidłowo, na ekranie wyświetlane są standardowe 

wiadomości uruchamiania. Po pewnym czasie system zawiesza się. 

Aby naprawić zdolność rozruchową systemu Windows, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego Linux / DOS. 

 

 

Kreator tworzenia nośnika ratunkowego pomoże przygotować środowisko ratunkowe 

Linux/DOS na dysku CD/DVD lub pamięci USB. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że 

BIOS ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Z menu rozruchowego wybierz Tryb normalny w celu użycia środowiska przywracania Linux 

(preferowane) lub Tryb bezpieczny w celu użycia środowiska przywracania PTS DOS (w 

przypadku problemów z wersją linuksową). Ponadto dostępna jest opcja uruchomienia Trybu 

bezpiecznego z okrojoną grafiką (tryb bezpieczny PTS DOS) w przypadku poważnych 

problemów związanych z niekompatybilnością sprzętu. Wówczas dołączony zostanie jedynie 

minimalny zestaw sterowników, takich jak sterowniki dysku twardego, monitora oraz 

klawiatury. Ten tryb posiada uproszczoną grafikę oraz ubogie menu. 
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Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 

3. W menu startowym Linux wybierz Korektor rozruchu. Znajdziesz go również w środowisku 

PTS DOS. 

4. Na stronie powitalnej kreatora wybierz opcję Search for Windows installations to correct. 

 

5. Na następnej stronie wybierz żądaną instalację Windows z listy wszystkich znalezionych 

instalacji. Następnie wybierz opcję Edit the Boot.ini file. Jeśli nie jesteś pewien, której 

instalacji użyć, kliknij przycisk Właściwości, aby uzyskać więcej wiadomości o wybranym 

elemencie. 

 

6. Sprawdź plik Boot.ini – może tam leży problem. Jeśli plik zawiera błąd, popraw go używając 

odpowiednich przycisków. 
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7. Jeśli plik Boot.ini nie zawiera żadnego błędu - wróć do strony „Correct Windows 

Installations”, aby skorygować litery dysków w rejestrze systemowym Windows. 

 

8. Z listy rozwijalnej na następnej stronie wybierz dysk twardy, a później żądaną partycję. Jeśli 

nie jesteś pewien, której instalacji użyć, kliknij przycisk Właściwości, aby uzyskać więcej 

wiadomości o wybranym elemencie 
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9. Kliknij przycisk Edit Letters, aby skorygować istniejącą literę dysku lub przydzielić nową literę 

w rejestrze systemowym Windows. 

 

10. Jeżeli przydzieliłeś właściwą literę, zamknij okno dialogowe i kliknij przycisk Apply. 

11. Zatwierdź operację. 

 

12. Po ukończeniu operacji kliknij przycisk Report, aby zobaczyć stronę z podsumowaniem. 

Program umożliwia również przechowanie raportu wynikowego. Aby to zrobić, kliknij przycisk 

Zapisz i wybierz dokładną lokalizację do zapisu. 
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13. Kliknij przycisk Finish, aby zamknąć Korektor rozruchu. 

14. Uruchom ponownie komputer. 

 

Kopiowanie danych z uszkodzonego dysku systemowego na inny dysk twardy 

Aby odzyskać cenne informacje z dysku twardego i zapisać je na innym dysku twardym po 

uszkodzeniu systemu, wykonaj następujące czynności: 

1. Podłącz drugi dysk do komputera. 

2. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego Linux / DOS. 

 

 

Kreator tworzenia nośnika wymazywania pomoże przygotować środowisko ratunkowe 

Linux/DOS lub WinPE na dysku CD/DVD lub pamięci USB. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że 

BIOS ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

3. Z menu rozruchowego wybierz Tryb normalny w celu użycia środowiska przywracania Linux 

(preferowane) lub Tryb bezpieczny w celu użycia środowiska przywracania PTS DOS (w 

przypadku problemów z wersją linuksową). Ponadto dostępna jest opcja uruchomienia Trybu 

bezpiecznego z okrojoną grafiką (tryb bezpieczny PTS DOS) w przypadku poważnych 

problemów związanych z niekompatybilnością sprzętu. Wówczas dołączony zostanie jedynie 

minimalny zestaw sterowników, takich jak sterowniki dysku twardego, monitora oraz 

klawiatury. Ten tryb posiada uproszczoną grafikę oraz ubogie menu. 

