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Az elműt hónapban arról beszéltünk, hogyan állítsunk helyre véletlenül törölt
fájlokat. De mi van, ha törölnél fájlokat és biztos akarsz lenni, hogy – csak te és –
senki más ne legyen képes helyreállítani azokat? Mi van, ha egyik
számítógépedet elajándékoznád egy helyi PC-klubnak, vagy eladnád,
elajándékoznád? Biztos, hogy nem szeretnéd a személyes információidat kiadni
másoknak. Kell egy olyan módszer, amivel biztosan törölhetőek azok a fájlok.

Ha visszagondolsz a múlt havi cikkre, szó szerint SOKKOLT, hogy milyen sok
„törölt” fájlt lehetett helyreállítani, egyes esetekben hónapokkal a törlésüket
követően, amikor szokásos törlési eljárást alkalmaztam. Azt hittem, azokat a
fájlokat rég elveszítettem, sosem látom viszont. Anyám, ekkorát még sosem
tévedtem! Ártalmatlan adatokról volt szó, de ha eladom, átadom, vagy bármi más
módon megszabadulok a laptoptól (vagy más gépemtől), a következő „tulajának”
nem kell tudnia, hogy mi érdekel, vagy mire használtam a gépe(i)met. Röviden,
ezek az én adataim, csak rám tartoznak.

Mielőtt elmélyednénk a témában, kalapot kell emelnem Not_yet_16, Jonesy,
Linadian és más PCLinuxOS fórumozó előtt. Munkájuk, amivel segítettek a
biztonságos fájltörlés és biztonságos lemeztörlés témájának kifejtésében,
biztosította a hátteret és megalapozta ezt a cikket. Összegeztem a saját
kutatásaimat a PCLinuxOS fórumán általuk írtakkal. Itt tekintheted meg
Not_yet 6 beírásait a témában. Jonesy írásai itt vannak, Linadian bejegyzései
pedig emitt. Voltak még mások is, de ők voltak, akik elindítottak az utamon, a
cikkírásban.

Azt is be kell vallanom, ahogy mélyebbre ástam a témában, számos címváltozat
fogalmazódott meg bennem. Néhány példaként: „Biztonságos fájltörlés: sok
sikert!”, Biztonságos fájltörlés: erre ne számíts!”, Biztonságos fájltörlés: jobb, ha
elfelejted” és „Biztonságos fájltörlés: Linux-felhasználók felköthetik a gatyájukat”.

Számos dolgot kell még észben tartanunk. Először is, az eszközöket két
csoportra kell osztani: biztonságos fájltörlésre és mágneses adathordozók
biztonságos törlésére. Másodszor, ha ki akarod próbálni ezeket a módszereket,
készíts biztonsági másolatot a fájljaidról és adataidról. Nem lévén
komputervizsgáló laborod drága gépekkel, eszközökkel és képzett személyzettel,
illetve sok-sok idővel – nem fogod tudni visszaállítani adataidat és fájljaidat. És
végül, az adataidat el kell rejteni a múlt hónapban tárgyalt, felhasználói szintű
eszközök vizslató szemei elől. Valójában nagyon kicsi az esélye az adataid

visszanyerésének, különösen, ha a mágneses adathordozó biztonságos
törlésének itt tárgyalt eszközeit használod.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy ez az információ CSAK mágneses eszközökre
érvényes, mint a hagyományos merevlemezek. A szilárdtest meghajtók (SSD)
teljesen más tészta és a visszamaradó adatok „trim”-elésével (a PCLinuxOS
tárolóiban) fognak – vagy kell – majd foglalkozni. Használsz trim-et az SSD-dnél?
Nem probléma. Majd máskor, más cikkben kitérünk rá.

És ha olyan felhasználó vagy, aki kerüli a parancssort, mintha a frigóban felejtett
háromhetes ételmaradék lenne, ezen – biztonságos fájltörlő és lemeztörlő –
eszközök közül két kivétellel mind csak parancssori. Még ekkor is, amikor az
egyik grafikus változatot (GUI) telepíted, az telepíti az eszköz parancssori
verzióját is. És hogy még jobban fájjon, a grafikus felületű változat néha nem
működik tökéletesen, vagyis mindig ellenőrizd, hogy biztos lehess, a fájlok,
amiket végképp törölnél, valóban eltűntek. A másik GUI, amennyiben teljes és
nem „Mini” verziót telepítesz, már ott kell legyen a gépeden. Ha a „Mini”-klub
tagja vagy, akkor ez egy olyan eszköz, amit könnyen telepíthetsz a Synaptic
segítségével.

Ha már egy ideje foglalkozol parancssorral, akkor a következő okosságokat már
ismered, de ezeket itt áttekintjük azok számára, akik nem nagyon használnak
parancssort. Ha a fájlnév és (vagy) az útvonal szóközt tartalmaz, akkor a nevet
(útvonalat) idézőjelbe kell foglalni. A Linux számára a szóköz a parancssori
kapcsolók és részek elválasztójaként működik, ezért a fájlnévben (útvonalban)
szereplő szóköz megzavarja a parancssori eszközt. Csak a biztonság kedvéért a
teljes fájlnevet (útvonalat) tedd idézőjelbe. Alternatívaként a szóköz átugorható
vissza perjellel („\”, más néven repjel), de sokkal egyszerűbb a fájlnevet
(útvonalat) idézőjelbe tenni – és sokkal jobban olvasható is. Ha kerülöd a
fájlnevekben és útvonalakban a szóközök használatát (én teljes mértékben
egyetértek a használatuk kerülésével, mivel gondot okoznak), akkor ezt a
problémát teljesen kizárod. Én még készítettem egy kis szkriptet, amit a Thunar-
ből indítok és az összes szóközt alsó vonássá konvertálja. Amikor szóközt
tartalmazó nevű fájlokat töltök le, azonnal és következetesen futtatom a szkriptet.
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Történelmi háttér

A fájlok és eszközök biztonságos törlésének megértéséhez az alapot dr. Peter
Gutmann 1996-os tanulmánya „Secure Deletion of Data from Magnetic Media
and Solid-State Memory” szolgáltatta. Az anyag először a kaliforniai San Jose-
ban, 1996. július 22-25 között tartott a Sixth USENIX Security Symposium
anyagában jelent meg. A Creative Commons licence alapján adták ki. A 20 évvel
ezelőttihez képest van néhány alapvető különbség. Először is, a merevlemezek
kisebb kapacitásúak voltak és kicsit másképpen működtek. Másodszor, a naplózó
fájlrendszerek nem terjedtek még ennyire el.

Dr. Gutmann a tanulmányát három utószóval egészítette ki az évek során, avval
a szándékkal, hogy pontosítsa a feljegyzést és kitérjen a mágneses tároló
eszközök terén az elmúlt 20 év alatt tapasztalt fejlődéssel.

Ha többet szeretnél megtudni a mágneses eszközök biztonságos törléséről,
akkor ajánlom a tanulmány elolvasását. Nem olyan „száraz”, mint ahogy azt
gondolnád. Emellett, ha a helyi paranoiások klubjának oszlopos tagja vagy, illetve
ha igazán kell (vagy igényled), hogy az érzékeny adataid ne kerülhessenek rossz
kezekbe, dr. Gutmann írása a „kötelező olvasmányaid” között kiemelt helyen
szerepeljen. Biztonsági körökben dr. Gutmant szinte istenként tiszteli, sőt még
biztonságos törlési „eljárásokat” is neveztek el róla.

