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1  Wstęp 

1.1  Co to jest program Seagate DiscWizard? 

Program Seagate DiscWizard jest zintegrowanym zestawem oprogramowania gwarantującym 
bezpieczeństwo wszystkich danych na komputerze. Program umożliwia tworzenie kopii zapasowych 
całego dysku twardego lub wybranych partycji, łącznie z systemem operacyjnym, aplikacjami, 
ustawieniami oraz wszystkimi pozostałymi danymi. Oprogramowania można również używać do 
bezpiecznego usuwania wszelkich niepotrzebnych już danych poufnych. 

W przypadku uszkodzenia dysku twardego lub zaatakowania systemu przez wirusa albo 
oprogramowanie typu malware możliwe jest szybkie i łatwe przywrócenie danych z kopii zapasowej, 
co pozwala zaoszczędzić wiele godzin, a nawet dni niezbędnych na pełne odtworzenie danych i 
aplikacji zawartych na dysku.   

Program Seagate DiscWizard oferuje narzędzia niezbędne do odzyskania systemu po wystąpieniu 
awarii, np. po utracie danych, przypadkowym usunięciu kluczowych plików lub folderów lub 
całkowitym uszkodzeniu dysku twardego. W przypadku wystąpienia błędów, które zablokują dostęp 
do danych lub negatywnie wpłyną na działanie systemu, można będzie łatwo przywrócić system 
i utracone dane. 

Wyjątkowa technologia zastosowana w programie Seagate DiscWizard umożliwia tworzenie 
dokładnych kopii zapasowych sektor po sektorze, obejmujących wszystkie systemy operacyjne, 
aplikacje i pliki konfiguracyjne, aktualizacje oprogramowania, ustawienia osobiste i dane. 

Kopie zapasowe można przechowywać w niemal wszystkich urządzeniach pamięci: wewnętrznych lub 
zewnętrznych dyskach twardych, dyskach sieciowych lub urządzeniach przenośnych typu IDE, SCSI, 
FireWire (IEEE-1394), USB (1.0, 1.1 i 2.0) i kartach PC (PCMCIA), a także napędach dysków 
wymiennych CD-R/RW, DVD-RW, DVD+R/RW, magneto-optycznych, Iomega Zip i napędach Jaz. 

Jeżeli zainstalowany zostanie nowy dysk twardy, program Seagate DiscWizard umożliwi szybkie 
przeniesienie danych ze starego dysku na nowy, w tym systemów operacyjnych, aplikacji, 
dokumentów i ustawień osobistych. Po wykonaniu migracji na nowy dysk twardy można bezpiecznie 
zniszczyć wszystkie dane poufne znajdujące się na starym dysku. Jest to zalecane, jeżeli użytkownik 
chce oddać, wyrzucić lub sprzedać stary dysk twardy. 

Pracę ułatwiają kreatory i interfejs w stylu systemu Windows Vista. Wystarczy wykonać kilka prostych 
kroków, a resztą zajmie się program Seagate DiscWizard. W razie problemów z systemem program 
umożliwi natychmiastowy powrót do normalnej pracy. 
 

1.2  Podstawowe pojęcia dotyczące programu Seagate 
DiscWizard 

W tej sekcji znajdują się ogólne informacje na temat podstawowych pojęć, które mogą być przydatne 
przy poznawaniu zasad działania programu. 

Kopia zapasowa 

Zgodnie z encyklopedią Wikipedia — „kopia zapasowa to wykonywanie kopii danych, które mają 
służyć do odzyskania oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Kopie zapasowe 
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są stosowane głównie w dwóch celach. Po pierwsze umożliwiają przywrócenie stanu systemu sprzed 
awarii (odzyskiwanie po awarii). Po drugie umożliwiają odzyskanie niewielkiej liczby plików, które 
zostały przypadkowo usunięte lub uległy uszkodzeniu”. 

Program Seagate DiscWizard jest przydatny w tych przypadkach, ponieważ umożliwia tworzenie 
obrazów dysków (partycji). Domyślnie program Seagate DiscWizard przechowuje w obrazie tylko 
części dysku twardego zawierające dane (dla obsługiwanych systemów plików). Można jednak 
skorzystać z opcji umożliwiającej uwzględnienie w obrazie wszystkich sektorów dysku twardego 
(kopia zapasowa „sektor po sektorze”).  

Klonowanie dysku 

Jest to operacja migracji/kopiowania całej zawartości jednego dysku na inny (np. podczas 
instalowania dysku o większej pojemności) w celu uzyskania dwóch identycznych dysków o tej samej 
strukturze plików. Narzędzie do klonowania dysku skutecznie kopiuje całą zawartość jednego dysku 
twardego na inny dysk twardy. Operacja ta umożliwia przeniesienie wszystkich informacji (w tym 
systemu operacyjnego i zainstalowanych programów) z jednego dysku twardego na inny bez 
konieczności ponownej instalacji i konfiguracji całego oprogramowania. Decydując się na klonowanie, 
najlepiej jest wyjąć istniejący dysk z komputera, a na jego miejsce zainstalować nowy dysk. Należy 
podłączyć go w taki sam sposób jak poprzedni dysk.  

Program Seagate DiscWizard nie umożliwia klonowania pojedynczej partycji. Klonować można 
wyłącznie cały dysk. 

Innym sposobem przeniesienia wszystkich informacji z jednego dysku twardego na inny jest 
utworzenie kopii zapasowej starego dysku, a następnie odzyskanie jej na nowym dysku. 

Komponenty archiwum kopii zapasowej 

Archiwum — nazywane również łańcuchem archiwów lub grupą archiwów. Jest to cały zestaw plików 
kopii zapasowej zarządzany za pomocą jednego zadania kopii zapasowej. Archiwum może składać się 
z jednego lub kilku wycinków.  

Wycinek — jest to zestaw plików tworzonych podczas każdego cyklu wykonywania zadania. Liczba 
utworzonych wycinków jest zawsze równa ilości razy wykonania zadania. Wycinek określa punkt w 
czasie, z którego można odzyskać stan systemu lub dane.  

Wolumin — Jest to plik tib skojarzony z wycinkiem. Zwykle w jednym wycinku istnieje tylko jeden 
wolumin. Niemniej każdy wycinek może zawierać kilka woluminów. Jeśli w opcjach zadania wybrano 
podział archiwum, wycinek wynikowy zostanie podzielony na kilka plików. Ponadto, jeśli duża kopia 
zapasowa zostanie utworzona na dysku sformatowanym w systemie FAT32, program Seagate 
DiscWizard automatycznie podzieli kopię na kilka plików o rozmiarze 4 GB każdy (z wyjątkiem 
ostatniego pliku). Pliki takie to woluminy wycinku.  

Migawki 

Podczas tworzenia obrazów dysków program Seagate DiscWizard korzysta z technologii „migawki”, 
która umożliwia tworzenie nawet kopii zapasowych partycji systemowej w działającym systemie 
Windows, z plikami otwartymi do odczytu i zapisu, bez konieczności ponownego uruchamiania 
komputera. Po rozpoczęciu przez program tworzenia kopii zapasowej partycji zostaną tymczasowo 
wstrzymane wszystkie operacje na tej partycji w celu utworzenia jej „migawki”. Tworzenie migawki 
trwa zwykle tylko kilka sekund. Potem system operacyjny działa normalnie, a tworzenie obrazu 
odbywa się w tle. Nie otrzymasz powiadomienia o żadnym nadzwyczajnym działaniu systemu 
operacyjnego.  
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W odpowiednim czasie sterownik Seagate wznowi działanie w celu zachowania widoku partycji z 
danego punktu odniesienia. Przy każdej próbie wykonania operacji zapisu bezpośrednio na partycji 
sterownik sprawdzi, czy dla określonych sektorów została utworzona kopia zapasowa i jeśli tak nie 
jest, dane z tych sektorów zostaną zapisane w specjalnym buforze, dzięki czemu będzie można już je 
zastąpić. Program tworzy kopię zapasową sektorów z buforu, dlatego kopia zapasowa dla wszystkich 
sektorów partycji z momentu, gdy została wykonana migawka, zostanie utworzona na podstawie 
niezmodyfikowanego i dokładnego „obrazu” partycji. 

Format pliku kopii zapasowej 

Program Seagate DiscWizard zapisuje dane kopii zapasowej w odpowiednim formacie tib, stosując 
kompresję. Zmniejsza to wymagania dotyczące miejsca w magazynie, jak również zapewnia zgodność 
wstecz z poprzednią wersją programu Seagate DiscWizard. Podczas tworzenia pliku tib program 
oblicza wartości sumy kontrolnej dla bloków danych i dodaje te wartości do danych umieszczanych w 
kopii zapasowej. Na podstawie tych wartości sumy kontrolnej można sprawdzić integralność danych 
kopii zapasowej. Korzystanie z odpowiedniego formatu oznacza jednak, że dane z takich kopii 
zapasowych można odzyskać tylko za pomocą samego programu Seagate DiscWizard (zarówno w 
systemie Windows, jak i środowisku odzyskiwania). 

Sprawdzenie poprawności archiwum kopii zapasowej 

Skąd pewność, że system będzie można odzyskać, gdy wystąpi taka potrzeba? Wysoki poziom 
bezpieczeństwa zapewnia funkcja sprawdzania poprawności kopii zapasowej. Jak już powiedziano, 
program dodaje wartości sumy kontrolnej do bloków danych umieszczanych w kopii zapasowej. 
Podczas sprawdzania poprawności kopii zapasowej program Seagate DiscWizard otwiera plik kopii 
zapasowej, ponownie oblicza wartości sumy kontrolnej i porównuje je z wartościami zapisanymi. Jeśli 
wszystkie porównywane wartości są zgodne, plik kopii zapasowej nie jest uszkodzony i istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że kopii zapasowej będzie można pomyślnie użyć w celu odzyskania danych. 
Sprawdzenie poprawności kopii zapasowych partycji systemowej jest zdecydowanie zalecane po 
uruchomieniu systemu z nośnika ratunkowego.  

Odzyskiwanie po awarii 

Odzyskiwanie po awarii zwykle wymaga nośnika ratunkowego, ponieważ awaria często oznacza, że 
nie można uruchomić systemu operacyjnego z powodu uszkodzenia danych systemowych (np. przez 
wirusa lub oprogramowanie typu malware) albo awarii dysku twardego. Jeśli nie można uruchomić 
systemu operacyjnego, należy uruchomić komputer w inny sposób i odzyskać partycję systemową za 
pomocą programu Seagate DiscWizard. Aby dobrze się przygotować na wypadek awarii, 
bezwzględnie trzeba utworzyć nośnik ratunkowy. Legalni właściciele programu mogą utworzyć nośnik 
ratunkowy za pomocą narzędzia Generator nośnika. 

Aby umożliwić uruchomienie komputera w środowisku odzyskiwania, należy dodać nośnik ratunkowy 
do sekwencji startowej w systemie BIOS. Zobacz Ustawianie sekwencji rozruchu w systemie BIOS (s. 
109). 
 

1.3  Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki 

1.3.1 Minimalne wymagania systemowe 

Wymagania sprzętowe programu Seagate DiscWizard odpowiadają minimalnym wymaganiom 
systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze służącym do uruchamiania programu Seagate 
DiscWizard. Ponadto program Seagate DiscWizard wymaga następującego sprzętu: 
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 Podłączony dysk twardy Seagate/Maxtor 

 Napęd CD-RW/DVD-RW do tworzenia nośnika startowego 

 Mysz lub inne urządzenie wskazujące (zalecane) 

Funkcja nośnika ratunkowego programu Seagate DiscWizard ma następujące wymagania sprzętowe: 

 256 MB RAM 

 Procesor Pentium 1 GHz lub szybszy 

Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1152 x 864 
 

1.3.2 Obsługiwane systemy operacyjne 

Działanie programu Seagate DiscWizard zostało sprawdzone w następujących systemach 
operacyjnych: 

 Windows XP SP3 

 Windows XP Professional x64 Edition SP2 

 Windows Vista SP2 (wszystkie wersje) 

 Windows 7 (wszystkie wersje) 

Program Seagate DiscWizard umożliwia również tworzenie startowych płyt CD-R/DVD-R, za pomocą 
których można tworzyć i odzyskiwać kopie zapasowe dysków/partycji na komputerze z dowolnym 
systemem operacyjnym pracującym w oparciu o procesor Intel lub AMD, w tym systemem Linux®. 
Jedynym wyjątkiem są komputery Apple Macintosh oparte na procesorach Intel, które obecnie nie są 
obsługiwane w trybie macierzystym. 
 

1.3.3 Obsługiwane systemy plików 

 FAT16/32 

 NTFS 

 Ext2/Ext3 * 

 ReiserFS * 

Jeśli system plików jest nieobsługiwany lub uszkodzony, program Seagate DiscWizard umożliwia 
kopiowanie danych sektor po sektorze. 

* Systemy plików Ext2/Ext3 i ReiserFS są obsługiwane jedynie w przypadku operacji tworzenia lub odzyskiwania 
kopii zapasowych dysku lub partycji. Programu Seagate DiscWizard nie można stosować w tych systemach do 
wykonywania operacji na poziomie plików (tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i wyszukiwanie plików, a 
także montowanie obrazu i odzyskiwanie plików z obrazów) oraz zapisywania kopii zapasowych na dyskach i 
partycjach. 
 

1.3.4 Obsługiwane nośniki 

 Dyski twarde (łącznie z dyskami MBR większymi niż 2 TB)* 

 Sieciowe urządzenia pamięci 

 Płyty CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (w tym dwuwarstwowe płyty DVD+R), DVD+RW, DVD-RAM, 
BD-R, BD-RE** 

 Urządzenia pamięci USB 1.0/2.0/3.0, FireWire (IEEE-1394) i PC Card 

 REV®, Jaz® i inne nośniki wymienne 
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* Program Seagate DiscWizard nie obsługuje dysków dynamicznych. 

** Aby odczytać płyty wielokrotnego zapisu w systemie Linux, wymagana jest aktualizacja jądra. 
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2  Instalowanie i uruchamianie programu 
Seagate DiscWizard 

2.1  Instalowanie programu Seagate DiscWizard 

Aby można było zainstalować program, musi być podłączony co najmniej jeden dysk twardy 
Seagate/Maxtor. 

Aby zainstalować program Seagate DiscWizard: 

 Uruchom plik instalacyjny programu Seagate DiscWizard. 

 W menu instalacyjnym wybierz program do zainstalowania: Seagate DiscWizard. 

 Postępuj według instrukcji kreatora instalacji wyświetlanych na ekranie. 

 

Dostępne są następujące rodzaje instalacji: Standardowa, Niestandardowa oraz Pełna. Po 
wybraniu opcji Niestandardowa można zdecydować się na instalację narzędzia Generator 
nośnika ratunkowego. 

Generator nośnika ratunkowego służy do tworzenia ratunkowych dysków startowych (zobacz 
Tworzenie nośnika startowego (s. 70)). Zainstalowanie Generatora ratunkowego nośnika 
startowego pozwala w dowolnym momencie utworzyć nośnik startowy lub jego obraz ISO w 
głównym oknie programu lub przez uruchomienie samego Generatora. 

Po instalacji program Seagate DiscWizard tworzy nowe urządzenie na liście Menedżer urządzeń 
(Panel sterowania → System → Sprzęt → Menedżer urządzeń → Acronis Devices → Acronis 
Backup Archive Explorer). Nie należy wyłączać ani odinstalowywać tego urządzenia, ponieważ jest 
ono niezbędne do podłączania archiwów obrazów jako dysków wirtualnych (zobacz Eksplorowanie 
archiwów i montowanie obrazów (s. 73)). 
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2.2  Uruchamianie programu Seagate DiscWizard 

Aby uruchomić program Seagate DiscWizard w systemie Windows, należy wybrać Start → Programy 
→ Seagate → Seagate DiscWizard → Seagate DiscWizard lub kliknąć odpowiedni skrót na pulpicie. 
 

2.3  Usuwanie programu Seagate DiscWizard 

Wybierz Start → Ustawienia → Panel sterowania → Dodaj lub usuń programy → Seagate 
DiscWizard → Usuń. Następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Później może 
być konieczne ponowne uruchomienie komputera w celu ukończenia zadania. 

Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista, wybierz Start → Panel sterowania → Programy i funkcje 
→ Seagate DiscWizard → Usuń. Następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. 
Później może być konieczne ponowne uruchomienie komputera w celu ukończenia zadania. 
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3  Informacje ogólne i zastrzeżone 
technologie firmy Seagate 

3.1  Obrazy dysków lub partycji 

Archiwum kopii zapasowej jest plikiem lub grupą plików (nazywanych w tym podręczniku także 
„kopiami zapasowymi”), która zawiera kopię wszystkich danych przechowywanych na wybranych 
dyskach/partycjach. 

Tworzenie kopii zapasowych dysków i partycji odbywa się w następujący sposób: program Seagate 
DiscWizard zachowuje sektor po sektorze migawkę dysku twardego, w skład której wchodzi system 
operacyjny, rejestr, sterowniki, aplikacje i pliki danych, a także obszary niewidoczne dla użytkownika. 
Procedura ta nosi nazwę „tworzenia obrazu dysku”, a wynikowe archiwum kopii zapasowej nazywane 
jest często obrazem dysku lub partycji. 

Domyślnie program Seagate DiscWizard zachowuje jedynie te sektory dysku twardego, które zawierają dane (w 
przypadku obsługiwanych systemów plików). Informacje zawarte w pliku wymiany systemu (pagefile.sys w 
systemach Windows XP i nowszych) oraz pliku hiberfil.sys (pliku, który przechowuje zawartość pamięci RAM, 
gdy komputer przechodzi w stan hibernacji) nie są zapisywane w archiwach. Pozwala to zmniejszyć rozmiar 
obrazu i przyspiesza proces jego tworzenia i odzyskiwania. Można jednak użyć opcji Utwórz obraz stosując 
metodę sektor po sektorze umożliwiającej tworzenie obrazów zawierających wszystkie sektory dysku twardego. 

Obraz partycji zawiera wszystkie pliki i foldery. Obejmuje to wszystkie atrybuty (w tym pliki ukryte i systemowe), 
rekord startowy, tablicę alokacji plików (FAT), a także pliki z katalogu głównego i ścieżkę zerową dysku 
twardego wraz z głównym rekordem startowym (MBR). 

Obraz dysku zawiera obrazy wszystkich jego partycji, jak również ścieżkę zerową wraz z głównym rekordem 
startowym (MBR). 

Wszystkie archiwa programu Seagate DiscWizard mają domyślnie rozszerzenie „.tib”. Nie należy 
zmieniać tego rozszerzenia. 

Warto pamiętać, że pliki i foldery można odzyskiwać z obrazów dysków/partycji. W tym celu należy 
zamontować obraz jako dysk wirtualny (zobacz Eksplorowanie archiwów i montowanie obrazów (s. 
73)) lub uruchomić odzyskiwanie obrazu i wybrać Odzyskaj wybrane pliki i foldery. 
 

3.2  Pełna kopia zapasowa 

Program Seagate DiscWizard umożliwia tworzenie pełnych kopii zapasowych. 

Pełna kopia zapasowa zawiera wszystkie dane istniejące podczas tworzenia kopii. Stanowi podstawę 
przyszłych przyrostowych kopii zapasowych lub pełni rolę samodzielnego archiwum (przyrostowe 
kopie zapasowe nie są dostępne w bieżącej wersji programu).  

Samodzielna pełna kopia zapasowa może być optymalnym rozwiązaniem w przypadku częstego 
wycofywania systemu do stanu początkowego lub w sytuacji, gdy zarządzanie wieloma plikami jest 
kłopotliwe.  
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3.3  Konwencje nazw plików kopii zapasowej 

Należy pamiętać o tym, że program Seagate DiscWizard może podzielić pełne archiwum na 
woluminy, gdy użytkownik wybierze opcję dzielenia lub gdy rozmiar kopii zapasowej zapisywanej na 
dysku FAT32 przekroczy 4 GB. Zobacz „Komponenty archiwum kopii zapasowej” w rozdziale 
poświęconym podstawowym pojęciom dotyczącym programu Seagate DiscWizard (s. 7). 

Mimo że użytkownik może przypisać kopiom zapasowym dowolną nazwę, wiele osób wciąż woli 
korzystać z funkcji automatycznego tworzenia nazw, stąd poniższe informacje mogą okazać się 
przydatne podczas przeglądania zawartości magazynu archiwum kopii zapasowej w Eksploratorze 
Windows. 

1) Po zapisaniu na dysku z systemem plików FAT32 taka kopia zapasowa może zostać podzielona na 
woluminy o nazwach SystemBackup_mm_dd_rrrr1.tib, SystemBackup_mm_dd_rrrr2.tib, 
SystemBackup_mm_dd_rrrr3.tib itp. 

W takim przypadku kolejne zaplanowane automatycznie kopie zapasowe zastąpią poprzednią 
(domyślnie co siedem dni) dopiero po ukończeniu następnej kopii zapasowej (w celu zachowania 
starej kopii zapasowej na wypadek awarii bieżącej kopii zapasowej). Kopie zapasowe uzyskają nazwy 
SystemBackup_mm_dd_rrrr.tib i SystemBackup_mm_dd_rrrr(1).tib. 

2) W niektórych przypadkach podczas tworzenia zadania tworzenia nowej pełnej kopii zapasowej w 
nowym miejscu docelowym kopia zapasowa uzyska nazwę „MyBackup_mm_dd_rrrr.tib”. 

Jeżeli kopia zapasowa zostanie podzielona (zarówno automatycznie, np. z powodu ograniczenia 
rozmiaru pliku do 4 GB na dyskach z systemem plików FAT32, jak i podczas konfigurowania zadania 
tworzenia kopii zapasowej), składowe pliki kopii zapasowej (woluminy) uzyskają następujące nazwy: 

MyBackup_mm_dd_rrrr1.tib…MyBackup_mm_dd_rrrrN.tib, gdzie N oznacza liczbę woluminów 

3) W przypadku tworzenia kopii zapasowej np. partycji C i D kopie zapasowe uzyskają nazwę 
„System_C_D_mm_dd_rrrr.tib”. 

4) Po zmianie nazwy kopii zapasowych na ekranie Zarządzanie odzyskiwaniem danych i kopiami 
zapasowymi nazwa kopii zapasowej zostanie zmieniona tylko w bazie metadanych programu; nazwy 
pliku kopii zapasowych na dysku nie zostaną zmienione. 
 

3.4  Wyświetlanie informacji o dysku i partycjach 

Program umożliwia zmianę sposobu przedstawiania danych w kreatorach. 

Nagłówek może zawierać najwyżej trzy ikony: Kolumny, Sortuj ikony według i Właściwości dysku. 
Ostatnia ikona jest także dostępna jako polecenie menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu 
danego obiektu prawym przyciskiem myszy. 

W celu posortowania wyświetlanych informacji według wybranej kolumny kliknij żądany nagłówek 
(kolejne kliknięcie odwróci porządek sortowania) lub kliknij przycisk Sortuj ikony według i wybierz 
kolumnę. 

W celu wybrania wyświetlanych kolumn kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zawierający 
nagłówki lub kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk Kolumny. Następnie zaznacz kolumny, które 
mają być wyświetlane. Po kliknięciu przycisku Kolumny można również zmienić kolejność 
wyświetlania kolumn przy użyciu przycisków W górę i W dół. 
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Po kliknięciu przycisku Właściwości dysku na ekranie pojawi się okno właściwości wybranej partycji 
lub dysku. 

Okno to podzielone jest na dwa panele. Lewy panel zawiera drzewo właściwości, natomiast w 
prawym znajduje się szczegółowy opis wybranej właściwości. W informacjach o dysku zawarte są 
parametry fizyczne (typ połączenia, typ urządzenia, rozmiar itp.). W informacjach o partycji zawarte 
są parametry fizyczne (sektory, lokalizacja itp.) i logiczne (system plików, wolne miejsce, przypisana 
litera itp.). 

Możesz zmienić szerokość kolumny, przeciągając jej granice za pomocą myszy. 
 

3.5  Seagate DriveCleanser 

W skład programu Seagate DiscWizard wchodzą narzędzia do bezpiecznego niszczenia danych z 
całego dysku twardego i poszczególnych partycji. Podczas zamiany dysku na nowy o większej 
pojemności na starym dysku może pozostać duża liczba ważnych i poufnych danych, które można 
odzyskać, nawet jeżeli dysk został ponownie sformatowany.  

Narzędzie Seagate DriveCleanser służy do niszczenia poufnych informacji na dyskach twardych lub 
partycjach przy użyciu technik niszczenia, które spełniają lub nawet przewyższają wymagania 
większości norm krajowych. Można wybrać odpowiednią metodę niszczenia danych w zależności od 
wagi informacji poufnych.  
 

3.6  Pomoc techniczna 

Pomoc techniczną dla użytkowników programu Seagate DiscWizard zapewnia firma Seagate. 
Odwiedź stronę pomocy technicznej firmy Seagate pod adresem http://www.seagate.com/www/pl-
pl/support/installation_assistance. 
 

3.7  Generowanie raportów systemowych 

W sytuacjach, gdy potrzebna jest pomoc działu pomocy technicznej firmy Seagate, zazwyczaj 
niezbędne są informacje dotyczące systemu, aby umożliwić rozwiązanie problemu. Proces 
uzyskiwania tych informacji może być niedogodny i długotrwały. To narzędzie upraszcza tę 
procedurę. Generuje ono raport systemowy zawierający wszystkie potrzebne informacje techniczne i 
umożliwia zapisanie ich w pliku. W razie potrzeby można załączyć utworzony plik do opisu problemu i 
wysłać go do działu pomocy technicznej firmy Seagate, aby ułatwić i przyspieszyć opracowanie 
odpowiedniego rozwiązania. 

Aby wygenerować raport systemowy: 

 Naciśnij klawisz ALT i w menu Pomoc kliknij Utwórz raport systemowy lub 

 W głównym oknie programu kliknij strzałkę Pomoc i wybierz Utwórz raport systemowy lub 

 Naciśnij klawisze CTRL+F7. Uwaga: tej kombinacji klawiszy można użyć nawet wtedy, gdy 
program Seagate DiscWizard wykonuje dowolną inną operację. 

Po wygenerowaniu raportu: 

 Aby zapisać wygenerowany raport systemowy do pliku, kliknij Zapisz jako i w otwartym oknie 
określ lokalizację utworzonego pliku. 

 Aby zamknąć okno główne programu bez zapisywania raportu, kliknij Anuluj. 
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Istnieje możliwość dodania tej funkcji do nośnika startowego, gdzie pełni ona rolę specjalnego 
komponentu umożliwiającego tworzenie raportu systemowego w przypadku problemów z 
uruchomieniem komputera. Po uruchomieniu komputera przy użyciu nośnika raport będzie można 
wygenerować nawet bez uruchamiania programu Seagate DiscWizard. W takiej sytuacji przed 
kliknięciem ikony komponentu należy podłączyć dysk flash USB. Program zapisze wygenerowany 
raport na dysku flash USB. 

Aby umieścić komponent Raport systemowy Seagate na nośniku startowym: 

 Zaznacz pole wyboru Seagate System Report na stronie Wybór zawartości nośnika startowego 
w kreatorze Generator nośnika Seagate. 

 Kliknij Dalej, aby kontynuować. 
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4  Jeśli w systemie znajduje się nowy dysk 
twardy o dużej pojemności (> 2 TB) 

Kupując dysk twardy o dużym rozmiarze (o pojemności przekraczającej 2 TB), użytkownik może mieć 
trudności z przydzieleniem wolnego obszaru powyżej 2 TB z następujących powodów: 

 ograniczenie układu partycji MBR: układ partycji MBR umożliwia zaadresowanie najwyżej 2^32 x 
512 bajtów (do 2 TB całego dostępnego miejsca na dysku); 

 ograniczenie układu partycji GPT: układ partycji GPT umożliwia adresowanie dużych dysków, ale 
niektóre systemy operacyjne, np. Windows XP, nie współpracują z dyskami GPT; 

 uruchamianie z dysków GPT: jedynie systemy Windows Vista z dodatkiem SP1 (x64) i Windows 7 
(x64) obsługują uruchamianie z dysków GPT w systemach UEFI; 

 UEFI: UEFI to nowa technologia systemu BIOS, która nie jest obsługiwana na wszystkich 
komputerach; 

 system Windows XP (x32) nie potrafi prawidłowo wykrywać dysków większych niż 2 TB; 

 kontrolery USB: niektóre kontrolery USB mogą nie pozwalać na rozpoznanie poprawnego 
rozmiaru dużego dysku. 

Różnica między terabajtem (TB) a tebibajtem (TiB) 

W międzynarodowym układzie jednostek SI, który jest używany przez producentów sprzętu do 
określania rozmiaru dysku twardego, terabajt (TB) zdefiniowano jako 10^12 bajtów. Dlatego 1 
terabajt = 1000 gigabajtów (1 000 000 000 000 bajtów).  

Jednak Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC, International Electrotechnical Commission) 
stosuje interpretację binarną, w której 1 terabajt = 2^40 bajtów (1 099 511 627 776 bajtów). IEC 
używa nazwy tebibajt (TiB).  

Tradycyjnie pojemność dysku twardego jest określana przy użyciu przedrostków dziesiętnych układu 
SI, podczas gdy systemy operacyjne i aplikacje w większości używają przedrostków binarnych IEC. 

Stosowanie tych dwóch standardów może utrudniać użytkownikom określenie rzeczywistego 
rozmiaru dysku twardego. W przypadku dysków o dużych rozmiarach po krótkich obliczeniach widać, 
że 2 TiB = 2,2 TB. 

Aby dowiedzieć się, jak system operacyjny informuje o pojemności dysku, należy kliknąć prawym 
przyciskiem myszy literę dysku w Eksploratorze Windows, a następnie kliknąć Właściwości. Na 
stronie właściwości pojemność dysku jest wyświetlana w bajtach i TB (lub GB). 

Program Seagate DiscWizard umożliwia łatwe dodanie nowego dysku do systemu, migrację danych z 
jednego dysku lub z utworzonego wcześniej archiwum na ten nowy dysk lub przydzielenie 
rozszerzonej pojemności powyżej 2 TB. 

Ponadto po zainstalowaniu programu Seagate DiscWizard w systemie Windows XP (x32) zostanie 
zainstalowany sterownik umożliwiający poprawne wykrywanie rozmiaru dużego dysku. 

Dodawanie nowego dysku 

Po zainstalowaniu w komputerze nowego dysku twardego można przydzielić miejsce na dysku, 
utworzyć nowe partycje oraz określić wymagany system plików, typ partycji i literę (zobacz 
Dodawanie nowego dysku twardego (s. 98)).  
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Obecnie program Seagate DiscWizard umożliwia wybranie stylu partycji (GPT lub MBR) podczas 
operacji dodawania dysku. W kroku Wybieranie tabeli partycji Kreatora dodawania nowego dysku 
można zdefiniować wymagany styl partycji. 

Jeśli nowy dysk twardy jest większy niż 2 TB i został wybrany styl partycji MBR, obszar powyżej 2 TB 
można przydzielić później za pomocą narzędzia Seagate Extended Capacity Manager. 

Migracja na nowy dysk 

Podczas przywracania lub klonowania systemu na większy dysk można zmienić układ dysku 
docelowego. W zależności od parametrów systemu w odpowiednim kroku kreatora można wybrać 
układ partycji MBR lub GPT. Zobacz Kreator odzyskiwania — szczegółowe informacje (s. 63), aby 
uzyskać informacje na temat sposobu zmiany stylu partycji podczas operacji przywracania, oraz 
Przenoszenie systemu na nowy dysk (s. 91), aby uzyskać informacje na temat klonowania. 

Zobacz Układy partycji, aby dowiedzieć się więcej na temat układów partycji MBR i GPT. 

W zależności od parametrów źródłowego i docelowego dysku twardego należy znaleźć odpowiednie 
opcje w tabeli (zobacz Migracja na dysk większy niż 2 TB (s. 18)). 

Przydzielanie miejsca na dysku 

Program Seagate DiscWizard umożliwia przydzielanie wolnego miejsca na dużym dysku twardym ze 
stylem partycji MBR — zobacz Seagate Extended Capacity Manager, aby dowiedzieć się, jak 
udostępnić miejsce na dysku systemowi operacyjnemu. 

4.1  Dodawanie dużych dysków i zarządzanie nimi 
(typowe scenariusze) 

W tym rozdziale opisano typowe scenariusze zarządzania dużym dyskiem twardym w systemie. 
 

4.1.1 Dodawanie nowego dużego dysku jako dysku 
niesystemowego 

Załóżmy, że został kupiony nowy dysk twardy o pojemności większej niż 2 TB, który ma być używany 
jako dysk niesystemowy, a system operacyjny zainstalowany na komputerze nie obsługuje dysków 
GPT (np. Windows XP). 

1. Zainstaluj nowy dysk twardy w komputerze. 

2. Uruchom program Seagate DiscWizard i Kreator dodawania nowego dysku. System operacyjny 
nie obsługuje stylu partycji GPT, dlatego zostanie zastosowany styl MBR, a do użytku będzie 
dostępne tylko 2 TB z całego miejsca na dysku. Aby przydzielić całe miejsce na dysku, po 
zakończeniu operacji należy uruchomić ponownie program Seagate DiscWizard, a następnie 
narzędzie Seagate Extended Capacity Manager umożliwiające tworzenie dysków o rozszerzonej 
pojemności. 

Uwaga: aby po przeniesieniu takiego dysku do innego systemu można było używać dysków o rozszerzonej 
pojemności, w systemie tym musi być zainstalowany co najmniej jeden program Seagate. 