 

 
Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 
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4. Z menu uruchomieniowego Linux wybierz File Transfer Wizard. Ten sam kreator dostępny 

jest po wybraniu trybu PTS DOS. 

5. Na stronie powitalnej kreatora kliknij przycisk Dalej. 

6. Z listy rozwijalnej wybierz dysk, na którym zapisany jest żądany obraz w panelu po prawej 

stronie. 

 

7. Wybierz pliki do skopiowania i umieść je w schowku klikając strzałkę w lewą stronę. 

 

Kliknij przycisk Calc w celu oszacowania rozmiaru danych wynikowych. 

8. W oknie wyboru typu lokalizacji docelowej wybierz metodę zapisu danych. Należy wybrać 

opcję Save data to any local drive or a network share. 
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9. Na stronie wyboru ścieżki docelowej, wybierz dysk systemowy, aby skopiować dane, klikając 

standardowy przycisk przeglądania [...]. 

 

 

10. W oknie „Podsumowanie” sprawdź wszystkie parametry operacji. Następnie kliknij przycisk 

Next, aby wykonać operację. 

11. W oknie postępu wyświetlany jest szczegółowy raport w czasie rzeczywistym zawierający 

informacje na temat wszystkich akcji wykonywanych przez program. 

 

12. Po zakończeniu operacji zamknij kreatora, klikając odpowiedni przycisk. 

13. Wyłącz komputer. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Zapisywanie danych z uszkodzonego dysku systemowego na nośnikach CD/DVD 

Aby odzyskać cenne informacje z dysku twardego i zapisać je na nośniku CD/DVD po uszkodzeniu 

systemu: 

1. Uruchom komputer z nośnika wymazywania Linux / DOS. 

 

 

Kreator tworzenia nośnika wymazywania pomoże przygotować środowisko ratunkowe 

Linux/DOS lub WinPE na dysku CD/DVD lub pamięci USB. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że 

BIOS ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 
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2. Z menu rozruchowego wybrać Tryb normalny w celu użycia środowiska przywracania Linux, 

ponieważ tylko ten tryb umożliwia zapis na płytach CD/DVD. 

 

 
Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 

 

3. Z menu uruchomieniowego Linux, wybierz File Transfer Wizard. Ten sam kreator dostępny 

jest po wybraniu trybu PTS DOS. 

4. Na stronie powitalnej kreatora kliknij przycisk Dalej. 

5. Z listy rozwijalnej wybierz dysk, na którym zapisany jest żądany obraz w panelu po prawej 

stronie. 

 

6. Wybierz pliki do skopiowania i umieść je w schowku klikając strzałkę w lewą stronę. 

 

Kliknij przycisk Calc w celu oszacowania rozmiaru danych wynikowych. 

7. W oknie wyboru typu lokalizacji docelowej wybierz metodę zapisu danych. Należy wybrać 

opcję Burn data to CD/DVD. 
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8. Na stronie wyboru nagrywarki wybierz nagrywarkę z listy dostępnych urządzeń i ustaw 

etykietę woluminu, podając ją w odpowiednim polu. 

 

9. W oknie „Podsumowanie” sprawdź wszystkie parametry operacji. Następnie kliknij przycisk 

Next, aby wykonać operację. 

10. W oknie postępu wyświetlany jest szczegółowy raport w czasie rzeczywistym zawierający 

informacje na temat wszystkich akcji wykonywanych przez program. 