Biztonságos fájltörlés

A legtöbb biztonságos fájltörlő eszköz a ma használt naplózó fájlrendszerek, pon-
tosabban az EXT3 és EXT4 megjelenése előtt készült. Igazából úgy vélem, hogy
a PCLinuxOS felhasználók túlnyomó többsége EXT4-es fájlrendszert használ. Ez
a probléma oka. A naplózó fájlrendszerek kemény diónak bizonyulnak. Képes
lehetsz a tényleges adat törlésére, de a fájllal kapcsolatos információk a rendszer
naplóbejegyzésében még meglehetnek. Ezek az információk tartalmazhatják az
adatok blokkjainak azonosítóját, ezzel segítve a laboratóriumi feltárását azon
adatoknak, amiket nem szeretnél. Az adatok vagy felülíródtak, vagy nem és ha
nem, akkor könnyen visszanyerhetőek. Ellenkezője is előfordulhat, amikor a
naplóbejegyzés törlődött, de az adat egyben maradt. Valójában, ez utóbbinak a
legnagyobb a valószínűsége, ahogy azt a témával kapcsolatban értelmeztem.

Ha EXT3-as fájlrendszert használsz, akkor nagyon valószínű, hogy a
biztonságos fájltörlés úgy működik, ahogy leírták, feltéve, hogy te (vagy más sem
tette meg) nem változtattad meg az adat „data=valami” jelzőjét a meghajtód
/etc/fstab sorában. Az EXT3 alapból „data=ordered”-re állítja be, ami lehetővé
teszi a legtöbb biztonságos fájltörlő eszköznek, hogy úgy működjenek, ahogy
kell. Az EXT3 az alapbeállításokkal dolgozik, hacsak más beállítást nem
határoznak meg. Az adat jelzőjének másik beállítása a napló (journal) és a
visszaírás (writeback).

Ha EXT4-et, Btrfs, ReiserFS-t (Reiser4-ként ismert), vagy más naplózó fájlrend-
szert használsz, nem lehetsz biztos a dolgokban. Biztonságos fájltörlési alkalma-
zások használata után MARADHAT fontos adat a meghajtón, vagy a rendszer
naplójában. Azt EXT4 fájlrendszer Wikipédia lapja szerint „az EXT4 nem fogadja
el a »biztonságos fájltörlési« attribútumot, ami hatására törlés esetén a fájlnak
felül kell íródnia. A biztonságos fájltörlési patch-et 2011-ben javasolták, de azóta
sem oldódott meg a probléma, hogy érzékeny adatok kerülnek be a fájlrendszer
naplójába.” Az EXT4-es wiki bejegyzés az „új jellemzőkről” azt mutatja, hogy ez a
fejlesztés egyelőre áll és nem dolgoznak rajta – sajnálatos módon.

Ugyanakkor a legtöbb biztonságos fájltörlési alkalmazás elég jól működik és
megakadályoz másokat, akik értő módon férnek hozzá helyreállító eszközhöz,
abban, hogy hozzáférjenek adataidhoz. Ha paranoiás vagy attól, hogy mások
elérhetik adataidat, akkor a meghajtó fizikai megsemmisítésétől eltekintve, a
mágneses adathordozó biztonságos törlése lesz a legjobb neked.

Ugyanakkor, ez nem jelenti azt, hogy biztonságos fájltörlési alkalmazások
használata céltalan. Mindenképpen megéri foglalkozni velük. Lehetnek olyan
esetek, amikor csak néhány fájlt akarsz, vagy kell törölni. Ha csak néhány fájlt
kell törölni, akkor a meghajtó legyalulása, majd az operációs rendszer és a többi,
megtartandó adat újra felrakása nagyon NAGY munka.

Az eszközöket, amikkel a következőkben foglalkozunk, kipróbáltam. A mérce,
amivel a sikerességet vizsgáltam, az volt, hogy a múlt hónapban, a törlésből
visszaállítás kapcsán említett testdisk-kel, az egyes eszközökkel történt törlés
után láttam-e a fájl(oka)t, vagy sem. Minden egyes esetben, amikor biztonságos
fájltörlési alkalmazást használtam, a fájl(ok) nem volt(ak) látható(ak) a testdisk-
kel. Ha a testdisk nem lát fájlt, akkor a biztonságos fájltörlést sikeresnek
tekintettem.

Noha, ez nem a legtudományosabb vizsgálat és messze nem tökéletes, úgy
érzem, ha a felhasználói szintű helyreállító eszközök nem látják, akkor legalább
bizonyos szintű sikert értél el. A meghajtó tartalmának biztonságos törlésén kívül,
úgy gondolom, ez a legtöbb, amit tehetünk a rendelkezésre álló eszközökkel.
Használatuk megvéd-e komputervizsgáló laborok kutató tekintetétől? Aligha, de
jobb mint a semmi. Számítógépeket vizsgáló laborok ellen csak két dolog hozhat
eredményt, a meghajtó (a biztonság kedvéért) többszöri letakarítása és a
meghajtó fizikai megsemmisítése.

srm

Az srm név a Secure ReMove (biztonságos eltávolítás) rövidítése. Használata
leginkább a törlés (rm) parancshoz hasonlít. A cikk írásakor az srm NEM volt a
PCLinuxOS tárolóban elérhető. Ugyanakkor könnyen telepíthető és önálló, jó kis
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kiegészítője a PCLinuxOS rendszerednek. Leginkább azért vettem ide, mert
biztonságos fájltörléssel kapcsolatos internetes keresés során elég sok helyen
találhatsz hivatkozást rá.

Noha kiadtam csomagkérést az srm-re, hogy adják hozzá a PCLinuxOS
tárolóihoz, a feltöltése nem garantálható (ahogy bármilyen csomagkérésé sem).
Ha magad akarod telepíteni az srm-et forrásból, elég egyszerűen megteheted.

Először töltsd le a forráskódot, bontsd ki a tar.gz csomagfájlt a /home könyvtárad
egy alkönyvtárába. Az aktuális verzió az 1.2.15-ös. Ezután, rendszergazdaként,
lépj be a könyvtárba, ahová tar.gz-t bontottad ki és add ki a egyenként a
következő parancsokat a parancssorban:

./configure
make
make install

A terminálablak a telepítés minden lépésénél vibrálni, villogni fog. Amikor
mindhárom parancs lefutott, az srm bekerült a /usr/local/bin könyvtárba, készen a
használatra. Valóban ilyen egyszerű az egész.

Az srm használata elég egyértelmű. Add ki az srm --help parancsot,
parancssorban és a következőt kapod vissza::

[parnotetoshiba@parnotetoshiba srm1.2.15]$ srm help

Usage: srm [OPTION]... [FILE]...

Overwrite and remove (unlink) the files. By default use the 35pass Gutmann

method to overwrite files.

d, directory ignored (for compatibility with rm(1)) – nem értelmezi;

f, force ignore nonexistent files, never prompt – erőltetett futás;

i, interactive prompt before any removal – megáll minden törlés előtt;

x, onefilesystem do not cross filesystem boundaries – ne lépje át a

fájlrendszer határát;

s, simpleoverwrite with single pass using 0x00 (default) – egyszerű felülírás;

P, openbsd overwrite with three passes like OpenBSD rm – 3x felülírás;

D, dod overwrite with 7 US DoD compliant passes – 7x felülírás;

E, doe overwrite with 3 US DoE compliant passes – 3szoros, DoE felülírás;

G, gutmann overwrite with 35pass Gutmann method – 35x Gutmann felülírás;

C, rcmp overwrite with Royal Canadian Mounted Police passes – kanadai rendsz.;

r, R, recursive remove the contents of directories – alkönyvtárakban is;

v, verbose explain what is being done – bőbeszédű mód;

h, help display this help and exit – súgó megjelenítése;

V, version display version information and exit – verzió megjel.;

Alaphelyzetben az srm a Gutman-féle 35-szörös adatfelülírást alkalmazza. Ám,
ha szeretnél az alapbeállítástól eltérni, akkor használd valamelyik másik eljárást.
Azokat úgy ismerheted, mint az egyszerű (simple), az OpenBSD-, a DoD-
(Védelmi Minisztérium), a DoE- (Energia Hivatal) és az RCPM-eljárása (kanadai
rendőrség). Ellentétben azzal, amit a súgó mond, NEM a simple az alapbeállítás.
Ne feledd, a többszöri felülírás száma határozza meg a futás gyorsaságát. A
simple eljárás a leggyorsabb, mivel csak egyszer írja felül nullákkal az adatokat.
A Gutmann-módszer a leglassabb, mivel az adatot 35-ször írja felül.