*** 

Dyski o rozszerzonej pojemności są niedostępne w systemach operacyjnych innych niż Windows. 
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4.1.2 Migracja systemu operacyjnego na duży dysk 

Załóżmy, masz nowy dysk twardy o pojemności większej niż 2 TB, system operacyjny zainstalowany 
na komputerze nie obsługuje dysków GPT lub nie ma systemu UEFI, a zamierzasz wykonać migrację 
systemu operacyjnego na nowy dysk. 

1. Zainstaluj nowy dysk twardy w komputerze. 

2. Uruchom program Seagate DiscWizard i Kreator klonowania dysków, aby przeprowadzić 
migrację systemu operacyjnego na nowy dysk twardy. 

3. Automatycznie zostanie zainstalowany i aktywowany sterownik Acronis. Po zakończeniu operacji 
będzie można uruchamiać system operacyjny z nowego dysku. 

4. Dostępne do użytku będą dyski o rozszerzonej pojemności. 
 

4.1.3 Instalowanie systemu operacyjnego na dużym dysku 

Załóżmy, że został kupiony nowy dysk twardy o pojemności większej niż 2 TB, a system operacyjny 
zainstalowany na komputerze nie obsługuje dysków GPT lub nie ma systemu UEFI; na nowym dysku 
ma zostać zainstalowany system operacyjny. 

1. Zainstaluj nowy dysk twardy w komputerze. 

2. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego na nowym dysku obszar powyżej 2 TB nie zostanie 
przydzielony ze względu na ograniczenia stylu partycji MBR. 

3. Zainstaluj program Seagate DiscWizard, aby aktywować sterownik Acronis, i uruchom ponownie 
komputer.  

4. Aby przydzielić całe miejsce na dysku, musisz uruchomić ponownie program Seagate DiscWizard, 
a następnie narzędzie Seagate Extended Capacity Manager umożliwiające tworzenie dysków o 
dużej pojemności. 

 

4.1.4 Odzyskiwanie dysku GPT na dysk o rozszerzonej pojemności 

Załóżmy, że na dużym dysku twardym został już utworzony dysk o rozszerzonej pojemności, który ma 
być używany jako partycja docelowa do odzyskiwania dysku GPT. 

1. Przed rozpoczęciem operacji odzyskiwania usuń dyski o rozszerzonej pojemności za pomocą 
narzędzia Seagate Extended Capacity Manager.  

2. Uruchom Kreator odzyskiwania i przywróć dysk GPT. 
 

4.1.5 Odzyskiwanie partycji MBR na duży dysk 

Program Seagate DiscWizard umożliwia odzyskiwanie dysku MBR na duży dysk twardy. 

1. Uruchom narzędzie Seagate Extended Capacity Manager i utwórz dysk o rozszerzonej 
pojemności na partycji docelowej. 

2. Uruchom Kreator odzyskiwania i wybierz wymaganą partycję docelową do odzyskania dysku 
MBR z archiwum. 

4.1.6 Konwersja dysków o rozszerzonej pojemności na styl GPT 

Załóżmy, że mamy duży dysk twardy z utworzonymi dyskami o rozszerzonej pojemności i chcemy 
przekonwertować go na styl GPT. 
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Należy wziąć pod uwagę, że konwersja na styl GPT spowoduje utratę danych znajdujących się w 
obszarze powyżej 2 TB. Aby uniknąć tego problemu, należy uruchomić Menedżer rozszerzonej 
pojemności i usunąć dyski o rozszerzonej pojemności, a następnie uruchomić ponownie program 
Seagate DiscWizard w celu przekonwertowania stylu partycji na GPT. 

4.1.7 Poprawianie dużego rozmiaru dysku 

Po zainstalowaniu dysku twardego o pojemności większej niż 2 TB system Windows może 
niepoprawnie rozpoznawać rozmiar dysku. 

Aby naprawić wykrywanie rozmiaru dysku, wykonaj następujące kroki: 

 Zainstaluj i aktywuj sterownik Acronis. 

 Uruchom ponownie komputer. 

 Teraz system Windows może poprawnie rozpoznawać rozmiar dysku. Do tworzenia partycji użyj 
programu Seagate DiscWizard lub narzędzi do zarządzania dyskami. 

4.1.8 Usuwanie programu Seagate DiscWizard z systemu 
zawierającego dyski o rozszerzonej pojemności 

Po zainstalowaniu programu Seagate DiscWizard i użyciu narzędzia Seagate Extended Capacity 
Manager całe miejsce na dysku jest poprawnie rozpoznawane i przydzielone. 

Obszar na dysku powyżej 2 TB jest używany jako dysk o rozszerzonej pojemności. 

Podczas odinstalowywania programu zostanie wyświetlone pytanie, czy razem z nim usunąć także 
dyski o rozszerzonej pojemności.  

 Jeśli zdecydujesz się je usunąć, system Windows będzie nadal poprawnie rozpoznawał rozmiar 
dysku, dopóki w systemie będzie zainstalowany sterownik Acronis. 

 Jeśli zdecydujesz się nie usuwać dysków o rozszerzonej pojemności, pozostaną one dostępne dla 
Kreatora dodawania nowego dysku i narzędzi do zarządzania dyskami, dopóki w systemie będzie 
zainstalowany sterownik Acronis. 

 

4.1.9 Aktualizacja 

Podczas aktualizacji programu Seagate DiscWizard w systemie zostanie zachowana nowsza wersja 
sterownika Acronis. 

Istniejące dyski o rozszerzonej pojemności zostaną zachowane po zakończeniu aktualizacji. 

4.2  Co trzeba wiedzieć o systemie przed wdrożeniem 

Przed rozpoczęciem wdrażania (wybraniem metody migracji lub nowego stylu partycji w przypadku 
dodawania nowego dysku do komputera) należy uzyskać określone informacje na temat parametrów 
systemu: 

1. Czy sprzęt obsługuje system UEFI? 
Co to jest UEFI? 

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) to specyfikacja systemu BIOS określająca 
standardową składnię usług uruchamiania i czasu wykonywania, która zapewnia lepsze 
współdziałanie oprogramowania. 
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UEFI to dość nowy standard, który nie jest obsługiwany przez wszystkie systemy: technologię 
UEFI obsługują jedynie systemy operacyjne Windows 7 x64 (wszystkie wersje) i Windows Vista 
SP1+ x64 (wszystkie wersje), natomiast system Windows XP jej nie obsługuje. 

Więcej informacji na temat interfejsu UEFI można znaleźć pod adresem http://www.uefi.org. 

Do czego służy system UEFI? 

Systemy z systemem UEFI umożliwiają uruchamianie systemu z układu partycji GPT, który 
pozwala na korzystanie z dysków o rozmiarach większych niż 2 TB. 

Aby dowiedzieć się, czy dany system ma system UEFI, trzeba wejść do systemu BIOS i poszukać 
opcji UEFI Boot (Uruchamianie UEFI): 

1. Podczas uruchamiania komputera wejdź do programu konfiguracyjnego systemu BIOS, 
naciskając klawisz podany w komunikacie wyświetlanym na ekranie. Zazwyczaj tym 
klawiszem jest [Del] lub [F2]. 

2. Używając klawiszy strzałek, wywołaj menu Boot Options (Opcje uruchamiania). 

3. Przejdź do elementu UEFI Boot (Uruchamianie UEFI), jeśli jest on dostępny, i wybierz Enable 
(Włącz). 

4. Przejdź do Save & Exit Setup (Zapisz konfigurację i zakończ) i naciśnij Enter, aby zapisać 
zmiany i uruchomić system. 

Uwaga: jeśli dysk systemowy ma układ MBR, nie można uruchamiać systemu operacyjnego Windows w 
systemie UEFI. 

2. Czy system operacyjny obsługuje styl GPT? 
Na dyskach twardych ze stylem partycji MBR tylko 2 TB miejsca na dysku mogą być dostępne dla 
narzędzi do zarządzania dyskami. Aby wykorzystać całe miejsce na dysku, należy 
przekonwertować dysk na styl GPT (o ile system operacyjny obsługuje GPT) lub użyć narzędzia 
Seagate Extended Capacity Manager, gdy system operacyjny nie obsługuje GPT. Konwersja 
powoduje utratę danych. 

W poniższej tabeli pokazano, które systemy operacyjne obsługują odczyt dysków GPT lub 
uruchamianie systemu z takich dysków: 

 
System operacyjny może 
czytać dyski GPT 

System operacyjny może uruchamiać się z 
dysków GPT (UEFI) 

Windows XP (32-bitowy) NIE NIE 

Windows XP (64-bitowy) TAK NIE 

Windows Vista (32-bitowy) TAK NIE 

Windows Vista (64-bitowy) TAK NIE 

Windows Vista (64-bitowy) z 
dodatkiem SP1 lub nowszy 

TAK TAK 

Windows 7 (32-bitowy) TAK NIE 

Windows 7 (64-bitowy) TAK TAK 

4.3  Dodawanie dużego dysku twardego 

Aby dodać nowy dysk twardy, najpierw należy zainstalować go w komputerze, następnie 
zainstalować i uruchomić program Seagate DiscWizard, po czym uruchomić Kreator dodawania 
nowego dysku.  
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Początkowo miejsce na dysku będzie nieprzydzielone. Program Seagate DiscWizard pomoże utworzyć 
partycje i określić ich wymagane parametry. 

Używając Kreatora dodawania nowego dysku, można wybrać układ partycji GPT lub MBR. 

W poniższej tabeli przedstawiono opcje, które można wybrać podczas dodawania nowego dysku w 
systemie: 

System operacyjny Dostępne opcje 

Styl GPT nie jest 
obsługiwany 

(32-bitowy 
Windows XP) 

Do partycji zostanie zastosowany styl MBR. Styl MBR nie obsługuje dużych 
dysków, dlatego po zakończeniu operacji obszar powyżej 2 TB pozostanie 
nieprzydzielony. Aby przydzielić całe miejsce na dysku i sprawić, że będzie ono 
widoczne w narzędziach do zarządzania dyskami, należy uruchomić ponownie 
program Seagate DiscWizard i użyć narzędzia Seagate Extended Capacity 
Manager. 

Styl GPT jest 
obsługiwany 

(Windows Vista, 
Windows 7, 64-
bitowy Windows 
XP) 

Program Seagate DiscWizard oferuje następujące opcje stylu układu partycji: 

 Utwórz na dysku tabelę partycji GPT — układem partycji będzie GPT. 

 Utwórz na dysku tabelę partycji MBR — układem partycji będzie MBR. Gdy 
zostanie wybrana ta opcja, nie będzie można wykorzystać całego miejsca na 
dysku od razu po zakończeniu operacji. Aby przydzielić całe miejsce na dysku 
i sprawić, że będzie ono widoczne w narzędziach do zarządzania dyskami, 
należy uruchomić ponownie program i użyć narzędzia Seagate Extended 
Capacity Manager. 

Seagate Bootable 
Media (CD) 

Program Seagate DiscWizard oferuje następujące opcje stylu układu partycji: 

 Utwórz na dysku tabelę partycji GPT — układem partycji będzie GPT. 
Uwaga: system operacyjny musi obsługiwać dyski GPT.  

 Utwórz na dysku tabelę partycji MBR — układem partycji będzie MBR. Gdy 
zostanie wybrana ta opcja, nie będzie można wykorzystać całego miejsca na 
dysku od razu po zakończeniu operacji. Aby przydzielić całe miejsce na dysku 
i sprawić, że będzie ono widoczne w narzędziach do zarządzania dyskami, 
należy uruchomić ponownie program Seagate DiscWizard i użyć narzędzia 
Seagate Extended Capacity Manager. 

4.4  Migracja na dysk większy niż 2 TB 

Po zainstalowaniu nowego dysku w komputerze można uruchomić Kreator klonowania dysków, aby 
przenieść dane do tej nowej lokalizacji. 

Przed rozpoczęciem operacji migracji należy się dowiedzieć, czy system operacyjny obsługuje system 
UEFI i układ dysku źródłowego (GPT lub MBR). Pomoże to wybrać metodę migracji, która będzie 
najlepiej spełniała wymagania. 

W kroku Metoda migracji trzeba określić, czy dysk docelowy ma pozostać dyskiem MBR (jeśli dysk 
źródłowy jest dyskiem MBR), czy też należy przekonwertować go na dysk GPT za pomocą programu 
Seagate DiscWizard. 

W poniższej tabeli przedstawiono opcje dostępne w przypadku migracji dysku źródłowego na dysk 
twardy o dużym rozmiarze (powyżej 2 TB).  
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W zależności od parametrów systemu każdy wybór ma zalety i ograniczenia. Najczęściej dotyczą one 
możliwości uruchamiania systemu z dysku docelowego i możliwości wykorzystania całego miejsca na 
dużych dyskach. 

 System jest uruchamiany za pomocą 
systemu BIOS (Windows lub Seagate 

Bootable Media) 

System jest uruchamiany za pomocą 
systemu UEFI (Windows lub Seagate 

Bootable Media) 

Dysk źródłowy jest 
dyskiem MBR, a system 
operacyjny nie obsługuje 
systemu UEFI 

Po zakończeniu klonowania stylem 
partycji wciąż będzie MBR, a w 
sklonowanym systemie 
operacyjnym zostanie 
zainstalowany sterownik Acronis 
Bus. Ponadto nie będzie można 
wykorzystać obszaru na dysku 
powyżej 2 TB, ponieważ styl 
partycji MBR nie obsługuje dysków 
twardych większych niż 2 TB. Aby 
wykorzystać całe miejsce na dysku, 
trzeba zmienić styl partycji na GPT 
(jeśli nie jest to dysk startowy ani 
dysk używany w systemie 
Windows XP) albo po zakończeniu 
operacji uruchomić ponownie 
program Seagate DiscWizard i za 
pomocą narzędzia Seagate 
Extended Capacity Manager 
udostępnić obszar na dysku 
powyżej 2 TB dla narzędzi do 
zarządzania dyskami. 

Możesz wybrać jedną z wymaganych 
metod migracji: 

 Kopiuj partycję źródłową bez 
zmian  

Stylem partycji pozostanie MBR, ale 
po zakończeniu operacji system 
operacyjny może nie uruchamiać się z 
systemu UEFI. W sklonowanym 
systemie operacyjnym zostanie 
zainstalowany sterownik Acronis Bus. 
Ponadto nie będzie można 
wykorzystać obszaru na dysku 
powyżej 2 TB, ponieważ styl partycji 
MBR nie obsługuje dysków twardych 
większych niż 2 TB. Aby wykorzystać 
całe miejsce na dysku, trzeba zmienić 
styl partycji na GPT albo po 
zakończeniu operacji uruchomić 
ponownie program Seagate 
DiscWizard i za pomocą narzędzia 
Seagate Extended Capacity Manager 
udostępnić obszar na dysku powyżej 
2 TB dla narzędzi do zarządzania 
dyskami. 

 Konwertuj styl partycji na GPT  

Partycja docelowa zostanie 
przekonwertowana na styl GPT. 
Będzie można używać jej jako dysku 
niesystemowego, ponieważ system 
operacyjny nie obsługuje systemu 
UEFI. Dostępne będzie całe miejsce na 
dysku. 

Dysk źródłowy jest 
dyskiem MBR, a system 
operacyjny obsługuje 
system UEFI 

Po zakończeniu migracji stylem 
partycji pozostanie MBR. W 
sklonowanym systemie 
operacyjnym zostanie 
zainstalowany sterownik Acronis 
Bus. Nie będzie można 
wykorzystać obszaru na dysku 
powyżej 2 TB, ponieważ styl 
partycji MBR nie obsługuje dysków 
twardych większych niż 2 TB. Aby 

Styl partycji na dysku docelowym 
zostanie automatycznie 
przekonwertowany na GPT. Taki dysk 
może być używany do uruchamiania 
systemu operacyjnego w systemie 
UEFI. Ponadto dostępne będzie całe 
miejsce na dysku. 
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wykorzystać całe miejsce na dysku, 
trzeba zmienić styl partycji na GPT 
albo po zakończeniu operacji 
uruchomić ponownie program 
Seagate DiscWizard i za pomocą 
narzędzia Seagate Extended 
Capacity Manager udostępnić 
obszar na dysku powyżej 2 TB dla 
narzędzi do zarządzania dyskami. 

Dysk źródłowy jest 
dyskiem MBR, a system 
operacyjny jest inny niż 
Windows lub na dysku nie 
ma systemu operacyjnego 
(dysk z danymi) 

Możesz wybrać jedną z 
wymaganych metod migracji: 

 Kopiuj partycję źródłową bez 
zmian  

Stylem partycji pozostanie MBR, 
ale nie będzie można wykorzystać 
obszaru na dysku powyżej 2 TB, 
ponieważ styl partycji MBR nie 
obsługuje dysków twardych 
większych niż 2 TB. Aby 
wykorzystać całe miejsce na dysku, 
trzeba zmienić styl partycji na GPT 
albo po zakończeniu operacji 
uruchomić ponownie program 
Seagate DiscWizard i za pomocą 
narzędzia Seagate Extended 
Capacity Manager udostępnić 
obszar na dysku powyżej 2 TB dla 
narzędzi do zarządzania dyskami. 

 Konwertuj styl partycji na GPT 

Po zakończeniu operacji styl 
partycji zostanie 
przekonwertowany na GPT. Nie 
będzie można używać dysku 
docelowego do uruchamiania 
systemu, ponieważ na dysku 
źródłowym nie jest zainstalowany 
system operacyjny Windows. 
Dostępne będzie całe miejsce na 
dysku. 

Możesz wybrać jedną z wymaganych 
metod migracji: 

 Kopiuj partycję źródłową bez 
zmian  

Stylem partycji pozostanie MBR, ale 
nie będzie można wykorzystać 
obszaru na dysku powyżej 2 TB, 
ponieważ styl partycji MBR nie 
obsługuje dysków twardych 
większych niż 2 TB. Aby wykorzystać 
całe miejsce na dysku, trzeba zmienić 
styl partycji na GPT albo po 
zakończeniu operacji uruchomić 
ponownie program Seagate 
DiscWizard i za pomocą narzędzia 
Seagate Extended Capacity Manager 
udostępnić obszar na dysku powyżej 
2 TB dla narzędzi do zarządzania 
dyskami. 

 Konwertuj styl partycji na GPT 

Partycja docelowa zostanie 
przekonwertowana na styl GPT. Nie 
będzie można używać dysku 
docelowego do uruchamiania 
systemu, ponieważ na dysku 
źródłowym nie jest zainstalowany 
system operacyjny Windows. Ponadto 
dostępne będzie całe miejsce na 
dysku. 

Dysk źródłowy jest 
dyskiem GPT, a system 
operacyjny obsługuje 
system UEFI 

Po zakończeniu migracji stylem 
partycji pozostanie GPT. Po 
zakończeniu operacji nie będzie 
można uruchamiać systemu z 
systemu BIOS, ponieważ system 
operacyjny nie obsługuje 
uruchamiania z partycji GPT w 
systemie BIOS. Dostępne będzie 
całe miejsce na dysku. 

Operacja nie wpłynie ani na układ 
partycji, ani na możliwość 
uruchamiania systemu z dysku: 
stylem partycji pozostanie GPT, a dysk 
docelowy będzie dyskiem startowym 
w systemie UEFI. Dostępne będzie 
całe miejsce na dysku. 
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Dysk źródłowy jest 
dyskiem GPT, a system 
operacyjny jest inny niż 
Windows lub na dysku nie 
ma systemu operacyjnego 

Operacja nie wpłynie ani na układ 
partycji, ani na możliwość 
uruchamiania systemu z dysku: 
stylem partycji pozostanie GPT, a 
dysk docelowy nie będzie dyskiem 
startowym. Dostępne będzie całe 
miejsce na dysku. 

Operacja nie wpłynie ani na układ 
partycji, ani na możliwość 
uruchamiania systemu z dysku: 
stylem partycji pozostanie GPT, a dysk 
docelowy nie będzie dyskiem 
startowym w systemie UEFI. 
Dostępne będzie całe miejsce na 
dysku. 

4.5  Seagate Extended Capacity Manager 

Narzędzie Seagate Extended Capacity Manager pozwala systemowi operacyjnemu na obsługę dysków 
o dużych pojemnościach ze stylem partycji MBR. Można wówczas wykorzystać obszar powyżej 2 TB: 
zawarte w nim wolne miejsce jest traktowane jak oddzielny dysk i dostępne dla systemów 
operacyjnych i aplikacji jak zwykły, fizyczny dysk twardy. 

Kreator Seagate Extended Capacity Manager wyświetli wszystkie dyski twarde o pojemności większej 
niż 2 TB (nieprzydzielone lub ze stylem partycji MBR). W kreatorze można sprawdzić, jakie miejsce na 
dyskach jest rozpoznawane i przydzielane przez system Windows — nosi ono nazwę Macierzysta 
pojemność w systemie Windows. 

 

Obszar powyżej 2 TB jest wyświetlany jako Rozszerzona pojemność. Użytkownik może włączyć dyski 
o rozszerzonej pojemności, a po wykonaniu tej czynności w systemie operacyjnym będzie widoczne 
dodatkowe miejsce gotowe do operacji zarządzania dyskami. 
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Kliknij Przydzielenie miejsca, aby w następnym kroku sprawdzić możliwość przydzielenia miejsca na 
dysku. 

 

Po kliknięciu przycisku Zastosuj na dysku fizycznym będą emulowane dyski o rozszerzonej 
pojemności. Gdy dysk fizyczny jest większy niż 4 TB, a system operacyjny hosta nie obsługuje układu 
partycji GPT, będzie istniało kilka dysków o rozszerzonej pojemności ze stylem partycji MBR. 

Należy pamiętać, że dyski o rozszerzonej pojemności nie są dyskami startowymi, a ich właściwości są w 
większości takie same jak w przypadku dysku fizycznego. 

Po przydzieleniu miejsca można tymczasowo wyłączyć dyski o rozszerzonej pojemności, klikając 
odpowiednią opcję — Tymczasowo wyłącz dyski o rozszerzonej pojemności. W ten sposób dyski o 
rozszerzonej pojemności staną się niewidoczne dla narzędzi do zarządzania dyskami, mimo iż miejsce 
na dysku wciąż będzie przydzielone i będzie można później ponownie włączyć te partycje. 
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Aby usunąć dyski o rozszerzonej pojemności, kliknij Usuń dyski o rozszerzonej pojemności, po czym 
w następnym kroku kliknij przycisk Zastosuj: dyski zostaną usunięte z systemu i w rezultacie obszar 
na dysku powyżej 2 TB stanie się niedostępny. Aby przydzielić ten obszar później, należy ponownie 
uruchomić narzędzie Extended Capacity Manager.  
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5  Przygotowanie do odzyskiwania po awarii 

5.1  Jak najlepiej przygotować się do awarii 

Prawo Murphy'ego mówi: „Jeśli coś może się nie udać, nie uda się na pewno” (i to w najmniej 
odpowiednim momencie i okolicznościach). A niektórzy twierdzą, że Murphy był niepoprawnym 
optymistą. Należy zatem uważać — komputer może się zepsuć i w końcu się zepsuje (zapewne w 
najgorszym możliwym momencie). Możemy jednak interpretować prawo Murphy'ego odwrotnie: 
trzeba mieć świadomość wszystkich istniejących zagrożeń i im zapobiegać. Najlepszą metodą ochrony 
przed awarią jest podjęcie niezbędnych kroków zapobiegawczych: 

1) Aby lepiej przygotować się na możliwość wystąpienia awarii, trzeba utworzyć pełną kopię 
zapasową dysku systemowego (albo przynajmniej partycji zawierającej system Windows i aplikacje).  

2) Jeśli jest to możliwe, należy przechowywać obraz dysku twardego na dysku twardym innym niż 
dysk podstawowy (C:). Najlepiej posłuży do tego celu zewnętrzny dysk twardy. Gwarantuje to lepszą 
ochronę i możliwość odzyskania systemu w przypadku awarii podstawowego dysku twardego. Co 
więcej, zwykle lepiej jest przechowywać dane osobiste na dysku innym niż ten z systemem 
operacyjnym i aplikacjami (na przykład na dysku D:). Pozwala to na szybsze tworzenie obrazów 
dysków (lub partycji) systemowych i dysków (lub partycji) danych oraz zredukowanie ilości informacji 
niezbędnych do przeprowadzenia odzyskiwania. Dzięki temu plik kopii zapasowej dysku 
systemowego jest dużo mniejszy, a odzyskiwanie jest łatwiejsze. Ponadto im mniejszy jest rozmiar 
pliku kopii zapasowej, tym mniejsze jest ryzyko jego uszkodzenia i mniej czasu potrzeba na 
odzyskanie systemu. 

3) Jeżeli dane (dokumenty, pliki wideo, zdjęcia itp.) znajdują się na dysku niesystemowym (np. w 
konfiguracji opisanej w punkcie 2), również należy utworzyć ich kopię zapasową. W programie można 
utworzyć kopię zapasową folderów zawierających dane lub utworzyć obraz dysku z danymi. Ponadto 
proces tworzenia obrazu trwa krócej niż kopiowanie plików i może znacznie przyspieszyć tworzenie 
kopii zapasowej dużej ilości danych. Jeśli plik obrazu zostanie przypadkowo uszkodzony, czasami 
można zamontować obraz i zapisać większość plików i folderów, kopiując je z zamontowanego 
obrazu za pomocą Eksploratora Windows. 

4) Jako że odzyskiwanie systemu po awarii w większości przypadków odbywa się po uruchomieniu za 
pomocą nośnika ratunkowego, należy przetestować nośnik ratunkowy tak, jak opisano to w kolejnej 
sekcji — Testowanie ratunkowego nośnika startowego.  

5.1.1 Zalecenia dotyczące testowania kopii zapasowych pod kątem 
możliwości użycia ich do odzyskiwania 

1) Nawet jeśli odzyskiwanie aktywnej partycji rozpocznie się w systemie Windows, po rozpoczęciu 
procesu odzyskiwania program spowoduje ponowne uruchomienie w środowisku Linux, ponieważ 
system Windows nie może być uruchomiony podczas odzyskiwania jego własnej partycji. Tak więc 
odzyskiwanie aktywnej partycji zawsze odbywa się w środowisku odzyskiwania. Jeśli użytkownik 
dysponuje zapasowym dyskiem twardym, zaleca się, aby przetestować odzyskiwanie na ten dysk 
przez ponowne uruchomienie z nośnika ratunkowego w systemie Linux. Jeśli nie masz zapasowego 
dysku twardego, przynajmniej sprawdź poprawność obrazu w środowisku odzyskiwania. Kopia 
zapasowa, którą można odczytać podczas sprawdzania poprawności w systemie Windows, nie musi 
nadawać się do odczytu w środowisku Linux. 
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Gdy korzystasz z nośnika ratunkowego programu Seagate DiscWizard, litery dysków przypisywane przez 
program mogą różnić się od liter stosowanych w systemie Windows. Na przykład dysk D: w autonomicznej 
wersji programu Seagate DiscWizard może odpowiadać dyskowi E: w systemie Windows. Najbezpieczniej jest 
przypisać unikatowe nazwy wszystkim partycjom na dyskach twardych. Dzięki temu łatwiej będzie znaleźć dysk 
zawierający kopie zapasowe. 

2) Można także wykonać wszystkie kroki przedstawione w Kreatorze odzyskiwania aż do ekranu 
Podsumowanie, ale nie należy wówczas klikać przycisku Kontynuuj. Dzięki temu można 
przeprowadzić symulację procesu odzyskiwania i upewnić się, że program Seagate DiscWizard 
rozpoznaje zarówno dysk zawierający kopie zapasowe, jak i dysk docelowy. Po ukończeniu pracy w 
Kreatorze odzyskiwania kliknij Anuluj na ekranie Podsumowanie. Procedurę tę możesz powtarzać do 
momentu sprawdzenia poprawności wszystkich ustawień i wybranych opcji. 

5.1.2 Zalecenia dodatkowe 

1) Wielu informatyków zaleca utworzenie co najmniej dwóch kopii zapasowych systemu (a najlepiej 
trzech). Poszczególne kopie należy przechowywać w innych lokalizacjach (najlepiej w innym budynku 
— na przykład w pracy lub u znajomych, jeśli komputer, którego kopia zapasowa jest tworzona, 
znajduje się w domu). Kolejny argument przemawiający za utworzeniem kilku kopii zapasowych: 
kiedy program Seagate DiscWizard rozpoczyna odzyskiwanie, usuwa partycję docelową (lub dysk), 
więc jeśli jest tylko jedna kopia zapasowa, w momencie usunięcia partycji systemowej na 
odzyskiwanym komputerze powstaje zagrożenie — pozostał jedynie odzyskiwany obraz i jeśli okaże 
się, że jest uszkodzony, pojawi się duży problem. 

2) Dysk twardy przeznaczony do przechowywania kopii zapasowych lepiej sformatować w systemie 
plików NTFS niż FAT32. Dyski sformatowane w systemie FAT32 mają ograniczenie rozmiaru pliku 
równe 4 GB. Jeśli kopia zapasowa ma rozmiar około 100 GB, program Seagate DiscWizard podzieli ją 
na 25 plików. Jeśli na dysku twardym jest kilka takich pełnych kopii zapasowych, liczba plików 
zostanie odpowiednio powielona. Może to być niewygodne, jeśli na przykład chcemy przenieść kopię 
zapasową do innej lokalizacji, korzystając z Eksploratora Windows.  

3) Jeżeli w domu jest tylko jeden komputer, warto wydrukować informacje, które mogą pomóc w 
odzyskiwaniu systemu po awarii, ponieważ awaria często uniemożliwia korzystanie z Internetu. 
Wydrukowane informacje należy przechowywać w bezpiecznym miejscu razem z ratunkowymi 
płytami CD/DVD lub innymi nośnikami ratunkowymi. 
 

5.2  Testowanie ratunkowego nośnika startowego 

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania komputera, jeśli zaistnieje taka konieczność, należy 
przetestować możliwość jego uruchomienia za pomocą nośnika ratunkowego. Ponadto należy się 
upewnić, że nośnik używany do odzyskiwania zawiera wszystkie sterowniki niezbędne do działania 
urządzeń pamięci masowej i karty sieciowej.  

1) Jeśli program został kupiony po pobraniu, koniecznie utwórz startową ratunkową płytę CD (lub 
inny nośnik ratunkowy, na przykład pamięć USB), korzystając z zaleceń zawartych w podręczniku 
użytkownika lub pomocy programu, a następnie sprawdź, czy utworzony nośnik umożliwia 
uruchomienie komputera. 

Komputer skonfiguruj tak, aby umożliwiał uruchamianie systemu za pomocą nośnika ratunkowego i 
aby urządzenie zawierające nośnik ratunkowy (napęd CD-ROM/DVD-ROM lub pamięć USB) było 
pierwszym urządzeniem startowym. Zobacz Ustawianie sekwencji rozruchu w systemie BIOS (s. 109).  
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Jeśli masz ratunkową płytę CD, naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć uruchamianie systemu za 
pomocą tej płyty natychmiast po wyświetleniu monitu „Press any key to boot from CD” („Naciśnij 
dowolny klawisz, aby uruchomić system z płyty CD”). Jeśli nie zdążysz nacisnąć klawisza w ciągu 
pięciu sekund, trzeba będzie ponownie uruchomić komputer. W przypadku korzystania z innego 
nośnika ratunkowego procedura jest podobna. 

2) Po uruchomieniu komputera w środowisku odzyskiwania sprawdź, czy komputer wykrywa 
wszystkie dyski twarde obecne w systemie (także dyski zewnętrzne, jeśli są na nich przechowywane 
kopie zapasowe). Warto dodać, że dyski zewnętrzne trzeba podłączyć przed uruchomieniem systemu 
za pomocą nośnika ratunkowego. W przeciwnym razie środowisko odzyskiwania może mieć problem 
z wykryciem dysków. 

3) Jeżeli kopie zapasowe są przechowywane w sieci, trzeba także sprawdzić, czy środowisko 
odzyskiwania umożliwia dostęp do tej sieci. Po uruchomieniu komputera z nośnika startowego 
program Seagate DiscWizard może nie wykryć sieci. Jeśli w sieci nie widać żadnych komputerów, ale 
w obszarze Mój komputer jest widoczna ikona Komputery w pobliżu, sprawdź, czy w sieci działa 
serwer DHCP. Jeśli serwer DHCP nie jest używany, określ ręcznie ustawienia sieci w oknie dostępnym 
po kliknięciu Narzędzia → Opcje → Karty sieciowe. 

Jeśli w obszarze Mój komputer nie ma ikony Komputery w pobliżu, może to świadczyć o problemach 
z kartą sieciową lub sterownikiem karty dostarczonym z programem Seagate DiscWizard. 

Wybieranie trybu wideo podczas uruchamiania systemu z nośnika ratunkowego 

Podczas uruchamiania systemu z nośnika ratunkowego optymalny tryb wideo jest wybierany 
automatycznie w zależności od parametrów karty wideo i monitora. Jednak może się zdarzyć, że 
program wybierze tryb wideo nieodpowiedni dla używanego sprzętu. Wówczas odpowiedni tryb 
wideo można wybrać w następujący sposób: 

1. Rozpocznij uruchamianie systemu z nośnika ratunkowego. Kiedy pojawi się menu startowe, 
wskaż myszą element Seagate DiscWizard (pełna wersja) i naciśnij klawisz F11. 

2. Po wyświetleniu wiersza polecenia wpisz „vga=ask” (bez cudzysłowu) i kliknij OK. 
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3. W menu startowym wybierz Seagate DiscWizard (pełna wersja), aby kontynuować uruchamianie 

systemu z nośnika ratunkowego. Aby wyświetlić dostępne tryby wideo, naciśnij klawisz Enter po 
wyświetleniu odpowiedniego komunikatu. 

