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Wstęp

Coraz więcej użytkowników komputerów ma problem z oszczędnymi i bezproblemowymi migracjami. Z 
reguły wiąże się to z ciągłym usprawnianiem sprzętu. Tradycyjnie, metoda ta łączy się z całkowitą ponowną 
instalacją i ponownym ustawieniem systemu operacyjnego oraz aplikacji, co wymaga dużo czasu i pracy. Co 
więcej  –  nie  gwarantuje  to,  że  oprogramowanie  będzie  bezproblemowo  działało  na  nowej  platformie 
sprzętowej. 

Paragon Go Virtual™ to idealne rozwiązanie, które pomoże zrealizować zadania takie jak: 

•  Migracja  uruchomionego  systemu  fizycznego  począwszy  od  Windows  2000  do  środowiska  wirtualnego 
(kopiowanie P2V); 

•  Uruchomienie  systemu  operacyjnego  po  nieudanej  migracji  za  pomocą  narzędzi   innego  producenta 
(dostosowanie systemu operacyjnego P2V). 

W  tym  podręczniku  znajdziesz  odpowiedzi  na  wiele  pytań  technicznych,  jakie  mogą  pojawić  się  w  trakcie 
użytkowania programu. Nasza firma stale wydaje nowe wersje i aktualizacje oprogramowania, dlatego też zdjęcia 
pokazane w obecnej instrukcji mogą różnić się od tego co zobaczysz na ekranie. 

Omówienie funkcji programu

Rozdział ten dotyczy głównych funkcji i strony technicznej produktu. 

Główne funkcje programu
Lista głównych funkcji programu obejmuje:

•  Kopiowanie  P2V –  migracje  systemów  fizycznych,  poczynając  od  Windows  2000,  do  środowiska 
wirtualnego w trybie online

• Dostosowanie systemu operacyjnego P2V – do odzyskania możliwości rozruchu po nieudanej wirtualizacji 
za pomocą narzędzi innego producenta oraz uruchomienia kopii zapasowej systemu operacyjnego Windows 
Vista lub Windows 7 na sprzęcie wirtualnym

• Obsługa popularnych maszyn wirtualnych – Microsoft Virtual PC, VMware Workstation, VMware Fusion, 
Oracle VirtualBox

Obsługiwane technologie:
Firma  Paragon  Software  opracowała  własne  oryginalne  technologie,  które  sprawiają,  że  jej  produkty  są 
unikalne  i  atrakcyjne  dla  klientów.  Technologie  te  używane  są  również  w  innowacyjnych  rozwiązaniach 
technicznych innych producentów:
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•  Technologia Paragon Hot Copy™ do klonowania zablokowanych partycji i dysków twardych w systemach 
operacyjnych Windows NT+ przy wysokiej wydajności operacyjnej i małych wymaganiach sprzętowych

•  Technologia  Paragon Power  Shield™  dla  zapewnienia  spójności  danych  w przypadku  awarii  sprzętu, 
przerwy w dostępie prądu lub uszkodzenia systemu operacyjnego 

•  Technologia  Paragon  UFSD™  do  przeglądania  partycji  jakiegokolwiek  systemu plików,  włączając  w to 
ukryte i niezamontowane, modyfikacje i kopiowanie plików i folderów

• Technologia Paragon VIM™ (Virtual Image Management), która pozwala produktom firmy Paragon Software 
pracować z dyskami wirtualnymi, tak jakby były fizycznymi dyskami twardymi

•  Microsoft  Volume Shadow  Copy  Service  (VSS)  pozwala  na  kopiowanie/tworzenie  kopii  zapasowych 
systemów operacyjnych Microsoft Windows XP/Vista/7/Server 2003/2008. Oferuje wiarygodny mechanizm do 
tworzenia  spójnych w stałym punkcie odniesienia kopii danych. Technologia została opracowana przez firmę 
Microsoft we współpracy z najważniejszymi na rynku dostawcami rozwiązań do kopiowania/tworzenia kopii 
zapasowych 