A parancs legalább így kell, hogy kinézzen:

srm útvonal/a/fájlhoz

Vagy, ha már a törölni kívánt fájlt tartalmazó könyvtárban vagy:

srm fájlnév

Természetesen, jó lenne a programtól némi visszajelzés arról, ami folyik, ezért
valahogy így nézhet ki a legjobb parancsforma:

srm v s filename

Bekapcsolja a bőbeszédű kimenetet a simple módszer használata mellett. Ha a
teljes könyvtárat alkönyvtáraival és fájljaival együtt akarod biztonsággal törölni,
akkor add hozzá az -r parancssori kapcsolót. Valahogy így nézzen ki:

srm v s r útvonal/a/könyvtárhoz/

Számos információ található az srm-mel kapcsolatban az Interneten, közötte a
kézikönyve is. A legtöbb Linux disztribúcióban elérhető tárolóból. Ám tartsd
észben, hogy az srm legjobban a nem-naplózó fájlrendszereken működik (pl.
FAT16, FAT32, exFAT, EXT2 stb.). Dr. Gutman is elismeri ezt, és mind közül
leginkább a simple-módszer használatát javasolja.

Tökéletes? Dehogy. Működik? Többnyire. Mindenképpen jobb, mint a szokásos
rm parancs használata. Biztonsággal törli a fájlodat? Talán. Talán nem. A fájljaidat
vizsgáló laborban helyre tudják állítani? Nagyon valószínű, mivel nincs arra
garancia, hogy a fájl tartalmát lefedte, vagy felülírta egy naplózó fájlrendszeren.
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wipe

Ez egy másik olyan eszköz, ami a PCLinuxOS tárolójában nem található –
bizonyára jó okkal. A wipe programot 2009 óta nem frissítették és valószínűleg
sorsára maradt. Azért foglalkozom vele itt, mert számos hivatkozás mutat rá, ha
linuxos biztonságos fájltörlésre keresel rá az Interneten.

Akárcsak az srm-nél, a wipe-pal kapcsolatban is jelezték, nem működik jól a nap-
lózó rendszereknél. Akárcsak az srm-et, ezt is letöltött forráskódból magad tele-
pítheted. A lépések azonosak az srm-nél a letöltéssel és telepítéssel kapcsolat-
ban ismertetekkel. Ezért, ismétlés helyett, nézd vissza a korábban, az srm ismer-
tetésénél leírt utasításokhoz. Ez is önálló és hasznos kis program, akár az srm.

Ha telepítetted, add ki a wipe -h parancsot a parancssorban. A terminálban a
következőket kell látnod:

[parnotetoshiba@parnotetoshiba Test]$ wipe h
Wipe v2.3.1  released November 1st, 2009
by Tom Vier

Usage is wipe [options] [filelist]

Options: Default: wipe ZdNTVEAkO S512 C4096 l1 x1 p1 –
alapbeállítás;

h  help  display this screen – súgó;
u  usage – használat;
c  show copyright and license – szerzői jogok;
w  show warranty information – garancia,
i and I  enable (i) or disable (I) interaction  overrides force

– interaktív mód i (be) I (ki);
f  force file wiping and override ... – erőltetett mód;
r and R  recursion ... – rekurzív (alkönyvtárak is),
s  silent  disable percentage and error reporting – csendes, nincs

üzenet;
v  force verbose  always show ... – bőbeszédű, százalékot mutatja;
V  verbose  show percentage ... – százalék mutatás, ha nagyobb 25K;
e and E  enhance ... – fejlett mód (e) pontoasabb, (E) gyorsabb;
d and D  delete ... – d törli, D megtartja felülírás után;
n and N  delete (n) ... – a speciális fájlokat n törli, N átugorja;
k and K  lock (k) or don't ... – fájlok k zárolása, K nem zárol;
z  zeroout file  single pass of zeroes – egy menet 0kal;
Z  perform normal wipe passes – normál felülírási menet;
t and T  enable (t) ... – statikus futás t engedélyez, T nem;
a and A  write until out ... – írás amíg üres terület van, A nem;

o[size] O  write to ... – írás o standard kimenetre, O fájlba;
B(count)  block ... count – blokkeszköz szektorszámlálás;
S(size)  block ... size ... – szektorméret (alap=512 byte);
or stdout ... with A – vagy Aval a standard kimenet íráshossza;

C(size)  chunk size  maximum file buffer size in kilobytes (2¹0)
– puffer max. mérete;

l[02]  sets wipe secure level – biztonsági szint beállítása;
x[132] X  sets number of random passes per wipe or disables –

véletlen menetek száma;
p(132)  wipe file x number of times – fájl felülírása xszer;
b(0255)  overwrite file with ... – felülírás b értékével.

Amikor a parancssori kapcsolókat nézed, könnyen látható, hogy sok közülük
egyezik az srm-vel – annyira, hogy a wipe úgy néz ki az opcióival, mint egy
szteroidokkal felpumpált srm.

Egy wipe parancs valahogy így néz ki:

wipe fájlnév

Ha megváltoztatnád az alapbeállítások bármelyikét (lásd a parancssori
paramétereket a fenti súgó listájában), a parancsod valahogy így néz majd ki:

wipe v z p 7 fájlnév

Akár az srm-nél, a -r parancssori kapcsoló rekurzív értelmű és törli az összes
alkönyvtárat a bennük lévő fájlokkal egyetemben.

A wipe használatának eredménye hasonló lesz, mint amit az srm adott.
Egyáltalán nincs garancia, de jobb mint a szokásos rm parancs és jobb mint a
semmi.

shred és a shred_GUI (grafikus felület)

Shred és a shred_GUI megtalálható a PCLinuxOS tárolóiban. Csak a shred_GUI-
t sorolja fel, mivel a parancssori verzió a GUI-verzióval együtt települ. Vagyis, ha
csak a parancssori változatot akarod telepíteni, akkor telepítened kell a GUI-s
változatot, hogy hozzájuss a parancssori verzióhoz.

A Synaptic ezt mondja a Shred_GUI-ról:
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Vessünk egy pillantást a shred parancssori eszköz súgószövegére.

[parnotetoshiba@parnotetoshiba ~]$ shred help
Használat: shred [KAPCSOLÓ]… FÁJL…

A megadott FÁJLT többször egymás után felülírja, így még nagyon
költséges hardvermegoldásokkal sem lehet könnyen visszaállítani
az adatokat.

If FILE is , shred standard output.

A hosszú kapcsolók kötelező argumentumai a rövid kapcsolókhoz
is kötelezők.

f, force jogosultságok megváltoztatása, ha akadályozzák az
írást

n, iterations=N Nszer írja felül az alap 3 helyett
randomsource=FÁJL véletlen bájtok olvasása a FÁJLBÓL

s, size=N ennyi bájt megsemmisítése (a k, M, G utótagok
megengedettek)

u remove[=HOW] felülírás után csonkolja és törli a fájlt
de kontrollálja a HOGYAN törölje lehetőséget. l. alább

v, verbose előrehaladás mutatása
x, exact ne egészítse ki a fájlméretet a következő teljes

blokkal; nem szabványos fájlok esetén ez az alap.
z, zero végső felülírás hozzáadása a shreddelés

elfedéséra
help ezen súgó megjelenítése és kilépés
version verzióinformációk megjelenítése és kilépés

Törli a fájlokat ha remove (u) van. Alapból nem, mert szokás
/dev/hda és hasonló eszközökön dolgozni, amiket nem szokás
eltávolítani. Az opcionális HOW paraméter mutatja, hogyan
távolítsa el a könyvtárbejegyzést:
'unlink' => szabványos unlink hívást használ.
'wipe' => először összezavarja a név bitjeit.
'wipesync' => Minden zagyvált byteot lemezre is ír.
Az alapbeállítás a 'wipesync', de ez elég húzós lehet.