4. Wybierz tryb wideo najodpowiedniejszy dla używanego monitora i wpisz jego numer w wierszu 
polecenia. Na przykład wpisanie wartości 338 powoduje wybranie trybu wideo 1600x1200x16 
(zobacz poniższą ilustrację). 

 

Jeśli przed trzycyfrową liczbą znajduje się cyfra lub litera, odpowiedni tryb wideo można także 
wybrać, wpisując daną cyfrę lub literę (w naszym przypadku jest to „v”). 

5. Poczekaj na uruchomienie programu Seagate DiscWizard (pełna wersja) i upewnij się, że jakość 
ekranu powitalnego wyświetlonego na monitorze jest odpowiednia. 

Aby przetestować inny tryb wideo, zamknij program Seagate DiscWizard i powtórz powyższą 
procedurę. 

Po znalezieniu optymalnego trybu wideo dla używanego sprzętu możesz utworzyć nowy ratunkowy 
nośnik startowy, który automatycznie wybierze ten tryb wideo. 

W tym celu uruchom program Seagate Media Builder, wybierz wymagane komponenty na nośnik, w 
kroku „Parametry uruchomieniowe nośnika startowego” w wierszu polecenia wpisz numer trybu z 
prefiksem „0x” (w naszym przypadku 0x338), a następnie utwórz nośnik w zwykły sposób. 
 

5.3  Tworzenie niestandardowej ratunkowej płyty CD 

Jeśli w środowisku odzyskiwania nie można wykryć niektórych dysków twardych lub karty sieciowej, 
zwykle oznacza to problem ze sterownikami. Ratunkowa płyta CD Seagate nie może zawierać 
sterowników do wszystkich urządzeń dostępnych na rynku. Dlatego jeśli na standardowej ratunkowej 
płycie CD nie ma pewnych sterowników sprzętu, należy utworzyć płytę niestandardową. 
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W środowisku odzyskiwania opartym na systemie Linux, które jest używane w programie Seagate, nie 
można dodać nowych sterowników. Dlatego należy zgłosić się do działu obsługi klienta firmy Seagate 
i poprosić o utworzenie niestandardowej ratunkowej płyty CD zawierającej wszystkie niezbędne 
sterowniki.  

Przed dokonaniem zgłoszenia należy zebrać informacje na temat używanego systemu. Wybierz 
Utwórz raport systemowy z menu Pomoc. Program Seagate DiscWizard automatycznie zbierze 
wymagane informacje i wyświetli listę danych, które zostaną umieszczone w raporcie. Podczas 
tworzenia raportu program może instalować pewne komponenty, które są wymagane do zbierania 
niezbędnych informacji. Po utworzeniu raportu kliknij Zapisz jako i wybierz żądany folder albo 
pozostaw folder domyślny Moje dokumenty. Program zarchiwizuje raport w pliku zip. Wyślij plik do 
działu obsługi klienta firmy Seagate. Pracownicy działu utworzą obraz iso niestandardowego nośnika 
ratunkowego, zgodny ze sprzętem komputera, i prześlą go do Ciebie. Nagraj ten plik na płycie 
CD/DVD przy użyciu programu obsługującego pliki iso, takiego jak Nero. Ten raport może być również 
przydatny przy kontakcie z działem obsługi klienta firmy Seagate w celu uzyskania pomocy w 
rozwiązaniu określonego problemu. 

Po nagraniu niestandardowej ratunkowej płyty CD należy ją sprawdzić, aby się upewnić, że dyski 
twarde i karta sieciowa zostaną wykryte w środowisku odzyskiwania. 
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6  Poznawanie programu Seagate 
DiscWizard 

6.1  Obszar roboczy programu 

Po uruchomieniu programu Seagate DiscWizard pojawi się ekran powitalny. Ekran ten daje szybki 
dostęp do funkcji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania oraz udostępnia informacje na temat 
ewentualnych problemów z ochroną systemu. 

Za w pełni zabezpieczony system uznaje się system, dla którego utworzono kopię zapasową oraz 
ratunkowy nośnik startowy. W przypadku niewykonania jednej z powyższych czynności w programie 
Seagate DiscWizard zostaną wyświetlone następujące łącza umożliwiające rozwiązanie problemów z 
ochroną: Utwórz kopię zapasową mojego systemu, Utwórz ratunkowy nośnik startowy. Po 
rozwiązaniu problemu odpowiednie łącze zniknie. 

 

Kliknięcie elementów w prawym panelu powoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu, 
umożliwiającego rozpoczęcie zadania tworzenia kopii zapasowej lub odzyskiwania albo dokonanie 
kolejnych wyborów. 

W obszarze Moje ulubione w prawym panelu znajduje się lista najczęściej używanych funkcji oraz 
odpowiednie skróty umożliwiające ich ponowne użycie. W obszarze Ostatnie kopie zapasowe 
znajduje się lista ostatnio uruchomionych kopii zapasowych. Umożliwia także aktualizowanie 
archiwów kopii zapasowych jednym kliknięciem.  
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Funkcje programu Seagate DiscWizard są łatwo dostępne z poziomu tak zwanego paska bocznego 
znajdującego się po lewej stronie ekranu. Wybranie pozycji na pasku bocznym powoduje 
przeniesienie do ekranu, na którym można korzystać z danych funkcji. 

W programie Seagate DiscWizard dostępne są kreatory ułatwiające wykonanie wielu operacji. 
Podobnie jak w przypadku głównego okna programu również kreatory zawierają pasek boczny 
obejmujący wszystkie kroki (wymagane i opcjonalne) potrzebne do wykonania operacji. Jako przykład 
na poniższej ilustracji przedstawiono zrzut ekranowy Kreatora tworzenia kopii zapasowych. 

 

Wykonane kroki oznaczane są zielonymi znacznikami wyboru. Zielona strzałka oznacza bieżący krok. 
Po ukończeniu wymaganych kroków i przejściu do kroku Zakończ w programie jest wyświetlany ekran 
Podsumowanie. Jeżeli chcesz pominąć kroki opcjonalne, zapoznaj się z informacjami 
podsumowującymi na temat operacji (aby sprawdzić, czy ustawienia domyślne są odpowiednie), a 
następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć zadanie. W przeciwnym razie kliknij Opcje 
tworzenia kopii zapasowej, aby przejść do kroków opcjonalnych, w których można zmienić 
ustawienia domyślne bieżącego zadania. 

Ikony obszaru powiadomień paska zadań 

Podczas wykonywania większości operacji w obszarze powiadomień paska zadań Windows (prawa 
część paska stanu oznaczona zegarem) widać specjalne ikony. Po ustawieniu wskaźnika myszy na 
ikonie pojawi się wskaźnik określający postęp lub stan operacji. Po kliknięciu ikony prawym 
przyciskiem myszy otworzy się menu skrótów pozwalające na zmianę statusu operacji lub jej 
anulowanie. Obecność ikony nie zależy od tego, czy jest otwarte okno główne programu.  

6.2  Główne ekrany 

W tej części przedstawiono również kilka innych ekranów, z których korzysta się podczas pracy z 
programem Seagate DiscWizard.  
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Aby przejść do kolejnego ekranu, na pasku bocznym kliknij Odzyskiwanie.  

 

Na ekranie Zarządzanie odzyskiwaniem danych i kopiami zapasowymi znajdują się szczegółowe 
informacje dotyczące archiwów kopii zapasowych umożliwiające szybkie wykonywanie operacji 
dotyczących tych archiwów, takich jak odzyskiwanie, sprawdzanie poprawności, przenoszenie, 
usuwanie, eksplorowanie archiwów kopii zapasowych, jak również montowanie kopii zapasowych 
obrazów. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy archiwum i wybrać odpowiednią operację. 
Zostanie uruchomiony odpowiedni kreator lub zostanie wykonane odpowiednie działanie. 

Można tu także edytować komentarze dotyczące kopii zapasowych, wyświetlać szczegółowe 
informacje dotyczące kopii zapasowych i przypisywać im oceny. Ważna kopia zapasowa może na 
przykład uzyskać wysoką ocenę. Ocenę kopii zapasowej odzwierciedla liczba „gwiazdek” w kolumnie 
Ocena (im więcej gwiazdek, tym wyższa ocena). Ocena domyślna to trzy gwiazdki, ale w razie 
potrzeby można dodać lub odjąć gwiazdki, klikając ich symbole w kolumnie. Oceny pozwalają 
zaoszczędzić czas, który zajęłoby przeszukanie wielu plików w archiwach kopii zapasowych i 
ustalenie, które z przedawnionych kopii zapasowych można usunąć bez ryzyka utraty ważnych 
danych. 

Na ekranie tym są także przedstawione wyniki wyszukiwania archiwów kopii zapasowych i ich 
zawartości. Aby wykonać wyszukiwanie, wprowadź łańcuch wyszukiwania w polu Wyszukaj 
znajdującym się w górnym prawym rogu okna programu Seagate DiscWizard, a następnie kliknij 
ikonę lupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Wyszukiwanie. 
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Na kolejnym przydatnym ekranie znajduje się dziennik operacji wykonywanych przez program. 
Kalendarz umożliwia szybki dostęp do dzienników (minionych dni). Wystarczy kliknąć żądaną datę. 
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Przeglądanie zadań i dzienników. 

 

Nie zamierzamy w tym miejscu przedstawiać nudnych opisów kolejnych ekranów, ponieważ wiele z 
tych ekranów obsługuje się intuicyjnie, a pozostałe omówiono w dalszych rozdziałach podręcznika. 
Poza tym w dowolnym momencie można otworzyć pomoc kontekstową, klikając odpowiedni 
przycisk. 

Wszystkie funkcje programu można także wybrać z poziomu menu głównego, które jest zawsze 
dostępne na pasku narzędzi. 
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6.3  Ekran opcji 

Program Seagate DiscWizard udostępnia opcje dotyczące wyglądu interfejsu oraz różnych funkcji 
programu. Aby wyświetlić lub edytować opcje domyślne, z menu głównego programu wybierz 
Narzędzia → Opcje. 

 

Pozycja Opcje tworzenia kopii zapasowej umożliwia określenie ustawień domyślnych dotyczących 
każdego zadania tworzenia kopii zapasowej. Ustawienia te można zmodyfikować w zależności od 
potrzeb związanych z tworzeniem kopii zapasowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 
opcji tworzenia kopii zapasowej oraz możliwych ustawień, zobacz Konfiguracja szczegółowa kopii 
zapasowych (s. 49). Ponadto opcje tworzenia kopii zapasowej można zmienić podczas konfiguracji 
określonego zadania tworzenia kopii zapasowej. Wówczas zmienione opcje zostaną użyte wyłącznie 
w przypadku danego zadania. 

Podobnie pozycja Opcje odzyskiwania umożliwia określenie ustawień domyślnych dotyczących 
każdego zadania odzyskiwania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji odzyskiwania i 
możliwych ustawień, zobacz Ustawianie domyślnych opcji odzyskiwania (s. 68). Opcje odzyskiwania, 
podobnie jak opcje tworzenia kopii zapasowej, można zmienić wyłącznie na potrzeby określonego 
zadania odzyskiwania. 

Pozycja Opcje lokalnej pamięci udostępnia inne ustawienia związane z procesem tworzenia kopii 
zapasowej, które na przykład mogą mieć większy lub mniejszy wpływ na szybkość procesu tworzenia 
kopii zapasowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja szczegółowa kopii zapasowych 
(s. 49). 

Opcje wyszukiwania umożliwiają usprawnienie funkcji wyszukiwania przez zintegrowanie jej z usługą 
wyszukiwania systemu Windows lub narzędziem Google Desktop. Jeśli jest zainstalowana jedna z 
tych wyszukiwarek, można uwzględnić pliki tib w jej plikach indeksu, zaznaczając odpowiednie pole w 
oknie Opcje wyszukiwania z pulpitu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Integracja z usługą 
wyszukiwania systemu Windows i narzędziem Google Desktop (s. 78). 

Opcje Wygląd umożliwiają modyfikację wyglądu interfejsu użytkownika programu przez wybieranie 
czcionki używanej na ekranach, w oknach dialogowych itp. Można też zmodyfikować czcionkę 
elementów menu. Aby wyświetlić podgląd danej czcionki, kliknij „...”, wybierz czcionkę i spójrz na 
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wyświetlony tekst przykładowy. Jeżeli podoba Ci się ta czcionka, kliknij OK. W przeciwnym wypadku 
wybierz inną czcionkę lub kliknij Anuluj.  

Opcja Opinie umożliwia rezygnację z uczestnictwa w Programie badania opinii użytkowników Seagate 
w przypadku wcześniejszej rejestracji podczas instalacji programu Seagate DiscWizard lub wybrania 
przycisku radiowego Tak, chcę wziąć udział w programie. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na 
temat programu badania opinii użytkowników, kliknij łącze Dowiedz się więcej. 

Jeżeli zmodyfikowanie domyślnych opcji nie przyniesie żądanych rezultatów lub jeżeli chcesz 
przywrócić domyślne wartości opcji ustawione podczas instalacji programu Seagate DiscWizard, 
kliknij Przywróć domyślne we wszystkich na pasku narzędzi. Jeżeli chcesz przywrócić wartości 
domyślne wyłącznie wybranej opcji, kliknij Przywróć domyślne w bieżących na pasku narzędzi.  
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7  Tworzenie archiwów kopii zapasowej 

7.1  Przygotowanie do wykonania pierwszej kopii 
zapasowej 

Najpierw należy zdecydować, gdzie mają być przechowywane kopie zapasowe. Program Seagate 
DiscWizard obsługuje wiele urządzeń pamięci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługiwane 
nośniki (s. 10). Ponieważ dyski twarde są obecnie stosunkowo tanie, w większości przypadków zakup 
zewnętrznego dysku twardego do przechowywania kopii zapasowych jest najlepszym rozwiązaniem. 
Oprócz zapewnienia ochrony danych (można je przechowywać w innej lokalizacji, np. w domu, jeśli 
kopiowane są dane z komputera w pracy) wiele modeli dysków twardych posiada tę zaletę, że można 
je podłączyć podczas pracy komputera. Zależnie od konfiguracji portów komputera oraz wymaganej 
prędkości transferu danych można wybierać różne interfejsy — USB, FireWire, eSATA. W wielu 
przypadkach najlepszym wyborem będzie skorzystanie z zewnętrznego dysku twardego USB. W 
przypadku korzystania z domowej sieci Gigabit Ethernet oraz odrębnego serwera plików lub NAS (na 
przykład Buffalo TeraStation 1.0 TB NAS Gigabit Ethernet Home Server) na urządzeniach tych można 
przechowywać kopie zapasowe praktycznie tak samo jak na dysku wewnętrznym. Dyski optyczne, 
takie jak DVD-R, DVD+R, są najtańszym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych, chociaż 
najwolniejszym (szczególnie jeśli kopia zapasowa jest tworzona bezpośrednio na płytach DVD). Jeśli 
kopia zapasowa składa się z kilku płyt DVD, odzyskiwanie danych z takiej kopii zapasowej będzie 
wymagało częstej wymiany płyt.  

Ze względu na konieczność zmieniania płyt zdecydowanie zaleca się, aby nie tworzyć kopii zapasowych na 
płytach DVD, jeśli płyt jest więcej niż trzy. 

Jeśli zechcesz użyć zewnętrznego dysku twardego (np. NAS), musisz sprawdzić, czy program Seagate 
DiscWizard wykrywa wybrany magazyn kopii zapasowych. 

Niektóre zewnętrzne dyski twarde są sprzedawane po sformatowaniu ich w systemie plików FAT32. 
Jeśli masz taki dysk, warto przekonwertować go z formatu FAT32 na NTFS, ponieważ system FAT32 
ma ograniczenie rozmiaru pliku (4 GB). Z tego powodu duże pliki kopii zapasowych zostaną 
automatycznie podzielone na części o rozmiarze 4 GB, co zwiększa ryzyko wystąpienia błędu podczas 
odzyskiwania danych. 

Jeśli chcesz użyć zewnętrznego dysku twardego USB podłączonego do komputera stacjonarnego, 
najlepiej podłączyć dysk do tylnego złącza za pomocą krótkiego kabla, dzięki czemu zmniejszy się 
ryzyko wystąpienia błędów przesyłania danych podczas tworzenia kopii zapasowej/odzyskiwania. 
 

7.2  Wybór danych do utworzenia kopii zapasowej 

Ponieważ systemy operacyjne i aplikacje zajmują coraz więcej miejsca na dysku twardym (np. system 
Windows Vista x64 wymaga 15 GB wolnego miejsca), zazwyczaj ponowna instalacja systemu 
operacyjnego oraz aplikacji z oryginalnych płyt CD lub DVD na nowym dysku twardym trwa kilka 
godzin. Ponadto coraz bardziej popularne staje się kupowanie i pobieranie aplikacji z Internetu. 
W przypadku utracenia danych potrzebnych do rejestracji aplikacji, np. klucza aktywacyjnego i/lub 
numeru rejestracyjnego, które są zwykle wysyłane pocztą elektroniczną, mogą wystąpić problemy 
z przywróceniem prawa do użytkowania aplikacji. Z tego powodu utworzenie kopii zapasowej całego 
dysku systemowego (tzn. wykonanie jego obrazu) pozwala zaoszczędzić cenny czas w przypadku 
awarii oraz ustrzec się przed innymi możliwymi problemami.  
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Tworzenie kopii zapasowej całego dysku systemowego pochłania więcej miejsca na dysku, ale 
pozwala na odzyskanie całego systemu w ciągu kilku minut w razie awarii systemu lub sprzętu (aby 
uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Obrazy dysków lub partycji (s. 14)). 

Chociaż tworzenie kopii całego dysku twardego wydaje się procesem długotrwałym, zastrzeżone 
technologie stosowane w programie Seagate DiscWizard znacznie przyspieszają tworzenie obrazu.   

Użytkownik powinien tworzyć obrazy dysku podstawowego oraz innych używanych partycji. Jeżeli 
dysk twardy został podzielony na kilka partycji, zaleca się uwzględnienie ich w obrazie dysku, 
ponieważ często awaria dysku twardego oznacza również awarię wszystkich partycji. 

Chociaż zdecydowanie zalecamy regularne tworzenie obrazów dysku twardego, stanowi ono jedynie 
część niezawodnej strategii tworzenia kopii zapasowych. 
 

7.3  Niektóre typowe scenariusze tworzenia kopii 
zapasowych 

Poniżej przedstawiono kilka „klasycznych” scenariuszy tworzenia kopii zapasowych, w których 
opisano często wykonywane zadania tworzenia kopii. W zależności od wybranej strategii tworzenia 
kopii zapasowych niektóre z tych scenariuszy mogą się okazać przydatne.  
 

7.3.1 Tworzenie kopii zapasowej partycji systemowej 

Tworzenie kopii zapasowej partycji systemowej jest zalecane, gdy dysk C: składa się z jednej partycji, 
mimo że w takim przypadku kopia zapasowa partycji jest równoważna kopii zapasowej dysku 
systemowego. Kopię zapasową partycji systemowej warto tworzyć również wtedy, gdy znajdują się 
na niej wszystkie aplikacje oraz ważne dane lub gdy jest za mało wolnego miejsca na utworzenie kopii 
zapasowej całego dysku systemowego. Kopia zapasowa partycji systemowej jest najbardziej 
przydatna wtedy, gdy trzeba odzyskać system operacyjny uszkodzony przez wirusa, oprogramowanie 
typu malware albo na przykład po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows. Dane można 
odzyskać również na nowy dysk twardy, ale może to być nieco skomplikowane w przypadku, gdy chce 
się utworzyć więcej niż jedną partycję. W przeciwnym wypadku lepiej jest utworzyć kopię zapasową 
całego dysku systemowego, zwłaszcza gdy znajdują się na nim ukryte partycje odzyskiwania lub 
diagnostyczne, które zostały utworzone przez producenta komputera. Ponadto z kopii zapasowej 
dysku systemowego wygodniej jest odzyskać dane na nowy dysk. Tworzenie kopii zapasowej partycji 
systemowej może być również zalecane użytkownikom testującym dużą liczbę aplikacji lub gier. 
Większości aplikacji nie można odinstalować bez śladu. Do tej grupy należy również program Seagate 
DiscWizard. Można utworzyć podstawową kopię zapasową partycji systemowej, zawierającą system 
operacyjny i główne aplikacje, takie jak pakiet MS Office i program Outlook. Następnie zawsze będzie 
można odzyskać ten podstawowy stan systemu po przetestowaniu nowych programów (jeśli okażą 
się nieprzydatne lub zostanie popełniony jakiś błąd). 
 

7.3.2 Tworzenie kopii zapasowej całego dysku systemowego 

Jeśli na urządzeniu pamięci masowej do przechowywania kopii zapasowych istnieje wystarczająca 
ilość wolnego miejsca, zalecane jest utworzenie kopii zapasowej całego dysku systemowego. Taka 
kopia zapasowa jest najodpowiedniejsza zarówno przy odzyskiwaniu systemu i aplikacji na oryginalny 
dysk twardy, jak i nowy dysk (np. po awarii dotychczasowego dysku twardego). Jeśli dysk systemowy 
jest podzielony na kilka partycji, z kopii zapasowej całego dysku można również odzyskać dane 
znajdujące się na dowolnej jego partycji. 
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Kopie zapasowe dysków systemowych są bardzo ważne przy odzyskiwaniu danych po awarii, dlatego 
zalecane jest sprawdzenie zarówno dysku systemowego, jak i dysku twardego, pod kątem możliwości 
użycia ich jako magazynu kopii zapasowych i wykrycia ew. błędów, za pomocą narzędzia Chkdsk firmy 
Microsoft, dostępnego w ramach systemu Windows. Narzędzie umożliwia usunięcie błędów i 
wyszukanie uszkodzonych sektorów. 

Kopię zapasową dysku systemowego można utworzyć zarówno w systemie Windows, jak i 
środowisku odzyskiwania. Przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej dysku systemowego w 
systemie Windows zalecane jest zamknięcie aplikacji, takich jak MS Outlook i programy DBMS.  

Mimo że program blokuje partycję systemową podczas wykonywania tzw. „migawki” (zobacz 
Podstawowe pojęcia dotyczące programu Seagate DiscWizard (s. 7)), niektórzy użytkownicy nadal 
wybierają opcję tworzenia kopii zapasowej dysku systemowego, gdy system Windows nie jest 
uruchomiony.  

Kolejny opis oparto na założeniu, że użytkownik uruchamia komputer z ratunkowego nośnika 
startowego i program „widzi” wszystkie dyski twarde oraz inne urządzenia pamięci masowej w 
środowisku odzyskiwania. Zobacz Testowanie ratunkowego nośnika startowego (s. 30).  

Podłącz dysk zewnętrzny, jeśli będzie on służyć jako magazyn kopii zapasowych, i upewnij się, że jest włączony. 
Tę czynność należy wykonać przed uruchomieniem komputera przy użyciu nośnika ratunkowego Seagate. 

1. Zmodyfikuj sekwencję startową w systemie BIOS, tak aby urządzenie z nośnikiem ratunkowym 
(CD, DVD lub pamięć USB) było pierwszym urządzeniem startowym. Zobacz Ustawianie sekwencji 
rozruchu w systemie BIOS (s. 109). 

2. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego i wybierz Seagate DiscWizard (pełna wersja). 

3. Kliknij Kopia zapasowa → Kopia zapasowa dysku i partycji na ekranie powitalnym. 

4. Wybierz dysk systemowy jako źródło kopii zapasowej, zaznaczając odpowiednie pole wyboru 
dysku (spowoduje to zaznaczenie wszystkich partycji na tym dysku, w tym partycji ukrytych). 

5. Wybierz archiwum docelowe dla konfigurowanej kopii zapasowej. Można dodać nową kopię 
zapasową do istniejącego archiwum lub utworzyć nowe archiwum. Wybierz lokalizację i nadaj 
nazwę tworzonej kopii zapasowej. Lepiej stosować nazwy opisowe. Na przykład Dysk1_pełna.tib. 

6. Uważnie przeczytaj sekcję Zestawienie czynności do wykonania podczas tworzenia kopii 
zapasowej i kliknij Kontynuuj, jeśli ustawienia zadania tworzenia kopii zapasowej są 
odpowiednie. W przeciwnym razie kliknij Opcje na ekranie Podsumowanie, aby zmienić 
ustawienia. 

7. Wybierz metodę tworzenia kopii zapasowej. Aby uzyskać bardziej szczegółowe objaśnienie 
metod, zobacz Pełna kopia zapasowa (s. 14). Tworząc kopie zapasowe w środowisku 
odzyskiwania, wielu użytkowników wybiera opcję tworzenia kopii pełnych, mimo że — w 
zależności od potrzeb — można wybrać inną metodę. 

8. Ustaw opcje tworzenia kopii zapasowych. Tworząc kopię zapasową w środowisku odzyskiwania, 
należy ustawić opcje ręcznie dla każdego zadania tworzenia kopii zapasowej. Kopię zapasową 
można zaszyfrować w celu ochrony danych oraz wybrać poziom kompresji (program wyświetli 
szacowany rozmiar kopii zapasowej przy każdym poziomie). Można również zdecydować o 
sprawdzeniu poprawności kopii zapasowej tuż po jej utworzeniu. Sprawdzenie poprawności 
można również wykonać później. W każdym przypadku sprawdzanie poprawności kopii 
zapasowej dysku systemowego najlepiej jest wykonać w środowisku odzyskiwania, ponieważ to 
właśnie ono będzie używane w przypadku odzyskiwania partycji lub dysku systemowego. 

9. Można również wprowadzić komentarze dotyczące kopii zapasowej. Komentarze będzie można 
również dodać później. 

10. Kliknij Kontynuuj, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej. 
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Niezwykle ważne jest sprawdzenie poprawności kopii zapasowej dysku systemowego przed próbą 
jego odzyskania, ponieważ przed rozpoczęciem odzyskiwania program Seagate DiscWizard usunie 
oryginalne partycje na dysku i jeśli podczas operacji odzyskiwania wystąpi problem z plikiem kopii 
zapasowej, dane zostaną utracone. Jeszcze lepiej jest podjąć próbę odzyskania dysku systemowego 
na zapasowy dysk twardy, jeśli taki dysk jest dostępny. 
 

7.3.3 Tworzenie kopii zapasowej partycji danych lub dysku 

Dane osobiste użytkownika (dokumenty pakietu MS Office, dokumenty finansowe, zdjęcia, utwory 
muzyczne, filmy wideo itd.) wymagają ochrony w stopniu nie mniejszym niż system operacyjny. Takie 
dane lepiej jest przechowywać na osobnej partycji lub osobnym dysku niezawierającym systemu 
operacyjnego i aplikacji. Przyspieszy to zarówno tworzenie kopii zapasowej partycji danych lub 
obrazu dysku, jak i ich odzyskiwanie. Zalecane jest tworzenie kopii zapasowej danych w systemie 
Windows, ponieważ w większości przypadków sterowniki systemu Windows do urządzeń pamięci 
masowej działają lepiej i szybciej niż odpowiadające im sterowniki systemu Linux używane w 
środowisku odzyskiwania. Ponadto odzyskiwanie dysków i partycji z danymi zwykle jest wykonywane 
w systemie Windows. Utwórz zadanie tworzenia kopii zapasowej dysku z danymi w systemie 
Windows. 

Podłącz dysk zewnętrzny, jeśli będzie on służyć jako miejsce docelowe kopii zapasowych, i upewnij się, że jest 
włączony. Czynności te należy wykonać przed uruchomieniem programu Seagate DiscWizard. 

1. Kliknij Kopia zapasowa → Kopia zapasowa dysku i partycji na ekranie powitalnym. 

 

2. Zaznacz pole wyboru dotyczące partycji danych lub dysku na ekranie Elementy do uwzględnienia 
w kopii zapasowej. 

3. Wybierz archiwum docelowe dla konfigurowanego zadania tworzenia kopii zapasowej. Można 
dodać nową kopię zapasową do istniejącego archiwum lub utworzyć nowe archiwum. Wybierz 
lokalizację i nadaj nazwę tworzonej kopii zapasowej. Lepiej stosować nazwy opisowe. Na przykład 
Dysk_z_danymi.tib. Jeśli w tej samej lokalizacji są przechowywane różne archiwa kopii 
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zapasowych, to tworząc nowe archiwum kopii zapasowej, można utworzyć nowy folder. W tym 
celu kliknij Utwórz nowy folder na pasku narzędzi, a następnie nadaj folderowi nazwę opisową. 

4. Uważnie przeczytaj sekcję Zestawienie czynności do wykonania podczas tworzenia kopii 
zapasowej i kliknij Kontynuuj, jeśli ustawienia zadania tworzenia kopii zapasowej są 
odpowiednie. W przeciwnym razie kliknij Opcje na ekranie Podsumowanie, aby zmienić 
ustawienia. 

5. Wybierz metodę tworzenia kopii zapasowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe objaśnienie 
metod, zobacz Pełna kopia zapasowa (s. 14). Warto podkreślić, że wybór metody tworzenia kopii 
zapasowych może zależeć od żądanej strategii ich tworzenia. 

6. Ustaw opcje tworzonego zadania tworzenia kopii zapasowej. Na przykład można zdecydować o 
sprawdzeniu poprawności kopii zapasowej tuż po jej utworzeniu. Sprawdzenie poprawności 
można również wykonać później. 

7. Można również wprowadzić komentarze dotyczące kopii zapasowej. Komentarze będzie można 
również dodać później. 

8. Jeśli ustawienia zadania tworzenia kopii zapasowej są odpowiednie, kliknij Kontynuuj. 

Jeśli w ustawieniach zadania tworzenia kopii zapasowej nie zostało uwzględnione sprawdzanie 
poprawności, zdecydowanie zalecane jest późniejsze sprawdzenie poprawności kopii zapasowej 
(ręcznie). Zalecane jest regularne sprawdzanie poprawności kopii zapasowych. 
 

7.3.4 Tworzenie kopii zapasowej w udziale sieciowym 

W programie Seagate DiscWizard można utworzyć kopię zapasową danych w udziale sieciowym. 
Może to być przydatne na przykład w sytuacji, gdy istnieje serwer plików, na którym można 
przechowywać kopię zapasową danych z komputerów w sieci domowej. W zależności od strategii 
tworzenia kopii zapasowych można tworzyć kopie zapasowe tylko plików i folderów albo całych 
dysków. Należy wziąć pod uwagę szybkość przesyłania danych w konkretnej sieci. Na przykład 
przepustowość sieci Gigabit Ethernet jest wystarczająca dla każdej ilości danych, których kopia 
zapasowa ma zostać utworzona. Z kolei tworzenie kopii zapasowej w sieci bezprzewodowej może być 
czasochłonne, gdy chodzi o utworzenie kopii zapasowej stu gigabajtów danych. 

Kopię zapasową plików i folderów oraz partycji danych można tworzyć i odzyskiwać w systemie 
Windows. Jeśli planujesz utworzyć kopię zapasową dysku systemowego lub partycji systemowej, 
upewnij się, że autonomiczna wersja programu Seagate DiscWizard „widzi” udział sieciowy, który ma 
być użyty do przechowywania kopii zapasowych, ponieważ odzyskiwanie systemu będzie 
przeprowadzane w środowisku odzyskiwania. Po uruchomieniu komputera z nośnika ratunkowego 
upewnij się, że można przeglądać udział sieciowy w Kreatorze tworzenia kopii zapasowych lub w 
Kreatorze odzyskiwania.  

Być może warto najpierw utworzyć kopię zapasową niektórych plików i odzyskać je, aby się upewnić, 
że można wykonać takie operacje za pośrednictwem sieci. Ponadto nie jest zalecane mapowanie 
dysku zawierającego udział sieciowy. W większości przypadków określenie ścieżki UNC ułatwia 
ustanowienie połączenia sieciowego. 

Przypuśćmy, że chcesz utworzyć kopię zapasową partycji systemowej. 

1. Uruchom program Seagate DiscWizard. Kliknij Kopia zapasowa → Kopia zapasowa dysku i 
partycji na ekranie powitalnym. 

2. Zaznacz pole wyboru obok partycji systemowej na ekranie Wybór źródła. 

3. Łącząc się z komputerem w sieci, w większości przypadków należy podać poświadczenia sieciowe 
(nazwę użytkownika i hasło), aby uzyskać dostęp do udziału sieciowego. W tym celu należy 
zaznaczyć pole wyboru Użyj uwierzytelniania NT i w odpowiednich polach wprowadzić nazwę 
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użytkownika oraz hasło. Naciskając przycisk Testuj uwierzytelnianie i połączenie, można 
sprawdzić możliwość połączenia komputera z wybranym udziałem sieciowym. Jeśli w wyniku 
testu pojawi się komunikat o błędzie, należy sprawdzić, czy wprowadzone poświadczenia są 
poprawne, oraz wprowadzić prawidłowe poświadczenia udziału sieciowego. Jeśli pole wyboru 
Użyj uwierzytelniania NT nie zostanie zaznaczone, komputer będzie podejmować próbę 
zalogowania się do udziału z poświadczeniami logowania do systemu Windows. Po uzupełnieniu 
żądanych informacji naciśnij przycisk OK, aby kontynuować. Wybierz archiwum docelowe dla 
konfigurowanego zadania tworzenia kopii zapasowej. Można dodać nową kopię zapasową do 
istniejącego archiwum lub utworzyć nowe archiwum. Lepiej stosować nazwy opisowe. Na 
przykład Dysk_C.tib. 

4. Uważnie przeczytaj sekcję Zestawienie czynności do wykonania podczas tworzenia kopii 
zapasowej i kliknij Kontynuuj, jeśli ustawienia zadania tworzenia kopii zapasowej są 
odpowiednie. W przeciwnym razie kliknij Opcje na ekranie Podsumowanie, aby zmienić 
ustawienia. 

