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Potem smo še formatirali particijo in re-
zultat je bil podoben. Nekateri programi za-
radi same zasnove niso našli nič, ker znajo 
obnavljati le z obstoječih particij. Drugi so 
našli načeloma vse. Naposled smo particijo 
še izbrisali in reševanje ponovili. Nekate-
ri programi tu odpovedo, ker za delovanje 
potrebujejo particijo, drugi pa se niso dali 
motiti in so mrtvo hladno obnovili vse dato-
teke (nekateri so našli celo imena in dreve-
sno strukturo, drugi pa le vsebino). Nekateri 
programi nam ponudijo posebno možnost 
reševanja izgubljenih in formatiranih par-
ticij, pri drugih pa je treba izbrati možnost 
globokega iskanja po celotni površini diska. 
V vsakem primeru to traja deset in več ur.

Kaj pa pogoni SSD?
V tem članku smo se omejili na diske, 

čeprav jih dandanes izpodrivajo SSDji. Ra-
zloga sta dva. Še vedno je večino reševanja 
podatkov nujno izvesti z diskov, ker so SSDji 
predragi, da bi jih uporabljali za množično 
shranjevanje podatkov. SSDji so večinoma 
sistemski pogoni, na katerih tičijo datoteke 
operacijskega sistema in programov. Drugi 
razlog pa je v dostopnosti tega početja, saj je 
tako domače kakor profesionalno reševanje 
podatkov z diskov bistveno uspešnejše. 

Moderni SSDji namreč uporabljajo ukaz 
TRIM, ki kmalu po logičnem izbrisu podat-
kov te tudi fizično izbriše. To je potrebno, 
ker SSDji ne omogočajo prepisa podatkov, 
temveč le bločni izbris in vnovičen zapis, 
kar bi brez TRIMa precej upočasnilo zapis 
podatkov v drugem in vseh nadaljnjih ciklih. 
Je pa s SSDjev mogoče rešiti podatke, ki niso 
bili prepisani, temveč je nekdo le pobrisal 
particijo ali pa je SSD fizično izdihnil. Če pa 
TRIMa ne uporabljamo, je v nekaterih pri-
merih mogoče rešiti »prepisane« datoteke, 
saj SSDji zaradi izenačevanja izrabe (wear 
levelling) vsakokrat pišejo v druge sektorje. 
Cene reševanja SSDjev pri profesionalcih so 
žal bistveno višje od obujanja navadnih dis-
kov, ker je potrebna oprema dražja.

Pozor, torej!
Reševanje podatkov je precej razvito podro-

čje, ki nas lahko reši iz hude zagate. Če ste ga 
programsko polomili sami, lahko stanje tudi 
odpravite sami z orodji s seznama. Če vam je 
disk fizično odpovedal poslušnost, boste sami 
storili več škode kakor koristi, zato se velja 
napotiti k strokovnjakom. Vsekakor pa zlato 
pravilo ostajajo redne in zanesljive varnostne 
kopije. Če imate te, vam, upajmo, napotkov iz 
tega članka ne bo nikoli treba preizkusiti. 

Kaj	uničuje	diske
Dobiti zanesljivo statistiko, kateri diski 
največkrat odpovedo, je zaradi interesov iz-
delovalcev, prodajalcev in reševalcev misija 
nemogoče. Eden izmed najzanesljivejših 
dokumentov je Googlova študija »Failure 
Trends in a Large Disk Drive Population« iz 
leta 2007.
V njej so odkrili korelacijo med pokvarljivo-
stjo ter modelom in izdelovalcem, a imen 
niso objavili. Korelacija med obremenitvijo 
in pokvarljivostjo je zelo nizka (diski, ki jim 
intenzivna raba škodi, odpovedo že zgodaj). 
Razumna temperatura ne vpliva na kvarje-
nje diskov, kar je zelo presenetljiv rezultat, 
ki so mu zgodnje študije nasprotovale. Če 
vgrajena diagnostika SMART napove, da 
bo disk v bližnji prihodnosti odpovedal, se 
to zelo verjetno zgodi kmalu; večinoma pa 
SMART pred odpovedjo ne da nobenega 
signala.
V povprečju zaradi napak v proizvodnji med 
delovanjem odpove od dva do šest odstot-
kov diskov na leto.

File Scavenger FreeUndelete GetDataBack Glary Undelete MiniTool Power Data 
Recovery

Ontrack Easy 
Recovery

lastnosti Reševanje datotek s particij 
ali diskov, obnavljanje 
RAID-polja

Reševanje datotek z 
delujočih particij; malo 
nastavitev, enostaven za 
uporabo

Reševanje datotek s particij, 
diskov; obnova particij; 
skozi postopek nas vodi 
čarovnik

Reševanje datotek 
z delujočih particij; 
minimalističen vmesnik

Reševanje datotek s particij, 
diskov, izmenljivih medijev; 
obnova particij; skozi 
postopek nas vodi čarovnik

Reševanje datotek s particij, 
diskov, izmenljivih medijev, 
RAID-polj, optičnih medijev; 
pregleden in enostaven 
čarovnik; počasno 
obnavljanje

omejitve preizkusne 
različice

Obnovitev datotek pod 64 
kB, predogled najdenih slik

- Samo predogled najdenih 
podatkov

- - Samo predogled najdenih 
podatkov

najde datoteke po 
formatiranju particije

✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓

najde datoteke na 
izbrisani particiji

✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓

cena 50 EUR 0 EUR 70-80 EUR 0 EUR 0 EUR 80 EUR

PC Inspector File 
Recovery

PhotoRec Recuva Stellar Phoenix 
Windows Data 
Recovery

Undelete 360 Wise Data Recovery

lastnosti Reševanje datotek, 
izgubljenih particij, 
obnavljanje particij; 
preprost čarovnik, več 
jezikov (brez slovenščine)

Deluje v okolju ukazne 
vrstice, linuxaški pristop, 
robustno reševanje datotek 
z diskov

Reševanje datotek s 
particij, diskov; zelo 
poenostavljen čarovnik z 
malo nastavitvami

Reševanje datotek s particij; 
reševanje slik z diskov

Reševanje datotek 
z delujočih particij; 
minimalističen vmesnik, 
malo funkcij

Reševanje datotek 
z delujočih particij; 
minimalističen vmesnik, 
skoraj nič dodatnih funkcij

omejitve preizkusne 
različice

- - - Samo predogled najdenih 
podatkov

- -

najde datoteke po 
formatiranju particije

✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

najde datoteke na 
izbrisani particiji

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

cena 0 EUR 0 EUR 0 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR




