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1 Wstęp 

Paragon Backup & Recovery™ 15 Home jest kompletnym rozwiązaniem służącym do odzyskiwania danych. Zawiera 

nową technologię tworzenia obrazów dysku, to znaczy pozwala wykonywać kopie zapasowe bezpośrednio na wirtualnej 

maszynie (pVHD, VHD, VMDK), kopletne wsparcie dla konfiguracji  GPT/uEFI, Windows BitLocker oraz ostatni Windows 

10, również znjaduje się opcja do tworzenia zaawansowanego środowiska rozruchowego WinPE oraz Linux na 

zewnętrznym dysku flash oraz jako plik ISO. Producent zaoferował dzięki temu narzędzie będące bardzo odporną tarczą 

ochronną w przypadku zagrożeń. 

Niniejszy podręcznik zawiera wiele informacji przydatnych podczas użytkowania programu. 

 

 

Nasza firma stale wydaje nowe wersje aplikacji oraz aktualizacje oprogramowania, dlatego 

też ilustracje pokazane w tym podręczniku mogą różnić się od tego, co zobaczysz na 

ekranie. 

 

1.1 Co nowego w Backup & Recovery 15 

 Windows 10. Nasz produkt jest kompatybilny z Microsoft Windows 10. 

 Advanced Encryption Standard (AES). Symetryczny szyfr blokowy używany przez rząd U.S. pozwala na ochronę 

osobistych danych. Ta opcja jest dostępna jedynie dla VD. 

 System wsparcia dla kopii zapasowych danych.  Specjalna opcja, która pomaga tworzyć automatyczny backup 

wszysztkich ustawień systemowych wraz z ważnymi aplikacjami, ignorując przy tym inne dane zapisane na 

partycji systemowej.W ten sposób można stworzyć optymalny obraz kopi zapasowej partycji systemowej, aby 

umożliwić szybkie dostanie się do systemu aplikacji  Microsoft oraz jej przywrócenie.  

 Inteligentna kopia zapasowa dla VD (pVHD, VMDK, VHD, VHDX). Kopia zapasowe tych elementów, które są 

potrzebne, gdzie można automatycznie wybrać typy plików, które chcemy aby były chronione (OS, osobiste 

foldery,  dane email, pliki muzyczne, dokumenty, etc.). 
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2 Składniki produktu 

Program zawiera kilka komponentów umożliwiających wykonywanie różnych zadań: 

 Zestaw narzędzi pracujących pod kontrolą systemu Windows stanowi podstawową część produktu. Przy 

pomocy wygodnych w użyciu kreatorów możliwe jest szybkie odnajdywanie i uruchamianie zadań o różnej 

złożoności w zakresie ochrony danych oraz systemu, partycjonowania i klonowania dysków twardych itp. 

 Środowisko ratunkowe oparte na Linux / DOS to multiplatformowy nośnik rozruchowy, który uruchamia 

narzędzia pod systemem Linux lub PTS DOS i w ten sposób pozwala na dostęp do dysku twardego w celu 

zarządzania lub odzyskiwania. Obie platformy mają swoje zalety, na przykład system Linux dobrze obsługuje 

FireWire (tzn. IEEE1394) lub urządzenia USB. Pozwala również na nagrywanie dysków CD/DVD. Mogą się jednak 

pojawić problemy z wykryciem nowego sprzętu. DOS nie ma z tym problemów, ale jego funkcje są ograniczone. 

Środowisko ratunkowe Linux / DOS nie wymaga instalacji i może być bardzo pomocne, jeśli rozruch systemu 

zawiedzie. Poza tym bardzo przypomina system operacyjny Windows XP. 

 Środowisko ratunkowe oparte na WinPE.. Specjalnie dla użytkowników przyzwyczajonych do systemu 

operacyjnego Windows, nasz produkt oferuje opcję przygotowania nośnika rozruchowego opartego na WinPE. 

W odróżnieniu do środowiska ratunkowego Linux/DOS pozwala ono na zwiększoną obsługę sprzętu i posiada 

taki sam interfejs jak system operacyjny Windows. Jednakże jego wymagania systemowe są znacznie większe. 
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3 Omówienie funkcji 

W tym rozdziale znajduje się przegląd funkcji programu oraz zastosowanych w nim technologii. 

3.1 Funkcje  

Lista niektórych funkcji: 

3.1.1 Przyjazny interfejs, który minimalizuje wykonanie błędu ze strony użytkownika 

 Graficzna reprezentacja danych pozwalająca uzyskać lepsze zrozumienie i rozeznanie. 

 Wygodny program uruchamiający pozwalający na szybkie wyszukiwanie i uruchamianie żądanych zadań. 

 Wszechstronne kreatory upraszczające nawet najbardziej skomplikowane operacje. 

 System wskazówek kontekstowych dla wszystkich funkcji programu.  

 Przeglądanie wynikowej struktury dysków twardych przed wykonaniem operacji (zwanych dalej operacjami 

wirtualnymi). 

3.1.2 Funkcje tworzenia kopii zapasowych 

 Baza danych archiwów - ułatwia zarządzanie obrazami (pobieranie właściwości, dodawanie, usuwanie, 

podłączanie itp.). 

 

 
Ta funkcja dostępna jest tylko dla programu zainstalowanego w systemie Windows. 

 

 Dostępne lokalizacje dla obrazów kopii zapasowych: 

- Kopie zapasowe na lokalnie zamontowanych partycjach. 

- Kopie zapasowe na lokalnie odmontowanych (bez przypisanej litery dysku) partycjach. 

- Kopie zapasowe na zewnętrznie zamontowanym magazynie, zapewniające wyższy poziom ochrony danych i 

niezależność systemu. 

- Kopie zapasowe w specjalnie zabezpieczonym obszarze dysku twardego zwanym Backup Capsule, które posiada 

niezależny układ systemu (np. odrębną partycję) i pozostawiającym możliwość wykonywania na nim operacji, 

nawet jeśli aktywny system plików zostanie uszkodzony. Aby uniknąć przypadkowego przeniesienia lub 

nieupoważnionego dostępu do danych kopii zapasowej, partycja ta jest ukryta i nie może zostać zamontowana 

w systemie operacyjnym. 

- Kopie zapasowe na nośniku zewnętrznym (CD/DVD), gwarantujące wysoki poziom ochrony danych, jeżeli 

nośnik pozostaje zabezpieczony. 

- Tworzenie kopii zapasowych na dyskach sieciowych, gwarantujące większe bezpieczeństwo w przypadku 

uszkodzenia dysku twardego. 

- Kopie zapasowe na serwerze FTP/SFTP, aby zapewnić nowy poziom ochrony systemu i danych. 

 Rozruchowe archiwum kopii bezpieczeństwa Backup Capsule -  w celu uzyskania możliwości uruchomienia 

środowiska przywracania Linux lub PTS DOS każdorazowo podczas startu komputera. Przy jego pomocy możliwe 

będzie uruchamianie narzędzi w środowisku Linux lub PTS DOS i uzyskiwanie dostępu do dysku twardego. 

Dla obrazów PBF: 
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 Inteligentny kreator kopii zapasowych, aby zabezpieczyć system i dane przy możliwie minimalnym wysiłku. 

Dzięki unikalnemu, inteligentnemu algorytmowi pracy i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, można łatwo 

utworzyć wymaganą kopię zapasową – całego systemu, bazy danych poczty e-mail (MS Outlook, Express, 

Windows Mail), plików multimedialnych lub dokumentów z folderu Moje dokumenty lub innych dowolnych 

plików i folderów. 

 Tworzenie obrazów różnicowych (dyferencyjnych) w celu zapisu zmian zaistniałych na dysku metodą sektorową 

od momentu utworzenia ostatniego obrazu pełnego. Do przywrócenia tego typu obrazu wymagany będzie obraz 

pełny oraz jeden z obrazów różnicowych. 

 Inkrementalna kopia zapasowa obrazu sektora to sposób na optymalizację procesu obrazowania dysku. W 

odróżnieniu do kopii dyferencyjnej kopia taka może zawierać nie tylko zmiany, jakie zaszły od czasu ostatniego 

tworzenia pełnego archiwum opartego na sektorach, ale także jeden z jego inkrementów, co pozwala 

zaoszczędzić więcej czasu oraz miejsce w magazynie obrazów. Specjalny plik indeksu, przechowuje meta-

informacje kopii zapasowej. 

 Przyrostowa kopia zapasowa do obrazu pliku do zarchiwizowania jedynie zmian jakie zaszły od czasu ostatniego 

utworzenia pełnego lub przyrostowego obrazu opartego na plikach. Przyrostowy obraz jest mniejszy i tworzy się 

go szybciej, ale wymagany jest początkowy pełny obraz i wszystkie jego kopie przyrostowe do przywrócenia do 

najnowszego punktu tego rodzaju kopii zapasowej. 

 Kopia bezpieczeństwa pliku w obrazie sektorowym. Jest to unikatowa technologia na rynku, która łączy dwie 

różne metody tworzenia kopii zapasowych: tworzenie obrazów plików oraz tworzenie obrazów dysków. Za jej 

pomocą można teraz tworzyć obrazy systemu metodą sektorową w celu szybkiego ich przywrócenia w kilka 

minut (w przypadku ataku wirusa lub awarii sprzętowej), a następnie tworzyć obrazy przyrostowe metodą 

plikową w odniesieniu do utworzonego wcześniej obrazu metodą sektorową i chronić jedynie informacje 

krytyczne. Pozwala to zaoszczędzić zasoby systemowe. 

 Tworzenie obrazów cyklicznych w celu automatyzacji procesu tworzenia obrazów osobnych partycji. Jest to 

idealna opcja jeżeli konieczne jest ustanowienie autoochrony danych systemu. 

 

 
Ta funkcja dostępna jest tylko dla programu zainstalowanego w systemie Windows. 

 

 Tworzenie obrazu syntetycznego w celu zmiany dowolnej wartości (scalenia obrazu różnicowego z obrazem 

pełnym, podzielenia / połączenia, skompresowania / rozpakowania itp.) istniejącego obrazu bez wykonywania 

fizycznej operacji tworzenia obrazu. 

Dla kontenerów wirtualnych: 

 Kreator tworzenia kopii zapasowej na dysku wirtualnym, aby chronić partycje lub całe dyski twarde. 

 Tworzenie inkrementalnych kopii zapasowych na dyskach wirtualnych do tworzenia inkrementalnych 

łańcuchów kopii zapasowych bazujących na głównym obrazie. 

 Dopełnienie pliku dla dysków wirtualnych do tworzenia przyrostowej aktualizacji opartej o pliki dla wirtualnego 

kontenera opartego o sektory. 

 Kreator retencji dla dysków wirtualnych dla zautomatyzowania procesu tworzenia kopii zapasowych 

pojedynczych partycji lub całych dysków twardych. 
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3.1.3 Funkcje przywracania 

 Przywracanie całego dysku, pojedynczych partycji lub wymaganych plików z wcześniej utworzonego obrazu 

kopii zapasowej (dla PBF i wirtualnych kontenerów) 

 Przywracanie ze zmniejszaniem rozmiaru (technologia Restore with Shrink™) - technologia umożliwiająca 

przywracanie obrazu w wolne bloki o mniejszym rozmiarze, bazująca jedynie na całkowitym rozmiarze danych w 

obrazie. 

 Technologia Przywracania adaptacyjnego (Adaptive Restore) pozwala na pomyślne migracje systemu 

fizycznego Windows na inną platformę sprzętową (P2P) dzięki automatycznemu umieszczeniu wszystkich 

wymaganych sterowników i wykonaniu innych akcji potrzebnych do tego rodzaju migracji. 

 

 
Funkcja dostępna jest jedynie dla rozruchowego środowiska ratunkowego. 

 

3.1.4 Funkcje kopiowania 

 Kopiowanie partycji / dysku twardego w celu pomyślnego przesłania wszystkich informacji, łącznie z kodem 

rozruchowym i innymi strukturami usług systemu. 

 

 

Funkcja kopiowania może zostać również wykorzystana jako alternatywna metoda ochrony 

danych. 

 

3.1.5 Ułatwienia w zarządzaniu partycjami/dyskiem twardym 

 Podstawowe funkcje dla inicjonowania, partycjonowania i formatowania dysku twardego (create, format, 

delete). Zawierają się w standardowych opcjach systemowych, program wspiera wszystkie popularne pliki 

systemowe. 

 Montowanie partycji (przydzielanie litery dysku) z dowolnym typem systemu plików, w celu udostępniania jej 

dla systemu operacyjnego. 

 Modyfikacja parametrów systemu plików (aktywny/nieaktywny, ukryty/jawny itp.). 

 Kreator odzyskiwania partycji pozwalający odzyskiwać przypadkowo usunięte partycje. 

3.1.6 Funkcje automatyzacji 

 Planowanie zadań umożliwiające automatyzację standardowych operacji. Może to być efektywne w przypadku 

konieczności powtarzania sekwencji akcji w regularnych odstępach czasu. 

 

 
Planowanie zadań dostępne jest tylko dla programu zainstalowanego w systemie Windows. 

 

 Skrypty - program umożliwia tworzenie skryptu dowolnego zestawu operacji. Poza obsługą wszystkich 

dostępnych operacji w trybie interaktywnym, tryb nienadzorowany oferuje pewne dodatkowe funkcje, takie jak 

wykonywanie warunkowe, podoperacje, powtarzalne iteracje, analiza parametrów dysku / partycji, zarządzanie 

błędami itp. 
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3.1.7 Funkcje pomocnicze 

 Konwersja podstawowych dysków MBR do podstawowych GPT, aby korzystać ze wszystkich zalet najnowszego 

schematu partycjonowania przy minimalnym wysiłku. 

 Kreator przesyłania plików - umożliwia wykonywanie operacji takich jak: przesyłanie plików / katalogów lub 

zapisywanie ich na nośnikach CD/DVD w prosty i wygodny sposób. Umożliwia to dostęp do obrazów programu 

jako zwykłych folderów. Może to pomóc zastąpić uszkodzone dane z obrazu utworzonego wcześniej w 

przypadku awarii systemu. 

 Eksplorator woluminów - jest to wygodne narzędzie w przypadku posiadania różnych systemów plików na 

dysku, niezależnie od tego, czy zawiera on system operacyjny czy tylko dane. Eksplorator woluminów umożliwia 

eksplorowanie systemu plików dowolnego typu i zapewnia dostęp do niezbędnych plików i katalogów, 

niezależnie od ich atrybutów zabezpieczeń. 

 Kreator sprawdzania integralności do sprawdzania integralności utworzonych obrazów .pbf i wirtualnych 

kontenerów. Funkcja pozwala odróżnić poprawne i uszkodzone obrazy. 

 Kreator konfiguracji sieci pozwala osiągnąć połączenie sieciowe z rozruchowego nośnika ratunkowego, aby 

zapisać kopie zapasowe partycji/dysku twardego lub jedynie kilku plików na komputerze sieciowym lub 

odzyskać poprzednio utworzoną kopię zapasowej z komputera sieciowego, w celu odzyskiwania.  

 Korektor rozruchu - służy do naprawy większości problemów z rozruchem systemu, które mogą pojawić się na 

skutek działań użytkownika, błędów programowych lub ataku wirusa. 

 

 
Korektor rozruchu dostępny jest tylko w rozruchowym środowisku ratunkowym. 

 

3.2 Obsługiwane technologie 

Poza wykorzystaniem dostępnych na rynku technologii, firma Paragon Software utworzyła również własne unikatowe 

technologie, czyniąc tym samym swoje produkty bardziej atrakcyjnymi dla użytkowników: 

 Technologia Paragon Hot Backup™ - technologia tworzenia kopii zapasowych zablokowanych partycji i dysków 

twardych w systemach z rodziny Windows NT+ oferująca wysoką wydajność działania oraz posiadająca niskie 

wymagania sprzętowe. 

 Technologia Paragon Hot Copy™ służy do kopiowania partycji i dysków twardych zablokowanych pod systemami 

operacyjnymi Windows NT+, zapewniając przy tym wysoką wydajność operacji przy niewielkich wymaganiach 

sprzętowych. 

 Technologia Paragon Adaptive Restore™ pozwala na pomyślne migracje fizycznego systemu (począwszy od 

edycji Windows 2000) na inną platformę sprzętową (P2P). 

 Technologia Paragon Power Shield™ - technologia pozwalająca zapewnić spójność danych w przypadku awarii 

sprzętu, zasilania lub systemu operacyjnego. 

 Technologia Paragon UFSD™ - technologia pozwalająca na przeglądanie partycji z dowolnym systemem plików, 

łącznie z ukrytymi lub niepodłączonymi partycjami, modyfikowanie i kopiowanie plików oraz folderów itp. 

 Technologia Paragon Restore with Shrink™ - technologia umożliwiająca przywracanie obrazu w wolne bloki o 

mniejszym rozmiarze, bazująca jedynie na całkowitym rozmiarze danych w obrazie. 
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 Technologia Paragon BTE™, aby ustawić zadania do wykonania w trybie niebieskiego ekranu Windows, dzięki 

czemu można pominąć używanie nośnika rozruchowego, podczas modyfikowania partycji systemowych.  

 Usługa Microsoft Volume Shadow Copy (VSS) - zapewnia możliwości kopiowania / tworzenia kopii zapasowej 

systemów operacyjnych Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2003 / 

Windows Server 2008. Oferuje sprawdzony mechanizm tworzenia spójnych kopii danych (zwanych cieniami). 

Usługa VSS, oparta na koncepcji tworzenia migawek (snapshots), została opracowana przez firmę Microsoft w 

bliskiej współpracy z wiodącymi producentami rozwiązań do kopiowania / tworzenia kopii zapasowych. 

 Dynamiczny dysk Microsoft (prosty, łączony, rozłożony, lustrzany, RAID-5) - oferuje większą elastyczność 

zarządzania bez ograniczeń dla partycji dysków podstawowych. Dynamiczne obszary przechowywania danych 

mogą być przydatne dla zastosowań biznesowych. 

 Tablica partycji GUID (GPT) - schemat partycjonowania nowej generacji, utworzony aby pokonać ograniczenia 

schematu MBR. Dyski GPT są obsługiwane przez systemy Windows Vista / Windows7, Windows Server 2008, 

Mac OS X i Linux. 

3.3 Obsługiwane systemy plików 

 Pełny dostęp w trybie odczytu/zapisu do partycji FAT16 / FAT32. 

 Pełny dostęp odczytu/zapisu NTFS (dyski podstawowe) pod Windows, Linux i PTS DOS. Skompresowane pliki 

NTFS również są obsługiwane. 

 Pełny dostęp odczytu/zapisu do partycji Ext2FS/Ext3FS/Ext4FS. 

 Pełen dostęp odczytu/zapisu do partycji reFS. 

 Ograniczony dostęp odczytu / zapisu do partycji Apple HFS+. 

 

 

Niestety obsługa znaków innych niż romańskie dla systemu plików HFS+ nie jest aktualnie 

dostępna. Zostanie ona zaimplementowana w przyszłości. 