5. Wybierz metodę tworzenia kopii zapasowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe objaśnienie 
metod, zobacz Pełna kopia zapasowa (s. 14). Warto podkreślić, że wybór metody tworzenia kopii 
zapasowych może zależeć od żądanej strategii ich tworzenia. 

6. Ustaw opcje tworzonego zadania tworzenia kopii zapasowej. Można również wybrać opcję 
sprawdzenia poprawności kopii zapasowej tuż po jej utworzeniu. Sprawdzenie poprawności 
można również wykonać później. 

7. Można również wprowadzić komentarze dotyczące kopii zapasowej. Komentarze będzie można 
również dodać później. 

8. Jeśli ustawienia zadania tworzenia kopii zapasowej są odpowiednie, kliknij Kontynuuj. 
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8  Dodatkowe funkcje tworzenia kopii 
zapasowych 

8.1  Kreator tworzenia kopii zapasowych — informacje 
szczegółowe 

Bieżąca wersja programu Seagate DiscWizard umożliwia wybór jedynie typu Kopia zapasowa dysku. 

Kopia zapasowa dysku: 

 Wybierz parametr  Kopia zapasowa dysku i partycji w celu utworzenia obrazu całego dysku 
twardego lub jego partycji. Tworzenie kopii zapasowej całego dysku systemowego (tworzenie 
obrazu dysku) zajmuje więcej miejsca na dysku, ale umożliwia odzyskanie całego systemu w ciągu 
kilku minut w razie poważnych uszkodzeń danych lub awarii sprzętu. 

Nie zalecamy tworzenia kopii zapasowych danych zapisanych na dyskach chronionych za pomocą funkcji 
szyfrowania BitLocker, ponieważ w większości przypadków odzyskanie danych z takich kopii nie będzie możliwe. 

8.1.1 Wybór danych do utworzenia kopii zapasowej 

Po wyświetleniu Kreatora kopii zapasowych wybierz dane do umieszczenia w kopii zapasowej. 

Kopia zapasowa dysku i partycji — wybierz dyski lub partycje do umieszczenia w kopii zapasowej. 
Możesz wybrać dowolny zestaw dysków i partycji. W prawym panelu kreatora znajdują się dyski 
twarde komputera. Wybranie dysku twardego oznacza wybór wszystkich jego partycji. Jeżeli na dysku 
twardym znajduje się klika partycji, być może do utworzenia kopii zapasowej warto wybrać tylko 
niektóre z nich. W tym celu kliknij strzałkę w dół po prawej stronie wiersza dysku. Na wyświetlonej 
liście partycji wybierz żądaną partycję (partycje). Domyślnie program kopiuje tylko sektory dysku 
twardego zawierające dane. Jednak czasem przydatne może się okazać utworzenie pełnej kopii 
zapasowej sektor po sektorze. Na przykład: przez przypadek usuwasz kilka plików, a następnie przed 
próbą cofnięcia tej operacji chcesz utworzyć obraz dysku (ponieważ cofnięcie usunięcia może czasem 
spowodować chaos w systemie plików). Aby utworzyć kopię zapasową sektor po sektorze, zaznacz 
pole Wykonaj kopię „sektor po sektorze” (wymaga więcej miejsca w magazynie). Należy zauważyć, 
że z uwagi na kopiowanie zarówno zajętych, jak i pustych sektorów dysku twardego ten tryb wydłuża 
czas przetwarzania i tworzony jest zazwyczaj większy plik obrazu. Ponadto podczas konfigurowania 
kopii zapasowej „sektor po sektorze” całego dysku twardego można uwzględnić w kopii 
nieprzydzielone miejsce, wybierając opcję Tworzenie kopii zapasowej nieprzydzielonego miejsca. W 
ten sposób kopia zapasowa obejmie wszystkie fizyczne sektory dysku twardego. 
 

8.1.2 Wybór lokalizacji archiwum 

Wybierz lokalizację archiwum kopii zapasowej i określ nazwę archiwum. 

W celu utworzenia nowego archiwum (np. utworzenia pełnej kopii zapasowej) wybierz Utwórz nowe 
archiwum kopii zapasowej i wprowadź ścieżkę lokalizacji archiwum oraz nazwę pliku w polu 
Lokalizacja kopii zapasowej: lub kliknij Przeglądaj, wybierz lokalizację archiwum z drzewa katalogów 
i wprowadź nazwę archiwum w wierszu Nazwa pliku. W celu nadania nazwy możesz także skorzystać 
z generatora nazw pliki (przycisk po prawej stronie pola wiersza nazwy). 
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Jeśli chcesz zmienić lokalizację dodawanych pliki kopii zapasowych, wybierz nową lokalizację, klikając 
przycisk Przeglądaj. W przeciwnym wypadku pozostaw tę samą lokalizację (odpowiadającą 
istniejącemu archiwum). 

 

Im „dalej” od oryginalnej lokalizacji przechowywane jest archiwum, tym bardziej jest ono bezpieczne 
w przypadku uszkodzenia danych. Na przykład zapisanie archiwum na innym dysku twardym ochroni 
dane w razie uszkodzenia dysku podstawowego. Dane zapisane na dysku sieciowym lub nośniku 
wymiennym zostaną zachowane nawet wówczas, gdy uszkodzeniu ulegną wszystkie lokalne dyski 
twarde użytkownika.  

Wybranie lokalizacji archiwum i nadanie nazwy archiwum kopii zapasowych, które chcesz utworzyć, 
zakończy wszystkie wymagane kroki zadania tworzenia kopii zapasowej. Zostanie to potwierdzone 
przejściem do kroku Zakończ, w ramach którego na prawym panelu pojawi się podsumowanie 
zadania tworzenia kopii zapasowej. Pozostałe kroki są opcjonalne i w wielu przypadkach można je 
pominąć, klikając Kontynuuj. Jeżeli chcesz skorzystać z domyślnych opcji kopii zapasowej, możesz 
pominąć etap Opcje tworzenia kopii zapasowej itd. 

W tej części podręcznika opisane zostaną opcjonalne etapy związane z zadaniem tworzenia kopii 
zapasowej. Kliknij Opcje. 
 

8.1.3 Metoda tworzenia kopii zapasowej 

Wybierz pełną kopię zapasową do utworzenia. Jeśli nie utworzono jeszcze kopii zapasowej 
wybranych danych lub jeśli pełne archiwum jest nieaktualne, a chcesz utworzyć nowy główny plik 
kopii zapasowej, wybierz opcję pełnej kopii zapasowej.  
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Po wybraniu metody Pełna podczas tworzenia nowej kopii zapasowej możesz także zdecydować, co 
należy zrobić z poprzednią pełną kopią zapasową. Domyślnie program Seagate DiscWizard zastępuje 
poprzednią pełną kopię zapasową, ale można ją zachować, czyszcząc pole Nowa pełna kopia 
zapasowa zastąpi poprzednią. 

 
 

8.1.4 Wybór opcji tworzenia kopii zapasowych 

Wybierz opcje tworzenia kopii zapasowych (tj. dzielenie pliku kopii zapasowej, stopień kompresji 
itp.). Wybrane ustawienia odnoszą się tylko do bieżącego zadania tworzenia kopii zapasowej. 

 

Aby zachować bieżące ustawienia dla przyszłych zadań, można wyedytować domyślne opcje 
tworzenia kopii zapasowych i ustawienia magazynu lokalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 
Konfiguracja szczegółowa kopii zapasowych. 
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8.1.5 Wprowadzanie komentarza 

Wprowadzenie komentarza dotyczącego archiwum ułatwia identyfikację kopii zapasowej i zapobiega 
odzyskaniu nieprawidłowych danych. Wprowadzanie komentarza nie jest wymagane. Ponieważ 
informacje o rozmiarze pliku kopii zapasowej oraz dacie jej utworzenia są dodawane automatycznie, 
nie trzeba ich wprowadzać. 

Oprócz tego komentarz można wprowadzić lub edytować po utworzeniu kopii zapasowej. Aby 
edytować lub dodać komentarz, przejdź do ekranu Zarządzanie odzyskiwaniem danych i kopiami 
zapasowymi, klikając Odzyskiwanie na pasku bocznym, wybierz odpowiednią kopię zapasową, kliknij 
ją prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz Edytuj komentarze. 
 

8.1.6 Proces tworzenia kopii zapasowej 

Kliknięcie Kontynuuj po wykonaniu wszystkich opcjonalnych kroków potrzebnych do 
skonfigurowania bieżącego zadania tworzenia kopii zapasowej spowoduje uruchomienie zadania. 

Postęp zadania będzie pokazywany w specjalnym oknie. Kliknięcie Anuluj spowoduje zatrzymanie 
procesu. 

Możesz także zamknąć okno postępu przez naciśnięcie przycisku Ukryj. Tworzenie kopii zapasowej 
nie zostanie przerwane, ale będzie można uruchomić inną operację lub zamknąć główne okno 
programu. W drugim przypadku program będzie kontynuować pracę w tle i zostanie automatycznie 
zamknięty po wykonaniu archiwum kopii zapasowej. Jeśli zaplanowano więcej zadań utworzenia 
kopii zapasowych, zostaną one ustawione w kolejce. 
 

8.2  Konfiguracja szczegółowa kopii zapasowych 

Program umożliwia szczegółową konfigurację zadań tworzenia kopii zapasowych. Konfiguracja 
szczegółowych opcji tworzenia kopii zapasowych odbywa się przed rozpoczęciem zadania tworzenia 
kopii. 

Podczas tworzenia zadania możesz ustawić tymczasowe opcje tworzenia kopii zapasowych przez 
zmianę ustawień domyślnych. Jeśli chcesz zastosować zmienione opcje do przyszłych zadań, 
wprowadź odpowiednie zmiany w domyślnych opcjach tworzenia kopii zapasowych, wybierając 
Narzędzia → Opcje → Opcje tworzenia kopii zapasowych. Domyślne opcje tworzenia kopii 
zapasowych zawsze można przywrócić do wartości wstępnie ustawionych podczas instalacji 
programu Seagate DiscWizard. W tym celu kliknij Przywróć wartości domyślne wszystkich ustawień 
na pasku narzędzi w oknie Opcje. Aby zresetować pojedynczą opcję tworzenia kopii zapasowych, 
zaznacz ją w lewym panelu i kliknij Przywróć wartości domyślne bieżących ustawień. 

Kliknięcie Przywróć domyślne w bieżących spowoduje zresetowanie wszystkich opcji domyślnych (dotyczących 
tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania itp.) do wartości wstępnych. Należy więc używać tego przycisku z 
rozwagą. 

Dodatkowo przy tworzeniu kopii zapasowych plików danych można utworzyć niestandardowe 
kategorie danych do uwzględnienia w kopii zapasowej. 
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8.2.1 Opcje tworzenia kopii zapasowych 

Stopień kompresji 
Ustawieniem domyślnym jest Standardowy. 

Załóżmy na przykład, że w pamięci USB należy utworzyć kopię zapasową kilku plików, których łączny 
rozmiar przekracza pojemność nośnika lub jest z nim porównywalny, a chcesz mieć pewność, że 
żaden plik nie zostanie pominięty i znajdzie się na urządzeniu. W takim przypadku możesz utworzyć 
kopię zapasową pliki przy wykorzystaniu kompresji maksymalnej. Pamiętaj jednak, że stopień 
kompresji danych zależy od rodzaju pliki zapisywanych w archiwum. Przykładowo nawet maksymalny 
stopień kompresji nie zmniejszy w znacząco sposób rozmiaru kopii zapasowej, która obejmować 
będzie pliki już skompresowane, takie jak .jpg, .pdf lub .mp3. W przypadku takich pliki wybór 
kompresji maksymalnej nie ma sensu, ponieważ operacja tworzenia kopii zapasowej znacznie się 
wydłuży, a kompresja nie spowoduje znaczącej redukcji rozmiaru kopii zapasowej. Jeżeli nie znasz 
stopnia kompresji danego typu pliki, wykonaj kopie zapasowe kilku pliki wybranego formatu 
i porównaj rozmiary pliki oryginalnych i pliku archiwum. Przydatne wskazówki: generalnie zaleca się 
użycie standardowego stopnia kompresji, który w większości przypadków zapewnia optymalną 
zależność między rozmiarem kopii zapasowej a trwaniem procesu. Jeżeli wybierzesz opcję Brak, dane 
będą kopiowane bez kompresji, co może znacznie zwiększyć rozmiar kopii zapasowej, ale proces 
będzie przebiegał najszybciej. 
 

Priorytet procesu tworzenia kopii zapasowej 
Ustawieniem domyślnym jest Niski. 

Priorytet każdego uruchomionego w systemie procesu określa całkowite użycie procesora i ilość 
zasobów przydzielonych do tych procesów. Zmniejszanie priorytetu procesu tworzenia kopii 
zapasowej spowoduje zwolnienie większej ilości zasobów dla innych zadań wykonywanych przez 
procesor. Zwiększając priorytet procesu tworzenia kopii zapasowej, można go przyspieszyć dzięki 
przejęciu zasobów przydzielonych do innych uruchomionych procesów. Efektywność zależy od 
całkowitego użycia procesora oraz od innych czynników. 
 

Obsługa błędów 

Ignoruj sektory uszkodzone 

Ustawieniem domyślnym jest wyłączone. 

Opcja ta umożliwia uruchamianie tworzenia kopii zapasowej nawet wówczas, gdy na dysku twardym 
znajdują się uszkodzone sektory. Mimo że większość dysków twardych nie zawiera uszkodzonych 
sektorów, wraz z użytkowaniem dysku wzrasta ryzyko ich wystąpienia. Jeśli z dysku twardego 
zaczynają wydobywać się dziwne dźwięki (na przykład podczas jego pracy słychać wyraźne odgłosy 
pstrykania lub tarcia), może to oznaczać zbliżającą się awarię. Jeśli dysk twardy ulegnie uszkodzeniu, 
możesz utracić istotne dane. Niepokojące dźwięki są więc ostatnią oznaką konieczności wykonania 
kopii zapasowej. Jednak w takiej sytuacji może wystąpić problem, ponieważ wadliwy dysk może już 
zawierać uszkodzone sektory. Jeżeli pozostawisz odznaczone pole Ignoruj uszkodzone sektory, 
wówczas w przypadku wykrycia uszkodzonych sektorów zadanie tworzenia kopii zapasowej zostanie 
anulowane. Zaznaczenie tego pola spowoduje, że kopia zapasowa zostanie utworzona nawet w 
przypadku wykrycia uszkodzonych sektorów, a program zapisze maksymalną ilość danych z dysku 
twardego. 

Nie pokazuj komunikatów ani okien dialogowych podczas przetwarzania (tryb cichy) 

Ustawieniem domyślnym jest wyłączone. 
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Opcję tę można włączyć w celu ignorowania błędów podczas operacji tworzenia kopii zapasowej. 
Funkcja ta jest przeznaczona głównie do nienadzorowanego tworzenia kopii zapasowych, kiedy 
użytkownik nie może kontrolować tego procesu. W trybie tym program nie wyświetla powiadomień o 
ewentualnych błędach. Można natomiast wyświetlić szczegółowy dziennik wszystkich operacji po 
zakończeniu zadania, wybierając Narzędzia → Pokaż dziennik. 

Anuluj operację po przekroczeniu limitu czasu  

Ustawieniem wstępnym jest włączone. 

Tę opcję należy włączyć, aby wymusić przerwanie tworzenia kopii zapasowej, jeśli z jakichkolwiek 
powodów nie można kontynuować procesu, np. w sytuacji, gdy nie wprowadzono wymaganej nazwy 
logowania lub hasła do udziału sieciowego lub nie włożono do napędu nowej płyty CD/DVD itp. 
Ustawieniem domyślnym czasomierza jest 10 minut. Jeśli w tym czasie wymagana czynność nie 
zostanie wykonana, program anuluje zadanie tworzenia kopii zapasowej jako zakończone 
niepowodzeniem. Uwaga: w przypadku wyłączenia tej opcji operacja tworzenia kopii zapasowej nie 
będzie kontynuowana, dopóki nie zostaną wykonane niezbędne czynności. 
 

Ustawienia nośników wymiennych 
Podczas tworzenia kopii zapasowej na nośniku wymiennym można utworzyć nośnik startowy, 
zapisując na nim dodatkowe komponenty. Dzięki temu osobny nośnik startowy nie będzie potrzebny. 

W tym miejscu dostępne są poniższe ustawienia: 

 Seagate DiscWizard (wersja pełna) — współpracuje z urządzeniami podłączonymi do komputera 
za pomocą interfejsów USB, karty PC (dawniej PCMCIA) i SCSI. Instalacja tego modułu jest 
zalecana.  

 Raport systemowy Seagate — ten komponent umożliwia generowanie raportu systemowego 
używanego do gromadzenia informacji na temat systemu w razie wystąpienia problemu z 
programem. Funkcja tworzenia raportu jest dostępna przed uruchomieniem programu Seagate 
DiscWizard z nośnika startowego. Wygenerowany raport systemowy można zapisać w pamięci 
flash USB. 

 Pytaj o pierwszy nośnik w przypadku tworzenia archiwum kopii zapasowej na nośnikach 
wymiennych 

Możesz określić, czy podczas tworzenia kopii zapasowej na nośniku wymiennym wyświetlane ma 
być powiadomienie Włóż pierwszy nośnik. Jeśli użytkownik nie znajduje się znajduje się przy 
komputerze, tworzenie kopii zapasowej na nośniku wymiennym przy domyślnych opcjach może 
być niemożliwe, ponieważ program będzie oczekiwał na kliknięcie OK.  

 

8.2.2 Opcje lokalnej pamięci 

Te ustawienia także mają wpływ na proces tworzenia kopii zapasowej (np. mogą w pewnym stopniu 
wpływać na szybkość procesu tworzenia kopii zapasowej). Ich wartości zależą również od fizycznej 
postaci lokalnych urządzeń pamięci. 
 

Próg wolnego miejsca 
Ustawieniem domyślnym jest wyłączone. 

Istnieje możliwość powiadamiania o przekroczeniu minimalnej wartości wolnego miejsca w 
magazynie kopii zapasowych. Aby włączyć takie powiadomienia, zaznacz pole W razie zbyt małej 
ilości wolnego miejsca na dysku, a następnie określ wartość progową w poniższych polach. 
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Kiedy ta opcja jest włączona, program Seagate DiscWizard monitoruje ilość wolnego miejsca w 
magazynie kopii zapasowych. Jeśli po uruchomieniu zadania tworzenia kopii zapasowej program 
Seagate DiscWizard wykryje, że ilość wolnego miejsca w wybranej lokalizacji archiwum kopii 
zapasowej jest mniejsza niż określona wartość, program nie rozpocznie tworzenia kopii zapasowej, 
ale natychmiast poinformuje o zaistniałej sytuacji, wyświetlając odpowiedni komunikat. W 
komunikacie będą przedstawione trzy opcje: zignorowanie problemu i kontynuowanie tworzenia 
kopii zapasowej, znalezienie innej lokalizacji lub anulowanie zadania. W przypadku anulowania 
tworzenia kopii zapasowej można zwolnić trochę miejsca w magazynie i uruchomić ponownie 
zadanie lub utworzyć nowe zadanie, wyznaczając inną lokalizację archiwum kopii zapasowej. Po 
wybraniu Przeglądaj wybierz inny magazyn, kliknij OK, a plik kopii zapasowej zostanie utworzony w 
tym magazynie. 

Jeśli ilość wolnego miejsca stanie się mniejsza niż określona wartość podczas wykonywania zadania 
tworzenia kopii zapasowej, program wyświetli ten sam komunikat umożliwiający podjęcie opisanych 
wcześniej decyzji. Jeśli jednak zdecydujesz się wybrać inną lokalizację, musisz określić nazwę pliku, 
który będzie zawierał pozostałe dane, które trzeba jeszcze uwzględnić w kopii zapasowej (można też 
zaakceptować nazwę domyślną przypisaną przez program). 

Program Seagate DiscWizard może monitorować ilość wolnego miejsca na następujących 
urządzeniach pamięci: 

 Lokalne dyski twarde 

 Karty i dyski USB 

 Udziały sieciowe (SMB/NFS) 

Tej opcji nie można włączyć w przypadku serwerów FTP i napędów CD/DVD. 

Jeśli w ustawieniach „Obsługa błędów” (s. 50) jest zaznaczone pole „Nie pokazuj komunikatów ani 
okien dialogowych podczas przetwarzania (tryb cichy)”, komunikaty nie będą wyświetlane. 
 

Podział archiwum 
Duże kopie zapasowe mogą być dzielone na kilka części, które razem utworzą oryginalną kopię 
zapasową. Plik kopii zapasowej może zostać podzielony w celu zapisu na nośniku wymiennym.  

Załóżmy, że posiadasz pełną kopię zapasową zawartości komputera zapisaną na zewnętrznym dysku 
twardym. Aby zwiększyć ochronę, chcesz jednak wykonać dodatkową kopię i zapisać ją w innej 
lokalizacji. Nie posiadasz jednak kolejnego zewnętrznego dysku twardego, a pojemność pamięci USB 
jest zbyt mała do zapisania tak dużej kopii zapasowej. Za pomocą programu Seagate DiscWizard 
można zapisać rezerwową kopię zapasową na płytach DVD-R/DVD+R, których koszt jest obecnie 
bardzo niski. Program pozwala na dzielenie kopii zapasowych na klika części, które razem tworzą 
oryginalną kopię zapasową. Jeżeli posiadasz wystarczającą ilość miejsca na dysku twardym 
komputera, możesz najpierw zapisać na nim archiwum kopii zapasowej składające się z wielu plików 
o określonym rozmiarze, a następnie zapisać archiwum na płytach DVD+R. Aby określić rozmiar pliku 
dzielonego, wybierz tryb Stały rozmiar dla Dzielenia archiwum i wprowadź żądaną wielkość lub 
wybierz ją z listy rozwijanej. 

Jeżeli nie posiadasz odpowiedniej ilości miejsca na dysku twardym, wybierz tryb Automatycznie i 
utwórz kopię zapasową bezpośrednio na płytach DVD-R. Program Seagate DiscWizard automatycznie 
podzieli archiwum kopii zapasowej, a gdy płyta zostanie zapełniona, wyświetli monit o włożenie 
nowego nośnika. 

Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio na płytach CD-R/RW lub DVD+R/RW może zająć więcej 
czasu niż ich utworzenie na dysku twardym. 
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Sprawdzanie poprawności archiwum 
Sprawdź poprawność archiwum po utworzeniu kopii zapasowej 

Ustawienie wstępne to wyłączone. 

Po włączeniu tej opcji program, natychmiast po utworzeniu kopii zapasowej, przetestuje spójność 
danych zapisanych w utworzonym lub dodanym archiwum. W przypadku kopii zapasowych ważnych 
danych lub kopii dysku/partycji zdecydowanie zaleca się zaznaczenie tej opcji, ponieważ daje to 
pewność, że utworzona kopia zapasowa umożliwi odzyskanie danych w razie ich utraty. 
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9  Odzyskiwanie danych za pomocą 
programu Seagate DiscWizard 

Podstawowym celem tworzenia kopii zapasowych danych jest umożliwienie odzyskania danych z 
kopii zapasowych, jeśli dane oryginalne zostaną utracone na skutek awarii sprzętu, pożaru, kradzieży 
lub przypadkowego usunięcia ważnych plików. 

Konieczność odzyskania systemu może mieć różne przyczyny:od niestabilnego działania na skutek 
zainstalowania nowej aplikacji, sterownika lub aktualizacji systemu Windows po awarię dysku 
twardego z systemem lub wymianę starego dysku na nowy i większy. W danej sytuacji może być 
konieczne odzyskanie tylko partycji systemowej lub całego dysku z systemem zawierającego kilka 
partycji (także partycje ukryte). Program Seagate DiscWizard pozwala na obsługę każdej z tych 
sytuacji, ale szczegóły odzyskiwania w poszczególnych sytuacjach mogą być inne. Zawsze lepiej jest 
wykonywać odzyskiwanie systemu, uruchamiając komputer za pomocą nośnika ratunkowego.  

Z drugiej strony odzyskiwanie dysku/partycji z danymi lub plików i folderów zwykle odbywa się w 
systemie Windows. 
 

9.1  Odzyskiwanie partycji systemowej 

Najpierw przeanalizujmy najprostszy przypadek — odzyskiwanie partycji systemowej do oryginalnej 
lokalizacji na oryginalnym dysku twardym. 

Ponieważ odzyskiwanie partycji systemowej to jedna z najważniejszych operacji, wymaga starannego 
przygotowania nawet wtedy, gdy chce się tylko odzyskać poprzedni „znany dobry” stan systemu 
Windows. W ramach przygotowań do odzyskiwania należy wykonać następujące czynności: 

a) Utworzenie i przetestowanie ratunkowego nośnika startowego Seagate. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat testowania nośnika, zobacz Testowanie ratunkowego nośnika startowego (s. 30). 

b) Uruchomienie komputera z nośnika ratunkowego i sprawdzenie poprawności kopii zapasowej, 
której chce się użyć do odzyskiwania. Czynność ta jest bardzo ważna, ponieważ podczas 
uruchamiania procesu odzyskiwania partycji program Seagate DiscWizard usuwa partycję docelową 
(w tym przypadku partycję systemową). W razie uszkodzenia pliku kopii zapasowej można zostać bez 
systemu i aplikacji. Ponadto użytkownicy zgłaszali, że archiwa kopii zapasowych pomyślnie 
sprawdzone w systemie Windows okazywały się uszkodzone podczas sprawdzania w środowisku 
odzyskiwania. Może to wynikać z tego, że program Seagate DiscWizard używa w systemie Windows 
innych sterowników urządzeń niż w środowisku odzyskiwania. 

c) Przypisanie unikatowych nazw dyskom i partycjom w komputerze. Zdecydowanie zalecamy 
wykonanie tego zadania, ponieważ mogą wystąpić różnice w oznaczeniu literowym dysków w 
systemie Windows i w środowisku odzyskiwania. Jeżeli nazwy nie zostały przypisane przed 
utworzeniem kopii zapasowej, można to zrobić teraz. Nazwy ułatwią odszukanie dysku zawierającego 
kopie zapasowe oraz docelowej partycji systemowej. 

d) Opcjonalne sprawdzenie systemowego dysku twardego pod kątem błędów przy użyciu narzędzia 
Chkdsk firmy Microsoft, będącego częścią systemu Windows.  

Zakładając, że powyższe zadania zostały wykonane, przejdźmy do odzyskiwania. 
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Podłącz dysk zewnętrzny, jeżeli znajduje się na nim archiwum kopii zapasowej, które chcesz odzyskać, i sprawdź, 
czy ten dysk jest włączony. Tę czynność należy wykonać przed uruchomieniem komputera przy użyciu nośnika 
ratunkowego Seagate. 

1. Zmodyfikuj sekwencję startową w systemie BIOS, tak aby urządzenie z nośnikiem ratunkowym 
(CD, DVD lub pamięć USB) było pierwszym urządzeniem startowym. Zobacz Ustawianie sekwencji 
rozruchu w systemie BIOS (s. 109). 

2. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego i wybierz Seagate DiscWizard (pełna wersja). 

3. Z głównego menu wybierz Odzyskiwanie → Odzyskiwanie dysku i partycji, a następnie wybierz 
kopię zapasową obrazu partycji systemowej (lub całego dysku systemowego), której chcesz użyć 
do odzyskiwania. Kliknij prawym przyciskiem myszy kopię zapasową, a następnie wybierz 
Odzyskaj z menu skrótów 

Jeżeli dyski mają inne oznaczenia literowe w systemie Windows oraz środowisku odzyskiwania, 
zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie: „Seagate DiscWizard nie może wykryć 
woluminu N z archiwum „Nazwa””, gdzie Nazwa oznacza nazwę wymaganego archiwum kopii 
zapasowej obrazu, a numer woluminu (N) może być różny, w zależności od liczby kopii 
zapasowych w archiwum. Kliknij Przeglądaj i wyświetl ścieżkę do archiwum. 

4. Na etapie wyboru metody odzyskiwania wybierz Odzyskaj całe dyski i partycje. 

5. Na ekranie Elementy do odzyskania wybierz partycję systemową (zazwyczaj jest to partycja C). 
Jeżeli partycja systemowa ma inną literę, wybierz ją przy użyciu kolumny Flagi. Partycja musi być 
oznaczona flagami Pdst i Akt. W przypadku odzyskiwania partycji systemowej na oryginalny dysk 
twardy nie trzeba zaznaczać pola wyboru „MBR i ścieżka 0”. 

6. W kroku „Ustawienia partycji C” (lub inna litera partycji systemowej) sprawdź ustawienia 
domyślne i kliknij Dalej, jeżeli są poprawne. W przeciwnym przypadku przed kliknięciem Dalej 
odpowiednio zmień ustawienia. 

7. Uważnie przeczytaj podsumowanie operacji wyświetlane w kroku Zakończ. Jeżeli rozmiar partycji 
się nie zmienił, muszą się zgadzać rozmiary Usuwanie partycji i Odzyskiwanie partycji. Jeżeli nie 
chcesz sprawdzić poprawności kopii zapasowej, kliknij Kontynuuj. W przeciwnym przypadku 
kliknij Opcje i przed kliknięciem Kontynuuj zaznacz pole wyboru „Sprawdź poprawność archiwum 
przed odzyskaniem”. 

8. Po zakończeniu operacji zamknij autonomiczną wersję programu Seagate DiscWizard, wyjmij 
nośnik ratunkowy i uruchom komputer z odzyskanej partycji systemowej. Następnie sprawdź, czy 
został odzyskany odpowiedni stan systemu Windows, i przywróć pierwotną sekwencję startową.  

 

9.2  Odzyskiwanie kopii zapasowej dysku na dysk 
twardy o innej pojemności 

Odzyskanie kopii zapasowej dysku zawierającej kilka partycji na dysk twardy o innej pojemności przez 
ręczną zmianę rozmiaru partycji to jedna z najbardziej skomplikowanych operacji wykonywanych w 
programie Seagate DiscWizard. Dotyczy to szczególnie utworzenia kopii zapasowej oryginalnego 
dysku twardego z ukrytą partycją diagnostyczną lub partycją odzyskiwania. 

Jeszcze trudniejsze może się okazać odzyskanie dysku systemowego z funkcją uruchamiania 
dwóch/wielu systemów, np. systemu Windows oraz jednej z wersji systemu LINUX. Ponieważ dość 
często przed próbą odzyskania należy poszukać potrzebnych informacji na odpowiednich forach, 
tutaj nie omawiamy takiego przypadku. 

Wykonaj odpowiednie czynności przygotowawcze opisane na początku poprzedniej sekcji 
Odzyskiwanie partycji systemowej (s. 54). Jeżeli chcesz zamienić sprawny dysk systemowy na nowy 
dysk o większej pojemności, a przed wykonaniem kopii zapasowej dysku jego partycjom nie zostały 
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przypisane unikatowe nazwy, być może warto przypisać takie nazwy i utworzyć nową kopię zapasową 
całego dysku. Umożliwi to zidentyfikowanie partycji po nazwach, a nie po literach, które mogą być 
inne po uruchomieniu komputera z nośnika ratunkowego. Odzyskując dysk systemowy po awarii, i 
tak trzeba teraz przypisać nazwy. Nazwy ułatwią odszukanie dysku zawierającego kopie zapasowe 
oraz (nowego) dysku docelowego. 

Informacje o rozmiarach partycji, pojemności dysków, ich producentach oraz numerach modelów 
mogą także ułatwić właściwe zidentyfikowanie dysków. 

Jeszcze jedno zalecenie — warto zainstalować nowy dysk twardy w tym samym miejscu w 
komputerze i użyć tego samego kabla i złącza, które były używane do podłączenia oryginalnego dysku 
(jednak nie zawsze jest to możliwe, np. stary dysk twardy może być wyposażony w interfejs IDE, a 
nowy — w SATA). Warto jednak zainstalować nowy dysk tam, gdzie ma pracować. 
 

9.2.1 Odzyskiwanie dysku bez partycji ukrytej 

Najpierw przyjrzyjmy się odzyskiwaniu dysku systemowego z dwiema partycjami (żadna z nich nie 
jest ukryta) przy użyciu kopii zapasowej dysku. Oprócz tego załóżmy, że dysk systemowy nie zawiera 
partycji odzyskiwania, której nie można ukryć. Jeżeli dysk zawiera na przykład trzy partycje, 
procedura będzie przebiegać podobnie. Opiszemy odzyskiwanie przy użyciu nośnika ratunkowego 
(ponieważ ta metoda zazwyczaj daje najlepsze wyniki przy odzyskiwaniu). 

Podłącz dysk zewnętrzny, jeżeli znajduje się na nim archiwum kopii zapasowej, które chcesz odzyskać, i sprawdź, 
czy ten dysk jest włączony. Tę czynność należy wykonać przed uruchomieniem komputera przy użyciu nośnika 
ratunkowego Seagate. 

1. Zmodyfikuj sekwencję startową w systemie BIOS, tak aby urządzenie z nośnikiem ratunkowym 
(CD, DVD lub pamięć USB) było pierwszym urządzeniem startowym. Zobacz Ustawianie sekwencji 
rozruchu w systemie BIOS (s. 109). 

2. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego i wybierz Seagate DiscWizard (pełna wersja). 

3. Z głównego menu wybierz Odzyskiwanie → Odzyskiwanie dysku i partycji, a następnie wybierz 
kopię zapasową obrazu dysku systemowego, której chcesz użyć do odzyskiwania. 

Jeżeli dyski mają inne oznaczenia literowe w systemie Windows oraz środowisku odzyskiwania, 
zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie: „Seagate DiscWizard nie może wykryć 
woluminu N z archiwum „Nazwa””, gdzie Nazwa oznacza nazwę wymaganego archiwum kopii 
zapasowej obrazu, a numer woluminu (N) może być różny, w zależności od liczby kopii 
zapasowych w archiwum. Kliknij Przeglądaj i wyświetl ścieżkę do archiwum. 

