Chcesz skuteczenie i trwale
usun¹æ dane z dysku?

OCZYSZCZACZ DYSKÓW (metod¹ Secure Erase)

intimus hammer

intimus hammer.... skutecznie i trwale zniszczy wa¿ne dane

1. O problemie usuwania danych
Bezpieczeñstwo informacji zapisanych na dysku twardym (dane finansowe i
ksiêgowe, raporty sprzeda¿y, kartoteki klientów i pracowników, informacje o
rynku i produktach) mo¿e byæ w ka¿dej chwili zagro¿one a Twoja pozycja na
rynku mo¿e ulec os³abieniu, gdy dostan¹ siê one w niepowo³ane rêce.

NIESKUTECZNIE

Wiele osób b³êdnie myœli, i¿ tradycyjne formatowanie, u¿ycie programu do
kasowania danych czy nawet fizyczne zniszczenie dysku wystarczy aby
skuteczne usun¹æ dane. B³¹d! Równie dobrze mo¿esz u¿yæ gumki do
mazania ...
2. Rozwi¹zanie
Ma³o kto wie, ¿e dyski twarde s¹ wyposa¿one w funkcje super-bezpiecznego
kasowania wszystkich danych bez jednoczesnego niszczenia dysku - metod¹
Secure Erase. Procedury Secure Erase mo¿na wyzwoliæ korzystaj¹c z
poleceñ przesy³anych bezpoœrednio do kontrolera dysku. Secure erase
nadpisuje wszystkie u¿ytkowane obszary dysku za pomoc¹ zer. Metoda ta
pozwala równie¿ na nadpisanie obszarów HPA (ang. Host Protected Area) oraz
DCO (ang. Device Configuration Overlay).
Poniewa¿ obszary HPA, DCO oraz sektory poddane relokacji nie s¹ dostêpne
dla programowych metod nadpisywania zawartoœci dysków twardych,
sprzêtowa metoda Enhanced secure erase pozwala na najbezpieczniejsze
usuniêcie wszelkich danych zgromadzonych na noœniku.
O skutecznoœci wspomnianych metod sprzêtowych niech œwiadczy to, ¿e
amerykañskie agencje rz¹dowe stawiaj¹ (w dokumencie NIST 800-88) ich
skutecznoœæ na równi z zastosowaniem demagnetyzera.

3. Model intimus hammer
Jest to specjalistyczne, wysokowydajne urz¹dzenie do trwa³ego usuwania
danych metod¹ „secure erase” z dysków HDD paralel ATA (PATA) i serial ATA
(SATA). Urz¹dzenie niszczy bezpowrotnie dane nie niszcz¹c jednoczeœnie
twardego dysku, który mo¿e byæ ponownie u¿yty.
Urz¹dzenie jest ³atwe w u¿yciu, mo¿na pod³¹czyæ do niego do 4 twardych
dysków, wymazuje z prêdkoœci¹ 4 GB na minutê. Intimus Hammer mo¿e
dzia³aæ niezale¿nie lub mo¿na je pod³¹czyæ do komputera.

Dane techniczne

intimus hammer

Czas niszczenia danych

4 GB na minutê

Mo¿liwoœæ u¿ycia dysku

Tak, mo¿na dalej u¿ywac dysk

Rodzaj niszczenia

Niszczenie dysków PATA/SATA metod¹ Secure Erase

Certyfikaty

CE

Wymiary

11 x 11 x 4 cm

Inne

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia do 4 dysków, dzia³a niezale¿nie lub z komputerem
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