
  

Jak zaszyfrować i odszyfrować partycję 
dysku 

 
Ochrona danych 

Wiele danych jest wrażliwych i nieuprawniony dostęp do nich musi być zabroniony. Dostęp do 

lokalnych maszyn (komputera w biurze) jest zwykle chroniony zarówno fizycznie, jak 

i elektronicznie. Można mieć obawy w przypadku nośników wymiennych. Pamięci USB mogą 

zostać zgubione lub skradzione, dlatego zawarte w nich informacje muszą być szczególnie 

chronione. 

Ochrona dostępu może być oparta na oprogramowaniu (szyfrowanie) lub na sprzęcie (skaner 

linii papilarnych). W tym poradniku pokażemy, jak programowo zaszyfrować całą partycję na 

dysku USB, aby zabezpieczyć dostęp do danych na partycji. Będziemy używać 

oprogramowania o nazwie VeraCrypt v1.24, które może szyfrować pliki, foldery i całe partycje 

urządzeń pamięci masowej. 

Uzyskanie oprogramowania 

VeraCrypt jest darmowym oprogramowaniem. Odwiedź https://www.veracrypt.fr/en/Home.html 

i pobierz instalację oprogramowania lub wersję przenośną. W tym poradniku użyliśmy wersji 

przenośnej. 

Szyfrowanie partycji 

Dysk pamięci masowej USB zawiera partycję używającą litery dysku Z. Chcemy zaszyfrować tę 

partycję. Oto kroki, które należy wykonać: 

1. Uruchom VeraCrypt. 

2. Możesz uruchomić kreatora szyfrowania partycji, korzystając z menu Volumes 

i wybierając polecenie Create new volume. 

3. Gdy kreator uruchomi się, wybierz Encrypt a non-system partition/drive i kliknij Next. 

4. Wybierz Standard VeraCrypt volume i kliknij Next. 

5. Kliknij Select device, wybierz napęd Z z pamięci USB i kliknij Next. 

W zależności od stanu partycji: 

• Jeśli partycja nie zawiera danych (jest pusta), wybierz Create encrypted volume and 

format it. 

• Jeśli partycja zawiera dane, wybierz opcję Encrypt partition in place. 

W tym poradniku użyjemy pustego dysku, więc… 

6. Wybierz Create encrypted volume and format it i kliknij Next. 

7. Kreator umożliwia konfigurację algorytmu szyfrowania, kliknij Next. 

8. Kreator potwierdzi rozmiar partycji, kliknij Next. 

9. Kreator zapyta o hasło, którego należy użyć. Wprowadź hasło dwukrotnie, aby 

potwierdzić i kliknij Next. 

https://www.veracrypt.fr/en/Home.html


Oprogramowanie wykorzystuje różne czynniki do wzmocnienia szyfrowania. Oprócz 

hasła używane są czynniki losowe, takie jak czas, lokalizacja, inne parametry 

systemowe, a także losowy ruch wskaźnika myszy. 

10. Kolejny ekran umożliwia użytkownikowi losowe przesuwanie wskaźnika myszy i w ten 

sposób wzmacnia szyfrowanie kryptograficzne. Przesuń kursor tak losowo, jak to 

możliwe, a gdy pasek u dołu się wypełni, kliknij przycisk Format. 

11. Po zakończeniu formatowania (może to zająć kilka minut), pojawi się okno dialogowe 

przypominające, że skoro oryginalną literą partycji jest Z, to podczas montowania 

zaszyfrowanego dysku nie wolno używać litery Z. Kliknij OK. 

12. Partycja jest teraz zaszyfrowana. 

Po zaszyfrowaniu partycji dysk jest niedostępny, chyba że zostanie zamontowany przez 

VeraCrypt. 

 

Montowanie zaszyfrowanej partycji 

1. Uruchom VeraCrypt. 

2. Użyj przycisku Select device i wybierz zaszyfrowany (Z:) dysk. 

3. Skorzystaj z powyższej listy i wybierz literę dysku do zamontowania (cokolwiek 

oprócz Z:). Powiedzmy, że wybierasz literę V: 

4. Kliknij Zamontuj. 

5. Program wyświetli prośbę o podanie hasła szyfrowania, podaj hasło i kliknij OK. 

6. VeraCrypt wykona montaż. 

Możesz teraz normalnie korzystać z dysku V: i przechowywać na nim dowolne informacje. 

UWAGA: Pamiętaj, aby użyć programu VeraCrypt i odmontować dysk przed wyjęciem dysku 

USB z urządzenia! Możesz to zrobić, klikając przycisk Dismount all u dołu interfejsu. 

 

Odszyfrowanie zaszyfrowanej partycji 

1. Uruchom VeraCrypt. 

2. Użyj przycisku Select device i wybierz zaszyfrowany dysk. 

3. Skorzystaj z menu Volumes i wybierz polecenie Permanently Decrypt. 

4. Wprowadź hasło szyfrowania i kliknij Next. 

5. VeraCrypt wykona pewne operacje. 

6. Kreator przełączy się do okna dialogowego. Aby rozpocząć odszyfrowywanie, kliknij Decrypt. 

7. Rozpoczyna się odszyfrowywanie, a po kilku minutach okno dialogowe potwierdza 

zakończenie operacji. Kliknij OK. 



8. Kliknij Final w kreatorze. 

9. Kliknij Exit, aby wyjść z VeraCrypt. 

 

Dysk Z nie jest już szyfrowany. 

 

  

VeraCrypt jest dostępny dla systemów Windows, MacOS, Linux i FreeBSD. 

 