VIGYÁZAT: A shred működése egy fontos feltételezésen alapul:
azon, hogy a fájlrendszer azonnal felülírja az adatokat. Ez a
hagyományos eljárás, de sok korszerű fájlrendszer eltér ettől.
A következő fájlrendszereken nem, vagy nem minden
fájlrendszermód esetén garantált a shred hatásossága:

* naplózó fájlrendszerek, mint az AIX és a Solaris rendszere
(valamint a JFS, a ReiserFS, az XFS, az Ext3 stb.)

* azon fájlrendszerek, amelyek redundánsan írják az adatokat és
akkor is továbbhaladnak az írással, ha valamelyik írás
sikertelen, ilyenek a RAID alapú fájlrendszerek.

shred_GUI – fájl felülírása a tartalma elrejtése és opcionálisan törlése

A shred sima grafikus felülete.

Felülírja a megadott Fájl(oka)t többsörösen, annak érdekében, hogy nehezebb,
költséges hardverpróbáló legyen az adathelyreállítás.

Törli a FÁJL(oka)T, ha a --remove (-u) a parancs. Alaphelyzetben nem távolítja
el, mert szokásos alkalmazni eszközfájlokon, mint a /dev/hda és azokat a
fájlokat általában nem szabad eltávolítani. Amikor egyszerű fájlokon
használják, a többség bekacsolja a --remove opciót.
VIGYÁZAT: tudd, hogy a shred egy nagyon fontos feltételre épít: a fájlrendszer
felülírja a helyükön lévő adatokat. Ez a szokásos módja a munkának, de sok
modern fájlrendszert úgy terveztek, hogy ne teljesítse ezt a feltételt. A
következőkben példákat adunk azokra a fájlrendszerekre, amik esetén a shred
nem hatásos, vagy nem garantált a hatása az összes rendszermódban:

* naplóstruktúrált, vagy naplózó fájlrendszerek, mint amik az AIX-kszel és a
Solaris-szal jön (és a JFS, ReiserFS, XFS, ext3 stb.)

* fájlrendszerek, amik redundáns adatokat írnak ki és folytatják akkor is ha
néhány kiírás sikertelen, mint a RAID-alapú rendszerek

* fájlrendszerek, amik pillanatképeket (snapshot) készítenek, mint a Network
Appliance's NFS szerver

* fájlrendszerek, amik időszaki helyeken képeznek cache-t, mint az NFS
version 3 kliensek

* tömörített fájlrendszerek

Ext3 fájlrendszer esetében a kizárás csak akkor érvényes (és a shred haté-
konysága korlátozott), ha data=journal mód van, ekkor az adatfájlokat naplóz-
za, nem csak a metaadatokat. A data=ordered és data=writeback módban
rendben működik a shred. Az ext3 naplózó módja úgy változtatható meg, hogy
hozzáadjuk a dat=valami opciót az adott fájlrendszer csatolási opcióinál a
/etc/fstab fájlban, ahogy az a mount kézikönyvében le van írva (man mount).

Emellett, a fájlrendszermentésben és távoli tükrözésben lehet másolat a fájlról,
ami nem távolítható el és lehetővé teszi a „ledarált” fájl későbbi helyreállítását.
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* pillanatfelvételeket alkalmazó fájlrendszerek, mint a Network
Appliance NFS kiszolgálója

* azon fájlrendszerek, amelyek gyorsítótárai átmeneti helyen
találhatók, mint az NFS kliens 3as verziója

* tömörített fájlrendszerek

Az ext3 fájlrendszerek esetén csak data=journal módban érvényes
a fenti figyelmeztetés (és így a shred csak korlátozott
hatékonyságú), amely a fájladatokat is naplózza a metaadatokon
kívül. Mind a data=ordered (alapértelmezett) és data=writeback
módokban a shred a szokásos módon működik.

Az Ext3 naplózási módjai megváltoztathatók a data=valami
kapcsoló felvételével egy adott fájlrendszer csatlakoztatási
kapcsolói közé az /etc/fstab fájlban, ahogyan az a mount
kézikönyvoldalában dokumentálva van (man mount).

Ezen kívül a törölni kívánt fájlnak lehetnek példányai
fájlrendszermentésben vagy egy távoli tükörkiszolgálón. Ezek
alapján vissza lehet állítani a megsemmisített fájlt.

A coreutils súgója: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Teljes leírás: <http://www.gnu.org/software/coreutils/shred>
vagy elérhető: info '(coreutils) shred hívásával'

Hmmm … újabb biztonságos fáltörlő, ami nem teljesít valami jól a naplózó rend-
szereken. Így, a fontos adatokkal kapcsolatos korábbi figyelmeztetések továbbra
is érvényben vannak. Apropó, a piros betűs kiemelés tőlem származik.

A szükséges parancssori opciókkal a shred-et valahogy így használhatod:

shred v u z n 1 útvonal/néhány/fájl.hoz

A -v kapcsoló bekapcsolja a bőbeszédű kimenetet, így lesz képed az
előrehaladásról. A -u kapcsoló darabolja és törli a fájlt felülírás után. A -z kapcsoló
végrehajtja a fájl egy végső felülírását nullákkal. Az -n 1 kapcsoló utasítja a
shred-et, hogy egy menetben véletlenszerű adatokkal írja felül a fájlt. Ha több
menetet akarsz, akkor az 1–et írd át a szükséges számú menet értékére. Végül,
jön az útvonal és a fájlnév ahhoz a fájlhoz, amit biztonsággal törölni akarsz.

Ellentétben a paranoiás körökben keringő tévhittel, miszerint a többszöri felülírás
nagyobb biztonságot ad, egy menet általában elég a fájl elfedéséhez. Egy
random adatokkal történt felülírást követő, nullákkal való felülírást követően az
adataid modern meghajtókon helyreállíthatatlanok lesznek. Több menet

ugyanakkor fokozza a meghajtód elhasználódását és a folyamat lefutása is
tovább tart. Emlékezz … mágneses adathordozókról beszélünk és nem SSD-
kről, amik sokkal másabb teremtmények.

Amikor elindítod a Shred_GUI-t, a fentihez hasonló képet kell látnod. Jól teszed,
ha a program fő ablakában lévő szöveget elolvasod. Alapból a jelölő négyzetek
nincsenek kiválasztva, vagyis neked kell eldöntened hányszor akarod a fájlokat
„ledarálni”. Egyszeri megsemmisítés elég kell legyen, de te akár egészen 50-
szeresig választhatsz, ami valószínűleg erőteljes túllövés.

Ezután válaszd a „Select Files/Folders” (fájl, könyvtár kiválasztása) gombot és
kijelölheted a fájlokat és könyvtárakat darálásra.
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A fenti képen egy ablakban látható, hogy három fájl törlését kértem a Sherd_GUI-
tól. Tipikusan az Xterm ablaka a Shred_GUI ablaka mögött nyílik meg, de én
áthelyeztem, hogy mindkettő látható legyen egy képernyőképen. A Shred_GUI
egyszerűen a parancssori eszközt futtatja. Vedd észre az Xterm ablakában a
SHRED_OPTIONS paramétert (valahol félúton lefelé), ami azt mutatja, hogy

„fvzun 1”-t adott át a parancssori shred programnak. Ezek az opciók parancssori
kapcsolók, amiket a shred parancs azután használni fog a fájlod törlésénél.

A fenti kép az Xterm-ben futó shred parancssori eszközének kimenetét mutatja. A
Shred_GUI megjeleníti a kimenetet, így nyomon követheted a fájltörlés
előrehaladását.

