
Wprowadzenie 
Wraz z dyskami twardymi (HDD) i dyskami półprzewodnikowymi (SSD), 
na których przechowywane są ogromne ilości poufnych danych, centra 
danych muszą znaleźć bezpieczny sposób wycofywania tych dysków  
z użytkowania pod koniec ich okresu eksploatacji. Jednak metody stosowane 
najczęściej – nadpisywanie i niszczenie dysku (zarówno w siedzibie firmy lub 
za pośrednictwem innych firm, w ramach świadczonych przez nie usług) –  
są kosztowne, czasochłonne i często nie zapewniają całkowitej ochrony 
poufnych danych. W artykule opisano sposób, w który technologia dysku 
samoszyfrującego (SED) oraz możliwości Seagate Instant Secure Erase (ISE) 
pozwalają znacznie skrócić czas, zmniejszyć koszty i wyeliminować problemy 
związane z wycofaniem dysków twardych z użytkowania, zachowując 
maksymalne bezpieczeństwo danych.

Dylemat: jak wycofać dyski z użytku zachowując 
bezpieczeństwo danych
Użytkowanie dysków HDD i SSD zazwyczaj trwa od trzech do pięciu lat – 
nie ze względu na ich defekty, lecz ze względu na postęp technologiczny, 
gdyż stają się one po prostu przestarzałe. W efekcie organizacje stają przed 
dylematem. W jaki sposób mogą one bezpiecznie, szybko i skutecznie 
wycofać z użytku dyski klasy korporacyjnej, jednocześnie chroniąc znajdujące 
się na nich ważne dane?

Ochrona danych nie jest rzeczą banalną. Według szacunków analityków, 
80% firmowych laptopów i komputerów stacjonarnych oraz jeszcze większy 
odsetek serwerów firmowych zawiera poufne informacje o charakterze 
osobistym i finansowym lub własności intelektualne, które wymagają 
zabezpieczenia. Regulacje takie jak HIPAA, Gramm-Leach-Bliley i Sarbanes-
-Oxley wymagają od organizacji ochrony poufności takich danych. Wiele 
państw wprowadziło nawet przepisy ustawowe dotyczące naruszania danych, 
np. SB-1386 Security Breach Information Act w Kalifornii, które wymagają 
powiadomienia wszystkich potencjalnych poszkodowanych o wystąpieniu 
przesłanek na podstawie których można sądzić, że ich dane mogły zostać 
naruszone. W efekcie te przepisy sprawiają, że naruszenia bezpieczeństwa 
jest niezwykle kosztowne. Całkowity koszt naruszenia bezpieczeństwa 
przypadający na zagrożony zapis wynosi od 50 USD do 300 USD, w zależ-
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ności od wrażliwości danych i obejmuje wykrycie i powiadomienie, spadek  
wydajności, utratę klientów, grzywny i działania naprawcze. W skrócie,  
niezbędne staje się zapobieganie trafianiu w niepowołane ręce danych znajdu-
jących się na dyskach wycofywanych z użytkowania.

Stosowane obecnie procesy trwają zbyt długo, są zbyt 
kosztowne i nie zawsze chronią dane
Organizacje, które poważnie traktują bezpieczeństwo danych, poświęcają 
sporo czasu, wysiłku i pieniędzy na bezpieczną utylizację dysków. Gdy 
organizacje wycofują dyski z użytku, zazwyczaj dokonują ich nadpisania i/lub  
fizycznego zniszczenia. Centra danych często powierzają stronie trzeciej 
zadanie zniszczenia dysku poza siedzibą. Alternatywnie, organizacje 
informatyczne modyfikują swoje dyski poprzez nadpisanie dysku w centrum 
danych i wysłanie go do innego centrum danych lub lokalizacji, czyniąc 
proces kosztownym i czasochłonnym, a także podatnym na niepowodzenia. 
Więcej informacji na temat zalet i wad istniejących metod wycofania dysku  
z użytkowania znajduje się w Załączniku A.

Dyski SED z funkcjonalnością Seagate Instant Secure Erase – 
upraszczaj i zmniejszaj koszty wycofania dysku z użytku
Dyski SED z funkcjonalnością Seagate Instant Secure Erase eliminują 
niedogodności związane z istniejącymi metodami likwidacji dysków twardych, 
zapewniając bezproblemowe, szybkie, oszczędne i bezpieczne alternatywy.