4. Na etapie wyboru metody odzyskiwania wybierz Odzyskaj całe dyski i partycje. 

5. W kroku Elementy do odzyskania zaznacz pola wyboru odpowiadające partycjom, które chcesz 
odzyskać. Nie zaznaczaj pola wyboru MBR i ścieżka 0, ponieważ spowoduje to wybranie całego 
dysku do odzyskania. Odzyskanie całego dysku uniemożliwi ręczną zmianę rozmiaru partycji. W 
razie potrzeby można odzyskać główny rekord rozruchowy później. Wybierz partycje i kliknij 
Dalej. 

Po wybraniu partycji nastąpią odpowiednie kroki procedury „Ustawienia partycji”. Uwaga: kroki 
te są wyświetlane w kolejności rosnącej, zgodnie z kolejnością liter partycji. Nie można tego 
zmienić. Ta kolejność może się różnić od fizycznej kolejności partycji na dysku twardym. W 
analizowanym przypadku (brak partycji ukrytej i partycji odzyskiwania) fizyczna kolejność partycji 
na nowym dysku nie ma większego znaczenia, ponieważ program Seagate DiscWizard 
automatycznie naprawia odpowiednie pliki programu ładującego system Windows. 

Nawiasem mówiąc, ten krok umożliwia sprawdzenie, czy dysk, który chcesz odzyskać, zawiera 
partycję ukrytą. Partycje ukryte nie mają przypisanych liter dysków i pojawiają się jako pierwsze 
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w trakcie kroków procedury „Ustawienia partycji”. Jeżeli znajdziesz partycję ukrytą, zobacz 
Odzyskiwanie dysku z partycją ukrytą (s. 58). 

6. W programie można określić następujące ustawienia partycji: lokalizacja, typ i rozmiar. 
Najprawdopodobniej będzie najpierw konieczna zmiana ustawień partycji systemowej, ponieważ 
zazwyczaj ma ona przypisaną literę C. Ponieważ odzyskiwanie odbywa się z użyciem nowego 
dysku, kliknij Nowa lokalizacja. Wybierz dysk docelowy według przypisanej nazwy lub 
pojemności. 

Jeżeli nie masz przypisanych nazw do dysków i masz wątpliwości dotyczące wyboru dysku 
docelowego, możesz przerwać odzyskiwanie, klikając Anuluj, i dokonać próby identyfikacji dysku 
docelowego na podstawie jego numeru modelu, interfejsu itp. Aby wyświetlić te informacje, z 
menu głównego wybierz Narzędzia → Dodaj nowy dysk. Zostanie wyświetlony ekran Wybór 
dysku. Na podstawie tych informacji zidentyfikuj numer dysku docelowego, a następnie kliknij 
Anuluj, ponownie uruchom Kreator odzyskiwania, powtórz powyższe kroki i wybierz dysk 
docelowy. 

7. Kliknięcie Zaakceptuj spowoduje powrót do ekranu „Ustawienia partycji”. Sprawdź i w razie 
potrzeby zmień typ partycji. Należy pamiętać, że partycja systemowa musi być partycją 
podstawową i oznaczoną jako aktywna. 

8. Określ rozmiar partycji, klikając Zmień domyślne w obszarze Rozmiar partycji. Domyślnie partycja 
zajmuje cały nowy dysk. Możesz zmienić rozmiar oraz lokalizację partycji, przesuwając ją lub jej 
granice za pomocą myszy na poziomym pasku na ekranie lub wprowadzając żądane wartości 
w odpowiednich polach (Rozmiar partycji, Wolne miejsce przed, Wolne miejsce po). W trakcie 
określania rozmiaru partycji należy pamiętać, że trzeba pozostawić jak najwięcej 
nieprzydzielonego (wolnego) miejsca za nowo utworzoną partycją, ponieważ będzie ono 
potrzebne do utworzenia drugiej partycji. Wolne miejsce przed partycją zazwyczaj wynosi zero. 
Kliknij Zaakceptuj po uzyskaniu zaplanowanego rozmiaru partycji, a następnie kliknij Dalej. 

9. Rozpocznij określanie ustawień drugiej partycji. Kliknij Nowa lokalizacja, a następnie wybierz 
nieprzydzielone miejsce na dysku docelowym dla potrzeb drugiej partycji. Kliknij Zaakceptuj, 
zaznacz typ partycji (w razie potrzeby zmień), a następnie kontynuuj określanie rozmiaru partycji, 
który domyślnie pokrywa się z pierwotnym rozmiarem. Zazwyczaj po ostatniej partycji nie ma 
żadnego wolnego miejsca, więc przydziel całe nieprzydzielone miejsce do drugiej partycji, kliknij 
Zaakceptuj, a następnie kliknij Dalej. 

10. Uważnie przeczytaj podsumowanie operacji do wykonania. Jeżeli nie chcesz sprawdzić 
poprawności kopii zapasowej, kliknij Kontynuuj. W przeciwnym przypadku kliknij Opcje i przed 
kliknięciem Kontynuuj zaznacz pole wyboru „Sprawdź poprawność archiwum przed 
odzyskaniem”. 

11. Gdy operacja dobiegnie końca, zamknij autonomiczną wersję programu Seagate DiscWizard. 

Podczas pierwszego rozruchu po odzyskaniu system Windows nie powinien „widzieć” obu dysków (zarówno 
nowego, jak i starego). W przypadku zmiany starego dysku na nowy o większej pojemności, odłącz stary dysk 
przed pierwszym rozruchem. Jeśli tego nie zrobisz, mogą wystąpić problemy z uruchomieniem systemu 
Windows. 

Wyłącz komputer, jeżeli chcesz odłączyć stary dysk. Jeśli nie chcesz, po prostu ponownie uruchom 
komputer po wyjęciu nośnika ratunkowego. 

Uruchom system Windows na komputerze. System może zgłosić znalezienie nowego sprzętu (dysku 
twardego) oraz poinformować o konieczności ponownego uruchomienia komputera. Następnie 
sprawdź, czy system działa normalnie, i przywróć pierwotną sekwencję startową. 
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9.2.2 Odzyskiwanie dysku z partycją ukrytą 

Odzyskanie kopii zapasowej dysku systemowego z partycją ukrytą (tj. utworzoną przez producenta 
komputera dla celów diagnostyki lub odzyskiwania systemu) na dysk twardy o innej pojemności 
wymaga uwzględnienia pewnych dodatkowych czynników. Po pierwsze, aby zapewnić jak największe 
prawdopodobieństwo sukcesu, trzeba zachować na nowym dysku fizyczną kolejność partycji ze 
starego dysku i umieścić partycję ukrytą w tej samej lokalizacji — zazwyczaj na początku lub końcu 
przestrzeni dyskowej. Ponadto lepiej jest odzyskać partycję ukrytą bez zmiany rozmiaru, aby 
zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów. 

Przed kontynuowaniem odzyskiwania trzeba zebrać informacje dotyczące wszystkich partycji 
znajdujących się na dysku systemowym, ich rozmiarach i fizycznej kolejności. Aby sprawdzić te 
informacje, uruchom program Seagate DiscWizard i z menu głównego wybierz Odzyskiwanie → 
Odzyskiwanie dysku i partycji. Wybierz kopię zapasową dysku systemowego i kliknij Szczegóły na 
pasku narzędzi. Program Seagate DiscWizard wyświetli informacje o utworzonych kopiach 
zapasowych dysku, w tym graficzny widok wszystkich partycji na dysku oraz ich fizyczną kolejność na 
dysku. Jeżeli jakiś obszar wyświetlania partycji jest za mały, aby pomieścić odpowiednie informacje, 
ustaw wskaźnik myszy na partycji, aby wyświetlić te informacje.  

Zakładając, że dysponujesz odpowiednimi informacjami, przejdźmy do odzyskiwania dysku 
systemowego przy użyciu nośnika ratunkowego. 

Podłącz dysk zewnętrzny, jeżeli znajduje się na nim archiwum kopii zapasowej, które chcesz odzyskać, i sprawdź, 
czy ten dysk jest włączony. Tę czynność należy wykonać przed uruchomieniem komputera przy użyciu nośnika 
ratunkowego Seagate. 

1. Zmodyfikuj sekwencję startową w systemie BIOS, tak aby urządzenie z nośnikiem ratunkowym 
(CD, DVD lub pamięć USB) było pierwszym urządzeniem startowym. Zobacz Ustawianie sekwencji 
rozruchu w systemie BIOS (s. 109). 

2. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego i wybierz Seagate DiscWizard (pełna wersja). 

3. Z głównego menu wybierz Odzyskiwanie → Odzyskiwanie dysku i partycji, a następnie wybierz 
kopię zapasową obrazu dysku systemowego, której chcesz użyć do odzyskiwania. 

Jeżeli dyski mają inne oznaczenia literowe w systemie Windows oraz środowisku odzyskiwania, 
zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie: „Seagate DiscWizard nie może wykryć 
woluminu N z archiwum „Nazwa””, gdzie Nazwa oznacza nazwę wymaganego archiwum kopii 
zapasowej obrazu, a numer woluminu (N) może być różny, w zależności od liczby kopii 
zapasowych w archiwum.  

4. Na etapie wyboru metody odzyskiwania wybierz Odzyskaj całe dyski i partycje. 

5. W kroku Elementy do odzyskania zaznacz pola wyboru odpowiadające partycjom, które chcesz 
odzyskać. Nie zaznaczaj pola wyboru MBR i ścieżka 0, ponieważ spowoduje to wybranie całego 
dysku do odzyskania. Odzyskanie całego dysku uniemożliwi ręczną zmianę rozmiaru partycji. 
Główny rekord rozruchowy odzyskasz później. Wybierz partycje i kliknij Dalej. 

Po wybraniu partycji nastąpią odpowiednie kroki procedury „Ustawienia partycji”. Uwaga: te 
kroki rozpoczynają się od partycji bez przypisanych liter dysków (co jest typowe w przypadku 
partycji ukrytych), a następnie w kolejności rosnącej według liter dysków partycji. Nie można 
tego zmienić. Ta kolejność może się różnić od fizycznej kolejności partycji na dysku twardym.  

6. W programie można określić następujące ustawienia partycji: lokalizacja, typ i rozmiar. Najpierw 
określ ustawienia partycji ukrytej, ponieważ zazwyczaj nie ma ona przypisanej litery dysku. 
Ponieważ odzyskiwanie odbywa się z użyciem nowego dysku, kliknij Nowa lokalizacja. Wybierz 
dysk docelowy według przypisanej nazwy lub pojemności. 
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Jeżeli nie masz przypisanych nazw do dysków i masz wątpliwości dotyczące wyboru dysku 
docelowego, możesz przerwać odzyskiwanie, klikając Anuluj, i dokonać próby identyfikacji dysku 
docelowego na podstawie jego numeru modelu, interfejsu itp. Aby wyświetlić te informacje, z 
menu głównego wybierz Narzędzia → Dodaj nowy dysk. Zostanie wyświetlony ekran Wybór 
dysku. Na podstawie tych informacji zidentyfikuj numer dysku docelowego, a następnie kliknij 
Anuluj, ponownie uruchom Kreator odzyskiwania, powtórz powyższe czynności i wybierz dysk 
docelowy. 

7. Kliknięcie Zaakceptuj spowoduje powrót do ekranu „Ustawienia partycji”. Sprawdź i w razie 
potrzeby zmień typ partycji. 

8. Określ rozmiar partycji, klikając Zmień domyślne w obszarze Rozmiar partycji. Domyślnie partycja 
zajmuje cały nowy dysk. Należy zachować rozmiar partycji ukrytej bez zmian oraz umieścić ją w 
tej samej lokalizacji na dysku (na początku lub końcu przestrzeni dyskowej). W tym celu możesz 
zmienić rozmiar oraz lokalizację partycji, przesuwając ją lub jej granice za pomocą myszy na 
poziomym pasku na ekranie lub wprowadzając żądane wartości w odpowiednich polach (Rozmiar 
partycji, Wolne miejsce przed, Wolne miejsce po). Kliknij Zaakceptuj, gdy uzyskasz potrzebny 
rozmiar partycji i lokalizację, a następnie kliknij Dalej. 

Określ ustawienia drugiej partycji, czyli w tym przypadku partycji systemowej. Kliknij Nowa 
lokalizacja, a następnie wybierz nieprzydzielone miejsce na dysku docelowym dla potrzeb 
partycji. Kliknij Zaakceptuj i sprawdź typ partycji (w razie potrzeby zmień go). Należy pamiętać, że 
partycja systemowa musi być partycją podstawową i oznaczoną jako aktywna. Określ rozmiar 
partycji (domyślnie jest to rozmiar partycji pierwotnej). Zazwyczaj po ostatniej partycji nie ma 
żadnego wolnego miejsca, więc przydziel całe nieprzydzielone miejsce na nowym dysku do 
drugiej partycji, kliknij Zaakceptuj, a następnie kliknij Dalej. 

9. Uważnie przeczytaj podsumowanie operacji do wykonania. Jeżeli nie chcesz sprawdzić 
poprawności kopii zapasowej, kliknij Kontynuuj. W przeciwnym przypadku kliknij Opcje i przed 
kliknięciem Kontynuuj zaznacz pole wyboru „Sprawdź poprawność archiwum przed 
odzyskaniem”. 

10. Po zakończeniu operacji przejdź do odzyskiwania głównego rekordu rozruchowego. W tym 
przypadku konieczne jest odzyskanie głównego rekordu rozruchowego, ponieważ producent 
komputera mógł zmienić ogólny główny rekord rozruchowy systemu Windows lub sektor na 
ścieżce 0 w celu udostępnienia partycji ukrytej. 

11. Ponownie wybierz tę samą kopię zapasową, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, z menu skrótów 
wybierz Odzyskaj, wybierz Odzyskaj całe dyski i partycje w kroku wyboru metody odzyskiwania, 
a następnie zaznacz pole wyboru MBR i ścieżka 0. 

12. W następnym kroku wybierz dysk docelowy jako docelową lokalizację odzyskiwania głównego 
rekordu startowego, kliknij Dalej, a następnie kliknij Kontynuuj. Gdy odzyskiwanie głównego 
rekordu rozruchowego dobiegnie końca, zamknij autonomiczną wersję programu Seagate 
DiscWizard. 

Podczas pierwszego rozruchu po odzyskaniu system Windows nie powinien „widzieć” obu dysków (zarówno 
nowego, jak i starego). W przypadku zmiany starego dysku na nowy o większej pojemności, odłącz stary dysk 
przed pierwszym rozruchem. Jeśli tego nie zrobisz, mogą wystąpić problemy z uruchomieniem systemu 
Windows. 

Wyłącz komputer, jeżeli chcesz odłączyć stary dysk. Jeśli nie chcesz, po prostu ponownie uruchom 
komputer po wyjęciu nośnika ratunkowego. 

Uruchom system Windows na komputerze. System może zgłosić znalezienie nowego sprzętu (dysku 
twardego) oraz poinformować o konieczności ponownego uruchomienia komputera. Następnie 
sprawdź, czy system działa normalnie, i przywróć pierwotną sekwencję startową. 
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9.3  Odzyskiwanie partycji lub dysku z danymi 

Jak już wspomnieliśmy, partycje i dyski z danymi zazwyczaj odzyskuje się w systemie Windows, 
ponieważ umożliwia to uniknięcie problemów, takich jak niewykrycie dysków twardych, zmiana liter 
dysków itp. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów podczas odzyskiwania, 
sprawdź poprawność archiwum kopii zapasowej, którą chcesz odzyskać, i sprawdź dysk docelowy pod 
kątem błędów przy użyciu programu chkdsk. 

Podłącz dysk zewnętrzny, jeżeli znajduje się na nim archiwum kopii zapasowej, które chcesz odzyskać, i sprawdź, 
czy ten dysk jest włączony. Czynności te należy wykonać przed uruchomieniem programu Seagate DiscWizard. 

1. Uruchom program Seagate DiscWizard. 

2. Z menu głównego wybierz Odzyskiwanie → Odzyskiwanie dysku i partycji, a następnie wybierz 
kopię zapasową obrazu zawierającą partycję danych, którą chcesz odzyskać. 

3. Na etapie wyboru metody odzyskiwania wybierz Odzyskaj całe dyski i partycje. 

4. Ponieważ chcesz odzyskać partycję danych, w kroku Elementy do odzyskania nie musisz 
zaznaczać pola wyboru MBR i ścieżka 0. Wybierz tylko partycję danych, którą chcesz odzyskać. 

5. Następny krok umożliwi określenie ustawień partycji, którą chcesz odzyskać. W przypadku 
odzyskiwania partycji do pierwotnej lokalizacji wystarczy wybrać tylko te ustawienia. Jeżeli chcesz 
odzyskać partycję do innej lokalizacji, wybierz nową lokalizację i ustaw odpowiedni typ partycji 
(lub pozostaw ustawienie domyślne). Gdy nowa lokalizacja znajduje się w istniejącej już partycji, 
zazwyczaj możesz pozostawić literę i rozmiar dysku bez zmian. Gdy nowa lokalizacja ma się 
znaleźć w nieprzydzielonym miejscu, np. na zainstalowanym nowym dysku twardym, na którym 
zamierzasz przechowywać swoje dane, określ rozmiar nowej partycji i przypisz jej literę dysku 
logicznego. 

6. Uważnie przeczytaj podsumowanie. Po sprawdzeniu poprawności ustawień kliknij Kontynuuj, 
jeżeli nie chcesz zmieniać domyślnych opcji odzyskiwania. W przeciwnym wypadku kliknij Opcje. 

7. Krok Opcje umożliwia ustawienie opcji odzyskiwania, na przykład sprawdzanie systemu plików po 
odzyskaniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji odzyskiwania, zobacz Ustawianie 
domyślnych opcji odzyskiwania (s. 68). Po ustawieniu opcji odzyskiwania kliknij Kontynuuj. 

Odzyskanie kopii zapasowej całego dysku z danymi wymaga wykonania podobnych kroków z 
niewielkimi różnicami, na przykład opcja „Sprawdź system plików po odzyskaniu” nie jest 
wyświetlana. Podczas odzyskiwania na oryginalny dysk twardy kroki Kreatora odzyskiwania są proste 
— wystarczy pamiętać, że wybierany dysk docelowy musi mieć ten sam numer co dysk z kopii 
zapasowej. 

Odzyskanie kopii zapasowej dysku z danymi na dysk twardy o innej pojemności przebiega trochę 
inaczej, zależnie od jego pojemności i geometrii (liczby głowic i sektorów na ścieżkę). Podczas 
odzyskiwania na dysk twardy o mniejszej pojemności rozmiar partycji zostanie proporcjonalnie 
zmniejszony. Podczas odzyskiwania na dysk twardy o większej pojemności istnieją dwie możliwości: 
1) jeżeli dysk twardy ma taką samą geometrię, dysk z kopii zapasowej zostanie odzyskany w stanie 
„jak widać”, co spowoduje pozostawienie nieprzydzielonego wolnego miejsca; 2) jeżeli dysk twardy 
ma inną geometrię, rozmiar partycji zostanie proporcjonalnie zwiększony. 
 

9.4  Odzyskiwanie plików i folderów 

Istnieje kilka metod odzyskiwania plików i folderów, w zależności od typów używanych kopii 
zapasowych. W większości przypadków odzyskiwanie plików i folderów odbywa się w systemie 
Windows. Możliwe jest odzyskiwanie plików i folderów z obrazu dysku/partycji. Aby odzyskać 
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pliki/foldery z obrazu, możesz zamontować obraz (zobacz Montowanie obrazu (s. 73)) i skopiować 
pliki/foldery do odpowiedniej lokalizacji za pomocą Eksploratora Windows. 

Jeżeli chcesz odzyskać tylko jeden plik/folder lub kilka plików, kliknij dwukrotnie odpowiednie 
archiwum kopii zapasowej obrazu. Następnie przejdź do folderu z plikami, które chcesz odzyskać, 
wybierz pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz Kopiuj, otwórz folder, w 
którym chcesz zapisać odzyskane pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy folder i z menu skrótów 
wybierz Wklej. Możesz też przeciągnąć pliki z archiwum kopii zapasowej do folderu docelowego.  

Poniżej opisano jeszcze jedną metodę odzyskiwania plików/folderów z obrazu. Zobacz Odzyskiwanie 
plików i folderów z archiwów obrazu (s. 61). 
 

9.4.1 Odzyskiwanie plików i folderów z archiwów obrazu 

Archiwa obrazu umożliwiają odzyskanie zarówno całych dysków/partycji, jak i plików/folderów. 

1. Uruchom Kreator odzyskiwania, wybierając Odzyskiwanie → Odzyskiwanie dysku i partycji w 
menu głównym programu. 

2. Wybierz archiwum. 

Przywracanie danych bezpośrednio z serwera FTP jest możliwe, jeżeli archiwum nie jest większe niż 2 GB. 
Jeśli podejrzewasz, że niektóre pliki mogą mieć większy rozmiar, skopiuj całe archiwum (wraz z początkową 
pełną kopią zapasową) na lokalny dysk twardy lub do udziału sieciowego. 

3. W kroku Metoda odzyskiwania wybierz Odzyskaj wybrane pliki i foldery. 

4. Wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić odzyskiwane wybrane pliki/foldery. Dane można 
odzyskać do ich lokalizacji pierwotnej lub innej.  

Podczas odzyskiwania plików lub folderów z ratunkowego nośnika startowego opcja Oryginalna lokalizacja 
jest wyłączona, ponieważ litery dysków w autonomicznej wersji programu Seagate DiscWizard mogą być 
inne niż litery używane przez system Windows. 

Wybranie nowej lokalizacji wiąże się z wykonaniem dodatkowego kroku, tj. określeniem 
lokalizacji docelowej. W przypadku wybrania nowej lokalizacji domyślnie wybrane elementy 
zostaną odzyskane bez odzyskiwania oryginalnej ścieżki bezwzględnej. W razie potrzeby można 
odzyskać elementy wraz z całą hierarchią folderów. W takiej sytuacji zaznacz Odzyskaj ścieżkę 
bezwzględną. 

W kroku Lokalizacja docelowa wybierz nową lokalizację na drzewie katalogów. Możesz utworzyć 
nowy folder na odzyskiwane pliki. W tym celu kliknij Utwórz nowy folder. 

5. Wybierz pliki i foldery do odzyskania. Pamiętaj, aby usunąć zaznaczenie wszystkich 
niepotrzebnych folderów. W przeciwnym razie odzyskasz dużą liczbę niepotrzebnych plików.  

6. W pierwszym opcjonalnym kroku można zachować użyteczne zmiany danych, które zostały 
wprowadzone od czasu utworzenia wybranej kopii zapasowej. Wybierz rozwiązanie do 
zastosowania w sytuacji, w której program znajdzie w folderze docelowym plik o tej samej 
nazwie co plik w archiwum. Domyślnie istniejące pliki i foldery są zastępowane, jednak nowsze 
pliki i foldery są chronione przed zastąpieniem. Zaznaczenie odpowiednich pól wyboru umożliwia 
w razie potrzeby ochronę przed zastąpieniem plików systemowych oraz ukrytych plików i 
folderów. 

Można także chronić przed zastąpieniem pliki spełniające kryteria określone w tym oknie. 

Wyczyszczenie pola wyboru Zastąp istniejące pliki zapewni plikom na dysku twardym 
bezwzględny priorytet nad zarchiwizowanymi plikami. 



62 Copyright © Acronis, Inc. 

 

 
7. Skonfiguruj opcje procesu odzyskiwania (np. priorytet procesu odzyskiwania, ustawienia 

zabezpieczeń na poziomie pliku itp.) Opcje ustawione na tej stronie odnoszą się jedynie do 
bieżącego zadania odzyskiwania.  

8. Do tego momentu można wprowadzać zmiany w tworzonym zadaniu, klikając żądany krok i 
zmieniając ustawienia. Kliknięcie przycisku Kontynuuj spowoduje uruchomienie zadania. 

9. Postęp zadania będzie pokazywany w specjalnym oknie. Kliknięcie Anuluj spowoduje zatrzymanie 
procesu. Należy zauważyć, że nawet anulowanie procedury może nie uchronić przed dokonaniem 
zmian w folderach docelowych. 
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10  Dodatkowe informacje o odzyskiwaniu 

10.1  Kreator odzyskiwania — szczegółowe informacje 

Poniższy opis Kreatora odzyskiwania dotyczy odzyskiwania partycji/dysków z kopii zapasowych 
obrazów. Jeżeli chcesz odzyskać pliki i foldery, zobacz Odzyskiwanie plików i folderów (s. 61). 
 

10.1.1 Uruchamianie Kreatora odzyskiwania 

Uruchom Kreator odzyskiwania, wybierając Odzyskiwanie → Odzyskiwanie dysku i partycji w menu 
głównym programu. 
 

10.1.2 Wybór archiwum 

Wybierz archiwum. Program Seagate DiscWizard przedstawi listę archiwów kopii zapasowych, 
których lokalizacje znajdują się w bazie danych programu. Jeśli program nie odnalazł danej kopii 
zapasowej (na przykład wtedy, gdy kopia została utworzona w środowisku odzyskiwania lub w 
starszej wersji programu Seagate DiscWizard), można ją znaleźć ręcznie. W tym celu kliknij 
Przeglądaj, wybierz lokalizację w drzewie katalogów, a następnie wybierz kopię zapasową w prawym 
panelu. 

 

Jeśli archiwum znajduje się na nośniku wymiennym, np. na płycie CD, włóż najpierw ostatnią płytę, a następnie, 
zgodnie z poleceniami Kreatora odzyskiwania, kolejne płyty w odwrotnej kolejności. 

*** 

Aby było możliwe odzyskanie danych bezpośrednio z serwera FTP, archiwum może zawierać pliki nie większe niż 
2 GB każdy. Jeśli podejrzewasz, że niektóre pliki mogą mieć większy rozmiar, skopiuj całe archiwum (wraz z 
początkową pełną kopią zapasową) na dysk lokalny lub sieciowy.  
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*** 

W przypadku systemu Windows Vista lub Windows 7, jeśli uruchomisz komputer z odzyskanego dysku 
systemowego zawierającego punkty przywracania i uruchomisz narzędzie przywracania systemu, niektóre z 
tych punktów (lub wszystkie) mogą zostać utracone. 
 

10.1.3 Wybór metody odzyskiwania 

Wybierz partycje do odzyskania: 

 

Odzyskaj całe dyski i partycje 

Po wybraniu typu przywracania dysków i partycji możesz zaznaczyć poniższą opcję. 

Odzyskiwanie wybranych plików i folderów 

Jeżeli nie ma potrzeby odzyskiwania systemu, natomiast jest niezbędna naprawa uszkodzonych 
plików, wybierz Odzyskaj wybrane pliki i foldery.  

Pliki z obrazów dysku/partycji można odzyskać tylko wtedy, gdy zostały zapisane w systemie plików FAT lub 
NTFS. 
 

10.1.4 Wybieranie dysku/partycji do odzyskania 

Wybrany plik archiwum może zawierać obrazy kilku partycji, a nawet dysków. Wybierz dysk/partycję 
do odzyskania. 
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Podczas jednej sesji można odzyskać kilka partycji lub dysków po kolei. W tym celu wybierz jeden 
dysk i ustaw jego parametry, a następnie powtórz te czynności w odniesieniu do wszystkich partycji 
lub dysków, które chcesz odzyskać. 

 

Obrazy dysku i partycji zawierają kopię ścieżki zerowej oraz sektora MBR (głównego rekordu 
startowego). W oknie informacje te są wyświetlane w osobnym wierszu. Możesz odzyskać główny 
rekord rozruchowy (MBR) i ścieżkę 0, zaznaczając odpowiednie pole. Główny rekord rozruchowy 
należy odzyskać, jeśli jest niezbędny do uruchomienia systemu. 

W przypadku wybrania opcji odzyskania rekordu MBR zostanie wyświetlone pole wyboru Odzyskaj 
podpis dysku w lewym dolnym rogu ekranu podczas następnego kroku. Odzyskanie podpisu dysku 
jest przydatne z następujących powodów: 

1. Program Seagate DiscWizard tworzy zaplanowane zadania przy użyciu podpisu źródłowego dysku 
twardego. W przypadku odzyskania tego samego podpisu dysku nie trzeba ponownie tworzyć ani 
edytować utworzonych wcześniej zadań. 

2. Niektóre z zainstalowanych aplikacji wykorzystują sygnaturę dysku do celów licencyjnych lub 
innych. 

3. W przypadku nieodzyskania podpisu dysku ewentualne punkty przywracania systemu Windows 
zostaną utracone. 

4. Ponadto odzyskanie podpisu dysku umożliwia odzyskanie migawek VSS używanych przez funkcję 
„Poprzednie wersje” systemu Windows Vista i Windows 7. 

Jeżeli to pole wyboru nie jest zaznaczone, program Seagate DiscWizard wygeneruje dla odzyskanego 
dysku nowy podpis. Może to być przydatne w sytuacji, gdy kopia zapasowa obrazu zostanie 
wykorzystana nie w sytuacji awaryjnej, lecz podczas klonowania dysku twardego, na którym zapisano 
system Windows Vista. Próba uruchomienia systemu Windows po klonowaniu obu podłączonych 
dysków zakończy się niepowodzeniem. W czasie uruchamiania systemu Windows program ładujący 
sprawdza podpisy wszystkich podłączonych dysków. Jeżeli znajdzie dwa identyczne podpisy, zmieni 
podpis drugiego dysku (klonu). Wówczas dysk sklonowany nie będzie mógł uruchomić się 
samodzielnie, ponieważ pola Urządzenia podłączone w rejestrze dysku sklonowanego będą odnosić 
się do sygnatury dysku oryginalnego, który nie będzie dostępny po jego odłączeniu. 
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10.1.5 Wybieranie docelowego dysku/partycji 

1. Wybierz dysk lub partycję, na które ma zostać odzyskany wybrany obraz. Dane można odzyskiwać 
do ich oryginalnych lokalizacji, na inny dysk lub partycję albo do nieprzydzielonego miejsca. 
Rozmiar partycji docelowej powinien być przynajmniej równy rozmiarowi nieskompresowanych 
danych w obrazie. 

Wszystkie dane zapisane na docelowej partycji zostaną zastąpione danymi obrazu, należy więc zwracać 
uwagę na te ważne dane, z których nie utworzono kopii zapasowej. 

2. Podczas odzyskiwania całego dysku program przeanalizuje strukturę dysku docelowego w celu 
określenia ilości wolnego miejsca. 

Jeżeli na dysku docelowym znajdują się partycje, program wyświetli okno potwierdzenia z informacją, 
że dysk docelowy zawiera partycje, być może z ważnymi danymi. 

Możesz wybrać między dwiema opcjami: 

 Po kliknięciu przycisku OK wszystkie istniejące partycje zostaną usunięte, a znajdujące się na nich 
dane — utracone. 

 Po kliknięciu przycisku Anuluj żadna z istniejących partycji nie zostanie usunięta, a operacja 
odzyskiwania zostanie przerwana. Wówczas konieczne będzie anulowanie operacji lub wybranie 
innego dysku. 

Na tym etapie nie są wykonywane żadne faktyczne zmiany ani operacje niszczenia danych! Do tego momentu 
program będzie jedynie symulował wykonanie procedury. Wszystkie zmiany zostaną wprowadzone dopiero 
wtedy, gdy klikniesz Kontynuuj w wyświetlonym oknie Podsumowanie kreatora. 
 

10.1.6 Zmiana typu odzyskiwanej partycji 

Podczas odzyskiwania partycji można zmienić jej typ, mimo że w większości przypadków nie jest to 
wymagane. 

Załóżmy następującą przykładową sytuację: zarówno system operacyjny, jak i dane znajdują się na tej 
samej partycji podstawowej uszkodzonego dysku. 

Jeśli partycja systemowa jest odzyskiwana na nowy (lub ten sam) dysk i ma być z niej ładowany 
system operacyjny, wybierz Aktywna. 

Program Seagate DiscWizard automatycznie skoryguje informacje startowe podczas odzyskiwania 
partycji systemowej, aby można było uruchomić z niej komputer, nawet jeśli nie została ona 
odzyskana na partycję oryginalną (lub dysk oryginalny). 

Jeśli odzyskujesz partycję systemową na inny dysk twardy zawierający własne partycje i system 
operacyjny, zwykle potrzebne są tylko dane. W takim przypadku możesz odzyskać partycję jako 
Logiczną, aby uzyskać dostęp tylko do danych. 

Domyślnie wybrany zostanie oryginalny typ partycji. 

Oznaczenie partycji, na której nie znajduje się system operacyjny, jako aktywnej może uniemożliwić 
uruchomienie komputera. 
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10.1.7 Zmiana rozmiaru oraz lokalizacji odzyskiwanej partycji 

Możesz zmienić rozmiar oraz lokalizację partycji, przesuwając ją lub jej granice za pomocą myszy (na 
poziomym pasku ekranu) lub wprowadzając żądaną wartość w odpowiednie pola. 

Dzięki tej funkcji można ponownie rozdysponować miejsce na dysku między odzyskiwane partycje. 
W takim przypadku należy w pierwszej kolejności odzyskać partycję, która ma zostać zmniejszona. 

 

Jest to przydatne, gdy chce się skopiować dysk twardy na nowy dysk o większej pojemności przez utworzenie 
jego obrazu i odzyskanie go na nowy dysk zawierający większe partycje. 
 

10.1.8 Przypisywanie litery do odzyskanej partycji 

Program Seagate DiscWizard przypisze odzyskanej partycji nieużywaną literę. Możesz wybrać żądaną 
literę z listy rozwijanej lub pozwolić programowi automatycznie przypisać literę poprzez wybranie 
opcji Auto. 