•  Microsoft Dynamic Disk  (zwykły,  łączony,  rozłożony,  dublowany,  RAID-5) oferuje większą elastyczność 
zarządzaniem  bez  ograniczeń  dla  partycji  dysków  podstawowych.  Magazyn  dynamiczny  może  być 
szczególnie pożyteczny dla dużych przedsiębiorstw, gdy ma się do czynienia z wieloma dyskami fizycznymi

•  GUID  Partition  Table  (GPT)  – najnowsza  generacja  schematu  partycjonowania  dysku  twardego 
opracowana, by poradzić sobie z ograniczeniami starego schematu MBR. Dyski GPT są obecnie obsługiwane 
przez systemy Windows Vista, Server 2008, Mac OS X i Linux.

Obsługiwane maszyny wirtualne:

Paragon Go Virtual™ zapewnia obsługę popularnych obecnie na rynku maszyn wirtualnych: 

• VMware Workstation

• VMware Fusion 

• Oracle VirtualBox

• Microsoft Virtual PC

Dodatkowo (tylko dla P2V Adjust OS): 

• Kopie zapasowe MS Windows Vista / MS Windows 7

Wymagania  systemowe  (dla  narzędzi  opartych  na  systemie  operacyjnym 
Windows):
Aby używać narzędzia systemu operacyjnego Windows, należy je najpierw zainstalować. Wcześniej jednak 
trzeba upewnić się, że spełnione są minimalne wymagania systemowe: 
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• Systemy operacyjne: Windows 2000 Professional i wersje nowsze 

• Internet Explorer 5.0 (lub nowszy)

• Procesor: Intel Pentium lub kompatybilny, min. 300 MHz 

• Pamięć RAM: min. 128 MB  (zalecane 256 MB) 

• Wolne miejsce na dysku twardym: 100 MB 

• Karta graficzna SVGA i monitor 

• Mysz 

Wymagania dodatkowe:

Dla niektórych funkcji mogą pojawić się dodatkowe wymagania: 

• Jedno z obsługiwanych oprogramowań do wirtualizacji, aby pracować na maszynie wirtualnej 

• Karta sieciowa do wysyłania/otrzymywania danych z/do komputera sieciowego

• Nagrywarka CD/DVD

• Zewnętrzny dysk twardy USB do przechowywania danych

Instalacja
Narzędzie instalacyjne ma standardowy interfejs użytkownika i zestaw kroków instalacji. Po zakończeniu 
procedury potrzebne jest ponowne uruchomienie systemu, aby aktywować sterownik, który pozwoli na 
kopiowanie zablokowanych partycji/dysków twardych w trybie online.

Pierwsze uruchomienie:

Aby uruchomić Paragon Go Virtual pod systemem operacyjnym Windows, kliknij na przycisk Start i wybierz 
Programy  >>  Paragon Go Virtual™  >>  Paragon Go Virtual™. 

Pierwszy  składnik,  jaki  zostanie  wyświetlony  to tzw.  Ekspresowy program uruchamiający.  Pozwala  on na 
uruchamianie kreatorów i narzędzi oraz systemu pomocy, przejście do strony produktu oraz do informacji na 
temat aktualizacji.
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Scenariusze wirtualizacji systemu

I. Wirtualizacja obecnego systemu (P2V):

Załóżmy, że zamierzasz dokonać migracji na nową platformę sprzętową z dostępnym najnowszym systemem 
operacyjnym. Twój obecny sprzęt jest dość przestarzały, ale nadal potrzebujesz dostępu do jego 
oprogramowania. Nie chcesz tracić czasu na ponowną instalację starego oprogramowania na nowym 
systemie i nie masz pewności czy w ogóle będzie ono na nim działać. Najlepszym sposobem na rozwiązanie 
tego problemu jest wirtualizacja starego systemu. Zanim jednak rozpoczniesz tę operację, musisz upewnić się 
czy spełnione są następujące warunki:

•  Dysk  twardy  ma  wystarczająco  dużo  miejsca  by  przechować  obraz  wirtualny  systemu  Windows  (w 
zależności od systemu)

•Posiadasz jedno z obsługiwanych oprogramowań do wirtualizacji

Aby dokonać migracji aktualnego systemu do środowiska wirtualnego, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij na element P2V Copy w menu kreatorów

2. Na stronie powitalnej kreatora kliknij przycisk Next

3. Wybierz obiekty, które mają zostać zwirtualizowane. Możesz wybrać dowolną kombinację dysków twardych 
i  partycji,  ale  nie zapomnij  wybrać  partycji  systemowej  (w tym przypadku  Local Disk C:),  aby służyła  za 
gościnną partycję. Inaczej maszyna wirtualna się nie uruchomi
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4. Określ gościnny system operacyjny i dostawcę oprogramowania do wirtualizacji. Jeśli Twój system zawiera 
kilka systemów operacyjnych Windows, kreator odnajdzie je i automatycznie dostosuje je do uruchomienia w 
środowisku  wirtualnym.  Nie  możemy  zagwarantować  bezproblemowego  uruchomienia  wszystkich 
znalezionych  systemów operacyjnych  Windows,  bo ich konfiguracje  mogą nie być  ze sobą kompatybilne. 
Dlatego  dodatkowo  proponujemy określić,  który  system operacyjny  ma być  gościnny,  aby  skonfigurować 
maszynę wirtualną dla tego określonego systemu.

Nie wszyscy dostawcy mogą być dostępni do wyboru. Jeśli pojemność wybranego obiektu przekroczy 
maksymalną pojemność pewnego dysku wirtualnego, jego dostawca będzie zacieniony.  
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5. Ustaw właściwości maszyny wirtualnej: 

•  Virtual  machine  version.  Upewnij  się,  że  wybierzesz  wersję,  która  obsługiwana  jest  przez  dane 
oprogramowanie do wirtualizacji, inaczej nie będziesz mieć możliwości pracy z maszyną wirtualną

•  Virtual machine name.  Domyślnie kreator wybiera nazwę gościnnego systemu operacyjnego,  można ją 
jednak zmodyfikować

• CPU number. Jeśli komputer obsługuje przetwarzanie wieloprocesorowe, wybierz ile procesorów ulokować 
na maszynie wirtualnej

•  Memory amount. W zależności od gościnnego systemu operacyjnego kreator zaproponuje rozmiar RAM, 
można to jednak zmodyfikować

6. Ustaw właściwości dysków wirtualnych: 

•  Virtual disk interface. Domyślnie kreator ustawia najodpowiedniejszy interfejs dla każdego dysku. Istnieje 
jednak opcja zmiany na inny obsługiwany przez dany gościnny system operacyjny. Wystarczy kliknąć na dysk 
i wybrać z listy wymagany interfejs. Ale trzeba pamiętać, że na następnej stronie będzie konieczne podanie 
jego sterowników

Nasz program obsługuje dodanie sterowników w formie obrazów .iso lub .flp, więc można na przykład 
pobrać i dodać sterowniki kontrolera BusLogic ze strony domowej firmy VMware. 
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• Dodatkowe właściwości, które zależą  od wybranego dostawcy do wirtualizacji, to:

-  Size of the virtual disk.  Domyślnie kreator oferuje utworzenie dysku wirtualnego dokładnie takiej samej 
wielkości, jaki jest rozmiar wybranych obiektów, można go jednak zmienić (dostępne dla wszystkich maszyn 
wirtualnych)

-  Resize  partitions  proportionally.  Jeśli  zostanie  zwiększony  rozmiar  dysku  wirtualnego,  kreator  może 
proporcjonalnie  zmienić  rozmiar  partycji,  zachowując  ich  względną  kolejność  nienaruszoną  (dostępne  dla 
wszystkich maszyn wirtualnych)

- Create a split disk. Możesz zdecydować czy automatycznie przyciąć obraz do plików o wielkości 2 GB, czy 
nie  (dostępne tylko dla VMware)

- Pre-allocate all  disk space.  Możesz zdecydować,  czy przydzielić  statycznie  wstępnie  całe miejsce dla 
dysku wirtualnego lub zrobić to dynamicznie (nie dostępne dla VMware ESX i Oracle VirtualBox)

Dysk wirtualny można zmniejszyć maksymalnie do rozmiaru jego pierwszej partycji. 