Végül a Shred_GUI a művelet befejezését követően egy nyugtázó
párbeszédablakot dob fel. Ha problémák, vagy hibák jelentkeztek, a
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párbeszédablak egy kicsit más lesz, megjelenítve a bekövetkezett probléma
részleteivel. A nyugtázó ablakon látható zöld ikon piros „X” ikonra változik, ha
probléma lépett fel, vagy hiba történt.

A többi biztonságos fájltörlő utasításoknál megbeszéltekhez hasonlóan a shred,
vagy a Shred_GUI eredményessége naplózó fájlrendszerek esetén (pl. EXT4,
Reiser4 stb.) nem garantált, de ez is jobb mint a sima rm parancs és
mindenképpen jobb a semminél.

bcwipe

Ez az eszköz mindenképpen ott van a PCLinuxOS tárolóiban. Tehát a telepítése
olyan egyszerű, mint más programok telepítése a tárolókból a számítógépedre,
Synaptic segítségével.

A BCwipe egy parancssori eszköz és (amennyire én tudom, vagy feltételezem)
nincs GUI felülete a tárolóban lévő ingyenes változatnak. Van utalás arra, hogy a
fizetős, kereskedelmi változat (40 USD-nél olcsóbban elérhető a
http://www.jetico.com-on) rendelkezik GUI-val.

Íme a bcwipe leírása a Synaptic-ból:

Biztonsággal töröl adatokat mágneses és szilárdtest memóriákból.

Nos, ez nem túl sok indulásként. Lássuk, a bcwipe súgójának szövege segít-e.

[parnotetoshiba@parnotetoshiba Test]$ bcwipe h
bcwipe version 1.98 rev 319 20101004 Copyright 19942010
Jetico, Inc.
Usage: bcwipe [OPTIONS]... FILE...
Remove FILE(s) with wiping.  Fájlok eltávolítása törléssel.
OPTIONS:
mb German BCI/VISTR 7pass wiping – hétmenetes német törlés;
md U.S. DoD 522022M 7pass ...  7 menetes USA rotált

karakteres törlés, Védelmi Minisztérium;
me U.S. DoE 3pass ... – 3 menetes, Energetikai Hivatal;
mf <file> – törlés fájlból olvasott karakterekkel l. *;
mg (default) 35pass ... – 35 menetes Gutmannféle törlés;
ms 7pass ... Bruce ...– 7 menetes Bruce Schneier törlés;
mt 1pass test ...– egy próba menet: az 512 bájtos blokk

elejének feltöltése a blokk számával;
mz 1pass zero wiping – 1 menetes nullás törlés;
m N U.S. DoD 522022M Npass ... – n számú menetes

kiterjeszetett karakter rotációs  DoD;
w disable verification – ellenőrzés kikapcsolása;

n sec NAS mode: ...  NAS mód menetek között n mp. várakozás;
l. lent ** megjegyzés

s use ISAAC ... – ISAAC véletlen használata SHA1 helyett;
p use random – véletlen minta a teljes véletlen helyett;
r process ... recursively – rekurzív végrehajtás;
f force wiping... – erőltetett törlés, nincs prompt;
d do not delete ... – nem törli a fájlokat utána;
b wipe block... – blokkeszközök törlése (óvatosan);
B disable direct IO ... – közvetlen IO kikapcsolása;
t N use N threads to wipe block devices ...  N számú

szál használata a blokktörlésben. Többlemezes eszközöknél jó;
S wipe file slacks – fájlhézagok törlése;
F wipe free space ... – üres részek törlése csatolt rendszeren;
i prompt before ... – jóváhagyást kér törlés előtt;

y  igen, n  nem(alap), a  "y" mindre
I disable interactive – interaktív prompt kikapcsolása;
v verbose mode – bőbeszédű mód;
l[file] write log to file ... – naplózás. Fájlnév nélkül

képernyőre naplóz;
V output version information ... – verzióinformáció;
h display this help and exit – ez a súgó;

* fájlformátum séma:
{véletlen|kiegészítő|hexa[,hexa[,hexa[,hexa]]][| ellenőrizve]}

Például:
1. random, verify – véletlenszerű, ellenőrzés;
2. AA,00,55

** modern magasabb szintű tárolási rendszer (NAS, lemeztömb
stb.)erősen cacheelnek. Használd ezt az opciót a nem
kívánt cacheelés elkerülésére;

Report bugs to support@jetico.com – a hibákat ide jelezzék;

A bcwipe kézikönyve a FreeBSD-nél egy kicsit többet segít, de nem sokkal
jobban érthető, mint az online súgó. Nem találtam tipikus Linux kézikönyvet, de
ezt elő tudtam ásni. A Jetico-nak is van online parancs referenciaoldala, itt.

Én magam készítettem a Thunar felhasználói menüjébe egy bejegyzést, amivel
törlöm a fájlokat a merevlemezemről. Abból, amit a töredékes megjegyzésekből
és a dokumentációból ki tudtam venni, a bcwipe nem igazán foglalkozik a
fájlrendszerrel, amin dolgozik. Sokkal inkább az adott adatok után megy.

A legtöbb megjegyzés és dokumentáció dicséri a bcwipe-ot. Alapból (ha
másképpen nem állítod be), a bcwipe a Gutmann-eljárást alkalmazza a fájlok
törlésére, 35-ször felülírva azokat. Jelentősen felgyorsíthatod a dolgokat, ha az
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USA Védelmi Minisztériuma 5220-22M, 7 menetes, kiterjesztett karakterrotációs
sémáját alkalmazod … az -md parancssori kapcsolót megadva. Igaz, ez csak 7
menetes véletlenszerű karakterekkel felülírás, de ha a VM-nek és az érzékeny
adatainak jó, akkor elég jó kell legyen nekünk is.

A bcwipe parancssorod valahogy így nézhet ki:

bcwipe md r v I útvonal/néhány/fájl.hoz

Az -md parancssori kapcsoló utasítja a bcwipe-ot az USA VM 7 menetes
módszerére. Az -r kapcsoló mondja meg, hogy rekurzívan a könyvtárakra is
értelmezze, törölve a fájlokat és a könyvtárakat, beleértve azon könyvtárak teljes
tartalmát is. A -v bekapcsolja a bőbeszédű módot, lesz visszajelzésed és
állapotjelződ. Az -I kikapcsolja az interaktív módot és egyenesen nekimegy az
adatoknak. Ha az „útvonal/néhány/fájl.hoz” könyvtár és nem fájl, akkor az, és
teljes tartalma, benne a alkönyvtárakkal és tartalmukkal, törölve lesz a
merevlemezedről.

Ha csak egyetlen biztonságos fájltörlő programot lehetne választanom, akkor az
a bcwipe lenne. Nem csak, hogy könnyű használni, különösen úgy, hogy
készítettem egy felhasználói menüpontot a Thunar-be (a KDE-használók is
csinálhatnak hasonlót, ha beállítják a Dolphin és a Konqueror szervizmenüjébe
… itt találhatsz anyagot a KDE menüjének beállításához), de még elismertsége is
magas. Emellett, a Jetico klienseinek listája elég meggyőző (USA VM, USA EH
stb.), akik hiszik, hogy képesek teljesen eltüntetni a nyomaikat és a nagyon
érzékeny adatokat tartalmazó mágneses eszközöket törölni. Megfelel az
elvárásaiknak, és kell, hogy megfeleljen neked is és nekem is.

BleachBit

Ha ismerősnek tűnik, az kell legyen. Amennyire csak vissza tudok emlékezni, az
összes PCLinuxOS rendszerben ott van. A legtöbb felhasználó rendszeresen
használja a számítógépe megtisztítására a régi sütiktől, naplófájloktól és az
összes visszamaradt fájltól, amikre már nincs szüksége. Hiszed, vagy sem,
sokan nem tudják, hogy a BleachBit képes a számítógépedről biztonságosan
törölni fájlokat és könyvtárakat is.