 

3.4 Obsługiwane nośniki 

 Obsługa dysków twardych MBR i GPT (włączając w to dyski 2,2 TB+) 

 Dyski twarde IDE, SCSI oraz SATA 

 Dyski półprzewodnikowe SSD (Solid State Drive) 

 Dyski zaawansowanego formatowania - AFD (Advanced Format Drive) 

 Dyski o rozmiarze sektorów innym niż 512B 

 Nośniki CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, DVD+R dwuwarstwowe oraz dyski Blu-ray 

 Dyski twarde FireWire (tzn. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0 

 Karty pamięci PC (pamięci flash MBR oraz GPT itp.) 
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4 Rozpoczęcie pracy 

Ten rozdział zawiera wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia pracy z programem. 

4.1 Wymagania systemowe 

Do instalacji pakietu Windows 

 Windows XP SP3 

 Windows Vista 

 Windows 7 

 Windows 8 

 Windows 8.1 

 Windows 10  

Dodatkowe wymagania 

 Aby zainstalować i uruchomić produkt, docelowy system operacyjny powinien mieć zainstalowany Visual Studio 

C++ 2010 Runtime Library (załączony w pakiecie instalacyjnym - zostaniesz poproszony o jego instalację, jeśli nie 

zostanie wykryty w systemie). 

Dla środowiska rozruchowego Linux 

 Procesor: Intel Pentium lub kompatybilny, min. 300 MHz 

 256 MB RAM  

 Karta graficzna SVGA i monitor  

 Klawiatura 

 Mysz 

Dla środowiska rozruchowego WinPE 

 Procesor Intel Pentium lub kompatybilny, min. 1 GHz  

 Co najmniej 1GB RAM 

 Karta graficzna SVGA i monitor  

 Klawiatura 

 Mysz 

Dodatkowe wymagania 

 Karta sieciowa jest wymagana do wysyłania / otrzymywania danych do / z komputera sieciowego 

 Nagrywarka CD/DVD jest potrzebna do nagrywania danych na dyski kompaktowe 

 Zewnętrzny dysk twardy USB do przechowywania danych. 

4.2 Instalacja 

Przed instalacją upewnij się, że Twój komputer spełnia minimalne wymagania. Jeśli wszystko jest w porządku, kontynuuj 

instalację produktu: 
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Jeżeli na komputerze zainstalowane są wcześniejsze wersje programu, program najpierw 

zaoferuje ich dezinstalację. 

 

1. Kliknij na załączony plik instalacyjny, aby rozpocząć. Kreator wyszuka w Twoim systemie Visual Studio C++ 2010 

Runtime Library i jeśli go nie znajdzie, zostaniesz poproszony o jego zainstalowanie. Kliknij Instaluj, aby 

kontynuować. 

2. Strona powitalna informuje, że aplikacja jest instalowana. Kliknij Dalej, aby kontynuować. 

3. Przeczytaj dokładnie umowę licencyjną oraz wybierz odpowiednią opcję, aby ją zaakceptować. W przeciwnym 

razie, nie będziesz mógł kontynuować instalacji. Klikając przycisk Drukuj, możesz wydrukować umowę. 

4. Wprowadź klucz oraz numer seryjny. 

5. Na stronie Informacje o kliencie, wprowadź standardowe informacje, nazwę użytkownika, firmy itp. Poza tym 

musisz zdecydować czy program będzie dostępny dla każdego użytkownika tego komputera czy tylko dla 

aktualnego. 

6. Na następnej stronie, nalezy wybrać opcję Zmiana, aby zainstalować narzędzie do innej lokalizacji (na przykład 

C:\Program Files\Paragon Software\ Paragon Backup & Recovery 15 Home Edition\). W innym przypadku 

nalezy wybrać opcję Dalej, aby kontyunować.. 

 

 

Nie należy instalować programu na dyskach sieciowych. Nie należy używać sesji serwera 

terminala do instalacji i uruchamiania programu. W obu przypadkach funkcjonalność 

programu będzie ograniczona. 

 

7. Kliknij Instaluj, aby rozpocząć instalację lub Cofnij, aby powrócić do którejś z poprzednich stron i dokonać 

modyfikacji ustawień instalacji. 

8. 8. Ostatnia strona informuje o zakończeniu instalacji. Kliknij Zakończ, aby ukończyć kreatora. 

4.3 Pierwsze uruchomienie 

Aby uruchomić Backup & Recovery 15 Home pod Windows, kliknij na przycisk Start w systemie Windows i wybierz 

Programy > Paragon Backup & Recovery™ 15 Home > Paragon Backup & Recovery™. 

 

 

Program zapewnia wiele możliwości modyfikacji struktury dysku twardego. Dlatego też, 

aby zachować bezpieczeństwo, zalecane jest utworzenie kopii zapasowej danych przed 

wykonaniem jakiejkolwiek operacji. 

 

Pierwszy składnik, który zostanie wyświetlony nosi nazwę Ekspresowego programu uruchamiającego (ang. Express 

Launcher). Dzięki przemyślanemu podziałowi na kategorie i systemowi podpowiedzi, zapewnia on szybki i łatwy dostęp 

do kreatorów oraz narzędzi używanych regularnie przy typowych operacjach. Przy pomocy Ekspresowego programu 

uruchamiającego można również uruchomić tradycyjny program uruchamiający, system pomocy programu lub przejść 

na stronę domową produktu. 



13 

Copyright© 1994-2016 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 

4.4 Tworzenie nośnika ratunkowego 

WinPE- and Linux-based recovery environments should be prepared on-site with Paragon’s Recovery Media Builder. 

Select Paragon Recovery Media Builder from the Start Menu, Express Launcher or Program Home Menu. To know more 

on the subject, please consult documentation that comes with this utility. 

4.5 Rozruch z nośnika ratunkowego Linux / DOS 

Środowisko ratunkowe Linux / DOS może zostać użyte do uruchomienia komputera pod systemem operacyjnym Linux 

lub PTS DOS, aby uzyskać dostęp do dysku twardego w celu zarządzania lub przywrócenia. Posiada również tryb 

awaryjny PTS DOS, który może być pomocny w przypadku niestandardowych sytuacji, takich jak zakłócenie ustawień 

sprzętu lub w przypadku poważnych problemów na poziomie sprzętowym. W takiej sytuacji załadowane zostaną tylko 

podstawowe pliki i sterowniki (sterowniki dysku twardego, monitora i klawiatury). 

4.5.1 Uruchomienie 

Aby rozpocząć pracę ze środowiskiem ratunkowym Linux / DOS, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego Linux / DOS. 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 
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2. Wybierz z menu tryb uruchamiania (Normalny, Bezpieczny, Bezpieczny z okrojoną grafiką). 

 

 
Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 

 

3. Kliknij żądaną operację, w celu jej uruchomienia. Podpowiedzi, widoczne po wybraniu elementu, pomogą w 

podjęciu właściwej decyzji. 

4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, uruchom plik pomocy wciskając kombinację klawiszy ALT+F1. 

4.5.2 Menu startowe 

Środowisko 32-bitowe 

 Tryb normalny. Uruchamia standardowy tryb Linux. W tym trybie wykorzystywany jest pełny zestaw 

sterowników (jest to tryb zalecany); 

 Tryb bezpieczny. Uruchamia tryb PTS DOS. Ten tryb może być używany jako alternatywa trybu standardowego 

Linux w przypadku jego nieprawidłowego funkcjonowania; 

 Tryb bezpieczny z okrojoną grafiką. Uruchamia tryb bezpieczny PTS DOS, ale w tym przypadku ładowany jest 

jedynie minimalny zestaw sterowników (sterowniki dysku twardego, monitora i klawiatury). Ten tryb pracuje z 

wykorzystaniem bardzo prostej grafiki i okrojonego menu; 

 Stacja dyskietek. Uruchamia ponownie komputer z dyskietki systemowej; 

 Dysk twardy 0. Uruchamia komputer z podstawowego dysku twardego; 

 Znajdź systemy operacyjne na dyskach twardych. Skanowanie dysków twardych komputera w celu znalezienia 

systemów operacyjnych. 

Środowisko 64-bitowe 

 Tryb normalny. Uruchamia standardowy tryb Linux. W tym trybie wykorzystywany jest pełny zestaw 

sterowników (jest to tryb zalecany); 

 Tryb bezpieczny. Uruchamia tryb PTS DOS. Ten tryb może być używany jako alternatywa trybu standardowego 

Linux w przypadku jego nieprawidłowego funkcjonowania; 

 Restart. Uruchom ponownie komputer. 

 Wyłącz. Wyłącz komputer. 

 

 

Podczas pracy ze środowiskiem ratunkowym mogą pojawić się pewne utrudnienia 

spowodowane przez możliwe artefakty w grafice. Dzieje się tak na skutek zmian w trybie 

wideo i w żaden sposób nie ma to wpływu na funkcjonalność programu. Wystarczy chwilę 

poczekać i wszystko wróci do normy. 

 

Tryb normalny 

Po wybraniu Trybu normalnego wyświetlone zostanie menu uruchomieniowe środowiska Linux zawierające następujące 

polecenia: 
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 Backup & Recovery (pozwala na uruchamianie kreatorów i okien dialogowych, aby określić ustawienia 

programu, wizualizować środowisko operacyjne i konfigurować dysk twardy); 

 Kreaotor kopii zapasowej Virtual Disk (pozwala na tworzenie kopii zapsowej dysku twardego albo partycji na 

VD); 

 Kreator przywracania z Virtual Disk (pozwala na przywrócenie dysku twardego albo partycji z VD); 

 Kreator przesyłania plików (umożliwia kopiowanie plików / folderów na inny dysk lub partycję oraz zapisywanie 

ich na nośnikach CD/DVD); 

 Korektor rozruchu (pomaga naprawić rejestr systemu Windows bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego); 

 Konfigurator sieci (umożliwia nawiązanie połączenia sieciowego z poziomu systemu Linux); 

 

 

Jeżeli zamierzasz korzystać z zasobów sieciowych, należy uruchomić najpierw Kreator 

konfiguracji sieci, w celu nawiązania połączenia sieciowego. 

 

 Zapis raportów (pomaga zgromadzić i wysłać żądane pliki raportów do pomocy technicznej); 

 Wysuń CD/DVD; 

 Wiersz poleceń (pozwala zaawansowanym użytkownikom na wykonywanie dowolnej operacji); 

 Uruchom ponownie komputer; 

 Wyłącz komputer. 

Do nawigacji pomiędzy elementami menu, użyj klawiszy strzałek znajdujących się na klawiaturze. 

Tryb bezpieczny 

Kiedy wybrany jest Tryb bezpieczny pojawi się menu uruchomienia PTS DOS. Ma niemal taką samą funkcjonalność jak 

Tryb normalny, za wyjątkiem poleceń Zapis raportów i Konfigurator sieci. Poza tym z powodu pewnych ograniczeń 

środowiska PTS DOS, nie ma możliwości nagrywania dysków CD/DVD. 

Tryb bezpieczny z okrojoną grafiką 

Po wybraniu Trybu bezpiecznego z okrojoną grafiką wyświetlone zostanie menu uruchomieniowe środowiska PTS DOS. 

Posiada ono funkcjonalność identyczną jak Tryb bezpieczny, lecz jest uproszczone graficznie. 

4.6 Rozruch z nośnika ratunkowego WinPE 

Środowisko ratunkowe WinPE jest alternatywą dla środowiska ratunkowego Linux / DOS. Zapewnia ono taki sam poziom 

funkcjonalności oraz oferuje bardzo dobrą obsługę sprzętu i ten sam interfejs, jak wersja systemu operacyjnego 

Windows XP. 

4.6.1 Uruchomienie 

Aby rozpocząć pracę ze środowiskiem ratunkowym WinPE, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego WinPE. 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 
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Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Po załadowaniu pojawi się uniwersalny program uruchamiający. Pozwala on na uruchamianie składników 

produktu, ładowanie sterowników dla niezdefiniowanego sprzętu lub nawiązywanie połączenia sieciowego. 

 

3. Kliknij żądaną operację, w celu jej uruchomienia. Podpowiedzi, widoczne po wybraniu elementu, pomogą w 

podjęciu właściwej decyzji. 

4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, uruchom plik pomocy wciskając kombinację klawiszy ALT+F1. 

 

 

Środowisko ratunkowe oparte na WinPE oferuje doskonałą obsługę sprzętu. Jednakże, 

jeżeli nie posiada sterownika do danego kontrolera dysku, wówczas dyski twarde będą 

niedostępne. Przejdź do rozdziału Dodawanie określonych sterowników aby dowiedzieć się, 

w jaki sposób poradzić sobie z tym problemem. 
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5 Typowe scenariusze 

W tym rozdziale znajduje się kilka scenariuszy najczęściej używanych przez program. Znajdują się tu także przydatne 

zalecenia oraz opisy operacji. 

5.1 Scenariusze tworzenia kopii zapasowych 

5.1.1 Tworzenie obszaru Backup Capsule 

1. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Zarządzanie Backup Capsule 

2. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

3. Wybierz miejsce na dysku, w którym utworzony zostanie obszar Backup Capsule. Można go utworzyć jako 

partycję podstawową lub jako dysk logiczny w obrębie partycji rozszerzonej. Można go umieścić w dowolnym 

miejscu na dysku: na końcu (zalecane), na początku lub pośrodku, pomiędzy innymi partycjami. 

 

 

 

Domyślnie program pozwala na tworzenie obszaru Backup Capsule tylko jako ostatniej 

partycji podstawowej lub ostatniego dysku logicznego w obrębie partycji rozszerzonej. 

Jednakże, po aktywacji trybu zaawansowanego na pierwszej stronie Kreatora, można 

usunąć to ograniczenie, które może powodować pewne problemy z rozruchem. 

 

4. Dokonaj aktywacji startowego środowiska ratunkowego, jeżeli jest to konieczne. Przy jego pomocy uzyskana 

zostanie możliwość bezpośredniego uruchamiania z obszaru archiwum Backup Capsule po każdorazowym 

uruchomieniu komputera. 

Jeśli próbujesz umieścić środowisko rozruchowe na dysku GPT (jak w tym przypadku), zostaniesz poproszony o 

podanie ścieżki do obrazu .ISO środowiska ratunkowego WinPE, który można przygotować za pomocą Recovery 

Media Builder. Jeśli posiadasz dysk MBR nie wymagane są dodatkowe czynności, ponieważ użyty zostanie obraz 

oparty na Linux, który domyślnie załączony jest w produkcie. 
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Utworzenie rozruchowej Backup Capsule na dysku MBR, spowoduje nadpisanie MBR. Aby 

zapisać swoje aktualne MBR użyj narzędzia Edytuj/Widok. 

Backup Capsule może być rozruchowa jedynie, jeśli jest ulokowana na urządzeniu 

rozruchowym. 

 

5. Przejrzyj układ dysku twardego i jeśli to konieczne zmień rozmiar Backup Capsule, za pomocą suwaka lub ręcznie 

wprowadź odpowiednią wartość. 

 

Nie występują żadne ograniczenia dotyczące rozmiaru obszaru Backup Capsule, zależy to jedynie od dostępnego 

miejsca na dysku twardym i przestrzeni wymaganej do zapisu obrazu. 

Jeżeli Kreator nie może znaleźć wystarczającej ilości wolnego miejsca w jednym bloku dokona on przydzielenia 

wolnego miejsca łącząc wszystkie bloki wolnego miejsca w jeden blok i przenosząc partycje, jeżeli jest to 

konieczne. Jeżeli całkowita ilość wolnego miejsca nadal jest zbyt mała - można przydzielić trochę miejsca 

kosztem innej partycji. 

 

 

Jeśli partycja jest zablokowana i nie można zmienić jej rozmiaru, Kreator uruchomi 

ponownie system, aby utworzyć Backup Capsule i uruchomi system automatycznie. 

 

6. Uruchom operację (klikając przycisk Dalej) lub zmodyfikuj ustawienia. 

Po zakończeniu operacji można umieścić obrazy w obszarze Backup Capsule. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

5.1.2 Nowy format tworzenia kopii zapasowej 

Kopia zapasowa dysków lub partycji na dysku sieciowym 

Aby utworzyć kopię zapasową całego dysku twardego lub pojedynczej partycji i następnie umieścić jej obraz w udziale 

sieciowym, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe i przywracanie w Panelu wstążki, a następnie wybierz Kopie zapasowe na VD. 
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2. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

3. Wybierz Kopia zapasowa systemu operacyjnego, aby utworzyć kontener wirtualny oparty na sektorach całego 

systemu operacyjnego. Jeśli chcesz utworzyć kopie poszczególnych woluminów wybierz opcję Kopia zapasowa 

woluminów. 

 

4. Kreator wyszuka systemu operacyjnego. Aby zrobić kopię zapasową systemu wykluczając inne dane znajdujące 

się na partycji systemowej, wybierz opcję Kopia zapasowa danych systemowych. 

 

 

YMożna znaleźć więcej informacji o stanie systemu na stronie 

Microsoft: https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938537.aspx. 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938537.aspx
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Jeśli odnalezione zostaną więcej niż jeden system operacyjny, zostaniesz poproszony o wybranie systemu do 

utworzenia kopii zapasowej.  

 

5. Określ lokalizację dla wynikowego obrazu w sekcji Miejsce docelowe. Jeśli chcesz zapisać plik lokalnie, podaj 

ścieżkę do folderu docelowego lub użyj przycisku Przeglądaj, aby go odnaleźć. 
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Jeśli zamierzasz zapisać plik kopii zapasowej w udziale sieciowym lub na fizycznej partycji (partycji, która nie ma 

przypisanej litery dysku w systemie), kliknij przycisk Przeglądaj. W otwartym polu dialogowym zobaczysz kilka 

opcji: 

 

- Wybierz Dyski twarde, aby użyć dysk lokalny jako miejsce docelowe dla kopii zapasowej; 

- Wybierz Partycje, aby użyć partycję fizyczną jako miejsce docelowe dla kopii zapasowej; 

- Wybierz Backup Capsules aby użyć kopię zapasową Paragon na backup capsule jako miejsca docelowego. 

Proszę pamiętać, że za pomocą tego programu nie można stworzyć ani modyfikować Backup Capsule Please. 

Jeśli potrzeba jest stworzenia Backup Capsule, albo modyfikacji nalezy użyć innego produktu Paragon; 

- Wybierz Miejsca sieciowe , aby użyć sieci jako miejsce docelowe dla kopii zapasowej;  

- Kliknij na ikonę Mapuj dysk sieciowy, aby użyć udziału sieciowego jako miejsce docelowe dla kopii 

zapasowej. 

6. Aby mapować udział sieciowy, wykonaj następujące czynności: 
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- Kliknij standardowy przycisk przeglądania [...] w celu znalezienia żądanego zasobu sieciowego lub ręcznie 

podaj do niego ścieżkę; 

- Zdefiniuj literę, wybierając ją z listy rozwijalnej; 

- Zaznacz pole wyboru, w celu utworzenia stałego połączenia. W przeciwnym wypadku dostępne ono będzie 

tylko dla bieżącej sesji systemu Windows; 

- Określ nazwę użytkownika oraz hasło, aby uzyskać dostęp do udziału sieciowego, jeśli to konieczne. 

 

 Kliknij OK, gdy będziesz gotowy. 

7. Edytuj domyślną nazwę oraz opis archiwum w sekcji Szczegóły obrazu, jeśli jest to konieczne.  

 

Domyślnie kreator tworzy kopie w formacie pVHD (Paragon Virtual Hard Drive). Jeśli chcesz utworzyć wirtualny 

kontener w formacie VHD, VHDX lub VMDK, zaznacz dodatkowo opcję Zmień ustawienia kopii. Kliknij Dalej, aby 

kontynuować. 

8. Ustaw wymagany typ kontenera z listy i określ zaawansowane parametry, jeśli jest to konieczne. Kliknij Dalejaby 

kontynuować. 
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9. Zdecyduj czy wykonać operację bezpośrednio po zakończeniu kreatora i wprowadzić wszystkie zmiany (tylko jeśli 

włączony jest tryb wirtualny) czy wygenerować plik skryptu. 

 

10. Kliknij Zakończ, aby zakończyć kreatora i wprowadzić zmiany. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Tworzenie inkrementalnej aktualizacji dla wirtualnego kontenera 

Masz możliwość utworzenia kilku inkrementalnych łańcuchów opartych na jednym pełnym kontenerze wirtualnym. Jeśli 

wybierzesz kontener oparty na sektorach, kreator wygeneruje obraz inkrementalny oparty na sektorach. Jeśli natomiast 

kontener będzie oparty na plikach, również jego inkrementy będą oparte na plikach. 

Aby zaktualizować kontener wirtualny, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe i przywracanie w Panelu wstążki, a następnie wybierz Inkrementalna kopia 

zapasowa na VD. 

2. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

3. Na stronie Przeglądaj w poszukiwaniu archiwum, określ wymagany pełny (bazowy) kontener wirtualny: 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku listy archiwów, można wyświetlić listę obrazów zawartych w 

bazie danych archiwum (jeżeli jest dostępna). 



24 

Copyright© 1994-2016 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Aby uzyskać przejrzysty obraz właściwości żądanego obrazu, należy na nim kliknąć, aby w sekcji poniżej (np. 

Szczegóły archiwum) wyświetlony został krótki opis. 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku pliku można znaleźć żądany obraz w oknie przeglądarki. W sekcji 

poniżej (np. Szczegóły archiwum) wyświetlony również będzie krótki opis wybranego obrazu. 

 

Nasz produkt pozwala na tworzenie kilku łańcuchów inkrementalnych dla bazowego obrazu. Każdy łańcuch 

zawiera dane które uległy zmianie od czas utworzenia jego bazowego obrazu. Opcja ta pozwala uelastycznić 

zarządzanie zawartością kopii zapasowych. Kreator automatycznie przypisze łańcuchy inkrementalne do ich 

bazowego obrazu. 
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Możesz scalić zawartość najnowszego inkrementu z poprzednim, aktualizując w ten sposób jego zawartość. Aby 

to zrobić, wybierz wymagany najnowszy inkrement i kliknij  Scal z bazowym, a następnie potwierdź operację. 

Operacja scalania zostanie wykonana, po potwierdzeniu. 

 

 

 

Operacja scalania może być wykonana tylko jeśli obie strony (najnowszy inkrement i jego 

obraz bazowy) są niezamontowane. W innym przypadku zostaniesz odpowiednio 

powiadomiony. 

 

Jeśli posiadasz w łańcuchu jedynie jeden inkrement, operacja scalania doprowadzi do 

aktualizacji obrazu głównego. 

 

4. Strona Zawartość archiwum wyświetla szczegółowe informacje o zawartości archiwum. 
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Zaawansowane ustawienia są niedostępne dla tego typu kopii zapasowej. 

 

5. Zdecyduj czy wykonać operację bezpośrednio po zakończeniu kreatora i wprowadzić wszystkie zmiany (tylko jeśli 

włączony jest tryb wirtualny) czy wygenerować plik skryptu. 

 

6. Kliknij Zakończ, aby zakończyć kreatora i wprowadzić zmiany. 

Po zakończeniu operacji otrzymasz zaktualizowany obraz, umieszczony obok obrazu bazowego. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Tworzenie kopii zapasowych indywidualnych plików i folderów 

Aby utworzyć kopie zapasowe plików lub folderów do wirtualnego kontenera, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe i przywracanie w Panelu wstążki, a następnie wybierz Kopie zapasowe na VD. 

2. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 
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3. Wybierz Kopia plików aby stworzyć na kilku poziomach virtual container. Proszę pamiętać, że ten tryb nie 

pomoże przy przywracaniu systemu operacyjnego. 

 

4. Na następnej stronie możesz zobaczyć listę wszystkich partycji dostępnych w systemie. Zaznacz pole wyboru 

obok pliku, folderu lub całej partycji, którego zawartość ma zostać zawarta w kopii zapasowej. 

 

 

W tym przypadku kreator konfiguruje kopię do pVHD (Paragon Virtual Hard Drive). Jeśli chcesz włączyć 

stworzony virtual container na  VHD, VHDX, or VMDK, nalezy zaznaczyć tę opcję w Zmiana ustawień kopii 

zapsowych. Oprócz żądanego typu virtual container, można modyfikować inne parametry kopii.  
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5. Specyficzną lokalizację dla powstałego obrazu można ustawić w sekcji "Ścieżka kopii’. Jeśli chcesz zapisać  w 

wybranej lokalizacji, należy wprowadzić pełną ścieżkę do danego folderu używająć przycisku Przeglądaj aby ją 

znaleźć. 

 

Jeśli zamierzasz zapisać plik kopii zapasowej w udziale sieciowym lub na fizycznej partycji (partycji, która nie ma 

przypisanej litery dysku w systemie), kliknij przycisk Przeglądaj. W otwartym polu dialogowym zobaczysz kilka 

opcji: 

 

- Wybierz Dyski twarde, aby użyć dysk lokalny jako miejsce docelowe dla kopii zapasowej; 

- Wybierz Partycje, aby użyć partycję fizyczną jako miejsce docelowe dla kopii zapasowej; 

- Kliknij na ikonę Mapuj dysk sieciowy, aby użyć udziału sieciowego jako miejsce docelowe dla kopii 

zapasowej. 

6. Możesz dokonać edycji domyślnej nazwy archiwum oraz opisu w sekcji ‘Szczegóły archiwum’. Kliknij Dalej, aby 

kontynuować. 

 

7. Zdecyduj czy wykonać operację bezpośrednio po zakończeniu kreatora i wprowadzić wszystkie zmiany (tylko jeśli 

włączony jest tryb wirtualny) czy wygenerować plik skryptu. 

 

8. Kliknij Zakończ, aby zakończyć kreatora i wprowadzić zmiany. 
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Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Tworzenie dopełnienia pliku dla kontenera opartego na sektorach 

Aby zaktualizować jedynie pliki, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe i przywracanie w panelu wstążki, a następnie wybierz Dopełnienie pliku dla 

VD. 

2. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

3. Określ pełny (bazowy) kontener wirtualny: 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku listy archiwów, można wyświetlić listę obrazów zawartych w 

bazie danych archiwum (jeżeli jest dostępna). 

 

Aby uzyskać przejrzysty obraz właściwości żądanego obrazu, należy na nim kliknąć, aby w sekcji poniżej (np. 

Szczegóły archiwum) wyświetlony został krótki opis. 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku pliku można znaleźć żądany obraz w oknie przeglądarki. W sekcji 

poniżej (np. Szczegóły archiwum) wyświetlony również będzie krótki opis wybranego obrazu. 
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4. Na następnej stronie możesz zobaczyć zawartość wybranego wirtualnego kontenera. Zaznacz pole wyboru obok 

pliku lub folderu, aby zbudować zawartość obrazu kopii zapasowej. 

 

5. Edytuj domyślny opis obrazu inkrementalnego, jeśli to konieczne. 

 

6. Zdecyduj czy wykonać operację bezpośrednio po zakończeniu kreatora i wprowadzić wszystkie zmiany (tylko jeśli 

włączony jest tryb wirtualny) czy wygenerować plik skryptu. 
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7. Kliknij Zakończ, aby zakończyć kreatora i wprowadzić zmiany. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

Automatyzacja regularnego tworzenia kopii zapasowych 

Program zawiera efektywne narzędzia, które pozwalają na automatyczne operacje tworzenia kopii zapasowych bez 

konieczności udziału użytkownika.  

Aby zautomatyzować proces regularnego tworzenia kopii, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe i przywracanie w Panelu wstążki, a następnie wybierz Retencja VD. 

2. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

3. Wybierz partycje lub całe dyski twarde. Można użyć Shift lub Ctrl by wybrać kilka obiektów. Kliknij Dalej, aby 

kontynuować. 

 

 

 

Istnieje możliwość modyfikacji domyślnych ustawień tworzenia kopii zapasowych poprzez 

zaznaczenie na tej stronie odpowiedniego pola wyboru. 

Domyślnie program uwzględni filtry wykluczenia ustawione w oknie dialogowym 

Ustawienia. 

 

4. Określ lokalizację dla wynikowych kontenerów wirtualnych (pVHD, VHD, VHDX, VMDK) w sekcji ‘Miejsce 

docelowe kopii zapasowej’. Jeśli chcesz zapisać plik lokalnie, podaj ścieżkę do folderu docelowego lub użyj 

przycisku Przeglądaj aby go odnaleźć. 
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Jeśli zamierzasz zapisać plik kopii zapasowej w udziale sieciowym lub na fizycznej partycji (partycji, która nie ma 

przypisanej litery dysku w systemie), kliknij przycisk Przeglądaj. W otwartym polu dialogowym zobaczysz kilka 

opcji: 

 

- Wybierz Dyski twarde, aby użyć dysk lokalny jako miejsce docelowe dla kopii zapasowej; 

- Wybierz Partycje, aby użyć partycję fizyczną jako miejsce docelowe dla kopii zapasowej; 

- Kliknij na ikonę Mapuj dysk sieciowy, aby użyć udziału sieciowego jako miejsce docelowe dla kopii 

zapasowej. 

5. Aby mapować udział sieciowy, wykonaj następujące czynności: 

 

- Kliknij standardowy przycisk przeglądania [...] w celu znalezienia żądanego zasobu sieciowego lub ręcznie 

podaj do niego ścieżkę; 

- Zdefiniuj literę, wybierając ją z listy rozwijalnej; 
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- Zaznacz pole wyboru, w celu utworzenia stałego połączenia. W przeciwnym wypadku dostępne ono będzie 

tylko dla bieżącej sesji systemu Windows; 

- Określ nazwę użytkownika oraz hasło, aby uzyskać dostęp do udziału sieciowego, jeśli to konieczne. 

 

 Kliknij OK, gdy będziesz gotowy. 

6. Edytuj domyślną nazwę i opis archiwum w sekcji 'Szczegóły archiwum', jeśli to konieczne. Kliknij Dalej, aby 

kontynuować. 

 

7. Na stronie Ustawienia zasad retencji wybierz wymagany tryb dkla regularnego tworzenia kopii zapasowych: 

 

 Tworzenie pełnych kopii zapasowych. Użyj tej opcji, aby program tworzył jedynie pełne obrazy określonych 

obiektów. Dodatkowo będziesz mieć możliwość ilość obrazów (domyślnie 1) do przechowywania w 

magazynie. Najstarsze archiwum będzie usuwane. 

 Tworzenie pełnych i inkrementalnych kopii zapasowych. Użyj tej opcji, aby program tworzył pełne i 

inkrementalne obrazy określonych obiektów. Poprzez określenie maksymalnej liczby łańcuchów 

inkrementalnych za zachowania (domyślnie 1), możesz określić wymaganą ilość łańcuchów inkrementalnych 

do przechowywania w magazynie. Możesz również określić ilość obrazów (domyślnie 1) dla każdego 

łańcucha, co definiuje jak często tworzona będzie pełna kopia zapasowa. Opcja ta pozwala na uzyskanie 

kilku punktów przywracania przy minimalnym przeładowaniu magazynu. 

8. Ustaw tabelę czasową dla operacji oraz dodatkowe parametry. 
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Poprzez kliknięcie Określ nazwę użytkownika oraz hasło możesz określić, czy kopie zapasowe mają być 

wykonane przy użyciu danego konta użytkownika (zadania rozpoczną się po zalogowaniu użytkownika) lub 

zapewnić autoryzację (nazwę i hasło) dla poszczególnego użytkownika (zalecane, ponieważ zadania 

uruchamiane będą nawet jeśli zalogowany będzie inny użytkownik). 

 

9. Kliknij Zakończ, aby zakończyć kreatora i wprowadzić zmiany. 

Operacja będzie uruchamiana zgodnie z terminarzem. Obrazy wynikowe zapisywane będą w określonej lokalizacji (na 

dysku lokalnym lub sieciowym). 

5.1.3 Tworzenie kopii zapasowych w starszym formacie 

Tworzenie kopii zapasowej dysku twardego lub partycji na Backup Capsule 

Aby utworzyć obraz całego dysku twardego lub oddzielnej partycji i zapisać go w obszarze archiwum kopii 

bezpieczeństwa: 

1. Utwórz obszar Backup Capsule przy użyciu odpowiedniego Kreatora. 

2. Włącz widok starszych funkcji. 

3. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Inteligentna kopia zapasowa. 

4. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

5. Na stronie Czego utworzyć kopię zapasową, wybierz Dyski lub partycje, aby utworzyć kopię zapasową opartą na 

sektorach całego systemu lub pojedynczych partycji. 
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6. Na następnej stronie zaznacz odpowiednią opcję obok nazwy dysku twardego lub partycji w zależności od 

wybranego zadania. 

 

 

 

Masz możliwość modyfikowania domyślnych ustawień poprzez zaznaczenie odpowiednich 

pól wyboru na tej stronie. 

Domyślnie program uwzględni filtry wykluczenia ustawione w oknie dialogowym 

Ustawienia. 

 

7. Na stronie wyboru lokalizacji docelowej dla obrazu należy wybrać opcję Zapisz dane w Backup Capsule. 

 

8. Jeżeli jest to konieczne, dokonaj edycji nazwy archiwum. 
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Proszę mieć na uwadze wartości parametrów Szacunkowy rozmiar obrazu oraz Miejsce 

dostępne w lokalizacji docelowej - jeżeli rozmiar archiwum przekracza dostępne miejsce, 

należy usunąć przestarzałe obrazy z obszaru Backup Capsule lub zmienić rozmiar tego 

obszaru za pomocą Kreatora. 

 

9. Dodaj komentarz do obrazu opisujący jego zawartość. 

 

10. Na stronie podsumowania przejrzyj wszystkie parametry operacji i dokonaj ich modyfikacji, jeżeli jest to 

konieczne. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces tworzenia obrazu. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Tworzenie kopii zapasowej dysku twardego lub partycji na nośnikach zewnętrznych (CD/DVD) 

Aby utworzyć obraz całego dysku twardego lub oddzielnej partycji i zapisać go na nośniku CD / DVD: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Inteligentna kopia zapasowa. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Czego utworzyć kopię zapasową, wybierz Dyski lub partycje, aby utworzyć kopię zapasową opartą na 

sektorach całego systemu lub pojedynczych partycji. 
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5. Na następnej stronie zaznacz odpowiednią opcję obok nazwy dysku twardego lub partycji w zależności od 

wybranego zadania. 

 

 

 

Masz możliwość modyfikowania domyślnych ustawień poprzez zaznaczenie odpowiednich 

pól wyboru na tej stronie. 

Domyślnie program uwzględni filtry wykluczenia ustawione w oknie dialogowym 

Ustawienia. 

 

6. Na stronie wyboru lokalizacji docelowej dla obrazu wybierz opcję Zapisz dane na CD lub DVD. 

 

7. Wybierz nagrywarkę z listy dostępnych urządzeń CD/DVD i dokonaj edycji nazwy archiwum, jeżeli jest to 

konieczne. 
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Należy zwrócić uwagę na wartość szacunkowego rozmiaru archiwum. Pomoże to uzyskać 

informację dotyczącą liczby wymaganych nośników CD/DVD do wykonania operacji. 

 

8. Dodaj komentarz do obrazu opisujący jego zawartość. 

 

9. Na stronie podsumowania przejrzyj wszystkie parametry operacji i dokonaj ich modyfikacji, jeżeli jest to 

konieczne. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces tworzenia obrazu. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Tworzenie kopii zapasowej dysku twardego lub partycji na dysku sieciowym 

Aby utworzyć obraz całego dysku twardego lub oddzielnej partycji i zapisać go na dysku sieciowym, wykonaj następujące 

czynności: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Inteligentna kopia zapasowa. 

 
 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Czego utworzyć kopię zapasową, wybierz Dyski lub partycje, aby utworzyć kopię zapasową opartą na 

sektorach całego systemu lub pojedynczych partycji. 
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5. Na następnej stronie zaznacz odpowiednią opcję obok nazwy dysku twardego lub partycji w zależności od 

wybranego zadania. 

 

 

 

Masz możliwość modyfikowania domyślnych ustawień poprzez zaznaczenie odpowiednich 

pól wyboru na tej stronie. 

Domyślnie program uwzględni filtry wykluczenia ustawione w oknie dialogowym 

Ustawienia. 

 

6. Na stronie wyboru lokalizacji docelowej dla obrazu wybierz opcję Zapisz dane na dyskach lokalnych / 

sieciowych. 

 

7. Podmapuj dysk sieciowy do umieszczenia na nim obrazu: 

- W tym celu należy wywołać okno mapowania dysku sieciowego, klikając odpowiedni przycisk; 
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- Kliknij standardowy przycisk przeglądania [...] w celu znalezienia żądanego zasobu sieciowego lub ręcznie 

podaj do niego ścieżkę; 

- Zdefiniuj literę, wybierając ją z listy rozwijalnej; 

- Zaznacz pole wyboru, w celu utworzenia stałego połączenia. W przeciwnym wypadku dostępne ono będzie 

tylko dla bieżącej sesji systemu Windows; 

- Kliknij przycisk Podłącz jako użytkownik i określ nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do wybranego 

zasobu sieciowego, jeżeli jest to konieczne. 

8. Jeżeli jest to konieczne, dokonaj edycji nazwy archiwum. 

 

 

 

Zwróć uwagę na wartości parametrów Szacowany rozmiar archiwum oraz Miejsce dostępne 

w lokalizacji docelowej dla kopii zapasowej - jeżeli rozmiar archiwum przekracza dostępne 

miejsce, konieczne jest wybranie innego dysku sieciowego. 

 

9. Dodaj komentarz do obrazu opisujący jego zawartość. 

 

10. Na stronie podsumowania przejrzyj wszystkie parametry operacji i dokonaj ich modyfikacji, jeżeli jest to 

konieczne. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces tworzenia obrazu. 

Tworzenie kopii zapasowej plików na serwerach FTP/SFTP 

Program pozwala chronić cały system, pojedyncze partycje lub poszczególne pliki tworząc kopie zapasowe bezpośrednio 

na magazyny znajdujące się na serwerach FTP/SFTP. Zwróć jednak uwagę na ograniczenia sieci, używanie lokalizacji 

FTP/SFTP do przechowywania gigabajtów danych (system operacyjny wraz z danymi) nie jest najlepszą opcją, ale jest to 

świetna lokalizacja dla osobistych danych, takich jak dokumenty, zdjęcia, bazy danych poczty e-mail itp. 
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Przyjrzyjmy się, w jaki sposób utworzyć kopię zapasową wszystkich dokumentów umieszczonych w folderze Moje 

dokumenty na serwerze SFTP: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Inteligentna kopia zapasowa. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Czego utworzyć kopię zapasową, wybierz Dokumenty, aby utworzyć kopię zapasową dokumentów z 

folderu Moje dokumenty. 

 

5. Na następnej stronie wybierz Serwery FTP jako magazyn dla kopii zapasowych. 
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6. Kliknij przycisk Utwórz lokalizację FTP, aby ustawić parametry lokalizacji SFTP. 

 

- Użyj połączenia SFTP. Zaznacz opcję, aby podłączyć do serwera SFTP; 

- Adres. Wpisz jego adres; 

- Port. Określ wymagany port (domyślnie 22); 

- Zaloguj anonimowo. Zaznacz opcję, aby podłączyć się anonimowo. Jako nazwę użytkownika, wpisz 

“anonymous”; 

- Zezwól na uwierzytelnienie oparte na kluczu OpenSSH. Jeśli serwer SFTP wymaga takiej autoryzacji, zaznacz 

opcję, aby określić prywatne i publiczne klucze; 

 

- Login. Podaj nazwę użytkownika; 

- Hasło. Podaj hasło. Kliknij Zapisz hasło, aby zapisać je następnym razem, gdy tworzysz kopię zapasową w tej 

lokalizacji; 

- Nazwa. Domyślnie program używa nazwy wprowadzonego adresu jako nazwy dla serwera, ale można ją 

modyfikować. 

 

 

Musisz samodzielnie zezwolić w Zaporze systemu Windows lub innych tego typu 

programach na pracę z wymaganym portem (domyślnie 21 dla FTP i 22 dla SFTP). 
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7. Kliknij przycisk Połącz, aby uzyskać dostęp do lokalizacji. Jeśli wszystko jest w porządku uzyskasz nowy element 

na liście nazwany tak jak wybrana lokalizacja SFTP. Poprzez kliknięcie ikony +, możesz ją przeglądać, aby określić 
dokładną lokalizację dla obrazu kopii zapasowej. Na tym etapie możesz również edytować domyślną nazwę 
archiwum, jeśli jest to konieczne. 

 

8. Dodaj komentarz do obrazu opisujący jego zawartość. 

 

9. Aby uchronić się przed nieautoryzowanym dostępem do osobistych danych, zalecamy podać hasło do kopii 

zapasowej 

 

 

10. Na stronie podsumowania przejrzyj wszystkie parametry operacji i dokonaj ich modyfikacji, jeżeli jest to 

konieczne. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces tworzenia obrazu. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z dwoma systemami operacyjnymi (dual - boot) na zewnętrznym dysku USB 

Aby utworzyć kopię zapasową komputera Mac dual - boot (systemy operacyjne Mac OS X oraz Windows XP / Vista / 

7/8), a następnie zapisać ją na zewnętrznym dysku USB, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego Linux / DOS. 
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Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Podłącz zewnętrzny dysk USB do komputera. 

3. Uruchom ponownie komputer. Zostanie automatycznie uruchomiony w środowisku ratunkowym Linux (Tryb 

normalny), ponieważ jest to jedyny tryb, który zapewnia obsługę komputerów Mac. 

4. W menu uruchomienia Linux wybierz Backup & Recovery. 

5. Uruchom Kreator tworzenia obrazów wybierając z menu głównego programu opcję: Kreatory > Kreator kopii 

zapasowej. 

 

6. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

7. Na stronie Co zapisać w obrazie wybierz dysk twardy komputera Mac. 

 

8. Na stronie wyboru lokalizacji docelowej dla obrazu wybierz opcję Zapisz dane na dyskach lokalnych / 

sieciowych. 

 

9. Wybierz zewnętrzny dysk USB jako lokalizację docelową. 
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10. Jeżeli jest to konieczne, dokonaj edycji nazwy archiwum. 

 

 

 

Zwróć uwagę na wartości parametrów Szacunkowy rozmiar archiwum oraz Miejsce 

dostępne w lokalizacji docelowej - jeżeli rozmiar archiwum przekracza dostępne miejsce 

konieczne jest wybranie innego dysku. 

 

11. Dodaj komentarz do obrazu opisujący jego zawartość. 

 

12. Na stronie podsumowania przejrzyj wszystkie parametry operacji i dokonaj ich modyfikacji, jeżeli jest to 

konieczne. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces tworzenia obrazu. 

 

 
Operacja ta może być również wykonana pod systemem operacyjnym Windows. 

 

Tworzenie kopii zapasowej plików na lokalnie zamontowanej / odmontowanej (bez przypisanej 

litery dysku) partycji 

Aby utworzyć obraz żądanych plików lub folderów, a następnie zapisać go na lokalnym zamontowanym / 

odmontowanym dysku: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Inteligentna kopia zapasowa. 
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3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Czego utworzyć kopię zapasową, przyjrzyj się gotowym szablonom do tworzenia kopii zapasowych. 

Jeśli żadna z opcji nie odpowiada Twoim wymaganiom (jak w tym przykładzie), wybierz Inne pliki i foldery, aby 

utworzyć kopię zapasową opartą na plikach określonych danych. 

 

5. Na stronie Które pliki i foldery zapisać w obrazie można wyświetlić listę wszystkich partycji (zamontowanych i 

odmontowanych) dostępnych w systemie. Zaznacz pole wyboru obok pliku, folderu lub nawet całej partycji do 

utworzenia zawartości przyszłego obrazu. 

 

6. Na stronie Lokalizacja docelowa obrazu wybierz zamontowany / odmontowany (bez przydzielonej litery) dysk 

jako lokalizację docelową. 
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7. Jeżeli jest to konieczne, dokonaj edycji nazwy archiwum. 

 

8. Określ maski dołączenia. Program zawiera dużą liczbę gotowych filtrów do efektywnej kontroli zawartości 

obrazów. 

 

Można również utworzyć własny filtr klikając przycisk Dodaj kategorię….  
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 Nazwa. Nadaj dowolną nazwę filtrowi; 

 Filtr. Kliknij przycisk Przeglądaj w celu wybrania plików i folderów które mają zostać dołączone lub określ 

maskę filtrowania przy użyciu symboli * lub ?; 

 Opis. Dodaj krótki opis filtra. 

Kliknij przycisk Ok w celu uzyskania nowego elementu na liście filtrów. Zaznaczając / odznaczając pole wyboru 

obok jego nazwy można określić czy ma on zostać użyty. 

 

 

Ustawienie maski dołączenia powoduje automatyczne ignorowanie plików niezgodnych z 

maską i pomijanie tych plików podczas tworzenia obrazów. 

 

9. Określ maski wykluczenia. Program zawiera dużą liczbę gotowych filtrów do efektywnej kontroli zawartości 

obrazów. 

 

10. Dodaj komentarz do obrazu opisujący jego zawartość. 

 

11. Aby uchronić się przed nieautoryzowanym dostępem do osobistych danych, zalecamy podać hasło do kopii 

zapasowej 
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12. Na stronie podsumowania przejrzyj wszystkie parametry operacji i dokonaj ich modyfikacji, jeżeli jest to 

konieczne. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces tworzenia obrazu. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Tworzenie kopii różnicowej do pełnej kopii zapasowej partycji 

Aby uaktualnić obraz żądanej partycji, wykonaj następujące czynności: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Dyferencyjna kopia zapasowa. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Szukaj archiwum określ żądany, pełny (podstawowy) obraz partycji: 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku listy archiwów, można wyświetlić listę obrazów zawartych w 

bazie danych archiwum (jeżeli jest dostępna). 

 

Aby uzyskać przejrzysty obraz właściwości żądanego obrazu, należy na nim kliknąć, aby w sekcji poniżej (np. 

Szczegóły archiwum) wyświetlony został krótki opis. 

 
 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku pliku można znaleźć żądany obraz w oknie przeglądarki. W sekcji 

poniżej (np. Szczegóły archiwum) wyświetlony również będzie krótki opis wybranego obrazu. 
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5. Na stronie Zawartość archiwum wyświetlane są informacje dotyczące zawartości archiwum. Strona zawiera 

pełny opis właściwości partycji. Ponadto istnieje możliwość modyfikowania ustawień obrazu. Aby aktywować 

tryb zaawansowany, należy zaznaczyć odpowiednią opcję na stronie. 

 

6. Na stronie Lokalizacja docelowa należy wybrać miejsce zapisu wynikowego obrazu. 

 

7. Jeżeli jest to konieczne, dokonaj edycji nazwy archiwum. 
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Zwróć uwagę na wartości parametrów Szacunkowy rozmiar archiwum oraz Miejsce 

dostępne w lokalizacji docelowej - jeżeli rozmiar archiwum przekracza dostępne miejsce 

konieczne jest wybranie innego dysku. 

 

8. Dodaj komentarz do obrazu opisujący jego zawartość; 

 

9. Na stronie podsumowania przejrzyj wszystkie parametry operacji i dokonaj ich modyfikacji, jeżeli jest to 

konieczne. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces tworzenia obrazu. 

Po zakończeniu operacji otrzymamy obraz różnicowy żądanej partycji. Znajduje się on w zdefiniowanej lokalizacji (na 

dysku lokalnym lub sieciowym, w obszarze Backup Capsule lub na nośniku CD/DVD). 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Tworzenie inkrementu sektorowego do pełnej kopii zapasowej partycji 

Zanim rozpoczniesz, przeczytaj: 

 Powinno się posiadać pełną kopię zapasową w nowym formacie (z a .pfi index pliku). Każdy flagowy produkt od 

Backup & Recovery 12 wspiera tę funkcję; 

 Inkrementy mogą być utworzone tylko dla pełnych archiwów przechowywanych na lokalnie zamontowanym dysku 

lub w udziale sieciowym; 

 Inkrementy będą przechowywane wraz z odpowiadającym im pełnym archiwum;  

 Inkrementy nie mogą zostać utworzone dla archiwów pełnych dysków GPT; 

 Inkrementy mogą być przechowywane tylko pod systemem operacyjnym Windows (jeśli wymagany jest brak 

restartu) lub pod WinPE; 

 Inkrementy mogą być używane tylko z naszym oprogramowaniem; 

 Inkrementy nie mogą być szyfrowane, kompresowane ani dzielone; 

 Inkrementy nie mogą być przeglądane w Eksploratorze woluminów. 

Aby uaktualnić obraz żądanej partycji, wykonaj następujące czynności: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Inkrementalna kopia zapasowa. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Szukaj archiwum określ żądany, pełny (podstawowy) obraz partycji: 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku listy archiwów, można wyświetlić listę obrazów zawartych w 

bazie danych archiwum (jeżeli jest dostępna). Zwróć uwagę, że tylko obrazy oparte na sektorach nowego 

typu (z plikiem indeksu .pfi) są dostępne. 
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Aby uzyskać przejrzysty obraz właściwości żądanego obrazu, należy na nim kliknąć, aby w sekcji poniżej (np. 

Szczegóły archiwum) wyświetlony został krótki opis. 

 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku pliku można znaleźć żądany obraz w oknie przeglądarki. W sekcji 

poniżej (np. Szczegóły archiwum) wyświetlony również będzie krótki opis wybranego obrazu. Zwróć uwagę, 

że tylko obrazy oparte na sektorach nowego typu (z plikiem indeksu .pfi) są dostępne. 
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5. Strona Zawartość archiwum wyświetla szczegółowe informacje o zawartości archiwum. 

 

 

 

Zaawansowane ustawienia dla inkrementów opartych na sektorach są niedostępne z 

powodu użycia nowego kontenera obrazu (.pVHD). 

 

6. Dodaj komentarz do obrazu opisujący jego zawartość; 

 

7. Na stronie podsumowania przejrzyj wszystkie parametry operacji i dokonaj ich modyfikacji, jeżeli jest to 

konieczne. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces tworzenia obrazu. 

Po zakończeniu operacji otrzymasz zaktualizowany obraz, umieszczony obok obrazu bazowego. 

 

 
Ta operacja nie może zostać wykonana za pomocą nośnika ratunkowego WinPE. 

Tworzenie kopii inkrementalnej do pełnej kopii zapasowej partycji 

Aby uaktualnić jedynie żądane pliki w odniesieniu do ostatniego pełnego obrazu partycji, wykonaj następujące 

czynności: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Utwórz dopełnienie plikowe. 
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3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Szukaj archiwum określ żądany, pełny (podstawowy) obraz partycji: 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku listy archiwów, można wyświetlić listę obrazów zawartych w 

bazie danych archiwum (jeżeli jest dostępna). 

 

Aby uzyskać przejrzysty obraz właściwości żądanego obrazu, należy na nim kliknąć, aby w sekcji poniżej (np. 

Szczegóły archiwum) wyświetlony został krótki opis. 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku pliku można znaleźć żądany obraz w oknie przeglądarki. W sekcji 

poniżej (np. Szczegóły archiwum) wyświetlony również będzie krótki opis wybranego obrazu. 

 

5. Na stronie Które foldery i pliki zapisać w obrazie można przejrzeć zawartość żądanego obrazu partycji. Zaznacz 

pole wyboru obok pliku lub folderu w celu utworzenia zawartości przyszłego obrazu przyrostowego. 
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6. Określić maski dołączenia. Program zawiera dużą liczbę gotowych filtrów do efektywnej kontroli zawartości 

obrazów. 

 

Można również utworzyć własny filtr klikając przycisk Dodaj kategorię….  

 

 Nazwa. Nadaj dowolną nazwę filtrowi; 
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 Filtr. Kliknij przycisk Przeglądaj w celu wybrania plików i folderów które mają zostać dołączone lub określ 

maskę filtrowania przy użyciu symboli * lub ?; 

 Opis. Dodaj krótki opis filtra. 

Kliknij przycisk Ok w celu uzyskania nowego elementu na liście filtrów. Zaznaczając / odznaczając pole wyboru 

obok jego nazwy można określić czy ma on zostać użyty. 

 

 

Ustawienie maski dołączenia powoduje automatyczne ignorowanie plików niezgodnych z 

maską i pomijanie tych plików podczas tworzenia obrazów. 

 

7. Określ maski wykluczenia. Program zawiera dużą liczbę gotowych filtrów do efektywnej kontroli zawartości 

obrazów. 

 

8. Dodaj komentarz do obrazu opisujący jego zawartość. 

 

9. Na stronie podsumowania przejrzyj wszystkie parametry operacji i dokonaj ich modyfikacji, jeżeli jest to 

konieczne. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces tworzenia obrazu. 

Po zakończeniu operacji otrzymamy obraz przyrostowy żądanej partycji zawierający informacje zdefiniowane w 

kreatorze. Znajduje się on w tej samej lokalizacji, co obraz podstawowy. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 
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Tworzenie kopii inkrementalnej do pełnej kopii zapasowej plików 

Aby uaktualnić obraz plikowy należy: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Utwórz archiwum inkrementalne 

plików. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Szukaj archiwum określić żądany pełny (podstawowy) obraz plików: 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku listy archiwów, można wyświetlić listę obrazów zawartych w 

bazie danych archiwum (jeżeli jest dostępna). 

 

Aby uzyskać przejrzysty obraz właściwości żądanego obrazu, należy na nim kliknąć, aby w sekcji poniżej (np. 

Szczegóły archiwum) wyświetlony został krótki opis. 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku pliku można znaleźć żądany obraz w oknie przeglądarki. W sekcji 

poniżej (np. Szczegóły archiwum) wyświetlony również będzie krótki opis wybranego obrazu. 

 

Po zakończeniu operacji otrzymamy obraz przyrostowy żądanej partycji zawierający informacje zdefiniowane w 

Kreatorze. Znajduje się on w tej samej lokalizacji co obraz podstawowy. 
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Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Tworzenie obrazu cyklicznego partycji 

Aby zautomatyzować proces tworzenia obrazu partycji, należy: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Cykliczna kopia zapasowa. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Co zapisać w obrazie wybrać partycję, dla której utworzony zostanie obraz cykliczny; 

 

 

 

Bieżąca wersja programu umożliwia tworzenie obrazu cyklicznego tylko jednej partycji 

jednocześnie. 

 
5. Na stronie Lokalizacja docelowa kopii zapasowej, wybierz zamontowaną / odmontowaną partycję, udział 

sieciowy lub 

serwer FTP, do umieszczenia obrazów kopii zapasowych. 

 

6. Jeżeli jest to konieczne, dokonaj edycji nazwy archiwum. 
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Zwróć uwagę na wartości parametrów Szacunkowy rozmiar archiwum oraz Miejsce 

dostępne w lokalizacji docelowej - jeżeli rozmiar archiwum przekracza dostępne miejsce 

konieczne jest wybranie innego dysku. 

 
7. Dodaj komentarz do obrazu opisujący jego zawartość. 

 

8. Ustawić terminarz dla operacji.  

 

9. Na stronie Typ obrazu cyklicznego wybrać metodę tworzenia obrazu cyklicznego: 

 

 Podstawowy. Każdy obraz utworzony podczas operacji zostanie utworzony jako obraz pełny. 
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 Różnicowy. Każdy pierwszy obraz zostanie utworzony jako pełny (podstawowy), a wszystkie pozostałe będą 

obrazami różnicowymi. Ta operacja wymaga niewielkiej ilości miejsca na dysku i pozwala zaoszczędzić 

zasoby systemowe.  

Konfigurując parametry Maksymalny rozmiar dysków do przechowywania obrazów oraz Maksymalna liczba 

obrazów można definiować cykliczność operacji. Oznacza to, że po zwiększeniu wartości tych dwóch 

parametrów, najstarsze obrazy zostaną automatycznie nadpisane (jeżeli wybrany zostanie typ różnicowy tylko 

obrazy różnicowe zostaną nadpisane). 

 

10. Na stronie podsumowania przejrzyj wszystkie parametry operacji i dokonaj ich modyfikacji, jeżeli jest to 
konieczne. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć proces tworzenia obrazu. 

Scalanie pełnej kopii zapasowej partycji z jedną z jej kopii różnicowych 

Aby scalić obraz pełny partycji z jednym z jej obrazów różnicowych uzyskując nowy obraz pełny, wykonaj następujące 

czynności: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Syntetyczna kopia zapasowa. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Szukaj archiwum należy określić żądane archiwum różnicowe. Następnie program automatycznie 

znajdzie jego obraz podstawowy: 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku listy archiwów, można wyświetlić listę obrazów zawartych w 

bazie danych archiwum (jeżeli jest dostępna). 

 

Aby uzyskać przejrzysty obraz właściwości żądanego obrazu, należy na nim kliknąć, aby w sekcji poniżej (np. 

Szczegóły archiwum) wyświetlony został krótki opis. 