 

 

11. Po zakończeniu operacji zamknij kreatora, klikając odpowiedni przycisk. 

12. Wyłącz komputer. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika wymazywania. 
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Utylizacja dysku twardego 
Aby nieodwracalnie zniszczyć informacje znajdujące się na dysku, bez możliwości odzyskania ich, dla 

zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, wykonaj następujące czynności: 

1. W oknie głównym: wybierz Wizards > Wipe Hard Disk or Partition… 

2. Na stronie powitalnej kreatora, kliknij przycisk Next. 

3. Wybierz dysk twardy, na którym znajdują się dane, które mają zostać usunięte. 

 

4. Na stronie „Wipe Mode”, wybierz „Wipe out all the data”, aby zniszczyć wszystkie informacje 

znajdujące się na dysku. 

 

5. Na stronie „Wipe Method”, wybierz określony algorytm wymazywania danych lub utwórz 

niestandardowy (w tym przykładzie wybraliśmy standard wojskowy). 

 

Lista obsługiwanych standardów wojskowych i rządowych może różnić się, w zależności 

od produktu. 

 

6. Następna strona kreatora zawiera szczegółowe informacje o wybranym algorytmie, wybierz 

czy dokonać weryfikacji pozostałych danych, czy nie określać procenta sektorów do 

sprawdzenia i określ czas potrzebny do wykonania operacji. 
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7. Przejrzyj wszystkie parametry operacji i zmodyfikuj je, jeśli to konieczne. 

 

8. Zakończ pracę kreatora i zastosuj oczekujące zmiany. 

Rozwiązywanie problemów 
Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, jakie mogą pojawić się w trakcie 

użytkowania 

programu. 

1. Próbuję uruchomić operację, ale program twierdzi, że moja partycja jest używana i sugeruje 

ponowne 

uruchomienie komputera. 

Jest wiele operacji, które nie mogą zostać wykonane, podczas gdy partycja jest używana 

(zablokowana). 

Uruchom ponownie komputer, aby program wykonał operację w specjalnym trybie 

rozruchowym. 

2. Rozpoczynam operację i uruchamiam ponownie komputer, zgodnie z wymaganiami 

programu, ale 

uruchamia się on ponownie bez wykonania operacji. 

Proszę uruchomić polecenie 'chkdsk /f' dla partycji, której dotyczy operacja. 



Copyright© 1994-2012 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 

3. Nie mogę utworzyć nowej partycji na dysku. 

Może być wiele przyczyn takiego zachowania: 

 Program nie może tworzyć nowej partycji na dysku dynamicznym. 

 Program umożliwia tworzenie nowych partycji tylko w obszarze bloków 

niepartycjonowanych (obszar nieprzydzielony). Nie można konwertować wolnego 

miejsca istniejącej partycji na nową partycję. 

4. Nie mogę skopiować partycji. 

Może być wiele przyczyn takiego zachowania: 

- Wybrany dysk źródłowy lub docelowy jest dyskiem dynamicznym; 

- Na dysku docelowym dostępne są już cztery partycje podstawowe (lub trzy partycje 

podstawowe i jedna partycja rozszerzona). 

5. Chcę wykonać kopię partycji. Po wybraniu miejsca zapisu kopii zawsze otrzymuję znak kółka z 

krzyżykiem niezależnie od tego, która partycja jest wybrana. 

Program umożliwia tworzenie kopii partycji tylko w obszarze nieprzydzielonym. Jeżeli na 

dysku nie ma nieprzydzielonego obszaru proszę usunąć lub zmniejszyć rozmiar istniejącej 

partycji w celu wykonania operacji. 

6. Nie mogę wykonać żadnej operacji na dysku USB flash. Otrzymuję znak kółka z krzyżykiem, 

gdy próbuję wybrać dowolny obszar na nim. 