Csak vess egy pillantást a „Fájl” menü első két pontjára: „Megsemmisítendő
fájlok” és „... könyvtárak”. Egészen addig nem tudtam, hogy a BleachBit képes
ilyen szolgáltatásra, amíg a cikk számára információkat keresve bele nem
botlottam néhány röpke megjegyzésbe a BleachBit biztonságos törlési
képességével kapcsolatban. És lásd csak, itt voltak az orrom előtt ezek a
szolgáltatások, egész idő alatt.

A „Megsemmisítendő fájlok” opciót választva megnyílik egy fájlválasztó
párbeszédablak, lehetővé téve azon fájlok kiválasztását, amiktől
megszabadulnál. Ha a „Megsemmisítendő könyvtárak” a választásod, akkor is ez
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az ablak jelenik meg, lehetővé téve teljes könyvtárak törlését. Valóban ilyen
egyszerű.

Ha a Szerkesztés → Beállítások menüt választod, a fenti ablakot kell látnod.
Jelöld ki a második és az ötödik opciót az „Általános” fül alatt, hogy biztosítsd a
fájljaid és könyvtáraid biztonságos törlését. Az én Xfce változatú PclinuxOS-
emnél ezek az opciók már be voltak állítva (soha nem nyúltam hozzá, vagy
ellenőriztem azokat korábban). Ugyanakkor, ha a BleachBit-et biztonságos
törlésre használod, előbb győződj meg arról, hogy ezek ki vannak-e jelölve.

Sose tudtam, hogy már volt biztonságos fájltörlési lehetőségem telepítve egész
idő alatt. Kíváncsi vagyok, hányan vannak, akik szintén nem tudtak róla.

Biztonságos fájltörlés, összegzés

Korunkban jelenleg, számunkra, akik naplózó fájlrendszert használunk, a
megbízható biztonsági fájltörlés csak egy beteljesítetlen álom. Egyszerűen nincs
garancia arra, hogy az érzékeny adatainkat nem lehet helyreállítani. Hidd el, ha
mondom, nem hibáztatom ezért a naplózó fájlrendszereket. A fejlődés
természetes és szükséges termékei, létre kellett jönniük. Mielőtt megjelentek
volna, az adatvesztés valós veszély volt, különösen akkor, ha a számítógép, vagy

az áram az írási folyamat közben omlott össze. Én még emlékszem, amikor
évekkel ezelőtt (Windows-t használtam és nem egyszer fordult elő), hogy a
mentés közepén szállt el a gépem, ami sérült fájlt és még sérült fájlrendszert is
eredményezett. Néhány felhasználónál az eredmény katasztrofális volt, teljes
újratelepítéssel és SOK adat elvesztésével járt. A naplózó fájlrendszerek
többnyire segítettek az elhárításban, vagy legalább a kockázat csökkentésében.

A biztonsági fájltörlő eszközök hasznosak? Igen. Meggyőződésem, hogy
bármelyik sokkal jobb, mint a sima fájltörlés rm paranccsal. Elrejtik, vagy
megsemmisítik az adatokat? Attól függ, kit kérdezel. Legalább bizonyos mértékig
megakadályozzák, hogy felhasználói szintű helyreállító eszközökkel
visszanyerhetőek legyenek, Ám, a számítógép-vizsgáló laborokat nem
akadályozzák meg annak végrehajtásában.

Csak alátámasztásként, a SANS Digital Forensics and Incident Response weblap
blogjában megjelent „Digital Forensics: In.depth analysis of SRM and BCWipe
(for unix)” című cikkben a szerző, Juan Leaniz *nix rendszernél törölt srm-mel és
bcwipe-pal fájlokat. Ezután megpróbálta helyreállítani a „The Sleuth Kit”-nek
nevezett nyílt forráskódú, parancssori eszközökkel. Az eszközöket itt nézheted
meg, ahonnan ingyen le is töltheted. Van még egy „Autopsy” nevű kiegészítő
eszköz, ami kiterjeszti, javítja a Sleuth Kit képességeit. Mindkét eszköz ingyen
letölthető, de magadnak kell forrásból lefordítanod a rendszeredre telepítéshez.

Egy kicsit kezdek eltérni a tárgytól. Minden esetben, amikor srm-mel, shred-del
és bcwipe-pal próbált biztonsággal fájlt törölni, a The Leuth Kit-ben található
eszközökkel teljes egészében képes volt helyreállítani, megtekinteni a
merevlemez adatait.

Az ilyen bejelentések nem nagyon nyugtatnak meg a „biztonságos fájltörlés”
dolgában. Nem, mintha lenne bármi rejtegetni valóm, de ha lenne, semmiképpen
sem bíznám rá magamat ezekre az eszközökre a nyomaim eltüntetése, vagy
érzékeny adataim elfedése dolgában.

Mágneses eszközök biztonságos törlése

Valószínűleg a LEGBIZTONSÁGOSABB módja mágneses adathordozóról az
adatok (vagy a nyomaid) eltüntetésének, a merevlemez teljes kisöprése.
Szerencsére, három eszközt is telepíthetsz a PclinuxOS tárolóiból e feladatra.

Mielőtt belevágnánk, úgy érzem nagyon fontos kiadni egy nagyon, nagyon rövid
és szükséges figyelmeztetést. FIGYELEM: ezek a műveletek
visszafordíthatatlanok és teljes adatvesztést eredményeznek! NE próbáld ki ezt
olyan meghajtón, amin megőrizni szándékozott adatok vannak, legalábbis addig,
amíg nem készítettél mentést a megtartandó adatokról, fájlokról.

Biztos fájltörlés: látja, nem látja... Reménykedj!
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Ennek tudatában, azt is ki kell jelentenem, hogy az itt következő módszerek
egyikét sem próbáltam még ki. Még úgy is, hogy több gépem van (mindegyik egy
adott feladatra beállítva), nem engedhetem meg magamnak, hogy bármelyik
merevlemezét kitakarítsam. Ehelyett, mások ismereteire és kísérleteire kell
támaszkodnom. Ilyen szempontból én csak egyszerű továbbítója vagyok annak,
amit mások közzé tettek. Ennek okán meg kell köszönnünk Not_yet_16-nak, a
PclinuxOS fórum tagjának (és hősének) a fáradhatatlan és önfeláldozó munkát,
amivel bemutatta a mágneses eszköz biztonságos törlésének módját.

bcwipe

Mi van? Nem foglalkoztunk még ezzel?

Igen, foglalkoztam. Ám, van egy olyan bcwipe opció, ami lehetővé teszi a
felhasználónak, hogy egész lemezt, vagy meghajtó partíciót sikáljon le.
Megkíméllek attól, hogy ismételten elolvass mindent, amit a bcwipe-ról írtam.
Ehelyett, fókuszáljunk csak erre az opcióra.

A parancs, amit ki kell adnod a következő lesz:

bcwipe b v /dev/sdX

Ez teljesen kisöpri a meghatározott meghajtót. A -b parancssori kapcsoló mondja
meg a bcwipe-nak, hogy törölje a parancssor végén megadott blokkeszköz teljes
tartalmát. A -v opció bőbeszédű módot kapcsol, így lesz némi visszajelzésed
arról, hogy mi folyik és így megfigyelheted az előrehaladást. A /dev/sdX az a
meghatározott meghajtó, vagy partíció, amit törölni akarsz. Alapból a bcwipe a
Gutmann-eljárást alkalmazza a felülírásra, 35 menetben. Ha a VM hétmenetes
eljárását akarod használni, add a parancssorhoz az -md-t a -v opció után
(rengeteg időt fog neked megspórolni és nagyon valószínű, hogy legalább
annyira hatékony).

A következő parancsot is kiadhatod, ha le akarod nullázni a kijelölt céleszközön
az üres területet:

bcwipe F v mz [cél]

Ezzel, a meghatározott célon az összes üres terület nullákkal lesz felülírva egy
menetben. Így, azon a laptopon, amit használok e cikk írására is, kiadhatom a
„bcwipe -F -v -mz /home” parancsot, hogy az önálló partíción található /home
könyvtáram üres helyeit nullákkal töltse fel. Ez az üres terület tartalmaz olyan
adatokat is, amik már „törölt” fájlokhoz köthetőek, de eddig még nem lettek
felülírva.

