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Wstęp 

Obecnie coraz więcej ludzi ma problem z bezproblemowymi i oszczędnymi migracjami systemu. Z reguły wiąże 

się to z ciągłym ulepszaniem sprzętu. Tradycyjne metody wiążą się z ponowną instalacją i ponownymi ustawieniami 

systemu operacyjnego i wszystkich aplikacji, co wymaga sporo czasu oraz pracy i niewielu użytkowników może sobie na 

to pozwolić. Co więcej nie gwarantuje to, że każde oprogramowanie będzie działać bezbłędnie na nowej platformie 

sprzętowej.  

 Virtualization Manager™ 12 Professional to rozwiązanie, które pomoże wykonać następujące czynności: 

 Przenieść działający system Windows lub kopię zapasową wykonaną za pomocą nzrędzi firmy Paragon 
do środowiska wirtualnego Microsoft Virtual PC, VMware Workstation/Fusion lub Oracle VirtualBox 4.0 
(Przywracanie P2V/P2V);  

 Przenieść system Windows na inną platformę sprzętową. Podczas aktualizacji sprzętu możesz użyć unikalnej 

technologii P2P, aby zagwarantować rozruch systemu na nieznanej platformie sprzętowej (P2P); 

 Przenieść wirtualny Windows ponownie do środowiska fizycznego (V2P); 

 Przenieść dysk wirtualny z jednego środowiska wirtualnego do innego (V2V); 

 Podłączyć dysk wirtualny, tak jakby był zwyczajnym dyskiem fizycznym, co pozwala na uzyskanie pełnej 

funkcjonalności dostępnej dla dysków fizycznych w środowisku wirtualnym; 

 Uruchomić system operacyjny po nieudanej migracji, wykonanej za pomocą narzędzi innego producenta 

(Dostosowanie P2V/P2P); 

 I znacznie więcej… 

 

Większość funkcjonalności produktu oferowana jest za pomocą podręcznych kreatorów, dlatego też nie tylko 

profesjonaliści IT, ale także mało doświadczeni użytkownicy łatwo poradzą sobie z zadaniami. 

W tym podręczniku znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań technicznych, jakie mogą się pojawić                          w trakcie 

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. 

 

Co Virtualization Manager 12 

 Obsługa Oracle VirtualBox 4.0. 

 Usprawniona technologia Connect VD do podłączania dysków wirtualnych jakby były zwykłymi dyskami 

fizycznymi, co pozwala osiągnąć pełną funkcjonalność, jaka jest dostępna dla dysków fizycznych. Masz teraz 

możliwość: 

- Montowania kopii zapasowych utworzonych za pomocą oprogramowania firmy Paragon (obrazy .pbf). 

- Montowania dysku wirtualnego w trybie tylko do odczytu, aby upewnić się, że żadne dane nie zostaną 

zmienione na dysku wirtualnym podczas kopiowania lub dowolnej innej operacji na tym dysku. 
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 Automatyczne wyrównywanie partycji podczas operacji partycjonowania/kopiowania, aby zoptymalizować 

wydajność dysku twardego. 

 Sprawdzanie spójności systemu plików i polityki utraty danych, aby zapewnić możliwość określenia 

akceptowanej równowagi pomiędzy wydajnością operacji a ryzykiem utraty danych.  

 Konwersja podstawowego dysku MBR do GPT, aby korzystać ze wszystkich zalet najnowszego schematu 

partycjonowania przy minimalnym wysiłku. 

 Instalacja bez konieczności ponownego uruchamiania systemu. 

 Obsługa AFD (Advanced Format Drive). 

 Obsługa dysków o wielkości 2TB+ i o rozmiarze sektorów innym niż 512B.  

 Obsługa USB 3.0 

Składniki produktu 

Produkt zawiera wiele 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. 