 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku pliku można znaleźć żądany obraz w oknie przeglądarki. W sekcji 

poniżej (np. Szczegóły archiwum) wyświetlony również będzie krótki opis wybranego obrazu. 
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5. Na stronie Ustawienia syntezy można dodatkowo zmodyfikować ustawienia żądanego obrazu, jeżeli jest to 

konieczne. Jednakże, aby zakończyć zadanie, nie ma potrzeby modyfikowania czegokolwiek. 

 

6. Na stronie Lokalizacja docelowa archiwum syntetycznego, należy wybrać miejsce zapisu wynikowego obrazu. 

 

7. Jeżeli jest to konieczne, dokonaj edycji nazwy archiwum. 
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Zwróć uwagę na wartości parametrów Szacunkowy rozmiar archiwum oraz Miejsce 

dostępne w lokalizacji docelowej - jeżeli rozmiar archiwum przekracza dostępne miejsce 

konieczne jest wybranie innego dysku. 

 
8. Dodaj komentarz do obrazu opisujący jego zawartość; 

 

9. Na stronie Podsumowania przejrzeć wszystkie parametry operacji i dokonać ich modyfikacji, jeżeli jest to 

konieczne. Następnie kliknąć przycisk Dalej, aby rozpocząć proces tworzenia obrazu. 

Po zakończeniu operacji otrzymamy nowy obraz pełny. Znajduje się on w zdefiniowanej lokalizacji (na dysku lokalnym 

lub sieciowym albo na nośniku CD/DVD). 

 

 

Aktualnie nie można modyfikować funkcji tworzenia obrazów całego dysku twardego. 

Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

5.2 Scenariusze przywracania 

5.2.1 Nowy format tworzenia kopii zapasowej 

Przywracanie całego dysku twardego lub partycji systemowej z udziału sieciowego 

Załóżmy, że nie ma możliwości uruchomienia komputera z powodu ataku wirusa lub uszkodzenia niektórych 

plików krytycznych dla systemu. Posiadasz jednak kopię zapasową dysku twardego na zdalnym serwerze, to 

wystarczy, aby system ponownie działał prawidłowo. 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego WinPE. 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Wybierz Przełącz na tryb zaawansowany, a następnie kliknij Przywracaj z dysku wirtualnego. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Przeglądaj w poszukiwaniu archiwum, wybierz wymagany obraz kopii zapasowej: 
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 Podmapuj dysk sieciowy, na którym znajdują się archiwa: 

W tym celu należy wywołać okno mapowania dysku sieciowego, klikając odpowiedni przycisk; 

 

Kliknij standardowy przycisk przeglądania [...] w celu znalezienia żądanego zasobu sieciowego lub ręcznie 

podaj do niego ścieżkę; 

Zdefiniuj literę, wybierając ją z listy rozwijalnej; 

- Kliknij w oknie dialogowym przycisk Połącz jako użytkownik aby podać nazwę użytkownika oraz hasło 

potrzebne do dostępu do wybranego udziału sieciowego, jeśli jest to wymagane. 

 

 
Dysk sieciowy można również podmapować przy użyciu Konfiguratora sieci. 

 

 Wybierz wymagane archiwum. Sekcja Szczegóły pliku archiwum, wyświetli krótki opis na temat wybranego 

obrazu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o obrazie, kliknij odpowiedni link w dolnej części sekcji. Kliknij 

Dalej, aby kontynuować. 
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5. Wybierz Przywróć dysk lub partycję. 

 

6. Strona Co przywrócić wyświetli szczegółowe informacje o zawartości archiwum. Wybierz wymagane archiwum 

do przywrócenia. 
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Jeśli musisz przywrócić kilka obiektów w jednej operacji, użyj nośnika ratunkowego 

opartego na Linux. 

 

7. Na kolejnej stronie należy określ dysk twardy, a następnie partycje do przywrócenia na nie obrazu (jeżeli jest ich 

wiele na komputerze). Domyślnie program oferuje przywrócenie archiwum do obszaru, w którym archiwum 

leży. 

 

 

 

Cała zawartość partycji wybranej do celów przywracania zostanie usunięta podczas 

operacji. 

 

8. Na tej stronie możesz zobaczyć wynikowy układ dysku. Możesz zmienić rozmiar oraz lokalizację partycji, a także 

przypisać jej literę dysku. Jeśli posiadasz system Windows 64-bitowy skonfigurowany do trybu uEFI, dostępna 

będzie opcja Przełącz na EFI, aby uruchamiać dysk docelowy, która pozwoli określić, który system operacyjny 

uruchomić po zakończeniu operacji. Możesz wybrać urządzenie rozruchowe w dowolnym czasie za pomocą 

Korektora rozruchu. 
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9. Wybierz jeśli chcesz wykonać operację natychmiast po zakończeniu kreatora i zaakceptowaniu zmian (tylko jeśli 

tryb viwrtual jest włączony) lub wygenerowac plik do wykonania operacji później. 

 

10. Kliknij Zakończ, aby zakończyć kreatora i wprowadzić zmiany. 

11. W oknie Postęp możesz zobaczyć szczegółowy raport o wszystkich akcjach wykonywanych przez program w 

danym momencie. Zaznacz pole wyboru w dolnej części okna, aby automatycznie wyłączyć komputer, po 

pomyślnym wykonaniu operacji przywracania. 

12. 11. Po zakończeniu operacji uruchom ponownie komputer. 

 

 

Aby uruchomić system Windows na innym sprzęcie, ukończ dodatkowo pracę kreatora 

Dostosowania systemu operacyjnego P2P. 

 

Przywracanie pojedynczych plików i folderów 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego WinPE. 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Wybierz Przełącz na tryb zaawansowany, a następnie kliknij Przywracaj z dysku wirtualnego. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Przeglądaj w poszukiwaniu archiwum, określ wymagany kontener wirtualny: 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku listy archiwów, można wyświetlić listę obrazów zawartych w 

bazie danych archiwum (jeżeli jest dostępna). 
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Aby uzyskać przejrzysty obraz właściwości żądanego obrazu, należy na nim kliknąć, aby w sekcji poniżej (np. 

Szczegóły archiwum) wyświetlony został krótki opis. 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku pliku można znaleźć żądany obraz w oknie przeglądarki. W sekcji 

poniżej (np. Szczegóły archiwum) wyświetlony również będzie krótki opis wybranego obrazu. 

 

5. Wybierz Przywróć pliki i foldery. 
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6. Na następnej stronie określ, co chcesz przywrócić z kopii zapasowej, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól 

wyboru znajdujących się obok wymaganych danych. W prawym dolnym rogu okna możesz zobaczyć wielkość 

wybranych danych. 

 

7. Określ sposób w jaki dane mają zostać przywrócone. W tym przykładzie wybraliśmy ich oryginalną lokalizację z 

równoczesnym zastąpieniem istniejących plików. 

 

8. Zdecyduj czy wykonać operację bezpośrednio po zakończeniu kreatora i wprowadzić wszystkie zmiany (tylko jeśli 

włączony jest tryb wirtualny) czy wygenerować plik skryptu. 
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9. Kliknij Zakończ, aby zakończyć kreatora i wprowadzić zmiany. 

10. W oknie Postęp możesz zobaczyć szczegółowy raport o wszystkich akcjach wykonywanych przez program w 

danym momencie. Zaznacz pole wyboru w dolnej części okna, aby automatycznie wyłączyć komputer, po 

pomyślnym wykonaniu operacji przywracania. 

 

 
Operacja ta może być również wykonana pod systemem operacyjnym Windows. 

 

5.2.2 Tworzenie kopii zapasowych w starszym formacie 

Przywracanie dysku twardego z rozruchowego obszaru Backup Capsule 

Załóżmy, że nie ma możliwości uruchomienia komputera z powodu ataku wirusa lub uszkodzenia danych 

krytycznych dla systemu. Posiadasz jednak rozruchowy obszar Backup Capsule zawierający kopię zapasową dysku 

twardego. To wystarczy, aby system ponownie działał prawidłowo. 

Aby przywrócić dysk twardy z obrazu zapisanego w obszarze Backup Capsule gdy bieżący system jest wyłączony, 

wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z obszaru Backup Capsule. Domyślnie program oferuje użycie przycisku F1 do uruchomienia 

z tego obszaru. 

 

 
Ten scenariusz zakłada, że obszar Backup Capsule jest bootowalny. 

 

2. W menu startowym wybierz Tryb normalny w celu użycia środowiska przywracania Linux (zalecane) lub Tryb 

bezpieczny w celu użycia środowiska PTS DOS (jeżeli wystąpią problemy ze środowiskiem Linux). 

 

 
Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 

 

3. W Linux w menu nalezy wybrać Kreator przywracania z VD. Można znaleźć tą samą funckję w PTS DOS. 

4. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

5. Na stronie Co przywrócić możliwe jest przejrzenie listy dostępnych obrazów (jeżeli jest ich wiele). Jest bardzo 

prawdopodobne, że żądane archiwum również będzie na tej liście. Jeżeli nie, w celu jego odnalezienia, kliknij 

standardowy przycisk przeglądania [...]. Po odnalezieniu obrazu, aby kontynuować, należ kliknąć go dwukrotnie. 
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6. Na stronie Właściwości obrazu upewnij się, że wybrałeś prawidłowy obraz - przejrzyj informacje dotyczące 

archiwum. 

 

7. Na kolejnej stronie, należy określić dysk twardy, na który przywrócony zostanie obraz (jeżeli jest ich wiele na 

komputerze). Domyślnie program oferuje przywrócenie archiwum w obszar, do którego archiwum należy. 

 

Można również dokonać modyfikacji rozmiaru partycji proporcjonalnie, jeżeli jest to konieczne, zaznaczając 

odpowiedni przycisk. 

 

 
Cała zawartość dysku wybranego do przywrócenia zostanie usunięta podczas operacji. 

 

8. Na stronie Podsumowanie przywracania możliwe jest przejrzenie struktury dysku twardego sprzed i po operacji. 

Aby zainicjować proces przywracania, kliknij przycisk Dalej. 



71 

Copyright© 1994-2016 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

9. W oknie Postępu wyświetlany jest szczegółowy raport w czasie rzeczywistym zawierający informacje na temat 

wszystkich akcji wykonywanych przez program. 

 

10. Po zakończeniu operacji należy zamknąć Kreatora i uruchomić ponownie komputer. 

 

 

Aby uruchomić system Windows na innym sprzęcie, ukończ dodatkowo pracę kreatora 

Dostosowania systemu operacyjnego P2P. 

 

Przywracanie partycji systemowej z nośnika zewnętrznego (CD/DVD) 

Załóżmy sytuację, że komputer uległ uszkodzeniu i nie jest możliwe uruchomienie systemu z powodu ataku wirusa lub 

uszkodzenia pewnych krytycznych plików systemowych. Dostępny jest natomiast obraz dysku twardego na nośniku 

CD/DVD. W zupełności wystarczy to do przywrócenia systemu. 

Aby przywrócić partycję systemową z obrazu zapisanego na nośniku CD/DVD gdy bieżący system jest wyłączony: 

1. Umieść dysk CD/DVD zawierający uprzednio przygotowany obraz kopii zapasowej w napędzie CD/DVD (BIOS 

musi być ustawiony na rozruch systemu w pierwszej kolejności z urządzenia CD/DVD). 

 

 

Ten scenariusz zakłada posiadanie obrazu na nośniku startowym CD/DVD. 

Jeżeli obraz jest zapisany na wielu dyskach CD/DVD należy najpierw włożyć pierwszy dysk. 

 

2. Uruchom ponownie komputer. 

3. Z menu rozruchowego wybrać Tryb normalny w celu użycia środowiska przywracania Linux (preferowane) lub 

Tryb bezpieczny w celu użycia środowiska przywracania PTS DOS (w przypadku problemów z wersją linuksową). 

Ponadto dostępna jest opcja uruchomienia Trybu bezpiecznego z okrojoną grafiką (tryb bezpieczny PTS DOS) w 
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przypadku poważnych problemów związanych z niekompatybilnością sprzętu. Wówczas dołączony zostanie 

jedynie minimalny zestaw sterowników, takich jak sterowniki dysku twardego, monitora oraz klawiatury. Ten 

tryb posiada uproszczoną grafikę oraz ubogie menu. 

 

 
Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 

 

4. W PTS DOS menu wybierz Kreaotor przywracania z VD.  Można tę funckję znaleźć również w kreatorze Linux. 

5. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

6. Na stronie Co przywrócić możliwe jest przejrzenie listy dostępnych obrazów (jeżeli jest ich wiele). Jest bardzo 

prawdopodobne, że żądane archiwum również będzie na tej liście. Jeżeli nie, w celu jego odnalezienia, kliknij 

standardowy przycisk przeglądania [...]. Po odnalezieniu obrazu, aby kontynuować, należ kliknąć go dwukrotnie. 

 

7. Na stronie Właściwości obrazu upewnij się, że wybrałeś prawidłowy obraz - przejrzyj informacje dotyczące 

archiwum. 

 

8. Na kolejnej stronie zdefiniuj dysk twardy, a następnie jedną z partycji, na którą przywrócony zostanie obraz 

(jeżeli jest ich wiele na komputerze). Domyślnie program oferuje przywrócenie archiwum do obszaru, do 

którego jest przypisany. 



73 

Copyright© 1994-2016 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 

 

Cała zawartość partycji wybranej do celów przywracania zostanie usunięta podczas 

operacji. 

 

9. Na stronie Początek i rozmiar partycji możesz zmienić rozmiar partycji i jej lokalizację (jeżeli jest to konieczne). 

 

10. Na stronie Podsumowanie przywracania możliwe jest przejrzenie struktury dysku twardego sprzed i po operacji. 

Aby zainicjować proces przywracania, kliknij przycisk Dalej. 

 

11. W oknie Postępu wyświetlany jest szczegółowy raport w czasie rzeczywistym zawierający informacje na temat 

wszystkich akcji wykonywanych przez program. 
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12. Po zakończeniu operacji zamknij Kreatora i uruchom ponownie komputer. 

 

 

Aby uruchomić system Windows na innym sprzęcie, ukończ dodatkowo pracę kreatora 

Dostosowania systemu operacyjnego P2P. 

 

Przywracanie partycji systemowej z dysku sieciowego 

Aby przywrócić partycję systemową z obrazu zapisanego na dysku sieciowym: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego WinPE. 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Włącz widok starszych funkcji. 

3. . 

4. Uruchom Kreatora przywracania. 

5. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

6. Na stronie Wyszukiwania archiwum należy wskazać żądany obraz. W tym celu: 

 Wybierz Sieć jako lokalizację docelową; 

 

 Podmapuj dysk sieciowy, na którym znajdują się archiwa: 
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W tym celu należy wywołać okno mapowania dysku sieciowego, klikając odpowiedni przycisk; 

 

Kliknij standardowy przycisk przeglądania [...] w celu znalezienia żądanego zasobu sieciowego lub ręcznie 

podaj do niego ścieżkę; 

Zdefiniuj literę, wybierając ją z listy rozwijalnej; 

- Kliknij w oknie dialogowym przycisk Połącz jako użytkownik aby podać nazwę użytkownika oraz hasło 

potrzebne do dostępu do wybranego udziału sieciowego, jeśli jest to wymagane. 

 

 
Dysk sieciowy można również podmapować przy użyciu Konfiguratora sieci. 

 

 Wybierz żądane archiwum w oknie przeglądania. Sekcja szczegółów pliku archiwum zawiera krótki opis 

wybranego obrazu. 

 

7. Na stronie Co przywrócić wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące zawartości archiwum. Wybierz 

żądany element do przywrócenia. W naszym przypadku jest nim pierwsza partycja dysku. 
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8. Na kolejnej stronie należy określ dysk twardy, a następnie partycje do przywrócenia na nie obrazu (jeżeli jest ich 

wiele na komputerze). Domyślnie program oferuje przywrócenie archiwum do obszaru, w którym archiwum 

leży. 

 

 

 

Cała zawartość partycji wybranej do celów przywracania zostanie usunięta podczas 

operacji. 

 

9. Na tej stronie możesz zobaczyć wynikowy układ dysku. Możesz zmienić rozmiar oraz lokalizację partycji, a także 

przypisać jej literę dysku. Jeśli posiadasz system Windows 64-bitowy skonfigurowany do trybu uEFI, dostępna 

będzie opcja Przełącz na EFI, aby uruchamiać dysk docelowy, która pozwoli określić, który system operacyjny 

uruchomić po zakończeniu operacji. Możesz wybrać urządzenie rozruchowe w dowolnym czasie za pomocą 

Korektora rozruchu. 

 

10. Na kolejnej stronie Kreatora zatwierdź operację, wybierając odpowiednią opcję. 

11. W oknie Postęp możesz zobaczyć szczegółowy raport o wszystkich akcjach wykonywanych przez program w 

danym momencie. Zaznacz pole wyboru w dolnej części okna, aby automatycznie wyłączyć komputer, po 

pomyślnym wykonaniu operacji przywracania. 

12. Po zakończeniu operacji zamknij Kreatora i uruchom ponownie komputer. 
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Przywracanie partycji systemowej z dysku lokalnego 

Załóżmy, że system operacyjny sprawia problemy po zainstalowaniu nowego oprogramowania. Posiadasz 

jednak kopię zapasową partycji na dysku lokalnym, a to wystarczy, aby cofnąć system do stanu w jakim działał 

bezproblemowo. 

Aby przywrócić partycję systemową z obrazu zapisanego na dysku lokalnym: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Przywróć. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie wyszukiwania archiwum określ żądane archiwum: 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku listy archiwów, można wyświetlić listę obrazów zawartych w 

bazie danych archiwum (jeżeli jest dostępna). 

 

Aby uzyskać przejrzysty obraz właściwości żądanego obrazu, należy na nim kliknąć, aby w sekcji poniżej (np. 

Szczegóły archiwum) wyświetlony został krótki opis. 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku pliku można znaleźć żądany obraz w oknie przeglądarki. W sekcji 

poniżej (np. Szczegóły archiwum) wyświetlony również będzie krótki opis wybranego obrazu. 
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5. Na kolejnej stronie należy określ dysk twardy, a następnie partycje do przywrócenia na nie obrazu (jeżeli jest ich 

wiele na komputerze). Domyślnie program oferuje przywrócenie archiwum do obszaru, w którym archiwum 

leży. 

 

 

 

Cała zawartość partycji wybranej do celów przywracania zostanie usunięta podczas 

operacji. 

 

6. Na stronie Wyniki przywracania możesz przejrzeć strukturę dysku wynikowego. Ponadto możliwa jest 

modyfikacja rozmiaru partycji oraz jej lokalizacji, a także przydzielenie określonej litery dysku. 

 

7. Zakończ pracę Kreatora i zastosuj oczekujące zmiany. 

8. Program zażąda ponownego uruchomienia komputera w celu wykonania operacji w specjalnym trybie 

rozruchowym. Należy kliknąć odpowiedni przycisk, wyrażając zgodę. 

9. W oknie Postępu wyświetlany jest szczegółowy raport w czasie rzeczywistym zawierający informacje na temat 

wszystkich akcji wykonywanych przez program. 

Po zakończeniu operacji program automatycznie uruchomi ponownie komputer. 