Ezért mondtam korábban, hogy ha választanom kellene egyetlen biztonságos
törlő eszközt, a bcwipe lenne. Rugalmasan használható (garancia nélkül) egyes
fájlok és mágneses eszközök takarítására egyaránt, könnyen használható és
láthatóan teszi a dolgát.

dd & dcfldd

A két eszközt egyetlen szakasz alá vontam, mivel mindkettő teljesen ugyanazt a
parancssori formát használja. Egy ideig és egészen a közelmúltig, a dd-nek nem
volt előrehaladást mutató kijelzése, amitől tudhattad, hogy egyáltalán csinál-e
valamit. Elindítasz egy parancsot és csak ülsz és bámulsz. Amióta a dcfldd
állapotjelzőt is ad, néhány felhasználó átváltott annak használatára a dd helyett,
különösen olyan feladatoknál, amik lefutása hosszabb időt vesz igénybe.
Valójában, a dcfldd a dd-t használja alapjaként. Utóbbi időben, azonban
felhasználók jelezték, hogy a dd-nek is van kijelzője. Bekapcsolásához a dd-nél a
status=progress opciót kell hozzáadni a dd parancs végéhez. Így rajtad áll,
melyiket használod. Mindkettő végrehajtja azt a feladatot, amit szeretnénk
elvégezni.

Egy merevlemez teljes kitakarításához a következő parancsot kell kiadni:

dd if=/dev/zero of=/dev/sdX

dcfldd if=/dev/zero of=/dev/sdX

Az if=/dev/zero beállítja bementi fájlnak a nullákat. Az of=/dev/sdX kiírja azokat a
nullákat, hogy teljesen megtöltsék a /dev/sdX-ként azonosított meghajtót. A
laptopon, amin most írok, az sda lenne.

Egy teljes merevlemez kisöpréséhez a parancsot valahogy így kellene egy kicsit
megváltoztatnod:

dd if=/dev/zero of=/dev/sdXY

dcfldd if=/dev/zero of=/dev/sdXY

A parancs első fele marad ugyanaz. Csak a parancs utolsó részét, az of-os részt
kell módosítani. Vedd észre, hogy most sdXY-unk van. Az X jelöli a meghajtót,
ami a partíciót tartalmazza, az Y az, amit gyalulni szeretnénk. A cikk írására
használt laptopon ez az sda5 lenne, a gyökérpartíciót illetően és az sda6 pedig a
/home partícióm.

A szabad területek teljes törléséhez egy meghajtón (ami tartalmazza a törölt
fájlokat is), valami ilyen parancsot kell kiadnod:

Biztos fájltörlés: látja, nem látja... Reménykedj!



dd if=/dev/zero of=/dev/sdXY/wiped

dcfldd if=/dev/zero of=/dev/sdXY/wiped

A parancs azonos a korábbival, egyetlen kiegészítéssel. A parancs ezen
verziójában a nullákat egy „wiped” (takarított) fájlba írjuk ki. Ezzel egy hatalmas
fájl jön létre, ami a célpartíció teljes üres területét felemészti, teli nullákkal.
Ezután, egyszerűen csak töröld a „wiped” nevű fájlt és a szabad területet ismét
visszanyered.

Ha a /home könyvtárad önálló partíción van, ez egy igen hatékony módja annak,
hogy a szabad területet megtisztítsd. Ugyanakkor, ha ezt a /root partíción akarod
végrehajtani, jobban teszed, ha másik operációs rendszerből végzed (egyazon
gépre telepített másik rendszer), vagy egy Live CD-ről, DVD-ről illetve USB-ről.
Ellenkező esetben a root partíciód kifogy az üres helyből.

Ahogy látod, egy teljes meghajtó kitakarítása, vagy egy meghajtón a szabad
terület kisöprése egy kicsit más megközelítést igényel. Ugyanakkor, ezek talán a
leghatásosabb eljárások, hogy az érzékeny adataid nyomát eltüntesd.

Darik's Boot and Nuke

Az informálisan DBAN-ként ismert, Darik«s Boot and Nuke egy 16,7 MB-os
LiveCD ISO fájl, amit CD-re kell kiírni. A SourceForge-ról letöltheted az ISO-t.

Mivel a DBAN-t live CD-ről töltöd be, nem foglalkozik a telepített operációs
rendszerekkel. Az egérre nem lesz szükséged (vagy nem ismeri fel) mivel
billentyűzetről menüvel vezérlet.

A SourceForge letöltő oldaláról:

„A Darik's Boot and Nuke („DBAN”) egy önálló boot floppy, ami biztonsággal törli
a legtöbb számítógép merevlemezét. A DBAN alkalmas kötegelt, vagy sürgős
adatmegsemmisítésre.”

Töltsd be a LiveCD-t és indítsd újra a komputert a LiveCD futtatásához. Ha
egyszer betöltött, kövesd a képernyő menüjének prompt-ját. Azonban, ne várd,
hogy különösen gyors legyen. A SouceForge-on néhány megjegyzés jelzi, hogy
majdnem két napig futott, mire végzett egy nagy meghajtóval. Szintén, a DBAN
nem foglalkozik SSD-vel és nem fog működni vele … feltételezem, hogy nem is
akarnád.

Mágneses adathordozó biztonságos kitakarítása

Kétségtelen, hogy mágneses adathordozók törlése SOKKAL inkább alkalmas
olyan érzékeny adatok nyomainak eltüntetésére, amik helyreállítását nem
szeretnéd. Oly korban, amikor a magánszférát minden irányból ostromolják és
egyre több bűnöző használ fejlett eljárásokat, hogy a személyes és magán
adataidhoz hozzáférjen, nem lehetsz elég óvatos.

2008-ra visszatérve, három hivatásos adat-helyreállító céget versenyezettek
meg, hogy lássák, képesek-e adatokat kinyerni meghajtóról, amit egy menetben
nullákkal írtak felül. A kihívó (System 16) nyilvánossá tette, hogy dd parancsot
használtak a meghajtó kisöprésére nullákkal, egy menetben. Meghallván, hogy a
dd-t használták, két cég azonnal visszalépett a meghajtó vizsgálatától. A
harmadik megpróbálta, de bevallotta, hogy a saját Unix csapatuk szerint
„kevesebb mint 0 az esélye, hogy bármilyen adatot kinyerjenek a felülírt
meghajtóról, amit a dd egy menetben nullákkal írt felül. A kihívásról, ami egy évig
volt érvényben, itt olvashatsz információkat.

Ami engem illet, a dd és a dcfldd parancsok hatékonyságában vakon megbíznék.
Ha a hivatásos adat-helyreállító cégek még csak bele sem néznek olyan
meghajtóba, ami ezekkel a parancsokkal lett felülírva, akkor nem hiszem, hogy
bárki is képes bármilyen fontos, magán, vagy személyes adatot visszanyerni.

Biztos fájltörlés: látja, nem látja... Reménykedj!
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Amikor minden más csődöt mond...

Ha a fenti eljárások egyike sem elég megnyugtató, akkor még mindig
megsemmisítheted fizikailag a merevlemezt. Számos eljárás van erre, amit
alkalmazhatsz és az egyik mókásabb, mint a másik. Igen, azt mondtam, mókás.