Nie należy przypisywać liter do partycji, które są niedostępne dla systemów Windows, czyli innych niż 
FAT i NTFS. 
 

10.1.9 Metoda migracji 

Program Seagate DiscWizard umożliwia wybranie układu partycji na dysku docelowym po 
zakończeniu operacji przywracania. Aby poznać dostępne opcje, zobacz rozdział Jeśli w systemie 
znajduje się nowy dysk twardy o dużej pojemności (> 2 TB) (s. 18). 
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10.1.10  Ustawianie opcji odzyskiwania 

Kliknięcie Opcje w kroku Zakończ umożliwi wybranie opcji procesu odzyskiwania (tj. priorytetu 
procesu odzyskiwania itp.). Ustawienia odnoszą się jedynie do bieżącego zadania odzyskiwania. 
Możesz także edytować ustawienia domyślne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie 
domyślnych opcji odzyskiwania (s. 68). 
 

10.1.11  Przeprowadzanie odzyskiwania 

Do tego momentu można wprowadzać zmiany w tworzonym zadaniu, klikając żądany krok i 
zmieniając ustawienia. Jeżeli klikniesz Anuluj, na dysku twardym nie zostaną wprowadzone żadne 
zmiany. Kliknięcie przycisku Kontynuuj spowoduje uruchomienie zadania. 

Postęp zadania będzie pokazywany w specjalnym oknie. Kliknięcie Anuluj spowoduje zatrzymanie 
procesu. Należy jednak zauważyć, że wówczas partycja docelowa zostanie usunięta, a jej miejsce 
pozostanie nieprzydzielone, czyli wystąpi stan identyczny jak w przypadku niepowodzenia procesu 
odzyskiwania. W celu odzyskania „utraconej” partycji należy ponownie odzyskać ją z obrazu. 
 

10.2  Ustawianie domyślnych opcji odzyskiwania 

Aby ustawić opcje odzyskiwania do domyślnego używania podczas wszystkich zadań odzyskiwania 
danych, wybierz Narzędzia → Opcje → Opcje odzyskiwania. Domyślne opcje odzyskiwania zawsze 
można przywrócić do wartości wstępnie ustawionych podczas instalacji ‧ programu Seagate 
DiscWizard. W tym celu kliknij Przywróć domyślne w bieżących na pasku narzędzi w oknie Opcje. 
Aby zresetować tylko jedną opcję odzyskiwania, wybierz ją w lewym panelu i kliknij Przywróć 
domyślne w bieżących. 

Kliknięcie Przywróć domyślne w bieżących spowoduje zresetowanie wszystkich opcji domyślnych (dotyczących 
tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania itp.) do wartości wstępnych. Należy więc używać tego przycisku z 
rozwagą. 
 

10.2.1 Opcje odzyskiwania plików 

Można wybrać następujące opcje odzyskiwania plików: 

 Odzyskaj pliki z ich ustawieniami zabezpieczeń — jeżeli podczas tworzenia kopii zapasowej 
zachowano ustawienia zabezpieczeń plików (zobacz Ustawienia zabezpieczeń kopii zapasowej (s. 
49)), można określić, czy należy je odzyskać, czy może pliki mają dziedziczyć ustawienia 
zabezpieczeń po folderze, do którego będą odzyskane. Opcja ta działa tylko w przypadku 
odzyskiwania plików z archiwów plików/folderów. 

 Sprawdź poprawność archiwum przed odzyskaniem — jeżeli podejrzewasz uszkodzenie 
archiwum, zaznacz tę opcję w celu sprawdzenia poprawności kopii zapasowej przed jej 
odzyskaniem.  

 Sprawdź system plików po odzyskaniu — zaznacz ten parametr, aby sprawdzić integralność 
systemu plików po zakończeniu odzyskiwania. Poprawność systemu plików można sprawdzać 
tylko podczas odzyskiwania dysków lub partycji w systemie Windows oraz w przypadku 
systemów plików FAT16/32 i NTFS. Uwaga: system plików nie zostanie sprawdzony, jeżeli 
podczas odzyskiwania będzie wymagane ponowne uruchomienie komputera, np. podczas 
odzyskiwania partycji systemowej. 
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10.2.2 Opcje zastępowania plików 

Opcja ta nie dotyczy odzyskiwania dysków i partycji z obrazów. 

Domyślnie istniejące pliki i foldery są zastępowane, jednak nowsze pliki i foldery są chronione przed 
zastąpieniem. 

Można zdefiniować domyślne filtry dla określonych typów plików, które mają być zachowywane 
podczas odzyskiwania archiwów. Na przykład można określić, że pliki i foldery ukryte oraz 
systemowe, nowsze pliki i foldery, a także pliki spełniające wybrane kryteria nie będą zastępowane 
przez pliki z archiwum. 

Podczas dodawania kryteriów możesz użyć typowych symboli wieloznacznych obsługiwanych przez 
system Windows. Aby na przykład zachować wszystkie pliki o rozszerzeniu .exe, dodaj maskę *.exe. 
Zastosowanie maski Moje???.exe spowoduje zachowanie wszystkich plików z rozszerzeniem .exe, 
których nazwy zawierają siedem symboli i rozpoczynają się literami „moje”. 

Wyczyszczenie pola wyboru Zastąp istniejące pliki zapewni plikom na dysku twardym bezwzględny 
priorytet nad zarchiwizowanymi plikami. 
 

10.2.3 Priorytet odzyskiwania 

Ustawieniem domyślnym jest Niski. 

Priorytet każdego uruchomionego w systemie procesu określa całkowite użycie procesora i ilość 
zasobów przydzielonych do tych procesów. Obniżenie priorytetu odzyskiwania spowoduje zwolnienie 
większej ilości zasobów dla innych zadań wykonywanych przez procesor. Podwyższenie priorytetu 
odzyskiwania może przyspieszyć ten proces dzięki przejęciu zasobów przydzielonych do innych 
uruchomionych procesów. Efektywność zależy od całkowitego użycia procesora oraz od innych 
czynników. 
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11  Tworzenie nośnika startowego 

11.1  Tworzenie nośnika ratunkowego opartego na 
systemie Linux 

Program Seagate DiscWizard można uruchomić z ratunkowego dysku startowego bezpośrednio na 
komputerze, który nie ma systemu lub którego system nie uruchamia się z powodu awarii. Można 
nawet tworzyć kopie zapasowe dysków zainstalowanych na komputerze bez systemu Windows, 
kopiując wszystkie dane do archiwum sektor po sektorze. W tym celu należy utworzyć nośnik 
startowy zawierający kopię autonomicznej wersji programu Seagate DiscWizard. 

Nośnik startowy można utworzyć przy użyciu Generatora nośnika startowego. W tym celu potrzebna 
jest czysta płyta CD-R/RW, DVD+R/RW lub inny nośnik, z którego możliwe jest uruchomienie 
komputera, na przykład napęd Zip. 

W programie Seagate DiscWizard można również utworzyć obraz ISO nośnika startowego i zapisać go 
na dysku twardym. 

Jeśli podczas instalacji programu Seagate DiscWizard nie został zainstalowany Generator nośnika startowego, 
nie można korzystać z tej funkcji. 

*** 

Podczas uruchamiania systemu za pomocą nośnika ratunkowego nie można utworzyć kopii zapasowych na 
dyskach ani partycjach z systemami plików Ext2/Ext3, ReiserFS i Linux SWAP. 

1. Wybierz pozycję Utwórz ratunkowy nośnik startowy z menu Narzędzia. Generator ratunkowego 
nośnika startowego można również uruchomić bez ładowania programu Seagate DiscWizard, 
wybierając Programy → Seagate → Seagate DiscWizard → Generator nośnika startowego z 
menu Start. 

2. Określ, które komponenty programów Seagate chcesz umieścić na nośniku startowym. 
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Program Seagate DiscWizard zawiera następujące komponenty: 

Pełna wersja programu Seagate DiscWizard 

Obejmuje on obsługę interfejsów USB, PC Card (dawniej PCMCIA) i SCSI oraz podłączonych do 
nich urządzeń pamięci i dlatego jest stanowczo zalecany. 

Seagate System Report 

Ten komponent umożliwia wygenerowanie raportu systemowego po uruchomieniu komputera z 
nośnika ratunkowego w sytuacji, gdy nie można uruchomić systemu Windows ani pełnej wersji 
programu Seagate DiscWizard. 

W kolejnym oknie można skonfigurować parametry uruchamiania nośnika startowego w celu 
zapewnienia lepszej kompatybilności z innym sprzętem. Dostępnych jest kilka opcji (nousb, 
nomouse, noapic itp.). Aby zapoznać się z listą wszystkich dostępnych parametrów uruchamiania, 
zobacz Parametry uruchamiania (s. 115). Parametry te są przeznaczone dla zaawansowanych 
użytkowników. Jeśli podczas próbnego uruchomienia z nośnika startowego pojawią się problemy 
z kompatybilnością sprzętu, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Seagate. 

Parametr Uruchom automatycznie po określa limit czasu menu startowego. Jeśli ten parametr 
nie zostanie określony, program wyświetli menu startowe i będzie oczekiwać na wybór opcji 
uruchomienia systemu operacyjnego lub komponentu Seagate. Jeśli na przykład dla nośnika 
ratunkowego Seagate skonfigurowano wartość 10 sekund, autonomiczna wersja programu 
Seagate DiscWizard zostanie uruchomiona 10 sekund po wyświetleniu menu. 

Więcej informacji dotyczących komponentów innych produktów Seagate znajduje się w 
odpowiednich podręcznikach użytkownika. 

3. Wybierz typ nośnika startowego (CD-R/RW, DVD+R/RW lub dyskietka 3,5”), który chcesz 
utworzyć. Jeżeli system BIOS obsługuje taką funkcję, możesz utworzyć inny nośnik startowy, np. 
w pamięci flash USB. Możesz również utworzyć obraz ISO dysku startowego. 

Na zestawie dyskietek 3,5” można w danej chwili zapisywać tylko jeden komponent (np. pełną wersję programu 
Seagate DiscWizard). Aby zapisać inny komponent, należy ponownie uruchomić Generator nośnika startowego. 

 

1. W przypadku tworzenia nośnika startowego na płycie CD lub DVD albo innym nośniku 
wymiennym, należy włożyć czysty nośnik, aby program mógł określić jego pojemność. W 
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przypadku tworzenia obrazu ISO dysku startowego określ nazwę pliku ISO oraz folder, w którym 
chcesz go umieścić. 

2. Następnie program oszacuje liczbę wymaganych czystych dyskietek (jeżeli nie wybrano opcji ISO 
ani CD/DVD) i zaczeka na ich przygotowanie. Po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności 
kliknij przycisk Kontynuuj. 

Po utworzeniu nośnika startowego należy go odpowiednio oznaczyć i umieścić w bezpiecznym 
miejscu. 

Należy pamiętać, że kopie zapasowe utworzone za pomocą nowszej wersji programu mogą być 
niekompatybilne z jego starszymi wersjami. Z tego powodu zdecydowanie zaleca się utworzenie 
nowego nośnika startowego po każdej aktualizacji programu Seagate DiscWizard. Podczas 
uruchamiania systemu za pomocą nośnika ratunkowego, w przypadku korzystania z autonomicznej 
wersji programu Seagate DiscWizard, nie można odzyskiwać plików i folderów zaszyfrowanych przy 
użyciu funkcji szyfrowania systemów operacyjnych Windows XP i nowszych. 
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12  Eksplorowanie archiwów i montowanie 
obrazów 

Program Seagate DiscWizard oferuje dwie metody zarządzania zawartością archiwów: montowanie 
oraz eksplorowanie obrazów. 

Montowanie obrazów jako dysków wirtualnych umożliwia dostęp do obrazów w taki sam sposób jak 
do dysków fizycznych. Oznacza to, że: 

 Na liście dysków wyświetlany jest nowy dysk oznaczony własną literą. 

 Za pomocą Eksploratora Windows lub innego menedżera plików można przeglądać zawartość 
obrazu w taki sposób, jakby znajdował się on na dysku lub w partycji fizycznej. 

 Dysku wirtualnego można używać w taki sam sposób jak dysku fizycznego (otwierać, zapisywać, 
kopiować, przenosić, tworzyć i usuwać pliki oraz foldery). W razie konieczności obraz może zostać 
podłączony w trybie tylko do odczytu. 

Operacje opisane w niniejszym rozdziale można wykonywać tylko w systemach plików FAT i NTFS. 

Należy pamiętać, że chociaż zarówno archiwa plików, jak i obrazy dysków/partycji mają domyślne 
rozszerzenie „tib”, możliwe jest montowanie tylko obrazów. Aby wyświetlić zawartość archiwum 
plików, należy użyć funkcji eksplorowania (dostępnej jako polecenie Przeglądaj). Poniżej znajduje się 
szczegółowe porównanie funkcji eksplorowania i montowania: 

 Przeglądanie Montowanie 

Typ archiwum Obraz dysku lub partycji Obraz partycji 

Przypisywanie litery Nie Tak 

Modyfikacja archiwum Nie Nie 

Wyodrębnianie plików  Tak Tak 
 

12.1   Montowanie obrazu 
1. Uruchom Kreator montowania, wybierając Narzędzia → Montowanie obrazu w menu głównym 

programu lub klikając prawym przyciskiem myszy archiwum obrazu na ekranie Zarządzanie 
odzyskiwaniem danych i kopiami zapasowymi i wybierając Zamontuj obraz w menu skrótów. 
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2. Wybierz archiwum do zamontowania.  

 

3. Wybierz partycję do zamontowania jako dysk wirtualny. Należy zauważyć, że nie można 
zamontować obrazu całego dysku z wyjątkiem sytuacji, kiedy dysk zawiera jedną partycję. Jeżeli 
obraz zawiera kilka partycji, program domyślnie wybiera do zamontowania każdą z nich i 
automatycznie przypisuje im litery dysków. Aby przypisać inne litery dysków do montowanych 
partycji, kliknij Opcje. 
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Z listy rozwijanej Litera montowania można wybrać literę do przypisania dyskowi wirtualnemu. 
Aby nie montować partycji, zaznacz pole Nie montuj na liście lub wyczyść pole wyboru danej 
partycji. 

 

4. Po zakończeniu konfigurowania ustawień kliknij Kontynuuj, aby podłączyć wybrane obrazy 
partycji jako dyski wirtualne. 

5. Po podłączeniu obrazu pojawi się okno Eksploratora Windows z zawartością danego obrazu. 
Teraz możesz pracować z plikami lub folderami w taki sam sposób jak w przypadku prawdziwego 
dysku. 

 

12.2  Odmontowywanie obrazu 

Zaleca się odmontowanie dysku wirtualnego po zakończeniu wszystkich niezbędnych operacji, 
ponieważ obsługa dysków wirtualnych wymaga znacznej ilości zasobów systemowych. Jeżeli nie 
odmontujesz dysku, zniknie on po wyłączeniu komputera. 

Aby odłączyć dysk wirtualny, wybierz Narzędzia → Odmontowywanie obrazu, wybierz dysk do 
odmontowania i kliknij OK. 
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Jeżeli zamontowano kilka partycji, domyślnie wszystkie zostaną zaznaczone jako wybrane do 
odmontowania. W programie można odmontować jednocześnie wszystkie zamontowane dyski lub 
odłączyć tylko te, które nie muszą już być zamontowane. 

 

Czynność tę można także wykonać za pomocą Eksploratora Windows, klikając prawym przyciskiem 
myszy ikonę dysku i wybierając polecenie Odmontuj. 
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13  Wyszukiwanie archiwów kopii 
zapasowych i ich zawartości 

13.1  Wyszukiwanie 

Oprócz możliwości przeglądania archiwów kopii zapasowych program Seagate DiscWizard udostępnia 
funkcję wyszukiwania archiwów tib, wyszukiwania plików tylko w archiwach tib oraz wyszukiwania 
tekstowego w komentarzach do archiwów. Funkcje te ułatwiają wyszukiwanie informacji 
potrzebnych do używania programu Seagate DiscWizard oraz odzyskiwania plików z archiwów kopii 
zapasowych. Poniżej opisano sposób wyszukiwania potrzebnych danych. 

1. Wprowadź ciąg wyszukiwania w polu Wyszukaj znajdującym się w prawym górnym rogu okna 
programu Seagate DiscWizard, a następnie kliknij ikonę lupy. Zostanie wyświetlony ekran 
Zarządzanie odzyskiwaniem danych i kopiami zapasowymi. Wyniki wyszukiwania zostaną 
wyświetlone na odpowiedniej karcie w oknie. 

 

2. Domyślnie wyszukiwanie obejmuje wszystkie lokalizacje źródłowe, w których program Seagate 
DiscWizard może wyszukiwać informacje. Możesz określić źródło informacji, wybierając 
odpowiedni obszar przy użyciu opcji Nazwy kopii zapasowej i Zawartość kopii zapasowej. 

Program Seagate DiscWizard nie może przeszukiwać zawartości udziałów sieciowych oraz urządzeń 
rozpoznawanych przez system Windows jako Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci. 

 W obszarze Nazwy kopii zapasowych są wyświetlane wyniki wyszukiwania archiwów tib według 
nazw plików archiwów. Dwukrotne kliknięcie nazwy pliku spowoduje otwarcie odpowiedniego 
archiwum w programie Windows Explorer, co umożliwi przeszukanie jego zawartości. Możesz 
sprawdzić poprawność lub odzyskać archiwum przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy nazwy 
pliku i wybór odpowiedniego elementu z menu skrótów. Menu skrótów zawiera następujące 
elementy: Odzyskaj, Zamontuj(dotyczy kopii zapasowych obrazów), Sprawdź poprawność, 
Przenieś, Usuń, Eksploracja kopii zapasowych, Edytuj komentarze i Szczegóły w przypadku 
archiwów tib. 
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 W obszarze Zawartość kopii zapasowej są wyświetlane wyniki wyszukiwania plików i folderów 

w archiwach TIB. Dwukrotne kliknięcie nazwy pliku powoduje jego otwarcie. Plik można odzyskać 
przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy jego nazwy i wybranie Odzyskaj z menu skrótów. To 
menu umożliwia także otwarcie pliku lub folderu nadrzędnego, w którym znajduje się dany plik. 

Aby ułatwić zrozumienie procesu wyszukiwania, poniżej podano informacje dotyczące algorytmów 
wyszukiwania. 

1. Podczas wyszukiwania plików w archiwach .tib możesz wprowadzić całą nazwę pliku lub jej część 
i użyć typowych symboli wieloznacznych systemu Windows. Przykładowo, aby znaleźć wszystkie 
pliki wsadowe w archiwach, wpisz „*.bat”. Użycie maski my???.exe spowoduje wyszukanie 
wszystkich plików exe, których nazwa składa się z pięciu znaków i rozpoczyna się od ciągu „my”. 
Uwaga: podczas wyszukiwania nie jest uwzględniana wielkość liter, tj. ciągi „Kopia zapasowa” i 
„kopia zapasowa” są uznawane za tożsame. Ponadto wyszukiwanie zostanie zatrzymane po 
znalezieniu 100 plików odpowiadających określonym kryteriom wyszukiwania. Jeśli w wynikach 
wyszukiwania nie będzie szukać się żądany plik, należy zawęzić kryteria wyszukiwania. 

Gdy dany plik znajduje się w kilku kopiach zapasowych i nie został on zmodyfikowany, zostanie wyświetlony 
tylko plik pochodzący z najstarszej kopii zapasowej. Jeśli plik był modyfikowany, wyniki wyszukiwania będą 
obejmować wszystkie kopie zapasowe zawierające różne wersje pliku.   

1. Wyszukiwanie w komentarzach do archiwów kopii zapasowej jest realizowane inaczej. Nie można 
stosować wieloznacznych symboli systemu Windows „*” i „?”. Program wyszukuje w trybie 
pełnotekstowym — w tej sytuacji zostaną znalezione wszystkie wystąpienia tych znaków w 
komentarzach (jeśli takie występują). Wyszukiwanie pełnotekstowe działa w następujący sposób: 

 Kryteriami wyszukiwania są wyrazy oddzielone spacjami lub operatorem logicznym: „AND”, „OR”, 
„NOT” (należy zwracać uwagę na wielkość liter). 

 Dozwolone jest stosowanie tylko jednego operatora logicznego (pierwszego, który występuje 
w łańcuchu wyszukiwania); w przeciwnym razie będą one ignorowane i rozpoznawane jako 
szukane wyrazy. 

 Szukany temat musi zawierać wszystkie wyrazy rozdzielone spacjami. 

W obszarze Nazwy kopii zapasowej są wyświetlane pliki archiwum, których komentarze spełniają 
kryterium wyszukiwania. Dwukrotne kliknięcie nazwy archiwum spowoduje jego otwarcie. 

13.2  Integracja usługi wyszukiwania systemu Windows i 
Google Desktop 

Program Seagate DiscWizard zawiera wtyczki dla wyszukiwarek Google Desktop i usługi wyszukiwania 
systemu Windows. Jeśli korzystasz z tych wyszukiwarek, wówczas program Seagate DiscWizard 
wykryje używaną wyszukiwarkę i zainstaluje odpowiednią wtyczkę umożliwiającą indeksowanie 
archiwów kopii zapasowych tib. Indeksowanie kopii zapasowych przyspiesza wyszukiwanie w 
archiwach kopii. Po zaindeksowaniu plików zawartość archiwów będzie można przeszukiwać przez 
wprowadzenie nazwy pliku w polu zapytania narzędzia Google Desktop lub usługi wyszukiwania 
systemu Windows bez otwierania programu Seagate DiscWizard. Wyniki wyszukiwania można 
znaleźć w oknie przeglądarki. W oknie wyników wyszukiwania można: 

 Wybrać dowolny plik i otworzyć go do podglądu i/lub zapisać go w dowolnym miejscu w systemie 
plików (poza archiwum) lub w jego pierwotnej lokalizacji. 

 Określić, w którym archiwum dany plik jest przechowywany, i odzyskać to archiwum. 

Google Desktop zawiera okno „szybkiego wyszukiwania”. Jest ono uzupełniane najtrafniejszymi 
wynikami wyszukiwania z całego komputera. Ponieważ wyniki zmieniają się w trakcie wpisywania 
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tekstu, znalezienie szukanych informacji na komputerze nie trwa długo. Podobną funkcję oferuje 
usługa wyszukiwania systemu Windows. 

Oprócz indeksowania nazw plików w archiwach kopii zapasowych narzędzie Google Desktop i usługa 
wyszukiwania systemu Windows wzbogacają program Seagate DiscWizard o funkcję 
pełnotekstowego indeksowania zawartości wielu plików w archiwach tib, co umożliwia 
przeszukiwanie zawartości plików. 

Pełnotekstowe indeksowanie plików w archiwach kopii zapasowych dotyczy tylko typów plików 
rozpoznawanych przez narzędzie Google Desktop i usługę wyszukiwania systemu Windows. Rozpoznawane są 
pliki tekstowe, pliki pakietu Microsoft Office, wszystkie elementy programów Microsoft Office Outlook, 
Microsoft Outlook Express i wiele innych. 

Wyszukiwarka Google Desktop i usługa wyszukiwania systemu Windows nie mają dostępu do strefy Seagate 
Secure Zone, dlatego nie mogą przeszukiwać ani indeksować archiwów zapisanych w tej strefie. 
 

13.2.1 Korzystanie z wyszukiwarki Google Desktop w programie 
Seagate DiscWizard 

Jeżeli nie masz wyszukiwarki Google Desktop, możesz ją pobrać bezpłatnie z witryny internetowej 
firmy Google. Kliknij Google Desktop i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pobierania i 
instalacji. 

Aby włączyć przeszukiwanie plików w archiwach tib za pomocą wyszukiwarki Google Desktop: 

1. Aby zainstalować wtyczkę, wybierz na pasku bocznym Narzędzia. Następnie kliknij Ustawienia 
wyszukiwania w prawym panelu i zaznacz odpowiednie pole wyboru w oknie Opcje 
wyszukiwania z pulpitu. Pojawi się poniższe okno. 
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2. Sprawdź, czy wtyczka została zainstalowana. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Google 

Desktop na pasku zadań, a następnie z menu kontekstowego wybierz Opcje. W przeglądarce 
pojawi się okno Preferencje narzędzia Google Desktop. Sprawdź, czy jest zaznaczone pole 
wyboru Seagate Indexer (Kopie zapasowe Seagate) w obszarze Indeksowanie rozszerzeń. 

 

3. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Google Desktop na pasku zadań, a następnie 
wybierz Indeksowanie → Ponowne indeksowanie. Kliknij Tak w wyświetlonym oknie 
potwierdzenia. Narzędzie Google Desktop doda całą nową zawartość do istniejącego indeksu. 

Google Desktop może potrzebować trochę czasu na zaindeksowanie wszystkich plików tib zapisanych 
na dysku twardym komputera i dodanie informacji do bazy danych indeksów. Czas ten zależy od 
liczby archiwów tib oraz liczby zawartych w nich plików. 
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Po pewnym czasie, na przykład po godzinie, sprawdź, czy narzędzie Google Desktop zakończyło 
indeksowanie archiwów tib. W tym celu w polu zapytania wprowadź nazwę dowolnego pliku, który 
na pewno znajduje się w kopii zapasowej. Jeżeli narzędzie Google Desktop zakończyło indeksowanie, 
wyświetli archiwa tib, w których został znaleziony plik. 

 

Aby zobaczyć wszystkie wyniki wyszukiwania, kliknij przycisk „Pokaż wszystkie N wyników w 
przeglądarce”. Pojawi się okno podobne do przedstawionego na poniższym zrzucie ekranowym. 
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W oknie przeglądarki można kliknąć wiersz zawierający żądaną wersję pliku, aby wyświetlić okno 
dialogowe z dwiema opcjami: Podgląd i Odzyskaj. 

 

Wybranie opcji Podgląd spowoduje uruchomienie aplikacji powiązanej z plikami danego typu i 
otwarcie wybranego pliku. Wybranie opcji Odzyskaj spowoduje uruchomienie programu Seagate 
DiscWizard, w którym można odzyskać plik do odpowiedniej lokalizacji. 
 

13.2.2 Korzystanie z usługi wyszukiwania systemu Windows w 
programie Seagate DiscWizard 

Jeśli używasz dowolnej wersji systemu Windows Vista lub Windows 7, która ma wbudowaną funkcję 
Wyszukiwanie z pulpitu lub Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows 3.0 albo nowszą, w usłudze 
wyszukiwania systemu Windows możesz włączyć obsługę plików tib. 

Jeżeli nie masz zainstalowanej usługi wyszukiwania systemu Windows, ale chcesz z niej korzystać, 
aplikację Usługa wyszukiwania systemu Windows 4.0 możesz pobrać bezpłatnie z witryny 
internetowej firmy Microsoft. Aby ją pobrać, kliknij Usługa wyszukiwania systemu Windows 4.0. 
Kliknij dwukrotnie pobrany plik i wykonaj instrukcje instalacji. 

Usługa wyszukiwania systemu Windows nie indeksuje zawartości plików zip. 

Aby skorzystać z funkcji usługi wyszukiwania systemu Windows: 

1. Aby zarejestrować wtyczkę, na pasku bocznym wybierz Narzędzia. Kliknij Ustawienia 
wyszukiwania w prawym panelu i zaznacz odpowiednie pole wyboru w oknie Opcje 
wyszukiwania z pulpitu. Po pomyślnej rejestracji wtyczki program Seagate DiscWizard wyświetli 
okno informacyjne „Rejestracja wtyczki udała się”. 

2. Możesz sprawdzić, czy obsługa formatu tib jest włączona. Kliknij prawym przyciskiem myszy 
ikonę usługi wyszukiwania systemu Windows umieszczoną na pasku zadań, a następnie wybierz z 
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menu kontekstowego pozycję Opcje wyszukiwania z pulpitu systemu Windows. Pojawi się 
poniższe okno. Sprawdź, czy lista Uwzględnione lokalizacje zawiera element „tib://”. 

Aby otworzyć okno Opcje indeksowania w systemie Windows Vista, otwórz Panel sterowania, a następnie 
kliknij dwukrotnie ikonę Opcje indeksowania. Zawartość i wygląd opcji indeksowania w systemie Windows 
Vista różnią się nieznacznie, jednak większość poniższych informacji ma zastosowanie także w tym 
systemie. 
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3. Kliknij Zaawansowane, wybierz kartę Typy plików, a następnie sprawdź, czy jest wybrane 

rozszerzenie tib, a w polu Opis filtru widnieje tekst „.tib IFilter”. Wybierz Indeksuj właściwości i 
zawartość pliku. 

 



Copyright © Acronis, Inc. 85 

 

 
4. Kliknij przycisk OK i w otwartym oknie Opcje indeksowania sprawdź, czy dyski, na których 

przechowywane są archiwa kopii zapasowych tib, znajdują się na liście „Uwzględnione 
lokalizacje”. Jeżeli lista nie zawiera tych dysków, pliki tib nie będą indeksowane. Aby uwzględnić 
te dyski, kliknij Modyfikuj i wybierz je w wyświetlonym oknie. 

 

Usługa wyszukiwania systemu Windows może również indeksować kopie zapasowe znajdujące się w udziale 
sieciowym. W tym celu wystarczy dodać udział do listy Uwzględnione lokalizacje, wpisując odpowiednią ścieżkę 
UNC po wybraniu karty Dodawanie lokalizacji UNC w oknie Opcje zaawansowane. 



86 Copyright © Acronis, Inc. 

 

 
Usługa wyszukiwania systemu Windows może potrzebować trochę czasu na zaindeksowanie 
wszystkich plików tib zapisanych na dyskach twardych komputera i dodanie informacji do bazy 
danych indeksów. Czas ten zależy od liczby archiwów tib oraz liczby zawartych w nich plików. Po 
zakończeniu indeksowania narzędzie Wyszukiwanie z pulpitu umożliwi wyszukiwanie plików w 
archiwach kopii zapasowych tib. Wyszukiwarki w narzędziu Wyszukiwanie z pulpitu i systemie 
Windows Vista mają podobne funkcje, chociaż wyniki wyszukiwania są przedstawianie w nieco inny 
sposób: 

 

Wyniki wyszukiwania w usłudze wyszukiwania systemu Windows 

 

Wyniki wyszukiwania w systemie Windows Vista 
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14  Inne operacje 

14.1  Sprawdzanie poprawności archiwów kopii 
zapasowych 

Sprawdzanie poprawności ma na celu upewnienie się, czy z określonej kopii zapasowej można będzie 
odzyskać dane. Kiedy wybierasz do sprawdzenia poprawności: 

 pełną kopię zapasową, program sprawdza poprawność tylko pełnej kopii zapasowej. 

 przyrostową kopię zapasową, program sprawdza poprawność wstępnej pełnej kopii zapasowej, 
wybranej przyrostowej kopii zapasowej i całego ciągu (jeśli jest) kopii zapasowych prowadzących 
do wybranej przyrostowej kopii zapasowej.  

Takie informacje mogą się przydać w sytuacji, kiedy okazuje się, że archiwum kopii zapasowej 
zawierające pełną kopię zapasową i ciąg kopii przyrostowych jest uszkodzone. Aby rozwiązać 
problem dotyczący archiwum, wykonaj poniższe czynności. Najpierw sprawdź poprawność pełnej 
kopii zapasowej. Jeśli jest uszkodzona, archiwum na nic się nie przyda. Jeśli nie jest uszkodzona, 
sprawdzaj poprawność przyrostowych kopii zapasowych (zaczynając od najstarszej), aż znajdziesz 
przyczynę problemu. Wszystkie przyrostowe kopie zapasowe wykonane po utworzeniu uszkodzonej 
kopii nie nadają się do użytku, ale odzyskanie danych z wcześniejszych kopii zapasowych powinno się 
udać. 

Do sprawdzania poprawności służy Kreator sprawdzania poprawności. 

1. Aby sprawdzić poprawność archiwum, kliknij Odzyskiwanie na pasku bocznym. 

2. Wybierz archiwum do sprawdzenia poprawności i kliknij Sprawdź poprawność na pasku narzędzi.  

3. Kliknięcie Kontynuuj spowoduje uruchomienie procedury sprawdzania poprawności. Po 
zakończeniu sprawdzania poprawności zostanie wyświetlone okno wyników tego procesu. 
Klikając Anuluj, można anulować sprawdzanie. 

 

14.2  Wyświetlanie dzienników 

Program Seagate DiscWizard zawiera ekran dzienników umożliwiający podgląd jego dzienników 
roboczych. W dziennikach znajdują się informacje dotyczące na przykład wyników tworzenia kopii 
zapasowej i sprawdzania poprawności, łącznie z przyczynami ewentualnych awarii. 

W przypadku większości operacji programu Seagate DiscWizard w dziennikach są rejestrowane 
odpowiednie wpisy, ale dzienniki nie są używane do montowania/odmontowywania obrazów i 
tworzenia nośnika startowego. 

Dzienniki zawierają tylko część informacji na temat operacji tworzenia kopii zapasowej. Pozostałe 
informacje dotyczące działania tych funkcji są zapisywane w ich własnych dziennikach. Ten dziennik 
nie jest dostępny dla użytkowników, ponieważ jest przeznaczony dla pracowników pomocy 
technicznej firmy Seagate w celu ułatwienia rozwiązywania problemów zgłoszonych przez 
użytkowników w zakresie tych funkcji. Jest on zawarty w raporcie systemowym Seagate. 