 

 

Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

Aby uruchomić system operacyjny na innym sprzęcie, ukończ dodatkowo kreator 

Dostosowanie systemu operacyjnego P2P. 

 

Przywracanie komputera Mac z dwoma systemami operacyjnymi z zewnętrznego dysku USB 

Załóżmy sytuację, że nie można uruchomić komputera Mac z powodu awarii dysku twardego. Dostępny jest natomiast 

obraz dysku na zewnętrznym dysku USB. W zupełności wystarczy to do przywrócenia systemu. 

Aby przywrócić komputer Mac z dwoma systemami operacyjnymi z obrazu zapisanego na zewnętrznym dysku USB: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego Linux / DOS. 
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Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Podłącz zewnętrzny dysk USB do komputera. 

3. Uruchom ponownie komputer. 

4. Z menu rozruchowego wybierz Tryb normalny w celu użycia środowiska przywracania Linux, ponieważ tylko ten 

tryb umożliwia zapis dysku USB. 

 

 
Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 

 

5. W menu Linux wybierz Kreator przywracania z VD. 

6. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

7. Na stronie Co przywrócić kliknij przycisk przeglądania [...] w celu znalezienia żądanego archiwum. Po 

zakończeniu dwukrotnie kliknij na nim, aby go wybrać. 

 

8. Na stronie Właściwości obrazu upewnij się, że wybrałeś prawidłowy obraz - przejrzyj informacje dotyczące 

archiwum. 
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9. Na następnej stronie określ dysk twardy, na który przywrócony zostanie obraz. 

 

 

 

Cała zawartość dysku wybranego do celów przywracania zostanie usunięta podczas 

operacji. 

 

10. Na stronie Podsumowanie przywracania możliwe jest przejrzenie struktury dysku twardego sprzed i po operacji. 

Aby zainicjować proces przywracania, kliknij przycisk Dalej. 

 

11. W oknie Postępu wyświetlany jest szczegółowy raport w czasie rzeczywistym zawierający informacje na temat 

wszystkich akcji wykonywanych przez program. 
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12. Po zakończeniu operacji zamknij Kreator i uruchom ponownie komputer. 

Przywracanie kopii inkrementalnej pliku 

Załóżmy, że opracowujesz pewien projekt i tworzysz jego kopie inkrementalne każdego dnia, aby nie stracić 

ważnych informacji. Posiadasz więc łańcuch kopii zapasowych pliku. Pewnego dnia zauważasz, że praca 

wykonana przez ostatnie trzy dni jest całkowicie nieudana. Nie poddawaj się – odzyskaj swój projekt z dnia, 

w którym wszystko było w porządku! 

Aby przywrócić obraz przyrostowy plików, wykonaj następujące czynności: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Przywróć. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Szukaj archiwum określ żądany obraz przyrostowy plików: 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku listy archiwów, można wyświetlić listę obrazów zawartych w 

bazie danych archiwum (jeżeli jest dostępna). 
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Aby uzyskać przejrzysty obraz właściwości żądanego obrazu, należy na nim kliknąć, aby w sekcji poniżej (np. 

Szczegóły archiwum) wyświetlony został krótki opis. 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku pliku można znaleźć żądany obraz w oknie przeglądarki. W sekcji 

poniżej (np. Szczegóły archiwum) wyświetlony również będzie krótki opis wybranego obrazu. 

 

5. Na stronie Jak przywrócić pliki określ metodę przywracania. W naszym przypadku przywracana będzie zawartość 

obrazu do jego oryginalnej lokalizacji i zastępowane będą istniejące pliki. 

 

6. Zakończ pracę Kreatora i zastosuj oczekujące zmiany. 

7. W oknie Postępu wyświetlany jest szczegółowy raport w czasie rzeczywistym zawierający informacje na temat 

wszystkich akcji wykonywanych przez program. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Przywracanie kopii inkrementalnej pliku do kopii zapasowej partycji 

Załóżmy, że system operacyjny sprawia problemy z powodu ataku wirusa. Posiadasz jednak kopię zapasową 

partycji systemowej dysku lokalnego. Poza tym tworzysz regularnie kopie inkrementalne dokumentów i bazy 

danych poczty e-mail. To wystarczy, aby łatwo cofnąć wszystko do momentu, w którym system działał 

bezproblemowo. 

Aby przywrócić partycję systemową z obrazu przyrostowego plików znajdującego się na dysku lokalnym: 

1. Włącz widok starszych funkcji. 

2. Kliknij zakładkę Kopie zapasowe; Przywracanie w panelu, a następnie wybierz Przywróć. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 



83 

Copyright© 1994-2016 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

4. Na stronie Szukaj archiwum określ żądany obraz przyrostowy plików dla obrazu partycji systemu: 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku listy archiwów, można wyświetlić listę obrazów zawartych w 

bazie danych archiwum (jeżeli jest dostępna). 

 

Aby uzyskać przejrzysty obraz właściwości żądanego obrazu, należy na nim kliknąć, aby w sekcji poniżej (np. 

Szczegóły archiwum) wyświetlony został krótki opis. 

 Po kliknięciu odsyłacza Przejdź do widoku pliku można znaleźć żądany obraz w oknie przeglądarki. W sekcji 

poniżej (np. Szczegóły archiwum) wyświetlony również będzie krótki opis wybranego obrazu. 

 

5. Na stronie Jak przywrócić obraz przyrostowy plików określ, czy przywrócone mają zostać aktywna partycja i 

żądany obraz przyrostowy plików lub tylko obraz przyrostowy. W naszym przypadku wybraliśmy pierwszą opcję. 
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6. Na kolejnej stronie należy określ dysk twardy, a następnie partycje do przywrócenia na nie obrazu (jeżeli jest ich 

wiele na komputerze). Domyślnie program oferuje przywrócenie archiwum do obszaru, w którym archiwum 

leży. 

 

 

 

Cała zawartość partycji wybranej do celów przywracania zostanie usunięta podczas 

operacji. 

 

7. Na stronie Wyniki przywracania możesz przejrzeć strukturę dysku wynikowego. Ponadto możliwa jest 

modyfikacja rozmiaru partycji oraz jej lokalizacji, a także przydzielenie określonej litery dysku. 

 

8. Zakończ pracę Kreatora i zastosuj oczekujące zmiany. 

9. Program zażąda ponownego uruchomienia komputera w celu wykonania operacji w specjalnym trybie 

rozruchowym. Należy kliknąć odpowiedni przycisk, wyrażając zgodę. 

10. W oknie Postępu wyświetlany jest szczegółowy raport w czasie rzeczywistym zawierający informacje na temat 

wszystkich akcji wykonywanych przez program. 

Po zakończeniu operacji program automatycznie uruchomi ponownie komputer. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 
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Przywracanie oddzielnych plików i folderów z kopii zapasowej 

Program zapewnia bardzo wygodną opcję dostępu do archiwów kopii zapasowych i przywracania jedynie wymaganych 

danych (tak zwana funkcjonalność przywracania selektywnego). 

Kreator przywracania 

Aby przywrócić oddzielne pliki i foldery z kopii zapasowej za pomocą Kreatora przywracania, wykonaj następujące 

czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego WinPE. 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Uruchom Kreatora przywracania. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Na stronie Przeglądaj w poszukiwaniu archiwum wybierz wymagane archiwum. Sekcja Szczegóły pliku archiwum 

wyświetla krótki opis wybranego obrazu. 

 

5. Na następnej stronie określ, co chcesz przywrócić z kopii zapasowej, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól 

wyboru znajdujących się obok wymaganych danych. W prawym dolnym rogu okna możesz zobaczyć wielkość 

wybranych danych. 
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6. Na stronie Jak przywrócić, określ sposób, w jaki dane zostaną przywrócone. W tym przypadku wybrane zostało 

przywrócenie zawartości migawki do jej oryginalnej lokalizacji przy jednoczesnym zastąpieniu istniejących 

plików. 

 

7. Na stronie Podsumowanie przywracania przejrzyj wszystkie parametry operacji i, jeśli to konieczne, zmodyfikuj 

je. 

 

8. Na kolejnej stronie Kreatora zatwierdź operację, wybierając odpowiednią opcję. 

9. W oknie Postępu wyświetlany jest szczegółowy raport w czasie rzeczywistym zawierający informacje na temat 

wszystkich akcji wykonywanych przez program. 

10. Po zakończeniu operacji zamknij Kreatora i uruchom ponownie komputer. 

 

 
Operacja ta może być również wykonana pod systemem operacyjnym Windows. 

 

Kreator przesyłania plików 

Aby przywrócić pojedyncze pliki i foldery z obrazu kopii zapasowej za pomocą Kreatora przesyłania plików, wykonaj 

następujące czynności: 
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1. Wywołaj menu wybranego obrazu kopii zapasowej (kliknij prawym przyciskiem myszy) w Bazie danych 

archiwów, następnie wybierz element menu: Przywróć plik z archiwum. W ten sposób automatycznie 

otworzy się Kreator przesyłania plików. 

 

2. Wybierz pliki do skopiowania i umieść je w schowku klikając strzałkę w lewą stronę. 

 

3. W oknie wyboru typu lokalizacji docelowej wybierz metodę zapisu danych. Należy wybrać opcję Zapisz dane na 

dowolnym dysku lokalnym / sieciowym. 

 

4. Na stronie Wybierz ścieżkę docelową, określ dokładne miejsce, na które dane mają zostać skopiowane. 

 

5. W oknie Podsumowania sprawdź wszystkie parametry operacji. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby wykonać 

operację. 



88 

Copyright© 1994-2016 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

6. Po zakończeniu operacji zamknij Kreatora, klikając odpowiedni przycisk. 

Eksplorator woluminu 

Aby przywrócić pojedyncze pliki i foldery z obrazu kopii zapasowej za pomocą Eksploratora woluminu, wykonaj 

następujące czynności: 

1. Kliknij Eksplorator woluminów w panelu; 

 

2. Wybierz wymagane archiwum i otwórz je, klikając na nie dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. 

 

3. Wywołaj menu kontekstowe (kliknij prawym przyciskiem myszy) dla wymaganego pliku/folderu, a następnie 

wybierz element Eksportuj. 
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4. Wybierz miejsce na dysku, na które ma zostać wyodrębniony plik / folder. 

 

5. Kliknij przycisk Ok, aby wykonać operację. 

 

 

Aktualna wersja programu nie pozwala na dostęp do wirtualnych kontenerów oraz 

archiwów plików za pomocą Eksploratora woluminów. 

5.2.3 Naprawa problemów z rozruchem bez przywracania 

Korekta parametrów EFI 

Aby określić urządzenia rozruchowe we wpisie rozruchowym EFI, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego WinPE. 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 



90 

Copyright© 1994-2016 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

2. Uruchom Korektor rozruchu. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Wybierz Korekta parametrów EFI, aby określić wymagane urządzenia rozruchowe we wpisie rozruchowym EFI. 

 

 

 

Powyższa opcja będzie dostępna dla użytkownika, tylko jeśli operacja będzie wykonywana 

za pomocą 64-bitowego nośnika WinPE. 

 

5. Kreator wykryje i wyświetli wszystkie dostępne partycje GPT, które zawierają 64-bitowy Windows. Wybierz 

partycję, z której ma być dokonywany rozruch, aby Kreator odpowiednio zmodyfikował wpis rozruchowy EFI.  

 

6. Zatwierdź operację. 

7. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć Korektor rozruchu. 

8. Uruchom ponownie komputer. 

Naprawa BCD (Boot Configuration Data) 

Aby automatycznie naprawić BCD systemu operacyjnego, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego WinPE. 
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Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Uruchom Korektor rozruchu. 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Wybierz Popraw parametry rozruchu…, aby kreator naprawił BCD wszystkich znalezionych systemów 

operacyjnych. 

 

5. Zatwierdź operację. 

6. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć Korektor rozruchu. 

7. Uruchom ponownie komputer. 

Naprawa możliwości rozruchu Windows 

Przyjmijmy, że z niewiadomego powodu, system Windows nie jest zdolny ukończyć procedury uruchamiania. Na 

początku wszystko przebiega prawidłowo, na ekranie wyświetlane są standardowe wiadomości uruchamiania. Po 

pewnym czasie system zawiesza się. 

Aby naprawić zdolność rozruchową systemu Windows, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego Linux / DOS. 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Z menu rozruchowego wybrać Tryb normalny w celu użycia środowiska przywracania Linux (preferowane) lub 

Tryb bezpieczny w celu użycia środowiska przywracania PTS DOS (w przypadku problemów z wersją linuksową). 
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Ponadto dostępna jest opcja uruchomienia Trybu bezpiecznego z okrojoną grafiką (tryb bezpieczny PTS DOS) w 

przypadku poważnych problemów związanych z niekompatybilnością sprzętu. Wówczas dołączony zostanie 

jedynie minimalny zestaw sterowników, takich jak sterowniki dysku twardego, monitora oraz klawiatury. Ten 

tryb posiada uproszczoną grafikę oraz ubogie menu. 

 

 
Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 

3. W menu startowym Linux wybierz Korektor rozruchu. Znajdziesz go również w środowisku PTS DOS. 

4. Na stronie powitalnej Kreatora wybierz opcję Szukaj instalacji Windows do naprawy. 

 

5. Na następnej stronie wybierz żądaną instalację Windows z listy wszystkich znalezionych instalacji. Następnie 

wybierz opcję Modyfikuj plik Boot.ini. Jeśli nie jesteś pewien, której instalacji użyć, kliknij przycisk Właściwości, 

aby uzyskać więcej wiadomości o wybranym elemencie. 

 

6. Sprawdź plik Boot.ini – może tam leży problem. Jeśli plik zawiera błąd, popraw go używając odpowiednich 

przycisków. 
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7. Jeśli plik Boot.ini nie zawiera żadnego błędu - wróć do strony 'Popraw instalację Windows', aby skorygować 

litery dysków w rejestrze systemowym Windows. 

 

8. Z listy rozwijalnej na następnej stronie wybierz dysk twardy, a później żądaną partycję. Jeśli nie jesteś pewien, 

której instalacji użyć, kliknij przycisk Właściwości, aby uzyskać więcej wiadomości o wybranym elemencie 
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9. Kliknij przycisk Modyfikuj litery, aby skorygować istniejącą literę dysku lub przydzielić nową literę w rejestrze 

systemowym Windows. 

 

10. Jeżeli przydzieliłeś właściwą literę, zamknij okno dialogowe i kliknij przycisk Zastosuj. 

11. Zatwierdź operację. 

 

12. Po ukończeniu operacji, kliknij przycisk Raport, aby zobaczyć stronę z podsumowaniem. Program umożliwia 

również przechowanie raportu wynikowego. Aby to zrobić, kliknij przycisk Zapisz i wybierz dokładną lokalizację 

do zapisu. 
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13. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć Korektor rozruchu. 

14. Uruchom ponownie komputer. 

5.2.4 Odzyskiwanie/transfer indywidualnych plików i folderów 

Kopiowanie danych z uszkodzonego dysku systemowego na inny dysk twardy 

Aby odzyskać cenne informacje z dysku twardego i zapisać je na innym dysku twardym po uszkodzeniu systemu, 

wykonaj następujące czynności: 

1. Podłącz drugi dysk do komputera. 

2. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego Linux / DOS. 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

3. Z menu rozruchowego wybrać Tryb normalny w celu użycia środowiska przywracania Linux (preferowane) lub 

Tryb bezpieczny w celu użycia środowiska przywracania PTS DOS (w przypadku problemów z wersją linuksową). 

Ponadto dostępna jest opcja uruchomienia Trybu bezpiecznego z okrojoną grafiką (tryb bezpieczny PTS DOS) w 

przypadku poważnych problemów związanych z niekompatybilnością sprzętu. Wówczas dołączony zostanie 

jedynie minimalny zestaw sterowników, takich jak sterowniki dysku twardego, monitora oraz klawiatury. Ten 

tryb posiada uproszczoną grafikę oraz ubogie menu. 

 

 
Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 

 

4. Z menu uruchomieniowego Linux wybierz Kreator przesyłania plików. Ten sam Kreator dostępny jest po 

wybraniu trybu PTS DOS. 

5. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

6. Z listy rozwijalnej wybierz dysk, na którym zapisany jest żądany obraz w panelu po prawej stronie. 
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7. Wybierz pliki do skopiowania i umieść je w schowku klikając strzałkę w lewą stronę. 

 

Kliknij przycisk Oblicz w celu oszacowania rozmiaru danych wynikowych. 

8. W oknie wyboru typu lokalizacji docelowej wybierz metodę zapisu danych. Należy wybrać opcję Zapisz dane na 

dowolnym dysku lokalnym / sieciowym. 

 

9. Na stronie wyboru ścieżki docelowej, wybierz dysk systemowy, aby skopiować dane, klikając standardowy 

przycisk przeglądania [...]. 

 

10. W oknie Podsumowania sprawdź wszystkie parametry operacji. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby wykonać 

operację. 
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11. W oknie Postępu wyświetlany jest szczegółowy raport w czasie rzeczywistym zawierający informacje na temat 

wszystkich akcji wykonywanych przez program. 

 

12. Po zakończeniu operacji zamknij Kreatora, klikając odpowiedni przycisk. 

13. Wyłącz komputer. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Zapisywanie danych z uszkodzonego dysku systemowego na nośnikach CD/DVD 

Aby odzyskać cenne informacje z dysku twardego i zapisać je na nośniku CD / DVD po uszkodzeniu systemu: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego Linux / DOS. 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Z menu rozruchowego wybrać Tryb normalny w celu użycia środowiska przywracania Linux, ponieważ tylko ten 

tryb umożliwia zapis na płytach CD/DVD. 

 

 
Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 

 

3. Z menu uruchomieniowego Linux wybierz Kreator przesyłania plików. Ten sam Kreator dostępny jest po 

wybraniu trybu PTS DOS. 

4. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

5. Z listy rozwijalnej wybierz dysk, na którym zapisany jest żądany obraz w panelu po prawej stronie. 
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6. Wybierz pliki do skopiowania i umieść je w schowku klikając strzałkę w lewą stronę. 

 

Kliknij przycisk Oblicz w celu oszacowania rozmiaru danych wynikowych. 

7. W oknie wyboru typu lokalizacji docelowej wybierz metodę zapisu danych. Należy wybrać opcję Nagraj dane na 

CD/DVD. 

 

8. Na stronie wyboru nagrywarki wybierz nagrywarkę z listy dostępnych urządzeń i ustaw etykietę woluminu, 

podając ją w odpowiednim polu. 
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9. W oknie Podsumowania sprawdź wszystkie parametry operacji. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby wykonać 

operację. 

10. W oknie Postępu wyświetlany jest szczegółowy raport w czasie rzeczywistym zawierający informacje na temat 

wszystkich akcji wykonywanych przez program. 

 

11. Po zakończeniu operacji zamknij Kreatora, klikając odpowiedni przycisk. 

12. Wyłącz komputer. 

 

 
Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

Kopiowanie danych z kopii zapasowej na uszkodzoną partycję systemową 

Uruchomienie systemu nie powiodło się, ponieważ niektóre pliki są uszkodzone. Jeżeli dostępny jest obraz partycji 

systemowej można skopiować te pliki, aby umożliwić uruchomianie systemu. Wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego Linux / DOS. 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Z menu rozruchowego wybrać Tryb normalny w celu użycia środowiska przywracania Linux (preferowane) lub 

Tryb bezpieczny w celu użycia środowiska przywracania PTS DOS (w przypadku problemów z wersją linuksową). 