Technologia SED zapewnia szyfrowanie pełnego dysku. Najbezpieczniejsze 
z tych rozwiązań wykorzystuje algorytmy szyfrowania AES-256 lub AES-
128, natomiast amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii 
(NIST) potwierdza spełnianie przez takie algorytmy szyfrowania standardów 
pozwalających na obsługę operacji rządowych dla danych na poziomie 2.  
Dane zostają wprowadzone na dysk i zaszyfrowane przed zapisaniem ich 
na dysku za pomocą dedykowanego chipu ASIC. Klucz szyfrowania danych 
jest przechowywany w bezpiecznym i niedostępnym miejscu na dysku. 
Podczas operacji odczytu, przed opuszczeniem dysku zaszyfrowane dane 
zostają odszyfrowane. Technologia SED jest zawsze aktywna, to znaczy stale 
prowadzi operację szyfrowania i nie można jej wyłączyć. Podczas normalnej 
pracy operacje szyfrowania na dysku SED są całkowicie przejrzyste. Dyski 
SED wyglądają tak samo jak dyski nieszyfrujące i nie mają wpływu na 
działanie systemu. 

Wycofywanie z użytku dysku SED z funkcjonalnością  
Seagate Instant Secure Erase 
Dyski SED Seagate Secure™ generują swój własny klucz szyfrowania, 
korzystając z metody uznanej przez instytut NIST za bezpieczną. Gdy 
nadchodzi czas wycofania dysku z użytku, administrator po prostu zmienia 
klucz szyfrowania danych. Bez poprawnego klucza szyfrowania danych dane 
na dysku stają się natychmiast i automatycznie nieczytelne, a dysk można 
bezpiecznie sformatować.

W porównaniu z innymi metodami funkcjonalność 
Seagate ISE pozwala zaoszczędzić godziny 
przypadające na obsługę każdego dysku. Dysk  
o pojemności 3 TB można wymazać kryptogra-
ficznie w mniej niż jedną sekundę, w przeciwień-
stwie do 39 godzin potrzebnych na trzykrotne 
nadpisanie dysku. Funkcjonalność Seagate  
ISE zmniejsza wszystkie koszty oczyszczenia  
poprzez zniszczenie lub nadpisanie. Centra  
danych nie muszą już nadpisywać dysków, płacić za 
maszyny służące do ich niszczenia lub zatrudniać 
osób trzecich do ich niszczenia i utylizacji. Ponieważ 
dysk twardy nie jest zniszczony, kryptograficznie 
oczyszczone dyski można ponownie bezpiecznie 
wprowadzić do organizacji, sprzedać lub przekazać 
do ponownego wykorzystania. 

Podsumowanie
Tradycyjne metody wycofania dysków  
z użytkowania i zmiany ich przeznaczenia są 
czasochłonne, kosztowne i – mimo najlepszych 
starań centrum danych – mogą nie wyeliminować 
w pełni ryzyka naruszenia bezpieczeństwa 
danych, natomiast technologia dysków SED 
z funkcjonalnością Seagate Instant Secure Erase 
zapewnia optymalnie bezpieczne rozwiązanie. 
Dzięki zastosowaniu dysku, który automatycznie 
szyfruje dane w trakcie ich zapisywania na nim, 
centra danych, które planują wycofanie swoich 
dysków z użytkowania, mogą dosłownie wyrzucić 
klucz szyfrowania. Pozostałe dane na dysku 
stają się niedostępne dla kogokolwiek. Centra 
danych oszczędzają sporo czasu, wysiłku i pie-
niędzy, oraz mogą dosłownie zutylizować dyski 
lub używać ich, nie martwiąc się już o bezpieczne 
przechowywanie swoich danych.
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Załącznik A: Zalety i wady istniejących metod wycofania 
dysków z użytkowania
Dwie najczęstsze dziś metody wycofania dysków z użytku to:

• nadpisywanie dysku,

• fizyczne niszczenie dysków.

W tej części omówiono zalety i wady każdej metody.

Nadpisywanie dysku
Niezależnie od tego, czy centrum danych planuje zniszczyć lub zmodyfikować 
dysk, zwykle nadpisuje ono dane. Nadpisywanie zapobiega ujawnieniu 
danych w drodze do zakładu zajmującego się niszczeniem i zapewnia, że   
nowi użytkownicy dysków o zmienionym przeznaczeniu nie uzyskają dostępu 
do jakichkolwiek danych.