Először is mehetsz a kipróbált és igaz úton, fúrhatsz lyukakat a merevlemezre.
Sok YouTube videó látható, ahol emberek csinálják ezt. Ha ezt az utat választod,
akkor mindenképpen jól rögzítsd a merevlemezt egy satuba, vagy
munkafelületre. NE TARTSD a merevlemezt az egyik kezedben, miközben a
másikban a fúróval támadod. A merevlemez képes kontrollálatlanul pörögni,
kiugorva a kezedből (igen, nagy a kockázata), vagy átfúrhatod a merevlemezt és
egyenesen bele a merevlemezt tartó kezedbe. Mindkét esetben nagy
valószínűséggel (minimum) a közeli kórház sürgősségi osztályára fogsz
ellátogatni. Sajnos vannak „nem annyira okos” egyének, akik megmutatják
néhány videón, hogyan lehet veszélyesen csinálni ezt. Kérlek … NE kövesd az

útmutatásukat. Használj megfelelő szerszámvédőket és viselj megfelelő
védelmet (szemüveg emberek?), hogy elkerüld a sérülésokozást magadnak.

Másik módja a merevlemez kilyukasztásának (és használhatatlanná tételének és
így az adataid helyreállításának megakadályozásának), hogy lőtéren lyukat
lövünk bele (ha megteheted). Sok YouTube videó mutatja be, ahogy emberek
ilyet csinálnak. Figyelmeztetlek, nem mindegyik videót a legokosabb emberek
készítették. Vagyis, ha emellett az út mellett döntesz, hogy szó szerint kinyírod az
adataidat, ügyelj a fegyverhasználati biztonságra. A videókon néhány bohócban
sokkal több a tesztoszteron, mint a józan ész.

Egy újabb módja a merevlemez tönkretételének, hogy kalapáccsal szétvered.
Akár az előző két eljárásnál, sok YouTube videó mutatja meg, hogyan kezdj
hozzá. És, akár csak az előző eljárásoknál, nem mindenki követi a józan ész
diktálta szabályokat … úgy mint védőszemüveg viselése. Még az úgynevezett
„profik” is alkalmaznak nem biztonságos eljárásokat a videóikon (gondolj a Geek
Squad-ra). Sok újabb merevlemezben üveglemez van, amit vasoxiddal vonnak
be. Ez nagyon könnyűvé teszi a megsemmisítésüket: csak néhány jó, erőteljes
csapás a kalapáccsal és az üvegtárcsák összetörnek, olvashatatlanná téve az
adataidat. A régebbi merevlemezek esetén a tárcsák alumíniumból, vagy acélból
készülnek, így azok sokkal erőteljesebb „ütéseket” igényelnek, hogy az adatokat
helyreállíthatatlanná tegyék.

Biztos fájltörlés: látja, nem látja... Reménykedj!
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Használhatsz olyan eszközöket, amiket kimondottan merevlemezek
megsemmisítésére készítettek. Ezek a gépek általában elég drágák (USD
ezrekbe kerülnek), de a hozzájuk tartozó ár sokkal alacsonyabb, mint a
személyes adataidnak és információidnak az ellopása. Megnézhetsz néhány
YouTube videót, ahol ezeket a gépeket mutatják be működés közben. Miközben
te nem fogsz ilyen „Diszk megsemmisítő” eszközt venni, lehetnek a környékeden
olyan cégek, amik átküldik a használt merevlemezedet a gépen. Valószínűleg
felszámítanak valamilyen kisebb összeget.

Ha gépműhelyben, vagy autójavító műhelyben dolgozol és hozzájutsz hidraulikus
préshez, kicsi az esélye, hogy a használt merevlemezed túlél néhány utat a
sajtolóban, amikor tonnás nyomást helyeznek rá. Csak a biztonság kedvéért,
beszéld meg a főnököddel, vagy a műhelyvezetővel előtte. Nem szeretnénk,
hogy bárki is elveszítse emiatt az állását. Az is tanácsos, hogy változtasd meg a
nyomáspontot minden egyes sajtolásnál..

Végül, felnyithatod a merevlemezt és fizikailag levakarhatod a vasoxid réteget a
tárcsáról. Vagy, feldarabolhatod a tárcsákat gyorsvágóval, vagy fémfűrésszel.
Akármi is legyen, nyugodt lehetsz, hogy nincs SEMMI esély bármilyen adat
visszanyerésére azokról a meghajtókról… soha.

Vedd figyelembe a környezetvédelmet, amikor kidobod a megsemmisített
meghajtó vázát. Sok elektronikai eszköz tartalmaz veszélyes és mérgező
anyagot, mint az ólom és higany és gondoskodnod kell arról, hogy a
merevlemezed megfelelően dobtad ki. A nem megfelelő elhelyezés azzal járhat,
hogy a veszélyes és mérgező elemek hatással lesznek a gyerekeidre és
unokáidra a jövőben. Egyes igazságszolgáltatásoknál megbüntethetnek, vagy
elítélhetnek, ha nem megfelelően kezeled az ilyen hulladékot.

Azt is tartsd észben, hogy ha merevlemez nélkül próbálsz eladni egy
számítógépet, akkor sokkal alacsonyabb árat fogsz kapni a használt gépedért.
Ha elajándékozod, a személy (vagy társaság), aki kapja a leselejtezett gépedet,
nem biztos, hogy lesz pénze, vagy képzettsége ahhoz, hogy pótolja a
merevlemezt. A jó- és adakozó szándékod ellenére úgy járnak, hogy lesz egy
használhatatlan számítógépük. Mindkét eset elkerülhető, ha veszel egy új
merevlemezt és beállítod (operációs rendszert is), mielőtt eladnád, vagy
elajándékoznád a régi komputered. Még egy olcsó új meghajtó is jobb, mintha
egyáltalán nem lenne.

Általános összegzés

A naplózó fájlrendszerek széleskörű használatának köszönhetően, a biztos
fájltörlésre nincs garancia, csak a felhasználói szintű eszközökkel helyreállítás
elkerülésére. Elég jól teljesítenek abból a szempontból, hogy az átlagembert
megakadályozzák a fájljaidhoz és adataidhoz hozzáférésben. Ugyanakkor, a
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számítógép-vizsgáló laborok, vagy profi adat-
helyreállítók számára valószínűleg nem gond –
bármennyire is – az ezekkel az eszközökkel törölt
adatok visszanyerése.

Ha teheted, gyaluld le az egész merevlemezt, ha
jót akarsz, a merevlemez fizikai
megsemmisítésétől eltekintve. Számos,
különböző eljárást használhatsz a merevlemez
fizikai tönkretételére: lemágnesezés, elégetés és
fizikai darálás … csak néhányat említsünk.
Vannak még cégek is, amik direkt adattároló
eszközök megsemmisítésére való gépeket
gyártanak. Az ilyen gépek ára ezer USA
dollárokban mérhető.

Legalább annyira, amennyire a magánélet
védelme az öntudatunkban előtérbe került, a
gazdaságossági szempontok is megmaradtak. A
merevlemez teljes, fizikai megsemmisítése után
nem marad más nekünk, mint szeméttárolók
tölteléke. Ezzel viszont az a gond, hogy a
merevlemezek és elemeik gyártása során
használt mérgező vegyi anyagok beszivárognak a
földbe és feltehetően a talajvízrendszerbe.
Mindazonáltal, néhány felhasználónak ez marad a
legbiztosabb módszer az érzékeny, személyes és
magán adatok nyomainak eltüntetésére.

De az, hogy a hivatásos adat-helyreállító cégek
sem fogadják el a kihívást, hogy a dd paranccsal
lenullázott fájlokat, meghajtókat megpróbálják
helyreállítani, egyértelművé teszi, hogy vannak a
merevlemez fizikai megsemmisítésén túli opciók
is, amivel további éveket adhatunk a használható
eszköznek.

Talán az ideális megoldás a két módszer
kombinálásában van. Először töröld az érzékeny,
személyes és magán fájljaidat egy biztonságos
fájltörlő paranccsal. Másodszor, ezt kövesse a
meghajtó szabad területeinek kitakarítása.
Ezután, már nyugodtan alhatsz éjszaka, annak
biztos tudatában, hogy soha, senki sem lesz
képes a kezét rátenni a adataidra.

Biztos fájltörlés: látja, nem látja... Reménykedj!
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