Ponadto dostępna jest opcja uruchomienia Trybu bezpiecznego z okrojoną grafiką (tryb bezpieczny PTS DOS) w 

przypadku poważnych problemów związanych z niekompatybilnością sprzętu. Wówczas dołączony zostanie 

jedynie minimalny zestaw sterowników, takich jak sterowniki dysku twardego, monitora oraz klawiatury. Ten 

tryb posiada uproszczoną grafikę oraz ubogie menu. 

 

 
Domyślnie po upłynięciu 10 sekund zainicjowany zostanie Tryb normalny. 

 

3. Z menu uruchomieniowego Linux wybierz Kreator przesyłania plików. Ten sam Kreator dostępny jest po 

wybraniu trybu PTS DOS. 
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4. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

5. Z listy rozwijalnej wybierz dysk, na którym zapisany jest żądany obraz w panelu po prawej stronie. 

 

6. Dwukrotnie kliknij żądany obraz w celu jego otwarcia. 

 

7. Wybierz pliki do skopiowania i umieść je w schowku klikając strzałkę w lewą stronę. 

 

Kliknij przycisk Oblicz w celu oszacowania rozmiaru danych wynikowych. 

8. W oknie wyboru typu lokalizacji docelowej wybierz metodę zapisu danych. Należy wybrać opcję Zapisz dane na 

dowolnym dysku lokalnym / sieciowym. 
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9. Na stronie wyboru ścieżki docelowej wybierz dysk systemowy, aby skopiować dane, klikając standardowy 

przycisk przeglądania [...]. 

 

10. W oknie Podsumowania sprawdź wszystkie parametry operacji. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby wykonać 

operację. 

11. W oknie Postępu wyświetlany jest szczegółowy raport w czasie rzeczywistym zawierający informacje na temat 

wszystkich akcji wykonywanych przez program. 

 

12. Po zakończeniu operacji zamknij Kreatora, klikając odpowiedni przycisk. 

13. Wyłącz komputer. 
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Operację tę można również wykonać za pomocą nośnika ratunkowego. 

 

5.3 Scenariusze migracji systemu 

5.3.1 Migracja systemu na nowy dysk twardy (dysk twardy, którego pojemność nie przekracza 2.2TB) 

Załóżmy, że kupiłeś nowy dysk twardy, którego pojemność nie przekracza 2.2TB. Jest szybszy i znacznie wydajniejszy niż 

Twój obecny dysk systemowy, dlatego też naturalne jest, że planujesz migrację systemu. Możemy pomóc tego dokonać. 

Aby dokonać migracji systemu na dysk twardy, którego pojemność nie przekracza 2.2TB, wykonaj następujące czynności: 

1. Podłącz oba dyski do komputera. 

2. Włącz komputer. 

3. Kliknij zakładkę Kopiowanie; Migracje, a następnie wybierz Kopiuj dysk twardy. 

4. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

5. Na stronie Wybierz dysk twardy do skopiowania, wybierz dysk źródłowy (dysk twardy, który ma zostać 

skopiowany). 

 

6. Na stronie Wybierz docelowy dysk twardy, wybierz dysk docelowy (dysk twardy, na który ma zostać skopiowana 

zawartość dysku źródłowego). 
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Podczas wykonywania operacji usunięta zostanie cała zawartość dysku docelowego. 

 

7. Na następnej stronie kreatora określ opcje kopiowania. W naszym przypadku wybraliśmy kopiowanie danych z 

proporcjonalną zmianą rozmiaru. Jeśli posiadasz system Windows 64-bitowy skonfigurowany do uEFI dostępna 

będzie opcja Utwórz nowy wpis rozruchowy EFI dla dysku docelowego, która pozwoli wybrać który system 

operacyjny uruchomić po zakończeniu operacji. Możesz to określić w każdym momencie za pomocą Korektora 

rozruchu. 

 

 

 

Opcja ‘Utwórz nowy wpis rozruchowy EFI dla dysku docelowego’ będzie dostępna jedynie 

jeśli w rezultacie operacji otrzymasz rozruchowy dysk GPT.. 

 

8. Na stronie Sprawdź rezultaty kopiowania przejrzyj wszystkie parametry operacji. 

 

9. Zakończ pracę Kreatora i zastosuj oczekujące zmiany. 
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10. Po zakończeniu kopiowania wyłącz komputer. 

11. Odłącz (fizycznie) źródłowy dysk twardy. 

12. Uruchom komputer z docelowego dysku twardego. 

 

 

Aby uruchomić system Windows na innym sprzęcie, ukończ dodatkowo pracę kreatora 

Dostosowania systemu operacyjnego P2P. 

5.3.2 Uzyskanie możliwości rozruchu systemu na innym sprzęcie (Dostosowanie systemu operacyjnego P2P) 

Załóżmy, że musiałeś dokonać migracji na nową platformę sprzętową. Podłączyłeś swój dysk twardy 

z systemem do nowego komputera i próbowałeś uruchomić system operacyjny – wiesz już teraz, że operacja 

ta od samego początku była skazana na porażkę. Dzięki naszemu programowi można łatwo rozwiązać ten 

problem. 

Przed rozpoczęciem operacji upewnij się, że spełnione są następujące warunki: 

 Posiadasz sterowniki do nowego sprzętu, nie spakowane, ani nie w plikach .exe. 

 System operacyjny jest obecny na nowym komputerze, nie w obrazie kopii zapasowej. 

Aby uruchomić fizyczny system Windows na innym sprzęcie, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego WinPE. 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Uruchom Kreator dostosowania systemu operacyjnego P2P. 

 

 

Środowisko oparte na WinPE oferuje doskonałą obsługę sprzętu. Jednak jeśli nie posiada 

sterownika do danego kontrolera dysku, dyski twarde będą niedostępne. Przejdź do 

rozdziału Dodawanie określonych sterowników, aby dowiedzieć się jak sobie poradzić z tym 

problemem. 

Jeśli Kreator  P2P Adjust wymaga sterownika, powinieś uruchomić pod WinPE, wtedy 

system Windows przygotuje taką samą architekturę bitową używająć ADK lub WinRE w 

wersji nie niższej niż aktualna wersja migracji OS. Nie jest to ograniczne w Windows 7. 

 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

4. Z listy wszystkich znalezionych systemów operacyjnych opartych na systemie Windows (jeśli jest ich kilka), 

wybierz ten który ma zostać dostosowany do nowego sprzętu. Jeśli wszystkie mają zostać dostosowane, należy 

uruchomić kreatora ponownie dla każdego systemu. 
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5. Program oferuje dwa tryby wykonywania: w pełni automatyczny i zaawansowany. Poniżej opisany jest krok po 

kroku 

scenariusz automatyczny, aby wyjaśnić jak odbywa się ten proces. Później przyjrzymy się bliżej charakterystyce 

scenariusza zaawansowanego. 

 

6. Wybierz Automatycznie dostosuj system operacyjny do nowego sprzętu. 

7. Kreator automatycznie wykona wszystkie wymagane akcje. 

 

8. Jedyna akcja, jaka może być wymagana od użytkownika, to podanie ścieżki do dodatkowego repozytorium 

sterowników, w przypadku, gdy kreator nie znalazł sterowników do urządzeń potrzebnych do rozruchu we 

wbudowanym repozytorium systemu operacyjnego Windows. Z reguły wraz z nowym sprzętem otrzymujesz 

sterowniki dla różnych systemów operacyjnych na nośnikach wymiennych (głównie CD lub DVD). Jeśli 

zbierzesz je wszystkie w jednym folderze, kreator automatycznie wybierze i zainstaluje te wymagane dla 

danego systemu operacyjnego. Wybierz Szukaj sterowników w określonym folderze. 

 

 

 

Kliknij na łącze znajdujące się w dolnej części strony, aby zobaczyć jakie urządzenia nie mają 

sterowników. Kreator nazywa wszystkie urządzenia zgodnie z ich modelem, co jest bardzo 

wygodne. 

 

9. Pomimo, że masz możliwość kontynuowania bez umieszczania brakujących sterowników dla urządzeń 

potrzebnych do rozruchu (opcja Ignoruj wszystkie brakujące sterowniki), nie zalecamy z niej korzystać, ponieważ 

nie 

gwarantujemy, że Windows uruchomi się na nowym sprzęcie. 
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10. Kreator może szukać sterowników na dysku lokalnym lub w udziale sieciowym. W tym przykładzie 

musimy skorzystać z udziału sieciowego, dlatego też trzeba go najpierw podmapować. 

 

 

 

11. Po zakończeniu mapowania można go wybrać jako miejsce docelowe. 
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Kreator pozwala określić kilka repozytoriów sterowników. 

 

12. Jeśli kreator odnalazł wszystkie brakujące sterowniki, zapyta o potwierdzenie operacji. Zatwierdź zmiany, 

aby ją ukończyć. 

Po zakończeniu operacji, system będzie można uruchomić na nowym sprzęcie. Po uruchomieniu system 

operacyjny Windows rozpocznie ponowną konfigurację urządzeń plug 'n' play. Jest to standardowa 

procedura i nie ma powodu do zmartwień. 

Charakterystyka scenariusza zaawansowanego 

1. Aby uruchomić tryb zaawansowany, wybierz opcję Ustaw parametry dostosowania systemu operacyjnego. 

 

2. Po ustawieniu dodatkowych repozytoriów sterowników, możesz określić jak przetwarzać sterowniki do 

odnalezionego sprzętu. 
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 Dodaj wszystkie wymagane sterowniki… Zaznacz tę opcję, aby wymusić umieszczenie wszystkich 

sterowników dla 

urządzeń z określonego repozytorium sterowników, nawet jeśli dla niektórych urządzeń zainstalowane są już 

sterowniki. Użyj tej opcji jeśli podejrzewasz, że jakiś zainstalowany sterownik nie pasuje do danego sprzętu. 

 Zachowaj najnowszą wersję sterownika. Zaznacz tę opcję, aby zachować najnowszą wersję sterowników 

podczas ich 

wymuszonego ponownego umieszczania. Możesz użyć tej opcji tylko, gdy aktywna jest powyższa opcja. 

3. Przed dostosowaniem systemu operacyjnego możesz dodatkowo: 

 Przejrzeć wszystkie odnalezione urządzenia sprzętowe i stan ich sterowników, poprzez kliknięcie . 

Kreator nazywa wszystkie urządzenia zgodnie z opisem ich modeli, co jest bardzo wygodne. Możesz więc 

porównać cały wymieniony sprzęt, aby upewnić się, że kreator poprawnie przeanalizował system. 

 

 Filtrować urządzenia bez sterowników poprzez kliknięcie . W odróżnieniu od trybu automatycznego, 

gdzie pokazane są tylko urządzenia potrzebne do rozruchu, do których nie udało się odnaleźć sterowników, 

tutaj możesz przejrzeć i umieścić sterowniki również dla kart sieciowych. 
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 Dodać sterownik do każdego urządzenia, które go nie posiada poprzez kliknięcie na wymagane urządzenie 

i wybranie wymaganej lokalizacji. Kreator następnie wybierze z podanej lokalizacji odpowiedni sterownik. 

 

 

 Ręcznie dodać sterownik do urządzenia, dla którego nie został odnaleziony poprzez kliknięcie , i 

następnie określenie wymaganego pliku .INF. 
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Jeśli wybierzesz plik .INF, który zawiera kilka rekordów sterownika nie tylko do tego, który 

posiadasz w systemie, ale także, do tego którego nie posiadasz, możesz filtrować tę listę 

poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. 

 

 Usunąć sterownik dla urządzenia, które nie zostało odnalezione w systemie. 

 

5.3.3 Migracja a Windows 7 vhd 

Załóżmy, że musisz uruchomić swój system operacyjny Windows 7 zawartym w pliku .vhd na innym komputerze. 

Skopiowałeś dysk wirtualny, dodałeś informacje o nim w menu rozruchu BCD, a następnie spróbowałeś uruchomić 

system operacyjny, co zakończyło się niepowodzeniem i Windows wyświetlił kod błędu 0x000007B. Pomożemy Ci 

rozwiązać ten problem. 
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Aby uruchomić obraz .vhd Windows 7 na innym sprzęcie, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika WinPE. 

2. Ukończ kreatora Dostosuj system operacyjny P2P. 

5.4 Utylizacja dysku twardego 

Aby nieodwracalnie zniszczyć informacje znajdujące się na dysku, bez możliwości odzyskania ich, dla zapewnienia 

maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij Partycjonowanie w panelu, a następnie wybierz Wymaż dysk lub partycje. 

2. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Dalej. 

3. Wybierz dysk twardy, na którym znajdują się dane, które mają zostać usunięte.. 

 

4. Na stronie Tryb wymazywania, wybierz Wymaż wszystkie dane, aby zniszczyć wszystkie informacje znajdujące 

się na dysku. 

 

5. Na stronie Metoda wymazywania, wybierz określony algorytm wymazywania danych lub utwórz 

niestandardowy (w tym przykładzie wybraliśmy standard wojskowy). 

 

 

 

Lista obsługiwanych standardów wojskowych i rządowych może różnić się, w zależności od 

produktu. 

 

6. Następna strona kreatora zawiera szczegółowe informacje o wybranym algorytmie, wybierz czy dokonać 

weryfikacji pozostałych danych, czy nie określać procenta sektorów do sprawdzenia i określ czas potrzebny do 

wykonania operacji. 



112 

Copyright© 1994-2016 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

7. Przejrzyj wszystkie parametry operacji i zmodyfikuj je, jeśli to konieczne. 

 

8. Zakończ pracę Kreatora i zastosuj oczekujące zmiany. 

5.5 Dodatkowe scenariusze dla WinPE 

 

 

Proszę użyć Recovery Media Builder aby przygotować środowisko rozruchowe Paragon na  

flash albo obraz ISO. 

 

5.5.1 Dodawanie określonych sterowników 

Nasze środowisko ratunkowe oparte na WinPE oferuje doskonałą obsługę sprzętu. Istnieje opcja dodawania 

sterowników dla określonego sprzętu za pomocą podręcznego okna dialogowego. 

Aby dodać sterowniki, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij Załaduj sterowniki. 

2. W otwartym oknie dialogowym wybierz plik .INF wymaganego pakietu sterownika zlokalizowanego na dyskietce, 

dysku lokalnym, płycie CD/DVD lub w udziale sieciowym. Następnie kliknij przycisk Otwórz, aby zainicjować 

operację. 
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Aby dowiedzieć się jak mapować udział sieciowy, przejdź do scenariusza Konfiguracja sieci. 

 

3. Pojawi się informacja, że operacja zakończyła się pomyślnie. Kliknij Tak, aby załadować kolejny sterownik lub 

Nie, aby zamknąć okno dialogowe. 

 

 

 

Środowisko ratunkowe może być w wersji 32 lub 64 bitowej, podobnie jak sterowniki, jakie 

można do niego załączyć. 

 

5.5.2 Konfiguracja sieci 

Jeśli lokalna sieć posiada serwer DHCP, połączenie sieciowe zostanie automatycznie skonfigurowane, przy 

uruchomieniu WinPE CD. W innym przypadku trzeba zrobić to ręcznie za pomocą podręcznego okna 

dialogowego poprzez podanie adresu IP, maski sieciowej, bramy domyślnej itp. Poza tym z pomocą WinPE CD można 

łatwo mapować udział sieciowy.   

Aby ręcznie ustawić połączenie sieciowe i mapować udział sieciowy, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij Konfiguracja sieci. 
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2. W otwartym oknie dialogowym podaj adres IP, maskę sieciową, bramę domyślną itp. dla danego urządzenia 

sieciowego. 

 

3. Kliknij kartę Sterowniki sieciowe, aby mapować udział sieciowy. 

 

4. Kliknij Mapuj dysk sieciowy i podaj w otwartym oknie dialogowym wszystkie informacje potrzebne do 

mapowania udziału sieciowego:  

 

 Kliknij standardowy przycisk przeglądania [...] w celu znalezienia żądanego zasobu sieciowego lub ręcznie 

podaj do niego ścieżkę; 

 Wybierz literę z rozwijalnej listy dostępnych liter dysku; 

 Kliknij przycisk Podłącz jako użytkownik na dole okna dialogowego, aby określić nazwę użytkownika i hasło 

dostępu do wybranego zasobu sieciowego, jeżeli to konieczne. 

Poprzez kliknięcie Odłącz dysk…, można usunąć istniejący zasób sieciowy, jeśli jest to konieczne. 

5. Kliknij na kartę Identyfikacja sieci, aby zmienić nazwę sieci komputera (wygenerowaną automatycznie) i nazwę 

grupy roboczej. 
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6. Domyślnie kreator zapisuje wszystkie ustawienia sieciowe w pliku netconf.ini zlokalizowanym w pamięci WinPE 

RAM, dlatego też będzie on dostępny tylko do ponownego uruchomienia komputera. Można jednak raz 

skonfigurować urządzenie sieciowe i następnie zapisać ten plik w innym miejscu, na przykład na dysku lokalnym, 

aby uniknąć ponownych konfiguracji, poprzez podanie ścieżki do tego pliku. Należy więc kliknąć Zapisz jako plik, 

aby zapisać plik netconfig.ini w wymaganym miejscu. 

Rozwiązywanie problemów z siecią 

Konfigurator sieci zawiera narzędzie traceroute/ping, które pozwala na uzyskanie informacji o stanie połączenia 

sieciowego. 

1. Jeśli musisz wykonać polecenie ping dla hosta sieciowego, wybierz Ping, a następnie typ wymaganego adresu IP 

lub jego nazwę. Kliknij Start, gdy będziesz gotowy. 

 

 Wysyłaj ping do czasu zatrzymania przez użytkownika. Zaznacz tę opcję, aby wykonywać polecenie ping dla 

wybranego hosta przez czas nieokreślony; 

 Tłumacz adresy na nazwy hostów. Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić nazwy hostów zamiast adresów IP. 

 Liczba żądań echo do wysłania. Domyślnie narzędzie wysyła 4 żądania echo, co można jednakże 

zmodyfikować. 

2. Jeśli musisz śledzić ścieżkę do jakiegoś hosta sieciowego, wybierz Trace route, a następnie wpisz wymagany 

adres IP lub jego nazwę. Kliknij Rozpocznij, gdy będziesz gotowy. 
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 Nie tłumacz adresów na nazwy hostów. Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić nazwy hostów zamiast adresów IP. 

 Maksymalna liczba przeskoków do sprawdzenia. Domyślnie narzędzie wykonuje maksymalnie 30 

przeskoków, podczas wyszukiwania docelowego hosta, co można jednakże zmodyfikować. 

 Limit czasu oczekiwania w ms dla każdej odpowiedzi. Domyślnie narzędzie odczekuje 4 sekundy dla 

każdego komunikatu odpowiedzi echo. Jeśli nie zostanie on w tym czasie uzyskany, wyświetlana jest 

gwiazdka. 