Aby nadpisać dysk, centrum danych używa oprogramowania do zapisania 
kombinacji 0 i 1 w każdej lokalizacji na dysku twardym, zastępując użyteczne 
dane śmieciowymi, które maskują poprzednie. W zależności od wartości 
danych i/lub standardów obowiązujących w jakiejkolwiek branży może 
zachodzić konieczność wielokrotnego nadpisywania.

Przestrzegając standardów nadpisywania danych organizacje mogą zapewnić,  
że odzyskanie ich danych staje się niemożliwe. Standardy dotyczące nadpi-
sywania obejmują standard 5220.22 amerykańskiego Departamentu Obrony 
(DoD), który określa, że funkcjonalne napędy wymagają trzykrotnego nadpi-
sania przed ich utylizacją lub ponownym użyciem, a także standard 800-88 
amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST), 
powodując niemożliwość odzyskania dysków twardych po jednym wymazaniu.

Zalety nadpisywania dysku

Ponieważ nadpisywanie nie niszczy dysku twardego urządzenie może zostać 
zmodyfikowane. To może zaoszczędzić firmie kilkaset dolarów za jeden dysk, 
w zależności od pozostałego okresu użytkowania dysku i kosztu nowego. 
Jeśli dysk nie jest przeznaczony do fizycznego zniszczenia, nadpisanie 
zapobiega przed trafieniem danych w niepowołane ręce.

Wady związane z nadpisywaniem dysku

Nadpisywanie dysku jest jednak czasochłonne, podatne na uszkodzenia  
i kosztowne.

Czasochłonność – we współczesnym centrum danych dyski twarde mają 
bardzo duże pojemności. Trzy terabajty to powszechność, a na horyzoncie 
pojawiają się dyski o pojemności 4 TB, a nawet 5 TB. Przy tak dużej 
pojemności zakończenie operacji nadpisywania może trwać wiele godzin lub 
nawet dni, w zależności od wykonanych cykli, rozmiaru dysku i szybkości 
systemu. Na przykład, sformatowanie/jednokrotne nadpisanie dysku  
o pojemności 3 TB zajmuje 13 godzin. Zazwyczaj proces nadpisywania 
wykonywany jest trzykrotnie, jeśli dysk ma zostać zmodyfikowany - zajmując 

w sumie 39 godzin na jeden dysk. W miarę 
zwiększania pojemności dysków czas wymagany 
na nadpisanie ulegnie również zwiększeniu.

Operacja może zakończyć się niepowodzeniem – 
dysk może kwalifikować się do likwidacji  
ze względu na błędy w danych, a te problemy 
mogą powodować zatrzymanie procesu 
nadpisania lub jego całkowite zawieszenie. Błąd 
serwomechanizmu może uniemożliwić dyskowi 
odnalezienie części danych i/lub ich nadpisanie. 
Na przykład, jeden klient stwierdził, że proces 
nadpisywania często kończył się niepowodzeniem. 
W przypadku wstrzymania operacji po godzinie 
lub dwóch ponownie rozpoczynali proces. 
W przypadku wstrzymania operacji, po 8-10 
godzinach przerywali proces i niszczyli dysk 
na miejscu, zwiększając koszty i powodując 
zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z tego powodu 
w pobliżu musiał pozostawać personel centrum 
danych i nadzorować proces, aby ustalić moment 
jego niepowodzenia, co zwiększało koszty pracy 
związane z procesem nadpisywania.

Koszty – oprócz kosztów związanych z nadzoro-
waniem procesu nadpisywania przez pracowników 
centrum danych koszty programów do oczysz-
czania dysków twardych mogą się w znacznym 
stopniu różnić, od darmowego oprogramowania, 
przez kosztujące 70 USD za licencję na jednego 
użytkownika, aż do 4000 USD1 za licencję na 
1000 użytkowników.

Fizyczne niszczenie dysków
Organizacje często niszczą dyski, których nie 
modyfikują. Często dyski są przewiercane z góry 
na dół, rozdrabniane, rozbijane lub zgniatane. 
Organizacje mogą zniszczyć dyski samodzielnie, 
zlecić firmie zewnętrznej zniszczenie w centrum 
danych lub wysłać dysk do innej firmy w celu 
zniszczenia poza siedzibą.