Aby wyświetlić ekran Dziennik, wybierz Dziennik na pasku bocznym. Domyślnie ekran jest otwierany 
z wybraną kartą Dziennik. Na karcie są wyświetlane dzienniki z wybranego dnia. Jeżeli w danym dniu 
nie powstały dzienniki, pojawia się stosowny komunikat. 
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Daty zadań zakończonych błędami oraz zadań wykonanych pomyślnie są oznaczone w kalendarzu 
kolorowymi znacznikami. 

Za pomocą przycisków ze strzałkami w lewo i w prawo znajdujących się z boku kalendarza można 
przeglądać miesiące wyświetlane w kalendarzu. W przypadku przejścia o kilka miesięcy w tył lub w 
przód można kliknąć przycisk Dzisiaj, aby szybko powrócić do bieżącego miesiąca i daty. 

Kliknięcie dowolnej daty przeszłej powoduje wyświetlenie karty Dziennik i dzienników z wybranego 
dnia. Jeżeli w danym dniu nie powstały dzienniki, pojawia się stosowny komunikat. 

Po otwarciu karty Dziennik w górnym panelu wyświetlany jest kalendarz, a w panelu dolnym — 
zawartość dzienników. 

 

Aby wyświetlić dzienniki z żądanego okresu, wybierz ten okres, klikając przyciski w prawo w polach 
Od i Do znajdujących się w obszarze Pokaż za okres. Po kliknięciu strzałki w polu Od zostanie 
wyświetlony kalendarz, z którego można wybrać pierwszy dzień żądanego okresu, klikając go 
dwukrotnie. W ten sam sposób w polu Do można wskazać ostatni dzień żądanego okresu. W 
podręcznych kalendarzach za pomocą przycisków strzałek w lewo i w prawo znajdujących się w 
obszarze miesiąca można zmieniać miesiące i lata. Ponadto początkową i końcową datę okresu 
można wprowadzić bezpośrednio w odpowiednich polach. Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie dzienniki, 
kliknij przycisk Pokaż wszystkie. 

Aby usunąć wpis z dziennika, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń umieszczony na pasku narzędzi. Aby 
usunąć wszystkie wpisy dziennika, kliknij przycisk Usuń wszystkie. Możesz również zapisać wpis 
dziennika w pliku, klikając przycisk Zapisz. Aby zapisać w pliku wszystkie dzienniki, kliknij przycisk 
Zapisz wszystko. 

Jeżeli jakikolwiek krok wymieniony w dzienniku został przerwany z powodu błędu, odpowiedni 
dziennik jest oznaczony czerwonym kółkiem z białym krzyżykiem w środku. 

Trzy przyciski znajdujące się z prawej strony służą do filtrowania komunikatów: biały krzyżyk 
w czerwonym kółku odfiltrowuje komunikaty o błędach, wykrzyknik w żółtym trójkącie — 
ostrzeżenia, a litera „i” w niebieskim kółku — komunikaty informacyjne. 

Aby szczegóły bieżącego kroku były lepiej widoczne, można ukryć kalendarz, klikając przycisk strzałki 
w górę w prawym górnym rogu panelu kalendarza. Spowoduje to powiększenie obszaru wyświetlania 
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dzienników. Aby ponownie otworzyć kalendarz, kliknij przycisk strzałki w dół znajdujący się w 
prawym górnym rogu panelu kalendarza. 

14.3  Zarządzanie archiwami kopii zapasowych 

Po pewnym czasie zazwyczaj chcesz (lub musisz) uporządkować archiwa kopii zapasowych. Może na 
przykład chodzić o zwolnienie miejsca na dysku na nowe kopie zapasowe przez usunięcie najstarszych 
lub już niepotrzebnych kopii. Ponieważ obecnie program Seagate DiscWizard przechowuje informacje 
o archiwach kopii zapasowych w bazie metadanych, archiwami należy zarządzać (np. usuwać lub 
przenosić niektóre z nich) za pomocą narzędzi dostępnych w programie, a nie przy użyciu 
Eksploratora Windows. Aby zarządzać archiwami kopii zapasowych, przejdź do ekranu Zarządzanie 
odzyskiwaniem danych i kopiami zapasowymi, wybierając Odzyskiwanie na pasku bocznym. 

Na karcie Kopie zapasowe dysków są wyświetlane kopie zapasowe obrazów. 

 

Menu skrótów wyświetlone po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybranego archiwum 
udostępnia następujące polecenia dotyczące kopii zapasowych:  

 Eksploruj — zobacz Eksplorowanie archiwów i montowanie obrazów (s. 73) 

 Odzyskaj — zobacz Kreator odzyskiwania — informacje szczegółowe (s. 63) 

 Sprawdź poprawność archiwum — zobacz Sprawdzanie poprawności archiwów kopii 
zapasowych (s. 87) 

 Zamontuj obraz (dotyczy tylko obrazów) — zobacz Montowanie obrazu (s. 73) 

 Edytuj komentarze — edytowanie komentarzy wprowadzonych podczas tworzenia kopii 
zapasowej 

 Zmień nazwę — zmiana nazwy archiwów kopii zapasowych lub poszczególnych kopii zapasowych 
(nazwa kopii zapasowej zostanie zmieniona tylko w bazie metadanych programu; nazwa pliku 
kopii zapasowej pozostanie bez zmian) 

 Przenieś — zobacz Przenoszenie archiwów kopii zapasowych (s. 90) 

 Usuń — zobacz Usuwanie archiwów kopii zapasowych (s. 90) 

 Szczegóły — wyświetlanie szczegółowych informacji na temat wybranej kopii zapasowej 
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14.4  Przenoszenie archiwów kopii zapasowych 

Obecnie program Seagate DiscWizard umożliwia przenoszenie archiwów kopii zapasowych do innej 
lokalizacji. Może się to przydać, jeśli chcesz zwolnić miejsce na nową kopię zapasową, ale zatrzymać 
wcześniejsze archiwum kopii zapasowej w innej lokalizacji (np. w udziale sieciowym). Inny możliwy 
scenariusz — chcesz odzyskać dysk używany do przechowywania archiwów. Ponieważ program nie 
może przeprowadzić odzyskiwania, jeśli archiwum kopii zapasowej jest na tym samym dysku, który 
chcesz odzyskać, trzeba przenieść archiwum na inny dysk twardy. 

1. Wybierz archiwum do przeniesienia po kliknięciu Odzyskiwanie na pasku bocznym. 

2. Aby przenieść archiwum, wybierz je na ekranie Zarządzanie odzyskiwaniem danych i kopiami 
zapasowymi. Jeśli archiwum składa się z kilku kopii zapasowych, możesz wybrać dowolną z nich, 
ponieważ program Seagate DiscWizard zawsze przenosi całe archiwum. 

3. Po dokonaniu wyboru kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Przenieś w menu skrótów. 

4. Po zakończeniu przenoszenia ścieżka do archiwum się zmieni w kolumnie Ścieżka na ekranie 
Zarządzanie odzyskiwaniem danych i kopiami zapasowymi. 

 

14.5  Usuwanie archiwów kopii zapasowych 

Niepotrzebne kopie zapasowe oraz ich archiwa można usuwać. Ponieważ program Seagate 
DiscWizard przechowuje informacje o archiwach kopii zapasowych w bazie metadanych, usunięcie 
zbędnych plików archiwalnych przy użyciu Eksploratora Windows nie spowoduje usunięcia informacji 
o tych archiwach z bazy danych i program Seagate DiscWizard będzie uznawał je za istniejące. Może 
to spowodować błędy, gdy program spróbuje wykonać operacje na nieistniejących kopiach 
zapasowych. Z tego powodu zbędne kopie zapasowe oraz archiwa kopii zapasowych należy usuwać 
wyłącznie przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Seagate DiscWizard. Aby usunąć całe archiwum 
kopii zapasowych, zaznacz je i z paska narzędzi wybierz opcję Usuń lub prawym przyciskiem myszy 
kliknij pełną kopię zapasową i z menu kontekstowego wybierz opcję Usuń. Wyświetli się następujący 
ekran: 

 

Jeśli klikniesz Usuń, program usunie archiwum kopii zapasowej z bazy metadanych i z dysku 
twardego. 
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15  Przenoszenie systemu na nowy dysk 

15.1  Informacje ogólne 

Wcześniej czy później większość użytkowników komputerów stwierdza, że ich dysk twardy jest zbyt 
mały. Jeżeli zabraknie miejsca na dane, możliwe jest rozbudowanie komputera o nowy dysk, tak jak 
to opisano w następnym rozdziale. 

Jednak czasami zdarza się, że dysk twardy nie zawiera wystarczającej ilości miejsca na system 
operacyjny i zainstalowane aplikacje, co uniemożliwia aktualizacje oprogramowania i instalowanie 
nowych aplikacji. Wówczas należy przenieść system na nowy dysk twardy o większej pojemności. 

Aby przenieść system, należy najpierw zainstalować dysk w komputerze (szczegółowe informacje 
znajdują się w rozdziale Dyski twarde i sekwencja startowa (s. 109)). Jeżeli w komputerze nie ma 
miejsca na kolejny dysk twardy, można tymczasowo umieścić go na miejscu napędu CD lub użyć 
połączenia USB i podłączyć go jako docelowy dysk zewnętrzny. Jeżeli nie jest to możliwe, można 
sklonować dysk twardy, tworząc obraz dysku i odzyskując go na nowym dysku twardym o większych 
partycjach. 

Dostępne są dwa tryby przenoszenia: automatyczny i ręczny. 

W trybie automatycznym użytkownik wykonuje jedynie kilka prostych działań, aby przenieść dane (w 
tym także partycje, foldery i pliki) na nowy dysk i ustawić go jako startowy, jeżeli oryginalny dysk 
również był dyskiem startowym. 

Jedyną różnicą między dyskami będzie ich rozmiar — partycje na nowym dysku będą większe. 
Wszystkie pozostałe cechy, w tym zainstalowane systemy operacyjne, dane, etykiety dysków, 
ustawienia i aplikacje, będą takie same. 

W trybie automatycznym jest to jedyny rezultat możliwy do uzyskania. Program może tylko zduplikować układ 
oryginalnego dysku na nowym dysku twardym. Aby uzyskać inny rezultat, należy odpowiedzieć na dodatkowe 
pytania związane z parametrami klonowania. 

Tryb ręczny zapewnia większą elastyczność przy przenoszeniu danych. Można wybrać metodę 
przenoszenia partycji i danych: 

 bez zmian 

 miejsce na nowym dysku jest proporcjonalnie rozdzielane między partycje starego dysku 

 miejsce na nowym dysku jest rozdzielane ręcznie 

Na ekranach programu uszkodzone partycje są oznaczone białym krzyżykiem w czerwonym kółku 
umieszczonym w lewym górnym rogu ekranu. Przed rozpoczęciem klonowania należy sprawdzić tego 
typu dyski pod kątem występowania błędów i rozwiązać ewentualne problemy za pomocą 
odpowiednich narzędzi systemowych. 

Obecna wersja programu Seagate DiscWizard nie obsługuje klonowania dysków dynamicznych. 
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15.2  Ochrona 

Należy pamiętać, że nagły zanik napięcia lub wciśnięcie przycisku RESET podczas transferu spowoduje 
przerwanie procesu i trzeba będzie ponownie go przeprowadzić. 

Dane nie zostaną usunięte z oryginalnego dysku, ponieważ w procesie klonowania są one wyłącznie 
odczytywane (partycje nie są modyfikowane ani nie jest zmieniany ich rozmiar). Wykonanie 
procedury transferu systemu nie powoduje żadnych zmian na oryginalnym dysku. Ukończywszy 
procedurę, można sformatować stary dysk lub bezpiecznie wymazać z niego dane. Zadania te można 
wykonać za pomocą narzędzi systemu Windows lub programu Seagate DriveCleanser. 

Niemniej jednak nie jest zalecane usuwanie danych ze starego dysku twardego, dopóki nie będzie 
pewności, że zostały one pomyślnie przeniesione na nowy dysk i komputer jest prawidłowo 
uruchamiany oraz wszystkie aplikacje funkcjonują prawidłowo. 
 

15.3  Transfer danych 

Aby osiągnąć najlepsze wyniki, zainstaluj dysk docelowy (nowy) w odpowiednim miejscu, a dysk 
źródłowy w innej lokalizacji (np. w zewnętrznej obudowie USB). To zalecenie jest szczególnie ważne 
w przypadku komputerów przenośnych.  

Aby rozpocząć klonowanie, w menu głównym programu wybierz Narzędzia → Klonuj dysk. 
 

15.3.1 Wybieranie trybu klonowania 

Pojawi się okno Tryb klonowania. 

 

W większości przypadków zaleca się korzystanie z trybu automatycznego. Tryb ręczny może być 
przydatny, gdy zachodzi potrzeba modyfikacji układu partycji dysku. 

Jeżeli do komputera podłączone są dwa dyski, z których tylko jeden zawiera partycje, program 
automatycznie rozpozna dysk spartycjonowany jako dysk źródłowy, a drugi jako docelowy. Wówczas 
następne kroki zostaną pominięte i pojawi się ekran podsumowania procesu klonowania. 
 



Copyright © Acronis, Inc. 93 

 

 

15.3.2 Wybieranie dysku źródłowego 

Jeżeli program wykryje kilka spartycjonowanych dysków, konieczne będzie wskazanie dysku 
źródłowego (np. starszego dysku z danymi). 

 

Przy użyciu informacji wyświetlanych w tym oknie (numer dysku, pojemność, etykieta, informacje o 
partycjach i systemie plików) możesz zdefiniować dysk źródłowy i docelowy. 
 

15.3.3 Wybieranie dysku docelowego 

Po wybraniu dysku źródłowego wybierz dysk docelowy, na który zostaną skopiowane dane. 

 

Dysk wybrany w poprzednim kroku jako źródłowy będzie wyszarzony i niedostępny. 

Jeżeli jeden z dysków nie jest podzielony na partycje, program automatycznie rozpozna go jako dysk docelowy i 
pominie ten krok. 
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15.3.4 Dysk docelowy podzielony na partycje 

Na tym etapie program sprawdzi, czy dysk docelowy jest pusty. Jeżeli tak nie będzie, pojawi się okno 
potwierdzenia z informacją, że dysk docelowy zawiera partycje, na których mogą się znajdować 
ważne dane. 

 

Aby potwierdzić usunięcie partycji, kliknij OK. 

Na tym etapie nie są wykonywane żadne faktyczne zmiany ani operacje niszczenia danych! Program jedynie 
rozplanowuje proces klonowania. Wszystkie zmiany zostaną wprowadzone dopiero po kliknięciu Kontynuuj. 

Jeżeli został wybrany tryb automatyczny, nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności, 
a program wyświetli okno z podsumowaniem procesu klonowania. 
 

15.3.5 Wybór metody przenoszenia partycji 

W ręcznym trybie klonowania program Seagate DiscWizard umożliwia wybór następujących metod 
przenoszenia danych: 

 Bez zmian 

 Proporcjonalnie — miejsce na nowym dysku jest proporcjonalnie rozdzielane między klonowane 
partycje 
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 Ręcznie — można samodzielnie określić nowy rozmiar i inne parametry 

 

Po wybraniu opcji przenoszenia „Jak widać” dla każdej starej partycji zostanie utworzona nowa 
partycja o identycznym rozmiarze i typie, systemie plików oraz etykiecie. Miejsce nieużywane nie 
zostanie przydzielone. Następnie nieprzydzielonego miejsca będzie można użyć do tworzenia nowych 
partycji lub zwiększania istniejących partycji przy użyciu odpowiednich narzędzi. 

Ogólnie nie zaleca się przenoszenia danych metodą „Jak widać”, ponieważ na nowym dysku 
pozostaje wówczas duża ilość nieprzydzielonego miejsca. Użycie metody „Jak widać” powoduje, że 
program Seagate DiscWizard przenosi nieobsługiwane i uszkodzone systemy plików. 

Po wybraniu opcji przenoszenia „Proporcjonalna” każda z przenoszonych partycji zostanie 
zwiększona zgodnie z proporcją pojemności starego i nowego dysku. 

Partycje FAT16 są zwiększane w mniejszym stopniu niż inne, ponieważ mają limit rozmiaru równy 
4 GB. 

W zależności od wybranych wcześniej opcji program wyświetli okno z podsumowaniem klonowania 
lub krok umożliwiający zmianę układu dysku (zobacz poniżej). 
 

15.3.6 Metoda migracji 

Program Seagate DiscWizard umożliwia wybranie układu partycji na dysku docelowym po 
zakończeniu operacji klonowania. Aby poznać dostępne opcje, zobacz rozdział Jeśli w systemie 
znajduje się nowy dysk twardy o dużej pojemności (> 2 TB) (s. 18). 
 

15.3.7 Klonowanie z ręcznym partycjonowaniem 

Ręczna metoda przenoszenia umożliwia zmianę rozmiaru partycji na nowym dysku. Domyślnie 
program zmienia rozmiar proporcjonalnie. W następnym oknie wyświetlany jest układ nowego dysku. 
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Poza numerem dysku twardego wyświetlana jest jego pojemność, etykieta oraz informacje o 
partycjach i systemie plików. Różne typy partycji, w tym podstawowa, logiczna oraz nieprzydzielone 
miejsce, są oznaczane różnymi kolorami. 

 

Najpierw wybierz partycję, której rozmiar chcesz zmienić, i na pasku narzędzi kliknij opcję Edytuj. 
Zostanie otwarte okno Ustawienia partycji, które umożliwia zmianę rozmiaru i lokalizacji partycji. 

 

W tym celu możesz wprowadzić odpowiednie wartości w polach Wolne miejsce przed, Rozmiar 
partycji, Wolne miejsce po lub przeciągnąć partycję albo jej granice myszą. 

Jeżeli kursor zmieni kształt na dwie pionowe linie ze strzałkami skierowanymi w lewo i w prawo, 
będzie wskazywać granicę partycji. Wówczas można go przeciągnąć w celu zwiększenia lub 
zmniejszenia rozmiaru partycji. Jeżeli kursor zmieni kształt na cztery strzałki, będzie wskazywać samą 
partycję. Wówczas można go przeciągnąć w lewo lub w prawo (o ile partycja sąsiaduje z 
nieprzydzielonym miejscem). 
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Po wprowadzeniu nowej lokalizacji i rozmiaru kliknij Akceptuj. Ponownie pojawi się okno Zmień 
układ dysku. W celu uzyskania żądanego układu mogą być wymagane kolejne zmiany rozmiaru i 
lokalizacji partycji. 
 

15.3.8 Podsumowanie klonowania 

Okno z podsumowaniem procesu klonowania zawiera graficzną ilustrację (w postaci prostokątów) 
układu dysku źródłowego (partycji i nieprzydzielonego miejsca) oraz dysku docelowego. Oprócz 
numeru dysku dostępne są dodatkowe informacje: jego pojemność, etykieta, partycje i system 
plików. Typ partycji — podstawowa, logiczna — i nieprzydzielone miejsce są oznaczone różnymi 
kolorami. 

 

Klonowanie dysku zawierającego aktywny system operacyjny wymaga ponownego uruchomienia 
komputera. W takim przypadku po kliknięciu Kontynuuj zostanie wyświetlona prośba o 
potwierdzenie ponownego uruchomienia. Anulowanie ponownego uruchomienia komputera 
spowoduje anulowanie całej procedury. Po zakończeniu procesu klonowania program zaproponuje 
wyłączenie komputera przez naciśnięcie dowolnego klawisza. Umożliwi to zmianę położenia zworek 
master/slave i wyjęcie jednego z dysków twardych. 

Klonowanie dysku niezawierającego systemu operacyjnego lub dysku zawierającego system w danej 
chwili nieaktywny nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Gdy klikniesz Kontynuuj, 
program Seagate DiscWizard rozpocznie klonowanie starego dysku na nowy, wyświetlając postęp 
operacji w specjalnym oknie. Proces można zatrzymać, klikając Anuluj. Wówczas konieczne będzie 
ponowne utworzenie partycji na nowym dysku i jego sformatowanie lub powtórzenie procesu 
klonowania. Po zakończeniu klonowania zostanie wyświetlony komunikat zawierający wyniki tego 
procesu. 
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16  Dodawanie nowego dysku twardego 

Jeżeli na komputerze zacznie brakować miejsca na dane, można wymienić stary dysk na nowy o 
większej pojemności (przenoszenie danych na nowy dysk omówiono w poprzednim rozdziale) lub 
dodać nowy dysk wyłącznie do przechowywania danych, pozostawiając system operacyjny na starym 
dysku. Jeżeli komputer ma wnękę na kolejny dysk, łatwiej jest dodać dysk na dane niż sklonować dysk 
systemowy. 

Aby dodać nowy dysk, najpierw musisz zainstalować go w komputerze. 
 

16.1  Wybieranie dysku twardego 

Aby uruchomić Kreator dodawania nowego dysku, z menu głównego programu wybierz Narzędzia → 
Dodaj nowy dysk. 

Wybierz dysk, który został dodany do komputera. 

 

Jeżeli nowy dysk zawiera partycje, wyświetlone zostanie okno zawierające ostrzeżenie. Aby dodanie 
go było możliwe, należy najpierw usunąć partycje. W tym celu kliknij OK, aby kontynuować. 
 

16.2  Tworzenie nowych partycji 

Następnie na ekranie zostanie wyświetlony bieżący układ partycji. Początkowo całe miejsce na dysku 
jest nieprzydzielone. Zmieni się to po dodaniu nowych partycji. 

Aby utworzyć partycję, kliknij Utwórz nową partycję na pasku narzędzi i ustaw lokalizację oraz 
rozmiar nowej partycji. W tym celu możesz zarówno wprowadzić odpowiednie wartości w polach 
Wolne miejsce przed, Rozmiar partycji, Wolne miejsce po, jak i przeciągnąć partycję albo jej granice 
myszą. 

Jeżeli kursor zmieni kształt na dwie pionowe linie ze strzałkami skierowanymi w lewo i w prawo, 
będzie wskazywać granicę partycji. Wówczas można go przeciągnąć w celu zwiększenia lub 
zmniejszenia rozmiaru partycji. Jeżeli kursor zmieni kształt na cztery strzałki, będzie wskazywać samą 
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partycję. Wówczas można go przeciągnąć w lewo lub w prawo (o ile partycja sąsiaduje 
z nieprzydzielonym miejscem). 

Wybierz system pliki dla partycji. Możesz wybrać dowolną literę oznaczającą partycję (lub pozostawić 
literę domyślną) i w odpowiednim polu wprowadzić etykietę nowej partycji. Na końcu wybierz typ 
partycji. 

 

Po kliknięciu przycisku Zaakceptuj nastąpi powrót do ekranu tworzenia partycji. Sprawdź otrzymane 
ustawienia partycji i rozpocznij tworzenie kolejnej, ponownie klikając opcję Utwórz nową partycję. 
Ponadto klikając przycisk Edytuj na pasku narzędzi, możesz edytować ustawienia nowej partycji, a 
klikając przycisk Usuń — usunąć ją. 

Jeżeli całe nieprzydzielone miejsce na dysku zostanie przypisane nowej partycji, przycisk Utwórz nową partycję 
zniknie. 
 

16.3  Wybieranie tabeli partycji 

Program Seagate DiscWizard umożliwia wybranie układu partycji na nowym dysku po zakończeniu 
operacji dodawania nowego dysku: 

 GPT (GUID Partition Table — tabela partycji GUID) — standard układu tabeli partycji na 
dyskach twardych. GPT pozwala na używanie dysków/partycji o rozmiarze nawet 9,4 ZB 
(9,4 × 10^21 bajtów). 

 MBR (Master Boot Record — główny rekord startowy) — 512-bajtowy sektor startowy, 
będący pierwszym sektorem dysku twardego, w którym znajduje się podstawowa tabela 
partycji dysku. 

Używając tego kreatora, można wybrać układ partycji: 

 Utwórz na dysku tabelę partycji GPT — ta operacja jest zalecana, ponieważ układ partycji GPT 
obsługuje dyski twarde o pojemności większej niż 2 TB. Należy jednak pamiętać, że taki dysk nie 
będzie dostępny w 32-bitowym systemie Windows XP. 

 Utwórz na dysku tabelę partycji MBR — gdy pojemność dysku twardego jest większa niż 2 TB, po 
zakończeniu operacji dodawania nowego dysku pozostały obszar na dysku nie będzie podzielony 
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na partycje. Po zakończeniu operacji można uruchomić narzędzie Seagate Extended Capacity 
Manager, aby przydzielić całe miejsce na dysku. 

16.4  Podsumowanie dodawania dysku 

Klikając przycisk Dalej po utworzeniu żądanego układu partycji, wyświetlisz podsumowanie 
dodawania dysku. Podsumowanie to zawiera listę operacji, które zostaną wykonane na dyskach. 

 

Po kliknięciu Kontynuuj program Seagate DiscWizard rozpocznie tworzenie nowych partycji, 
sygnalizując postęp w specjalnym oknie. Proces można zatrzymać, klikając Anuluj. Wówczas 
konieczne będzie ponowne utworzenie partycji i sformatowanie nowego dysku lub powtórzenie 
procesu dodawania dysku. 
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17  Bezpieczeństwo i prywatność 

W skład programu Seagate DiscWizard wchodzą narzędzia do bezpiecznego niszczenia danych z 
całego dysku twardego lub poszczególnych partycji. 

Narzędzia te zapewniają ochronę informacji poufnych, a także pomagają zachować prywatność 
podczas pracy na komputerze, ponieważ usuwają wszelkie ślady wykonanych przez Ciebie czynności 
(zapisane w różnych plikach systemowych), łącznie z tymi, o których nawet nie wiesz. Odnosi się to 
również do nazw użytkownika i haseł.  

Jeśli chcesz bezpiecznie usunąć dane znajdujące się na wybranych partycjach/dyskach, aby ich 
odzyskanie nie było możliwe, uruchom moduł Seagate DriveCleanser. 
 

17.1  Seagate DriveCleanser 

Wiele systemów operacyjnych nie zawiera narzędzi do bezpiecznego niszczenia danych, więc 
usunięte pliki można łatwo odzyskać za pomocą nieskomplikowanych aplikacji. Nawet pełne 
sformatowanie dysku nie zapewnia trwałego zniszczenia poufnych danych. 

Narzędzie Seagate DriveCleanser gwarantuje trwałe zniszczenie danych znajdujących się na 
wybranych dyskach twardych lub partycjach. Program umożliwia wybór jednej spośród kilku metod 
niszczenia danych, w zależności od ważności danych poufnych. 

Aby uruchomić narzędzie Seagate DriveCleanser, wybierz Narzędzia → Seagate DriveCleanser w 
głównym menu programu. Narzędzie Seagate Acronis DriveCleanser umożliwia: 

 czyszczenie wybranych dysków twardych lub partycji przy użyciu gotowych metod, 

 tworzenie i uruchamianie niestandardowych metod czyszczenia dysku twardego. 

Działanie narzędzia Seagate DriveCleanser opiera się na kreatorze, który tworzy skrypt wszystkich 
operacji na dysku twardym, dlatego żadne dane nie są niszczone aż do kliknięcia Kontynuuj w oknie 
Podsumowanie. Na dowolnym etapie kreatora można powrócić do poprzedniego kroku i wybrać inne 
dyski bądź partycje lub metody niszczenia danych. 

Najpierw należy wybrać partycje dysku twardego, na których mają być niszczone dane. 
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Aby wybrać partycję, kliknij odpowiedni prostokąt. W prawym górnym rogu wyświetli się czerwony 
znacznik oznaczający wybranie partycji. 

Do niszczenia danych możesz wybrać cały dysk twardy lub kilka dysków. W tym celu kliknij prostokąt 
odpowiadający dyskowi twardemu (z ikoną urządzenia, numerem dysku i pojemnością). 

Można wybrać jednocześnie kilka partycji znajdujących się na różnych dyskach twardych lub na kilku 
dyskach, jak również nieprzydzielone miejsce na dyskach. 

Kliknij Dalej, aby kontynuować. 

Jeżeli w skład dysków lub partycji wchodzą dyski lub partycje systemowe, wyświetlone zostanie okno 
zawierające ostrzeżenie. 

 

Uwaga: kliknięcie OK w oknie z ostrzeżeniem, a następnie Kontynuuj w oknie podsumowania 
spowoduje wymazanie partycji systemowej zawierającej system operacyjny Windows. 

Narzędzie Seagate DriveCleanser korzysta z wielu najbardziej popularnych metod niszczenia danych, 
które zostały szczegółowo opisane w sekcji Metody wymazywania dysku twardego niniejszego 
podręcznika. Aby utworzyć niestandardowy algorytm niszczenia danych, wybierz opcję 
Niestandardowy… i przejdź do sekcji Tworzenie niestandardowych algorytmów niszczenia danych.  
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Po wybraniu lub utworzeniu metody wymazywania dysku kliknij Dalej, aby kontynuować. W 
narzędziu Seagate DriveCleanser zostanie wyświetlone podsumowanie dotyczące zadań niszczenia 
danych. Po zaznaczeniu pola Wymaż wybrane partycje nieodwracalnie można kliknąć Kontynuuj lub 
kliknąć Opcje, aby wybrać czynność, która zostanie wykonana po wymazaniu partycji z danymi 
wybranymi do zniszczenia, o ile czynność domyślna, tj. formatowanie, jest nieodpowiednia. 

W oknie Czynności po wymazywaniunarzędzia Seagate DriveCleanser są dostępne trzy opcje: 

 Brak czynności — tylko zniszczenie danych przy użyciu metody wybranej poniżej 

 Usuń partycje — zniszczenie danych i usunięcie partycji 

 Formatuj — niszczenie danych i formatowanie partycji (ustawienie domyślne) 

 

W tym przykładzie przełącznik jest ustawiony w pozycji Formatuj. Umożliwia to przeglądanie 
wyników operacji niszczenia danych na partycji oraz jej formatowania. 

Nie można usunąć partycji z dysków dynamicznych i dysków GPT. 

Do tego miejsca możesz zmienić parametry tworzonego zadania. Kliknięcie przycisku Kontynuuj po 
wybraniu czynności po wymazywaniu spowoduje wykonanie zadania (jeśli przycisk Kontynuuj jest 
niedostępny, kliknij przycisk Zakończ na pasku bocznym i zaznacz pole wyboru Wymaż wybrane 
partycje nieodwracalnie, aby odblokować przycisk Kontynuuj). Narzędzie Seagate DriveCleanser 
wykona wszystkie czynności niezbędne do zniszczenia zawartości wybranej partycji lub dysku. Po 
wykonaniu tej operacji wyświetlony zostanie komunikat informujący o pomyślnym zniszczeniu 
danych. 

Narzędzie Seagate DriveCleanser zawiera jeszcze jedną przydatną funkcję — pozwala oszacować 
wyniki zastosowania danej metody niszczenia danych na dysku twardym lub na partycji. Aby 
wyświetlić informacje o stanie wyczyszczonych dysków lub partycji, wybierz Narzędzia na pasku 
bocznym. W obszarze narzędzia Seagate DriveCleanser w prawym panelu znajduje się łącze Wyświetl 
bieżący stan dysków twardych. Kliknij to łącze, a następnie wybierz partycję, której wyniki 
czyszczenia chcesz przeglądać. Zostanie uruchomione zintegrowane narzędzie Seagate Disc Editor (w 
trybie tylko do odczytu). 
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Wspomniane powyżej algorytmy charakteryzują się różnymi stopniami niszczenia danych poufnych. Z 
tego względu wygląd dysku lub partycji po zakończeniu niszczenia danych zależy od wybranej 
metody. Jednak obraz faktycznie wyświetlany na ekranie to sektory dysku wypełnione zerami lub 
symbolami losowymi. 

 
 

17.2  Tworzenie indywidualnych algorytmów niszczenia 
danych 

Narzędzie Seagate DriveCleanser umożliwia tworzenie indywidualnych algorytmów do wymazywania 
danych z dysków twardych. Chociaż program udostępnia kilka poziomów niszczenia danych, można 
utworzyć własny algorytm. Jest to zalecane tylko w przypadku użytkowników znających zasady 
niszczenia danych stosowane w metodach bezpiecznego wymazywania danych. 
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Aby utworzyć niestandardową metodę wymazywania danych z dysku twardego, wybierz opcję 
„Niestandardowy” z listy rozwijanej w oknie Wybór algorytmu. W kreatorze narzędzia DriveCleanser 
będą wówczas dostępne nowe wymagane kroki, pozwalające utworzyć nowy algorytm niszczenia 
danych odpowiadający konkretnym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa. 

 

Po utworzeniu metody niestandardowej można zapisać utworzony algorytm. Przyda się to, jeżeli 
zamierzasz użyć algorytmu ponownie. 

Aby zapisać algorytm, należy nadać mu nazwę pliku, a także wskazać docelowy folder w drzewie 
wyświetlonym w lewym panelu. 

Każdy algorytm niestandardowy jest przechowywany w osobnym pliku. W przypadku próby zapisania nowego 
algorytmu w istniejącym pliku zawartość tego pliku zostanie usunięta. 

Po utworzeniu i zapisaniu algorytmu niszczenia danych w narzędziu Seagate DriveCleanser można go 
później użyć w następujący sposób: 

 W oknie Wybór algorytmu z listy rozwijanej wybierz opcję Załaduj z pliku i wybierz plik 
zawierający parametry niestandardowego algorytmu niszczenia danych. Domyślnie pliki tego 
rodzaju mają rozszerzenie *.alg. 
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18  Rozwiązywanie problemów 

W tej sekcji 
Ogólne ................................................................................................................................. 106 
Problemy dotyczące instalacji ............................................................................................. 106 
Problemy z tworzeniem kopii zapasowych i sprawdzaniem ich poprawności ................... 107 
Problemy z odzyskiwaniem ................................................................................................. 107 
Problemy z uruchamianiem po odzyskiwaniu .................................................................... 108 

 

18.1  Ogólne 

Poniższe sekcje mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów występujących podczas instalacji 
programu Seagate DiscWizard i korzystania z niego.  