7. Określ nazwę pliku dla maszyny wirtualnej i jego lokalizację. Domyślnie kreator skanuje wszystkie dyski 
lokalne w celu znalezienia wolnego miejsca i wybiera najodpowiedniejszą lokalizację w oparciu o całkowitą 
pojemność dysków wirtualnych znajdujących się w maszynie wirtualnej

8. Zakończ działanie kreatora i zastosuj zmiany

Paragon-Software Poland Sp. z o.o.     ul. Śląska 22/21     42-217 Częstochowa      tel. (34) 343 81 81      www.paragon-software.pl
e – mail: kontakt@paragon-software.pl

http://www.paragon-software.pl/
mailto:kontakt@paragon-software.pl


II. Uruchamianie kopii zapasowej systemu Microsoft Windows Vista / Microsoft 
Windows 7 na maszynie wirtualnej (P2V Adjust OS):

Nowsze  systemy operacyjne  firmy  Microsoft  Windows  posiadają  wbudowane  narzędzie  ratunkowe,  które 
pozwala na tworzenie kopii zapasowych systemu operacyjnego Windows w formacie .vhd (Virtual Hard Disk), 
używane obecnie przez  Microsoft Virtual PC/Server/Hyper-V oraz Oracle VirtualBox. Niestety,  sama kopia 
zapasowa  tego  typu  nie  wystarczy  do  uruchomienia  systemu  operacyjnego  Windows  w  wirtualnym 
środowisku.  Nasz  kreator   P2V  Adjust  OS  może  umieścić  system  operacyjny  Windows  w  obrazie  kopii 
zapasowej  .vhd  dla  określonego  dostawcy  wirtualizacji,  aby  można  było  rozpocząć  pracę  z  systemem 
operacyjnym Windows na sprzęcie wirtualnym.   

Aby uruchomić obraz kopii zapasowej systemu operacyjnego Windows .vhd w środowisku wirtualnym wykonaj 
następujące czynności: 

1. Kliknij na element P2V Adjust OS w menu kreatorów

2. Na stronie powitalnej kreatora kliknij przycisk Next

3. Wybierz wymagany obraz kopii zapasowej .vhd systemu operacyjnego Windows 

4. Kreator wykryje wersje systemu operacyjnego Windows wewnątrz obrazu i zaoferuje określonego dostawcę 
oprogramowania  do  wirtualizacji.  Obecnie  format  .vhd  obsługiwany  jest  przez  Microsoft  Virtual 
PC/Server/Hyper-V i Oracle VirtualBox. W tym przypadku wybrany został ten ostatni
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5. Określ właściwości maszyny wirtualnej: 

•   Virtual  machine  version.  Upewnij  się,  że  wybierzesz  wersję,  która  obsługiwana  jest  przez  dane 
oprogramowanie do wirtualizacji, inaczej nie będziesz mieć możliwości pracy z maszyną wirtualną

•  Virtual machine name. Domyślnie kreator wybiera nazwę gościnnego systemu operacyjnego, można ją 
jednak zmodyfikować

• CPU number. Jeśli komputer obsługuje przetwarzanie wieloprocesorowe, wybierz ile procesorów ulokować 
na maszynie wirtualnej

•  Memory amount. W zależności od gościnnego systemu operacyjnego kreator zaproponuje rozmiar RAM, 
można to jednak zmodyfikować

Jeśli wybrana wersja nie obsługuje oficjalnie danego gościnnego systemu operacyjnego, zostaniesz o tym 
poinformowany i zasugerowane zostanie, aby wybrać inną.

6. Zakończ działanie kreatora i zastosuj zmiany.
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