1  Źródła – sondaż na temat rozwiązań Multi-wipe (www.multiwipe.com),  
iolo Technologies DataScrubber (www.iolo.com),  
Lsoft Technologies Active@ KillDisk (www.killdisk.com),  
White Canyon Software WipeDrive (www.whitecanyon.com),  
Jetico BCWipe (www.jetico.com), Kroll Ontrack Eraser (www.krollontrack.com).
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Niszczenie na miejscu

Gdy nie można nadpisać dysku, niektóre centra danych nie pozwalają na 
opuszczenie przez dysk centrum danych ze względów bezpieczeństwa. 
Samodzielne niszczenie dysku zapewnia najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa, ponieważ nikt z zewnątrz nie wkracza do centrum danych. Wady to 
czasochłonność, wysiłek i pieniądze. Koszty urządzeń niszczących mogą być 
wysokie, sięgając od 950 USD za małą niszczarkę ręczną do 45 000 USD 
za urządzenie wielkości kopiarki2.  Personel działu informatycznego musi 
dysponować czasem na niszczenie dysków. Ponieważ fizyczne rozdrabnianie 
dysków jest niebezpieczne dla środowiska, personel działu informatycznego 
musi dokładnie koordynować operacje utylizacji.

Zlecenie niszczenia w siedzibie

Firmy zewnętrzne mogą wejść do centrum danych i przeprowadzić operację 
niszczenia na miejscu, zapewniając, że niezabezpieczony dysk nigdy nie 
opuści lokalizacji. Dzięki tej opcji ryzyko utraty dysku zostaje wyeliminowane. 
Jest to również wygodne, ponieważ personel działu informatycznego nie 
musi zajmować się fizycznym niszczeniem dysku i wywożeniem go. Wadą 
jest to, że taka opcja jest kosztowna. Oprócz standardowej opłaty związanej 
z niszczeniem dysku strony trzecie pobierają opłatę od samochodów 
ciężarowych. Zagraża to również bezpieczeństwu, ponieważ osoby z zewnątrz 
wkraczają do zabezpieczonych pomieszczeń.

Zlecenie niszczenia poza siedzibą

Najczęściej firmy korzystają z usług zewnętrznych firm, niszczących nadpisane 
dyski poza siedzibą. Dzięki tej opcji, firmy zewnętrzne nie wkraczają do centrum 
danych i zajmują się usuwaniem odpadów. Taka opcja może być kosztowna, 
w zależności od ilości, i nie eliminuje w pełni zagrożenia dla bezpieczeństwa, 
szczególnie, jeśli centrum danych nieodpowiednio nadpisało dysk. W związku  
z tym centra danych muszą upewnić się, czy wynajęta firma postępuje zgodnie  
z najlepszymi praktykami w zakresie utylizacji dysków. Wynajęta firma musi 
ustalić nieprzerwany łańcuch kontroli pochodzenia – niektóre firmy zapewniają 
konsole, w których klienci zamykają swoje dyski, i korzystają z tych konsol 
w celu przewożenia dysków do oczekujących ciężarówek, dopóki nie zostaną 
rozdrobnione. Wynajęta firma następnie wystawia zaświadczenie o zniszczeniu 
pozwalające zweryfikować, czy proces został przeprowadzony od początku 
do końca. 

 AMERYKA PŁN. I PŁD. Seagate Technology LLC  10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, USA, +1 408 658 1000
 AZJA/PACYFIK Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.  7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapur 569877, +65 6485 3888
 EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA Seagate Technology SAS  16-18 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja, +33 1 41 86 10 00

© 2012 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. Seagate, Seagate Technology i logo Wave są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC w Stanach 
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Seagate Secure i logo Seagate Secure są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC lub jednej z jej firm zależnych w Stanach 
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. W przypadku oznaczania pojemności dysków, jeden gigabajt (oznaczany także 
jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów, a jeden terabajt (oznaczany także jako „TB”) jest równy jednemu bilionowi bajtów. W systemie operacyjnym komputera mogą być używane różne standardy pomiarowe 
i raportowana pojemność może być mniejsza. Ponadto część podanej pojemności jest używana do formatowania oraz w innych celach i może nie być dostępna do przechowywania danych. Eksport i reeksport sprzętu 
lub oprogramowania szyfrującego może podlegać regulacjom prawnym Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (więcej informacji znajduje się w witrynie www.bis.doc.gov). 
Import i wykorzystanie tych urządzeń oraz oprogramowania poza granicami Stanów Zjednoczonych może podlegać kontroli. Firma Seagate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktów lub w ich 
parametrach bez powiadomienia. TP628.1-1203PL, marzec 2012

www.seagate.com

2 Źródła – Data Devices International (www.datadev.com)

W jaki sposób bezpiecznie, 
szybko i łatwo wycofać dysk 
z użytku