Pracownicy pomocy technicznej firmy Seagate mogą poprosić o dostarczenie raportu systemowego. 
Aby utworzyć taki raport, wybierz Utwórz raport systemowy w menu Pomoc (jeśli możesz uruchomić 
program w systemie Windows), a następnie zapisz raport i wyślij do działu pomocy technicznej firmy 
Seagate. Jeśli problem uniemożliwia uruchomienie systemu Windows, spróbuj uruchomić system za 
pomocą nośnika ratunkowego Seagate i utworzyć raport w samodzielnej wersji programu Seagate 
DiscWizard, wybierając tę samą pozycję w menu Pomoc. 

Generowanie raportu systemowego można także uruchomić, naciskając jednocześnie klawisze 
Ctrl+F7 w systemie Windows i w samodzielnej wersji programu Seagate DiscWizard, nawet jeśli jest 
otwarty kreator, jest uruchomione zadanie lub jest wyświetlony komunikat o błędzie. 

Co więcej, teraz do nośnika ratunkowego Seagate można dodać narzędzie do tworzenia raportów 
systemowych umożliwiające generowanie raportu systemowego po uruchomieniu systemu za 
pomocą nośnika ratunkowego, kiedy nie można uruchomić ani systemu Windows, ani programu 
Seagate DiscWizard (wersji pełnej). W takiej sytuacji będzie potrzebna pamięć flash USB, która 
zostanie użyta do zapisania raportu. 

Przyczyna problemu jest często dość trywialna — może to być na przykład poluzowanie kabla 
łączącego z zewnętrznym dyskiem twardym. Przed wypróbowaniem innych rozwiązań opisanych w 
tym rozdziale zaleca się sprawdzić, czy przyczyną problemu nie jest: 

 poluzowany kabel łączący komputer z dyskiem zewnętrznym, 

 zastosowanie kabla złej jakości. 

Jeżeli korzystasz z zewnętrznego dysku twardego USB, spróbuj zastosować następujące rozwiązania 
dodatkowe: 

 W przypadku podłączenia dysku za pośrednictwem koncentratora podłącz go bezpośrednio do 
tylnego złącza w komputerze. 

 Aby uniknąć konfliktu z innymi urządzeniami USB podłączonymi do komputera, spróbuj odłączyć 
wszystkie urządzenia USB (oprócz myszy i klawiatury). 

 

18.2  Problemy dotyczące instalacji 

Jeśli nie możesz zainstalować programu Seagate DiscWizard, wypróbuj następujące rozwiązania: 

1. Jeśli została wybrana opcja „Zainstaluj tylko dla bieżącego użytkownika”, spróbuj wybrać opcję 
„Zainstaluj dla wszystkich użytkowników współdzielących ten komputer” i na odwrót.  
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2. Uruchom plik instalacyjny w następujący sposób: kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz 

„Uruchom jako administrator”. 

3. Zaloguj się na wbudowanym koncie administratora systemu Vista i spróbuj zainstalować 
program: 

a. Kliknij Start → Wszystkie programy, a następnie znajdź i otwórz folder „Akcesoria”. 

b Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję „Wiersz polecenia”, a następnie wybierz „Uruchom 
jako administrator”. 

c. W wierszu polecenia w otwartym oknie wpisz następujące polecenie: 

net user administrator /active:yes 

Zauważ, że między wyrazami „Administrator” i „/active:yes” znajduje się spacja. 

d. Wyloguj się z bieżącego konta i zaloguj się na koncie „Administrator”. 

e. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację. 
 

18.3  Problemy z tworzeniem kopii zapasowych i 
sprawdzaniem ich poprawności 

1) W razie problemu z utworzeniem kopii zapasowej lub sprawdzeniem jej poprawności należy 
najpierw się upewnić, że jest zainstalowana najnowsza wersja programu Seagate DiscWizard. 
Najnowsza wersja może zawierać poprawki i zapewniać lepszą kompatybilność ze sprzętem. 

2) Przyczyną błędów występujących podczas tworzenia kopii zapasowej danych lub sprawdzania 
poprawności archiwów kopii zapasowych mogą być błędy dysku twardego lub uszkodzone sektory. 
Dlatego podczas tworzenia kopii zapasowej należy sprawdzić dysk źródłowy i docelowy, a podczas 
sprawdzania poprawności archiwum kopii zapasowych — dysk z magazynem archiwum. W tym celu 
należy użyć narzędzia chkdsk systemu Windows w następujący sposób: 

— Przejdź do wiersza polecania (Start → Uruchom → cmd)  

— Wprowadź następujące polecenie: „chkdsk DYSK: /r” (gdzie DYSK oznacza literę partycji do 
sprawdzenia, na przykład D:). Pamiętaj, że sprawdzenie dysku C: może wymagać ponownego 
uruchomienia komputera.  

3) Przyczyną błędów mogą być uszkodzone moduły pamięci RAM. Aby sprawdzić moduły pamięci 
komputera, pobierz jedno z archiwów (w zależności od typu używanego nośnika):  

— archiwum memtest na dyskietkę 

— archiwum memtest na dysk flash USB 

— archiwum memtest na płytę CD 

Rozpakuj archiwum i utwórz nośnik startowy z testem pamięci. Odpowiednia instrukcja znajduje się 
w pliku README.txt w archiwum. 
 

18.4  Problemy z odzyskiwaniem 

Odzyskanie systemu i/lub danych po awarii to najważniejsza operacja wykonywana przy użyciu 
‧ programu Seagate DiscWizard. Właśnie: do czego miałby się przydać program do tworzenia kopii 
zapasowych, jeśliby nie pozwalał odzyskiwać kopii zapasowych? W przypadku problemów z 
odzyskaniem spróbuj wykonać następujące czynności: 
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1) Najpierw sprawdź, czy dysponujesz najnowszą kompilacją programu Seagate DiscWizard. 

2) W przypadku odzyskiwania danych z dysku zewnętrznego spróbuj skopiować ten obraz do innego 
magazynu i ponownie przeprowadzić operację odzyskiwania, ponieważ problem może być związany 
ze sprzętem.  

3) W przypadku nieudanych prób odzyskania w systemie Windows uruchom komputer przy użyciu 
nośnika ratunkowego i ponownie spróbuj przeprowadzić procedurę odzyskiwania.  

4) Jeżeli jest to kopia zapasowa partycji danych, spróbuj ją zamontować w celu odzyskania 
przynajmniej niektórych plików i folderów. 
 

18.5  Problemy z uruchamianiem po odzyskiwaniu 

Jeśli w chwili tworzenia kopii zapasowej system można było uruchomić, można oczekiwać, że będzie 
tak również po jego odzyskaniu. Jednak informacje zapisywane i używane przez system operacyjny do 
uruchomienia mogą zdezaktualizować się podczas odzyskiwania, zwłaszcza w przypadku zmiany 
rozmiaru partycji, ich lokalizacji lub dysków docelowych. Program Seagate DiscWizard po odzyskaniu 
automatycznie aktualizuje programy ładujące system Windows. Również inne programy ładujące 
mogą być naprawione, ale w pewnych przypadkach wymagają ponownej aktywacji. Zwłaszcza w 
przypadku odzyskiwania woluminu systemu Linux w konfiguracji z dwoma systemami operacyjnymi 
czasem konieczne jest zastosowanie poprawek lub wprowadzenie zmian dotyczących uruchamiania, 
aby system Linux uruchamiał i ładował się poprawnie. Poniżej znajduje się zestawienie typowych 
sytuacji, w której po odzyskaniu systemu operacyjnego nie można go uruchomić i są wymagane 
dodatkowe czynności. 

System BIOS komputera jest skonfigurowany do uruchamiania z innego dysku twardego. 

Rozwiązanie: Skonfiguruj system BIOS do uruchamiania z dysku twardego, na którym znajduje się 
system operacyjny. 

W niektórych sytuacjach w systemie BIOS są dostępne dwa menu do konfigurowania sekwencji startowej: jedno 
do ustawiania priorytetu urządzeń startowych, a drugie do ustawiania kolejności uruchamiania z dysków 
twardych. 

Partycja systemowa została odzyskana na dysk niezawierający głównego rekordu startowego 
(MBR) 

Podczas konfiguracji odzyskiwania partycji systemowej na dysk niezawierający głównego rekordu 
startowego program wyświetli monit o określenie, czy razem z partycją systemową ma zostać 
odzyskany główny rekord startowy. Opcję nieodzyskiwania należy wybrać tylko wtedy, gdy odzyskany 
system nie będzie uruchamiany. 

Rozwiązanie: Odzyskaj partycję ponownie wraz z głównym rekordem startowym odpowiedniego 
dysku. 
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19  Dyski twarde i sekwencja startowa 

19.1  Definiowanie sekwencji startowej w systemie BIOS 

BIOS posiada wbudowane narzędzie Setup, które pozwala na wstępną konfigurację komputera. Aby 
uruchomić narzędzie Setup, naciśnij określoną kombinację klawiszy (Del, F1, Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Esc 
lub inną, w zależności od wersji BIOS) podczas testu POST (power-on self test), czyli zaraz po 
włączeniu komputera. Zwykle informacja o wymaganej kombinacji klawiszy jest wyświetlana podczas 
testowania pamięci komputera. Po naciśnięciu określonej kombinacji wyświetlone zostanie menu 
narzędzia Setup stanowiącego część BIOS. 

Menu to może mieć różny wygląd oraz układ i nazewnictwo pozycji, w zależności od wytwórcy. 
Najpopularniejszymi twórcami BIOS-ów są firmy Award/Phoenix oraz AMI. Ponadto, podczas gdy 
zawartość menu standardowego narzędzia Setup jest zwykle taka sama w przypadku różnych 
systemów BIOS, zawartość menu rozszerzonego (zaawansowanego) zależy w głównej mierze od 
komputera oraz wersji BIOS. 

Wśród innych ustawień menu systemu BIOS umożliwia modyfikację sekwencji startowej. Zarządzanie 
sekwencją startową różni się w zależności od wersji BIOS (jest inne w AMI BIOS, AWARDBIOS oraz w 
systemach BIOS innych znanych producentów sprzętu). 

System BIOS umożliwia uruchamianie systemu operacyjnego nie tylko z dysków twardych, ale także z 
napędów CD-ROM, DVD-ROM oraz innych urządzeń. Zmiana sekwencji startowej może być 
wymagana na przykład w celu skonfigurowania urządzenia z nośnikiem ratunkowym (płyta CD, DVD 
lub pamięć USB) jako pierwszego urządzenia startowego. 

Ponadto, jeśli jest zainstalowanych kilka dysków twardych oznaczonych jako C:, D:, E: oraz F:, można 
zmienić sekwencję startową tak, aby system był uruchamiany np. z dysku E:. Sekwencja startowa 
może zatem wyglądać następująco: E:, CD-ROM:, A:, C:, D:. 

Nie oznacza to, że system jest uruchamiany z urządzenia, które jest pierwsze na liście, ale że zostanie ono użyte 
podczas pierwszej próby uruchomienia systemu. Możliwa jest sytuacja, gdy na dysku E: nie zainstalowano 
systemu operacyjnego lub nie jest on aktywny. W takim przypadku system BIOS podejmie próbę uruchomienia 
systemu z następnego urządzenia na liście.  

System BIOS rozpoznaje dyski w kolejności ich podłączenia do kontrolerów IDE (primary master, 
primary slave, secondary master, secondary slave). Następnie rozpoznawane są dyski twarde SCSI. 

Kolejność ta zostanie zmieniona w przypadku zmodyfikowania sekwencji startowej. Jeśli na przykład 
jako pierwsze urządzenie startowe zostanie wybrany dysk twardy E:, numeracja rozpocznie się od 
dysku, który w standardowej konfiguracji byłby traktowany jak dysk trzeci (zwykle dla dysków 
twardych IDE jest to secondary master). 

Po zainstalowaniu dysku twardego i skonfigurowaniu go w systemie BIOS wydaje się, że komputer 
(lub płyta główna) powinien poprawnie rozpoznawać nowy napęd oraz jego parametry. Jednak to nie 
wystarcza, aby system operacyjny współpracował z zainstalowanym dyskiem. Trzeba jeszcze 
utworzyć i sformatować partycje za pomocą programu Seagate DiscWizard. Zobacz Dodawanie 
nowego dysku twardego (s. 98). 
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19.2  Instalowanie dysków twardych w komputerach 

19.2.1 Instalowanie dysku twardego IDE, schemat ogólny 

Aby zainstalować nowy dysk twardy IDE, wykonaj następujące czynności (przed przystąpieniem do 
instalacji koniecznie WYŁĄCZ komputer!): 

1. Skonfiguruj nowy dysk twardy jako slave, prawidłowo umieszczając zworki na płytce sterującej. 
Właściwa konfiguracja zworek jest zazwyczaj zilustrowana na obudowie dysku. 

2. Otwórz obudowę komputera i umieść nowy dysk w specjalnym uchwycie 3,5’’ lub 5,25’’. 
Przymocuj włożony dysk śrubami. 

3. Podłącz przewód zasilania do dysku twardego (przewód ma cztery żyły: dwie czarne, żółtą i 
czerwoną; można go podłączyć tylko w jeden sposób). 

4. Płaskim 40- lub 80-żyłowym przewodem przesyłającym dane połącz dysk twardy z płytą główną 
(zasady podłączania tego przewodu opisane są poniżej). Na złączu dysku lub obok niego znajduje 
się oznaczenie Pin 1. Przewód powinien mieć jedną czerwoną żyłę po stronie, którą umieszcza się 
w gnieździe Pin 1. Dopilnuj prawidłowego podłączenia przewodu do złącza. Większość 
przewodów jest oznaczona, więc można je podłączyć tylko jedną, prawidłową stroną. 

5. Włącz komputer i przejdź do ustawień BIOS, naciskając klawisze wskazane na ekranie podczas 
uruchamiania komputera. 

6. Skonfiguruj zainstalowany dysk twardy, ustawiając parametry: type (typ), cylinder (cylinder), 
heads (głowice), sectors (sektory) i mode (tryb) (lub translation mode (tryb translacji); 
parametry te są zapisane na obudowie dysku) lub skorzystaj z narzędzia systemu BIOS do 
autodetekcji IDE w celu automatycznego skonfigurowania dysku. 

7. Ustaw sekwencję startową: A:, C:, CD-ROM lub inną, zależnie od lokalizacji kopii programu 
Seagate DiscWizard. Jeśli posiadasz dyskietkę startową, wybierz napęd A:, w przypadku płyty CD 
sekwencja startowa powinna być ustawiona na CD-ROM. 

8. Zamknij ustawienia BIOS i zapisz zmiany. Program Seagate DiscWizard zostanie automatycznie 
uruchomiony po ponownym uruchomieniu komputera. 

9. Skonfiguruj dyski twarde, odpowiadając na pytania kreatora w programie Seagate DiscWizard. 

10. Po zakończeniu instalacji wyłącz komputer. Jeśli chcesz, aby dysk był dyskiem startowym, ustaw 
zworkę dysku w pozycji master (jeśli dysk będzie służył tylko do przechowywania danych, 
pozostaw zworkę w pozycji slave). 

 

19.2.2 Gniazda na płycie głównej, przewód IDE, przewód zasilający 

Na płycie głównej znajdują się dwa gniazda, do których mogą być podłączane dyski twarde: primary 
IDE oraz secondary IDE. 

Dyski twarde korzystające z interfejsu IDE (Integrated Drive Electronics) podłączane są do płyty 
głównej za pomocą 40- lub 80-żyłowego płaskiego przewodu; jedna z żył oznaczona jest kolorem 
czerwonym. 

Do każdego gniazda można podłączyć dwa dyski twarde IDE, tj. w komputerze mogą być 
zainstalowane maksymalnie cztery dyski twarde tego typu (każdy przewód IDE ma trzy wtyki: dwa do 
podłączenia dysków twardych i jeden do podłączenia do gniazda na płycie głównej). 

Jak już wspomniano, przewody IDE posiadają ochrona uniemożliwiające błędne podłączenie. Zwykle 
jeden z otworów wtyku kablowego jest zaślepiony, a jeden ze styków w gnieździe płyty głównej – 
usunięty, nie ma więc możliwości nieprawidłowego podłączenia przewodu. 
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W innych przypadkach na wtyku przewodu znajduje się występ, a w gniazdach dysku twardego oraz 
płyty głównej — wgłębienie. Dzięki temu możliwy jest tylko jeden sposób połączenia płyty głównej z 
dyskiem twardym. 

Wcześniej stosowane przewody nie miały takich zabezpieczeń, więc podłączano je w następujący 
sposób: oznaczona żyła była podłączana najbliżej przewodu zasilającego dysk twardy, tzn. 
znajdowała się na styku 1 gniazda. W ten sam sposób podłączano przewód do płyty głównej. 

Nieprawidłowe podłączenie przewodu IDE nie spowoduje uszkodzenia elektroniki dysku ani płyty 
głównej. Dysk po prostu nie będzie wykrywany i inicjowany przez system BIOS. 

W przypadku niektórych starszych napędów błędne podłączenie przewodu IDE może doprowadzić do 
uszkodzenia elektroniki dysku. 

*** 

Niniejszy podręcznik nie opisuje wszystkich typów dysków twardych. Obecnie najpopularniejsze są dyski 
z interfejsem IDE lub SCSI. W przypadku interfejsu SCSI do komputera można podłączyć do 14 dysków, w 
przeciwieństwie do interfejsu IDE. Do ich podłączenia wymagany jest jednak specjalny kontroler SCSI (tzw. karta 
główna). Dyski SCSI nie są zwykle wykorzystywane w komputerach osobistych (stacjach roboczych), najczęściej 
instaluje się je w serwerach. 

Oprócz przewodu IDE do dysku twardego należy podłączyć również czterożyłowy przewód zasilający. 
Przewód ten można podłączyć tylko w jeden sposób. 
 

19.2.3 Konfigurowanie dysków twardych, zworki 

Dysk twardy w komputerze może być ustawiony jako master lub jako slave. Typ dysku ustawia się za 
pomocą specjalnych łączników (tzw. zworek). 

Zworki umieszczone są na płytce drukowanej dysku twardego lub w specjalnym gnieździe służącym 
do połączenia dysku z płytą główną. 

Oznaczenia zworek są zazwyczaj opisane na naklejce na obudowie dysku. Zwykle są to DS, SP, CS i PK. 

Każde położenie zworki odpowiada określonemu trybowi instalacji dysku: 

 DS – master/ustawienie domyślne 

 SP – slave (lub bez zworki) 

 CS — cable select for master/slave: przeznaczenie dysku twardego jest określone przez sposób 
jego podłączenia do płyty głównej 

 PK – położenie niewykorzystane: miejsce, w którym można tymczasowo umieścić zworkę jeżeli 
nie jest ona wykorzystywana w bieżącej konfiguracji 

Dysk, którego zworki ustawione są w położeniu master, traktowany jest przez BIOS (podstawowy 
system wejścia/wyjścia) jako napęd startowy. 

Zworki dysków twardych podłączonych do tego samego przewodu mogą być ustawione w pozycji 
cable select for master/slave. Wówczas dysk podłączony do kabla IDE, znajdujący się bliżej płyty 
głównej niż drugi dysk, zostanie zainstalowany jako „master”. 

Niestety oznaczenia zworek nie są objęte żadnym standardem. Oznaczenia na Twoim dysku twardym mogą 
różnić się od podanych powyżej. Ponadto w starszych typach dysków twardych tryb instalacji może być 
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definiowany przez dwie zworki, a nie jedną. Z tego powodu przed zainstalowaniem dysku twardego w 
komputerze dokładnie zapoznaj się z zastosowanymi symbolami. 

Fizyczne podłączenie dysku twardego do płyty głównej oraz odpowiednie ustawienie zworek nie jest 
wystarczające — dyski należy również prawidłowo skonfigurować w systemie BIOS płyty głównej. 
 

19.2.4 Instalowanie dysku twardego SATA 

W najnowszych komputerach dyski twarde podłączane są do interfejsu SATA. Najczęściej dysk twardy 
SATA instaluje się łatwiej niż dysk IDE, ponieważ nie wymaga on konfigurowania zworek. Dyski SATA 
podłączane są za pomocą cienkiego przewodu z 7-stykowym złączem. Poprawia to wentylację 
wewnątrz obudowy komputera. Dyski SATA są zasilane za pośrednictwem 15-stykowych złączy. 
Niektóre napędy SATA obsługują również starsze 4-stykowe złącza zasilania (Molex). Dlatego można 
korzystać ze złącza Molex lub SATA, ale nie z obu jednocześnie, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie dysku twardego. Potrzebny jest również przewód zasilania ze złączem SATA. Większość 
systemów wyposażonych w porty SATA ma co najmniej jedno złącze SATA. W przeciwnym razie 
potrzebny jest adapter Molex-to-SATA. Jeżeli istniejące złącze zasilania SATA jest podpięte do innego 
urządzenia, możesz użyć adaptera typu Y umożliwiającego podział przewodu. 
 

19.2.5 Procedura instalacji nowego wewnętrznego dysku SATA 

1. W dokumentacji komputera sprawdź, który port SATA powinien być pusty. Jeśli chcesz podłączyć 
nowy napęd SATA do karty kontrolera SATA, najpierw zainstaluj kartę. Jeśli chcesz podłączyć 
napęd SATA do płyty głównej, ustaw odpowiednie zworki płyty. Większość twardych dysków 
posiada w zestawie przewód SATA oraz śruby mocujące. Podłącz jeden koniec przewodu SATA do 
portu SATA znajdującego się na płycie głównej lub karcie interfejsu, a drugi koniec do napędu. 

2. Następnie podłącz przewód zasilający lub zamontuj adapter Molex-to-SATA. 

3. Przygotuj dysk twardy. Jeśli instalujesz dysk SATA 300, sprawdź w dokumentacji komputera (lub 
karty głównej SATA), czy obsługuje on taki dysk. Jeśli nie, konieczna będzie zmiana ustawienia 
zworek napędu (zob. podręcznik napędu). Jeśli dysponujesz dyskiem twardym SATA 150, nie 
musisz zmieniać żadnych ustawień. 

4. Włącz komputer i sprawdź, czy komunikaty wyświetlane w trakcie uruchamiania zawierają 
informacje o nowym napędzie. Jeśli w komunikatach nie ma takich informacji, włącz BIOS 
i w menu CMOS Setup szukaj opcję, która umożliwia włączenie SATA dla używanych portów (być 
może wystarczy samo włączenie SATA). Instrukcje dotyczące Twojej wersji BIOS znajdują się 
w dokumentacji płyty głównej. 

5. Jeśli system operacyjny nie rozpoznaje napędu SATA, konieczne będzie zainstalowanie 
odpowiednich sterowników kontrolera SATA. Jeśli napęd został rozpoznany, przejdź do kroku 8. 

Zwykle najlepiej jest pobrać najnowszą wersję sterownika z witryny internetowej producenta 
płyty głównej lub kontrolera SATA. 

Pobrane pliki sterowników SATA umieść w znanej lokalizacji na twardym dysku. 

6. Uruchom system ze starego dysku twardego. 

System operacyjny powinien wykryć kontroler SATA i zainstalować odpowiednie 
oprogramowanie. Być może konieczne będzie wskazanie lokalizacji pliki sterowników. 

7. Upewnij się, że kontroler SATA oraz podłączony do niego twardy dysk są prawidłowo 
rozpoznawane przez system operacyjny. W tym celu uruchom Menedżer urządzeń. 

Kontrolery SATA zwykle wyświetlane są w zakładce Kontrolery SCSI i RAID, podczas gdy dyski 
twarde wymieniane są w zakładce Stacje dysków. 
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Kontrolery oraz twarde dyski SATA nie mogą być oznaczone żółtym wykrzyknikiem ani żadnym 
innym wskaźnikiem błędu. 

8. Po zainstalowaniu dysku twardego i skonfigurowaniu go w systemie BIOS wydaje się, że 
komputer powinien poprawnie rozpoznawać nowy napęd oraz jego parametry. Jednak nie jest to 
wystarczające, aby system operacyjny mógł współpracować z zainstalowanym dyskiem. Trzeba 
jeszcze utworzyć i sformatować partycje za pomocą programu Seagate DiscWizard. Zobacz 
Dodawanie nowego dysku twardego (s. 98). Następnie, aby upewnić się, że dysk twardy działa 
prawidłowo, skonfiguruj BIOS tak, aby komputer był uruchamiany z kontrolera SATA oraz z dysku 
SATA. 

 

19.3  Metody wymazywania dysku twardego 

Informacje usunięte z dysku twardego przy użyciu niezbyt bezpiecznych metod (np. zwykłych metod 
dostępnych w systemie Windows) można łatwo odzyskać. Specjalistyczny sprzęt pozwala odzyskiwać 
nawet wielokrotnie nadpisywane dane. Z tego powodu coraz bardziej istotna staje się możliwość 
bezpowrotnego wymazywania danych.  

Gwarantowane wymazywanie danych z nośników magnetycznych (np. z dysków twardych) oznacza, 
że nie będzie możliwe odzyskanie danych nawet przez wykwalifikowanych specjalistów przy użyciu 
wszystkich znanych narzędzi i metod odzyskiwania. 

Problem można zobrazować w następujący sposób: dane są przechowywane na dysku twardym jako 
binarna sekwencja 1 i 0 (jedynek i zer), reprezentowana przez fragmenty dysku różniące się stopniem 
namagnesowania. 

Uogólniając, jedynka zapisana na dysku zostanie odczytana przez jego kontroler jako jedynka, a zero 
zostanie odczytane jako zero. Jeżeli jednak zero zostanie nadpisane jedynką, wynikiem będzie 
wartość 0,95 i odwrotnie — nadpisanie jedynki kolejną jedynką da wartość 1,05. Różnice te nie mają 
znaczenia dla kontrolera. Jednak za pomocą specjalistycznych urządzeń można łatwo odczytać 
„spodnią” sekwencję jedynek i zer. 

Odczytanie danych „skasowanych” w ten sposób wymaga jedynie specjalistycznego oprogramowania 
i niedrogiego sprzętu (np. mikroskopu magnetycznego) potrzebnego do analizy namagnesowania 
sektorów dysku twardego czy pozostałości namagnesowania ścieżek. 

Zapisywaniu danych na nośnikach magnetycznych towarzyszy jeszcze jeden efekt: każda ścieżka 
dysku zawiera obraz każdej kiedykolwiek zapisanej na niej informacji, jednak efekty takich zapisów 
(warstwa magnetyczna) z czasem stają się coraz mniej widoczne. 
 

19.3.1 Podstawy działania metod wymazywania danych 

Od strony fizycznej całkowite wymazanie informacji z dysku twardego polega na wielokrotnym 
przełączaniu każdej elementarnej jednostki obszaru magnetycznego przez zapisywanie w niej 
specjalnie dobranych sekwencji logicznych jedynek i zer (zwanych również próbkami). 

Korzystając z metod logicznego kodowania danych na obecnych dyskach twardych, można wybrać 
próbki z sekwencjami symboli (elementarnych jednostek danych), które mają być zapisywane w 
sektorach w celu skutecznego wymazania poufnych danych. 

Metody udostępniane przez standardy krajowe umożliwiają (pojedyncze lub potrójne) zapisywanie 
losowych symboli w sektorach dysku wybranych w sposób bezpośredni i arbitralny, jednak możliwy 
do przyjęcia w prostych sytuacjach. Najskuteczniejsza metoda wymazywania informacji opiera się na 
dogłębnej analizie szczegółowych cech zapisu danych na wszystkich typach dysków twardych. Z tego 
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powodu w celu gwarantowanego wymazania danych konieczne jest stosowanie złożonych metod 
wieloprzebiegowych. 

Teoria gwarantowanego wymazywania danych została szczegółowo opisana w artykule Petera 
Gutmanna. Zobacz: 

Bezpieczne usuwanie danych z pamięci magnetycznej i pamięci półprzewodnikowej. 
 

19.3.2 Metody wymazywania danych używane w programie 
Seagate 

Poniższa tabela zawiera krótkie opisy algorytmów wymazywania danych używanych w programie 
Seagate. W każdym opisie podano liczbę przebiegów w sektorach dysku twardego oraz liczby 
zapisywane w każdym bajcie sektora. 

Opis wbudowanych metod wymazywania danych 
Nie. Algorytm (metoda 

zapisu) 
Przebiegi Zapis 

1. Departament 
Obrony USA 
5220.22-M 

4 1. przebieg — zapisywanie losowo wybranych symboli w każdym bajcie 
każdego sektora; 2. przebieg — uzupełnienie zapisu pierwszego 

przebiegu; 3. przebieg — ponownie symbole losowe; 4. przebieg — 
weryfikacja zapisu. 

2. Amerykańska: 
NAVSO P-5239-26 
(RLL) 

4 1. przebieg — zapisywanie 0x01 we wszystkich sektorach; 2. przebieg — 
zapisywanie 0x27FFFFFF; 3. przebieg — losowe sekwencje symboli; 4. 
przebieg — weryfikacja. 

3. Amerykańska: 
NAVSO P-5239-26 
(MFM) 

4 1. przebieg — zapisywanie 0x01 we wszystkich sektorach; 2. przebieg — 
zapisywanie 0x7FFFFFFF; 3. przebieg — losowe sekwencje symboli; 4. 
przebieg — weryfikacja. 

4. Niemiecka: VSITR 7 Przebiegi 1–6 — zapisywanie naprzemiennych sekwencji 0x00 i 0xFF; 7. 

przebieg — zapisywanie 0xAA, tj. 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 
0xAA. 

5. Rosyjska: GOST 
P50739-95 

1 Zapisywanie zer logicznych (0x00) w każdym bajcie każdego sektora przy 

6–4 poziomie zabezpieczeń. 

Zapisywanie losowo wybranych symboli (liczb) w każdym bajcie każdego 
sektora przy 3–1 poziomie zabezpieczeń. 

6. Algorytm Petera 
Gutmanna 

35 Algorytm Petera Gutmanna jest bardzo złożony. Bazuje na jego teorii 
wymazywania danych z dysku twardego (zobacz Bezpieczne usuwanie 
danych z pamięci magnetycznej i pamięci półprzewodnikowej). 

7. Algorytm Bruce'a 
Schneiera 

7 W książce „Kryptografia dla praktyków” Bruce Schneider przedstawia 
siedmioprzebiegową metodę niszczenia danych. 1. przebieg — 
zapisywanie 0xFF; 2. przebieg — zapisywanie 0x00; kolejne pięć 
przebiegów — zapisywanie zaszyfrowanych sekwencji pseudolosowych. 

8. Szybka 1 Zapisywanie zer logicznych (0x00) we wszystkich sektorach 
przeznaczonych do wymazania. 
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20  Parametry startowe 

Przed uruchomieniem jądra systemu Linux można użyć dodatkowych parametrów. 
 

20.1  Opis 

Przed uruchomieniem jądra systemu Linux można użyć dodatkowych parametrów. 

Opis 

W celu załadowania jądra Linux w specjalnym trybie można zastosować następujące parametry: 

 acpi=off 

Wyłącza ACPI i może pomóc w przypadku określonej konfiguracji sprzętowej. 

 noapic 

Wyłącza APIC (zaawansowany programowalny kontroler przerwań) i może pomóc w przypadku 
określonej konfiguracji sprzętowej. 

 nousb 

Wyłącza ładowanie modułów USB. 

 nousb2 

Wyłącza obsługę interfejsu USB 2.0. Urządzenia USB 1.1 będą nadal działać. Opcja ta umożliwia 
również używanie niektórych sterowników USB w trybie USB 1.1, jeżeli nie działają one w trybie USB 
2.0. 

 quiet 

Ten parametr jest domyślnie włączony, a komunikaty startowe nie są wyświetlane. Wyłączenie tej 
opcji spowoduje wyświetlanie komunikatów startowych podczas ładowania jądra Linux oraz 
wyświetlenie wiersza poleceń systemu Linux przed uruchomieniem programu firmy Seagate. 

 nodma 

Wyłącza funkcję DMA dla wszystkich dysków IDE. Chroni jądro przed zawieszeniem. 

 nofw 

Wyłącza obsługę FireWire (IEEE1394). 

 nopcmcia 

Wyłącza wykrywanie urządzeń PCMCIA. 

 nomouse 

Wyłącza obsługę myszy. 

 [nazwa modułu]=off 

Wyłącza moduł (np. sata_sis=off). 

 pci=bios 

Wymusza korzystanie z PCI BIOS, dostęp do urządzeń nie jest uzyskiwany bezpośrednio. Tego 
parametru można na przykład użyć, jeżeli komputer ma niestandardowy mostek główny PCI. 
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 pci=nobios 

Uniemożliwia korzystanie z PCI BIOS, dozwolone są tylko metody bezpośredniego dostępu do 
urządzeń. Tego parametru można na przykład użyć w przypadku zawieszania się komputera podczas 
rozruchu, prawdopodobnie z powodu systemu BIOS. 

 pci=biosirq 

Uzyskuje tabelę routingu przerwań za pomocą wywołań systemu PCI BIOS. Wywołania te mogą 
sprawiać pewne problemy na niektórych komputerach, powodując ich zawieszanie podczas pracy, ale 
na innych komputerach jest to jedyna metoda uzyskania tablicy routingu przerwań. Wypróbuj tę 
opcję, jeżeli jądro nie może wykonać alokacji przerwań lub wykryć drugiej magistrali PCI na płycie 
głównej. 

 vga=ask 

Uzyskuje listę trybów wideo dostępnych dla karty wideo i umożliwia wybranie najlepszego trybu 
wideo dla danej karty wideo i monitora. Wypróbuj tę opcję, jeżeli automatycznie wybrany tryb wideo 
jest nieodpowiedni dla danego sprzętu. 
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