
Najlepsze praktyki VMware 
zapewniające osiągnięcie 
maksymalnego sukcesu  
w odzyskiwaniu danych   

Usługi 
odzyskiwania 
danych

• NIE instaluj oprogramowania do odzyskiwania na woluminie, z którego próbujesz 
odzyskać dane.

• NIE zapisuj odzyskanych danych lub czegokolwiek w woluminie, z którego próbujesz 
odzyskać dane.

• NIE zezwalaj na korzystanie z woluminu, z którego próbujesz odzyskać dane. Pracuj 
w trybie offline (odinstaluj). Nadal można korzystać na nim z oprogramowania do 
odzyskiwania.

• NIE pracuj z jedyną kopią danych/woluminu/pliku VMDK. Zawsze utwórz kopię 
zapasową/obraz i zabezpiecz ją/go do dalszej eskalacji.

• NIE inicjuj ponownie i nie reformatuj woluminu, który sprawia kłopoty. Nie przywróci  
to danych, a tylko spowoduje nasilenie ich utraty.

• NIE odbudowuj problematycznego systemu RAID, chyba że został utworzony obraz 
wszystkich dysków do dalszej eskalacji lub istnieje kopia zapasowa.

• NIE wymuszaj pracy uszkodzonych dysków wchodzących w skład macierzy RAID 
w trybie online, dopóki nie zostanie utworzony obraz wszystkich dysków do dalszej 
eskalacji.

• NIE ufaj ślepo poradom udzielanym przez wsparcie techniczne systemów pamięci 
masowej. Ich celem jest przywrócenie systemu sprzętowego do pracy w trybie online,  
a nie zachowanie Twoich plików.

• NIE próbuj naprawić dysku twardego samodzielnie. Dyski to bardzo skomplikowane 
i wrażliwe urządzenia i nie zadziała już nawet prosta zamiana płytki obwodu 
drukowanego.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc
Aby uzyskać pomoc ekspertów ds. pamięci masowej w sprawie usługi odzyskiwania danych, 
zadzwoń pod numer 31 (0)20 6556 485 lub odwiedź witrynę www.seagatedatarecovery.com.

www.seagatedatarecovery.com

© 2012 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology i logo Wave są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC w Stanach Zjednoczonych i/lub 
innych krajach. Seagate Recovery Services jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym 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. Firma Seagate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktów lub w ich 
parametrach bez powiadomienia. SC510.1-1209PL, wrzesień 2012