5.5.3 Zapisywanie plików dziennika 

Program upraszcza procedurę wysyłania pytań do pomocy technicznej firmy Paragon Software. W przypadku 

problemów z obsługą programu, z pomocą tej funkcji można napisać do inżynierów pomocy technicznej 

firmy i dostarczyć im potrzebne informacje, takie jak: układ dysku, wykonane operacje itp. aby uporać się 

z danym problemem. Informacje tego typu przechowywane są w plikach dziennika. 

Aby przygotować pakiet plików dziennika, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij Zapis dzienników. 

2. Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji produktu, a następnie zapewnij szczegółowy opis napotkanego 

problemu w odpowiednich polach tekstowych. Pamiętaj, że szanujemy Twoją prywatność, dlatego też żadne z 

poufnych danych nie zostaną zawarte w plikach dziennika. Narzędzie to  jedynie zbiera dzienniki operacji, jakie 

wykonał program, aby pomóc pomocy technicznej w rozwiązaniu problem. Kliknij Dalej, aby kontynuować. 
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Pliki dziennika nie zawierają żadnych poufnych informacji dotyczących ustawień systemu 

operacyjnego lub dokumentów użytkownika. 

3. Wybierz wymaganą lokalizacje pakietu plików dziennika lub ręcznie podaj do niej ścieżkę. Kliknij Zbierz, aby 

zainicjować operację.  

 

 
Funkcja ta jest dostępna również pod systemem operacyjnym Windows. 
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5.6 Jak pracować z woluminami Bitlocked 

Nasz produkt pozwala wykonać pewne operacje na woluminach zaszyfrowanych przez Windows BitLocker, ale tylko jeśli 
są one odblokowane. Zablokowane woluminy będą rozpoznawane jako 'Niesfromatowane'. Możesz odblokować 
woluminy jedynie za pomocą narzędzi systemu Windows. 

 Interfejs graficzny dla Windows, 

 Narzędzie wiersza polecenia manage-bde dla Windows oraz środowiska ratunkowego WinPE. 

Przyjrzyjmy się jak odblokować woluminy zaszyfrowane przez BitLocker w Windows oraz środowisku ratunkowym 

WinPE. 

5.6.1 W Windows 

1. Początkowo wolumin danych bitlocked F:, wyświetlony jest jako zablokowany w Windows Explorer. 

 

Jeśli uruchomisz teraz nasz program (Otwórz interfejs zaawansowany), zobaczysz, że wolumin ten jest wykryty 

jako ’Niesformatowany’, dlatego też operacje kopiowania, przywracania lub kopiowania są dla niego 

niedostępne. 
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2. Aby go odblokować, kliknij prawym przyciskiem myszy na wolumin w Windows Explorer, a następnie wybierz 

Odblokuj wolumin… lub użyj odpowiednich opcji w menu głównym (Partycja > Odblokuj wolumin). 

 

 

Wolumin można odblokować na wiele innych sposobów. Więcej informacji na ten temat 

znajdziesz w dokumentacji zapewnianej przez firmę Microsoft. 

 

3. Wprowadź hasło. 

 

4. W rezultacie wolumin zostanie odblokowany. 

 

Jeśli teraz uruchomisz nasz program (Otwórz interfejs zaawansowany), zobaczysz, że wolumin zostanie 

poprawnie wykryty. 
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Tą samą operację można wykonać z pomocą narzędzia wiersza poleceń ‘manage-bde’. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w kolejnym scenariuszu. 

 

5.6.2 W WinPE 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego WinPE. 

 

 

Aby automatycznie dokonać rozruchu z nośnika ratunkowego, należy upewnić się, że BIOS 

ustawiony jest na rozruch w pierwszej kolejności z CD/USB. 

 

2. Przejdź do sekcji Bezpieczeństwo i szyfrowanie BitLocker, a następnie wybierz Lista woluminów. 

3. Określ woluminy szyfrowane przez BitLocker (zostaną wykryte jako ‘Nieznane’). Jeśli posiadasz kilka woluminów 

Bitlocked, możesz rozpoznać wymagany po jego rozmiarze. 

 

Jeśli uruchomisz teraz nasz program (Otwórz interfejs zaawansowany), zobaczysz, że woluminy te wykryte są 

jako ’BitLocked’, tak jak było to w poprzednim scenariuszu. 
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Litery dysku w Windows i w środowisku WinPE mogą się różnić, więc nie sugeruj się nimi 

wybierając wymagany wolumin. 

 

4. Zamknij okno dialogowe, a następnie wybierz Odblokuj zaszyfrowane woluminy. 

5. Użyj zapewnionych przykładów do odblokowania wymaganego woluminu. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie 

komendy narzędzia manage-bde, uruchom go z parametrem ‘–help’ (manage-bde -help). 

 

Jak widać na powyższym obrazie, próbujemy odblokować wolumin E: poprzez zapewnienie ścieżki do 

odpowiedniego klucza (recoverykey.bek), który umieszczony jest w System Reserved (wolumin C:). 

 

 

To samo okno dialogowe można wywołać z menu głównego (kliknij prawym przyciskiem 

myszy na wymagany wolumin, a następnie wybierz ‘Odblokuj wolumin’). 

 

6. W rezultacie wolumin zostanie odblokowany. 
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Jeśli teraz uruchomisz nasz program (Otwórz interfejs zaawansowany), zobaczysz, że wolumin zostanie 

poprawnie wykryty. 
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6 Rozwiązywanie problemów 

Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, jakie mogą pojawić się w trakcie użytkowania 

programu. 

1. Próbuję uruchomić operację, ale program twierdzi, że moja partycja jest używana i sugeruje ponowne 

uruchomienie komputera. 

Jest wiele operacji, które nie mogą zostać wykonane podczas gdy partycja jest używana (zablokowana). 

Uruchom ponownie komputer, aby program wykonał operację w specjalnym trybie rozruchowym. 

2. Rozpoczynam operację i uruchamiam ponownie komputer, zgodnie z wymaganiami programu, ale 

uruchamia się on ponownie bez wykonania operacji. 

Proszę uruchomić polecenie 'chkdsk /f' dla partycji, której dotyczy operacja. 

3. Nie mogę utworzyć nowej partycji na dysku. 

Może być wiele przyczyn takiego stanu rzeczy: 

 Program nie może tworzyć nowej partycji na dysku dynamicznym. 

 Program umożliwia tworzenie nowych partycji tylko w obszarze bloków niepartycjonowanych (obszar 

nieprzydzielony). Nie można konwertować wolnego miejsca istniejącej partycji na nową partycję. 

4. Nie mogę skopiować partycji. 

Może być wiele przyczyn takiego stanu rzeczy: 

-Wybrany dysk źródłowy lub docelowy jest dyskiem dynamicznym; 

- Na dysku docelowym dostępne są już cztery partycje podstawowe (lub trzy partycje podstawowe i jedna 

partycja rozszerzona). 

5. Chcę wykonać kopię partycji. Po wybraniu miejsca zapisu kopii zawsze otrzymuję znak kółka z krzyżykiem 

niezależnie od tego, która partycja jest wybrana. 

Program umożliwia tworzenie kopii partycji tylko na bloku wolnego miejsca. Jeżeli na dysku nie ma 

nieprzydzielonego obszaru, proszę usunąć lub zmniejszyć rozmiar istniejącej partycji w celu wykonania operacji. 

6. Nie mogę wykonać żadnej operacji na dysku USB flash. Otrzymuję znak kółka z krzyżykiem, gdy próbuję wybrać 

dowolny obszar na nim. 

Niektóre dyski USB flash nie posiadają obszaru MBR (Master Boot Record), co jest powodem tego problemu. 

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć funkcji Uaktualnij MBR dostępnej w programie lub polecenia 'fixmbr' 

systemu Windows, w celu zapisania standardowego kodu rozruchu na dysku USB flash. 

7. Podczas próby utworzenia obrazu systemu program prosi o ponowne uruchomienie komputera. 

Prawdopodobnie wyłączony jest tryb Paragon Hot Processing. Proszę go uaktywnić w ustawieniach programu. 

8. Podczas tworzenia obrazu w trybie VSS (Volume Shadow Copy Service), program wyświetla komunikat "Usługa 

VSS nie może zostać uruchomiona dla przetwarzanego woluminu". 

Prawdopodobnie usiłujesz utworzyć obraz partycji z systemem plików FAT32, który nie jest obsługiwany przez 

VSS. W zastępstwie zamiast VSS proszę użyć trybu Paragon Hot Processing. 

9. Nie mogę utworzyć obrazu mojego dysku twardego na zewnętrznym dysku twardym. Po uruchomieniu operacji 

jest ona przerywana i wyświetlony zostaje następujący błąd: Hard Disk Manager, kod błędu 0x1100a. O co tutaj 

chodzi? 
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Problem stanowi usługa Microsoft VSS ustawiona domyślnie jako tryb przetwarzania w programie. Ta usługa nie 

jest uruchamiana automatycznie w systemie Windows XP / Windows 2003 / Vista. Proszę uruchomić tę usługę 

(w tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na Mój Komputer > Zarządzanie > Usługi > odnaleźć 

usługę Microsoft Volume Shadow Copy Service i uaktywnić ją. Należy również ustawić jej automatyczne 

uruchamianie). 

10. Po uruchomieniu operacji tworzenia obrazu z włączonym trybem Paragon Hot Processing otrzymuję błąd: kod 

błędu 0x1200e "Błąd wewnętrzny Hot Backup" 

Prawdopodobnie dysk twardy zawiera uszkodzone bloki. Proszę rozwiązać ten problem przy użyciu narzędzia do 

naprawy dysku twardego odpowiedniego producenta dysku. 

Nazwę właściwego narzędzia można znaleźć tutaj: http://kb.paragon-software.com 

11. Po uruchomieniu operacji tworzenia obrazu z włączonym trybem Microsoft VSS otrzymuję błąd: kod błędu 

0x12016 "VSS: nie można czytać danych woluminu” 

Prawdopodobnie dysk twardy zawiera uszkodzone bloki. Proszę rozwiązać ten problem przy użyciu narzędzia do 

naprawy dysku twardego odpowiedniego producenta dysku. 

Nazwę właściwego narzędzia można znaleźć tutaj: http://kb.paragon-software.com 

12. Podczas próby zapisu na zasobie sieciowym otrzymuję następujący błąd: "Błąd we / wy" lub "Nie można 

otworzyć / utworzyć pliku" 

Proszę sprawdzić, czy posiadasz uprawnienia do zapisu w wybranej lokalizacji docelowej. 

13. Podczas próby przywrócenia obrazu otrzymuję następujący błąd: "Nie można przywrócić do zaznaczonej 

lokalizacji" lub "Archiwum nie pasuje" 

Prawdopodobnie próbujesz przywrócić obraz całego dysku twardego na partycję lub vice versa. 

14. Ustawiłem terminarz dla zadania, lecz zadanie nie zostało uruchomione o wyznaczonym czasie. 

Może być wiele przyczyn takiego stanu rzeczy: 

- Harmonogram zadań systemu Windows nie funkcjonuje prawidłowo. Należy sprawdzić, czy potrafi on wykonać 

proste zadanie, planując wykonanie takiego zadania (np. uruchomienie Notatnika poprzez harmonogram); 

- Nie posiadasz uprawnień do zapisu obrazu w wybranej lokalizacji docelowej. 
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7 Słownik  

Aktywna partycja to partycja z której uruchamiany jest komputer oparty o architekturę x86-based. Partycja aktywna 

musi być partycją podstawową na dysku podstawowym. W przypadku korzystania jedynie z systemu Windows, partycja 

aktywna może być ta sama co wolumin systemowy.  

W przypadku schematu partycjonowania DOS tylko partycje podstawowe mogą być aktywne ze względu na ograniczenia 

standardowego procesu rozruchowego. 

Termin kopia zapasowa odnosi się do czasów kiedy najlepszą metodą ochrony cennych informacji było ich zapisywanie 

na nośnikach zewnętrznych. Pojęcie to stało się teraz ogólnym terminem określającym tworzenie duplikatów danych w 

celu ich ochrony. 

Bootowalne archiwum jest tworzone poprzez dodanie specjalnego kodu rozruchowego podczas tworzenia obrazu na 

nośnikach CD/DVD. Możliwe jest więc przywracanie danych z tych archiwów bez konieczności uruchamiania programu. 

Wystarczy jedynie uruchomić komputer z tych nośników CD/DVD. 

Klaster to najmniejszy obszar miejsca na dysku który można zaalokować do przechowywania pliku. 

Partycja rozszerzona to typ partycji którą można utworzyć tylko na podstawowym dysku MBR (Master Boot Record). 

Partycja rozszerzona jest używana w przypadku potrzeby utworzenia więcej niż czterech woluminów na dysku, ponieważ 

może ona zawierać wiele dysków logicznych. 

Metadane systemu plików. Struktury serwisowe systemu plików zawierające informacje dotyczących alokacji plików i 

katalogów, informacje o zabezpieczeniach itp, noszą nazwę metadane systemu plików. Są one niewidoczne dla 

użytkowników i aplikacji ponieważ ich przypadkowa modyfikacja mogłaby spowodować uszkodzenie partycji. 

Geometria dysku twardego. Tradycyjnie, użyteczne miejsce dysku twardego jest logicznie podzielone na cylindry, 

cylindry są podzielone na ścieżki (lub głowice), a ścieżki są podzielone na sektory. 

Wartości {[Sectors-per-Track], [Tracks-per-Cylinder], [Amount-of-Cylinders]} są potocznie nazywane geometrią dysku 

twardego lub geometrią C/H/S. 

Ścieżki i cylindry są numerowane od "0", natomiast sektory od "1". Te parametry dysku odgrywają bardzo ważną rolę w 

schemacie partycjonowania DOS. 

Nowoczesny sprzęt wykorzystuje zaawansowany schemat do liniowej adresacji sektorów, który zakłada że wszystkie 

sektory dysku są numerowane nieprzerwanie od “0”. Aby umożliwić wsteczną zgodność ze starszymi standardami 

nowoczesne dyski twarde mogą dodatkowo emulować geometrię C/H/S. 

Ukryta partycja. Koncepcja "ukrytej" partycji została przedstawiona w menadżerze rozruchu IBM OS/2. Domyślnie 

system operacyjny nie podłącza ukrytej partycji, uniemożliwiając tym samym dostęp do jej zawartości. 

Metoda ukrywania partycji składa się z modyfikacji wartości ID zapisanej w tablicy partycji. Zostało to osiągnięte dzięki 

zastosowaniu funkcji XOR dla ID partycji z wartością szesnastkową 0x10. 

Master File Table (MFT) to relacyjna baza danych składająca się z wierszy rekordów plików oraz kolumn atrybutów 

plików. Zawiera ona przynajmniej jeden wpis dla każdego pliku na woluminie NTFS łączenie z samym MFT. MFT jest 

podobne do tablicy FAT w systemie plików FAT. 

MBR & 1szy sektor dysku twardego jest to sektor zerowy dysku. MBR (Master Boot Record) zawiera ważne informacje 

dotyczące struktury dysku: 

- Użyty schemat partycjonowania; 

- Sektory startowe tabeli partycji; 

- Standardowy kod rozruchowy (lub główny kod menadżerów rozruchu, oprogramowanie dysku). 
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Generalnie sektor zerowy używany jest do podobnych celów we wszystkich istniejących schematach partycjonowania.  

Pojemność sektora MBR nie jest wystarczająca aby mógł on zawierać specjalistyczne programy rozruchowe. Dlatego też 

oprogramowanie rozruchowe uprawnione jest do korzystania całego sektora zerowego dysku twardego. Na przykład: 

narzędzia rozruchowe takie jak LILO, GRUB oraz Paragon Boot Manager umieszczone są w sektorze zerowym. 

ID partycji (lub ID systemu plików) to identyfikator systemu plików znajdującego się na partycji. Jest on używany do 

szybkiego wykrywania obsługiwanych typów partycji. 

ID partycji zapisywane jest w odpowiednim wpisie tabeli partycji i zajmuje tylko 1 bajt. 

Etykieta partycji (lub Etykieta woluminu) jest to małe pole tekstowe (zawierające do 11 znaków) znajdujące się sektorze 

rozruchowym partycji. Ta wartość jest używana tylko w celach powiadamiania. Jest ona wykrywana przez każde 

narzędzie do partycjonowania łącznie z narzędziem DOS FDISK. 

Nowoczesne systemy operacyjne zapisują ją w systemie plików np: jako specjalny ukryty plik. Tym samym może ona 

zawierać dużą ilość tekstu w wielu językach. 

Schemat partycjonowania to zestaw reguł, ograniczeń oraz struktur formatu dysku do przechowywania informacji na 

partycjach znajdujących się na dysku twardym. 

Znanych jest wiele schematów partycjonowania. Najbardziej popularnym schematem jest schemat partycjonowania 

DOS. Został on zaprezentowany przez IBM oraz Microsoft w celu korzystania z wielu partycji na dysku twardym 

komputerów kompatybilnych z architekturą IBM PC. 

Innym popularnym schematem partycjonowania jest Logical Disks Model (LDM) pochodzący z systemów UNIX. Veritas 

Executive zawiera uproszczoną wersję LDM dla systemu Windows 2000. 

Windows 2000 oraz XP obsługuje dwa różne schematy partycjonowania: stary schemat partycjonowania DOS oraz nowy 

schemat Dynamic Disk Management (DDM). Problem stanowi brak obsługi schematu DDM przez starsze wersje systemu 

Windows. Ponadto większość narzędzi dyskowych również go nie obsługuje. 

Nośnik przywracania jest to nośnik CD/DVD, karta USB flash lub nawet dyskietka z której można uruchomić komputer w 

celu wykonania konserwacji systemu lub przywrócenia danych. 

Katalog główny jest to nadrzędny katalog sformatowanego dysku logicznego w którym można zapisywać inne pliki i 

katalogi. Nowoczesne systemy plików (Ext2/Ext3, NTFS oraz nawet FAT32) nie różnią się od innych katalogów. Nie jest 

tak w przypadku starych systemów plików FAT12 oraz FAT16. 

Numer seryjny. W schemacie partycjonowania DOS, każdy dysk twardy oraz każda partycja posiadają 32 bitowy numer 

seryjny reprezentowany przez 8 znakową wartość szesnastkową. Jest ona zapisana w sektorze MBR i jej wartość jest 

przydzielana podczas inicjacji sektora MBR przez standardowe narzędzia zarządzania dyskami twardymi Microsoft, takie 

jak Zarządzanie dyskami oraz FDISK. 

W gruncie rzeczy numer seryjny dysku twardego nie jest ważny dla większości systemów operacyjnych i 

oprogramowania. Systemy Windows NT, 2000 oraz XP przechowują swą wartość w bazie danych przydzielonych liter 

dysków. 

Numer seryjny partycji jest przechowywany w sektorze rozruchowym (w systemach plików FAT16, FAT32 oraz NFTS). 

Jego wartość jest przydzielana podczas formatowania partycji. Nie odgrywa on ważnej roli dla większości systemów 

operacyjnych oraz oprogramowania. 