Niektóre dyski USB flash nie posiadają obszaru MBR (Master Boot Record), co jest powodem 

tego problemu. Aby rozwiązać ten problem, należy użyć funkcji Uaktualnij MBR dostępnej w 

programie lub polecenia 'fixmbr' systemu Windows, w celu zapisania standardowego kodu 

rozruchu na dysku USB flash. 

7. Podczas próby utworzenia obrazu systemu program prosi o ponowne uruchomienie 

komputera. 

Prawdopodobnie wyłączony jest tryb Paragon Hot Processing. Proszę go uaktywnić w 

ustawieniach programu. 

8. Podczas tworzenia obrazu w trybie VSS (Volume Shadow Copy Service), program wyświetla 

komunikat "Usługa VSS nie może zostać uruchomiona dla przetwarzanego woluminu". 

Prawdopodobnie usiłujesz utworzyć obraz partycji z systemem plików FAT32, który nie jest 

obsługiwany przez VSS. W zastępstwie zamiast VSS proszę użyć trybu Paragon Hot 

Processing. 

9. Nie mogę utworzyć obrazu mojego dysku twardego na zewnętrznym dysku twardym. Po 

uruchomieniu operacji jest ona przerywana i wyświetlony zostaje następujący błąd: Hard Disk 

Menager, kod błędu 0x1100a. O co tutaj chodzi? 

Problem stanowi usługa Microsoft VSS ustawiona domyślnie jako tryb przetwarzania w 

programie. Ta usługa nie jest uruchamiana automatycznie w systemie Windows XP / 

Windows 2003 / Vista. Proszę uruchomić tę usługę (w tym celu należy kliknąć prawym 
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przyciskiem myszy na Mój Komputer > Zarządzanie > Usługi > odnaleźć usługę Microsoft 

Volume Shadow Copy Service i uaktywnić ją. Należy również ustawić jej automatyczne 

uruchamianie). 

10. Po uruchomieniu operacji tworzenia obrazu z włączonym trybem Paragon Hot Processing 

otrzymuję błąd: kod błędu 0x1200e "Błąd wewnętrzny Hot Backup" 

Prawdopodobnie dysk twardy zawiera uszkodzone bloki. Proszę rozwiązać ten problem przy 

użyciu narzędzia do naprawy dysku twardego odpowiedniego producenta dysku. 

Nazwę narzędzia można znaleźć tutaj: http://kb.paragon-software.com 

11. Po uruchomieniu operacji tworzenia obrazu z włączonym trybem Microsoft VSS otrzymuję 

błąd: kod błędu 0x12016 "VSS: nie można czytać danych woluminu” 

Prawdopodobnie dysk twardy zawiera uszkodzone bloki. Proszę rozwiązać ten problem przy 

użyciu narzędzia do naprawy dysku twardego odpowiedniego producenta dysku. 

Nazwę narzędzia można znaleźć tutaj: http://kb.paragon-software.com 

12. Podczas próby zapisu na zasobie sieciowym otrzymuję następujący błąd: "Błąd we / wy" lub 

"Nie można otworzyć / utworzyć pliku" 

Proszę sprawdzić, czy posiadasz uprawnienia do zapisu w wybranej lokalizacji docelowej. 

13. Podczas próby przywrócenia obrazu otrzymuję następujący błąd: "Nie można przywrócić do 

zaznaczonej lokalizacji" lub "Archiwum nie pasuje" 

Prawdopodobnie próbujesz przywrócić obraz całego dysku twardego na partycję lub vice 

versa. 

14. Ustawiłem terminarz dla zadania, lecz zadanie nie zostało uruchomione o wyznaczonym 

czasie. 

Może być wiele przyczyn takiego zachowania: 

- Harmonogram zadań systemu Windows nie funkcjonuje prawidłowo. Należy sprawdzić, czy 

potrafi on wykonać proste zadanie, planując wykonanie takiego zadania (np. uruchomienie 

Notatnika poprzez harmonogram); 

- Nie posiadasz uprawnień do zapisu obrazu w wybranej lokalizacji docelowej. 

 