Przegląd funkcji 

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

Główne Funkcje  

 Technologia Connect VD do podłączania dysku wirtualnego jakby był zwyczajnym dyskiem fizycznym, co 

pozwala na uzyskanie pełnej funkcjonalności dysków fizycznych w środowisku wirtualnym. 

 Kopiowanie P2V do migracji fizycznego systemu Windows do środowiska wirtualnego w trybie online. 

 Przywracanie P2V do migracji kopii zapasowej systemu fizycznego, wykonanej za pomocą programu firmy 

Paragon do środowiska wirtualnego. 

 Dostosowywanie P2V do odzyskania możliwości rozruchu systemu operacyjnego po nieudanej wirtualizacji 

wykonanej za pomocą narzędzi innego producenta. 

 Tworzenie dysku wirtualnego do utworzenia pustego dysku wirtualnego lub z określonymi danymi, jednego z 

obsługiwanych producentów do wirtualizacji. 

 Dostosowywanie P2P do odzyskania możliwości rozruchu systemu operacyjnego po nieudanej migracji na inną 

platformę sprzętową (P2P), poprzez umieszczenie wszystkich wymaganych sterowników oraz wykonanie innych 

akcji potrzebnych do tego rodzaju migracji. 
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 Kopiowanie partycji/dysku twardego aby pomyślnie przenieść wszystkie informacje znajdujące się na dysku, 

włączając w to standardowy kod bootstrap i inne struktury usług systemu, co zapewni poprawną pracę systemu. 

 Łatwe ustawianie rozmiaru dysków wirtualnych z opcją automatycznej zmiany rozmiaru. 

 Dzielenie plików dysku dla VMware™ do automatycznego dzielenia obrazów wirtualnych do plików o wielkości 

2GB. 

 Kreator odzyskiwania partycji do odzyskania przypadkowo usuniętej partycji. 

 Kreator scalania partycji pozwalający na połączenie miejsca na dysku, które oryginalnie należy do dwóch 

przyległych partycji (NTFS, FAT16 / FAT32) w pojedynczą, większą partycję. 

 Kreator przydzielania wolnego miejsca pozwalający zwiększać wolne miejsce partycji kosztem 

nieprzydzielonego miejsca na dysku twardym lub wolnego miejsca innych partycji. 

 Generowanie skryptów, aby program tworzył skrypt dowolnego zestawu wymaganych operacji. Poza tym 

dostępna jest obsługa wszystkich operacji w trybie interakcyjnym, tryb nienadzorowany daje dodatkowe 

funkcje, takie jak wykonywanie warunkowe, procedury, iteracje powtarzalne, analiza właściwości dysku/partycji, 

zarządzanie błędami, itp. 

 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. 

 

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 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 Hot Resize™ - technologia umożliwiająca zwiększanie rozmiaru partycji NTFS (systemowej,  

 Technologia Paragon Smart Partition™ - technologia do bezpiecznego wykonywania operacji partycjonowania 

dysku twardego. 

 Technologia Paragon VIM™ (Virtual Image Management) pozwala produktom firmy Paragon pracować z 

dyskami wirtualnymi jakby były fizycznymi dyskami twardymi. . 

 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. 
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 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. 

Obsługiwane maszyny wirtualne 

 Microsoft Virtual PC 

 VMware Workstation 

 VMware Fusion 

 Oracle VirtualBox 4.0 

Dodatkowo tylko dla funkcji Podłączania dysku wirtualnego i Dostosowywania systemu P2V 

 Kopie zapasowe MS Windows (obrazy .vhd) 

Dodatkowo tylko dla funkcji dla Podłączania dysku wirtualnego 

 Kopie zapasowe Paragon (obrazy .pbf) 

 Parallels Workstation 

 XenServer (tylko .vhd) 

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. 

 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. 

 

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, płyty dwuwarstwowe DVD-R, DVD+R oraz płyty Blu-

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

 Karty pamięci PC (pamięci flash MBR oraz GPT itp.) 

Rozpoczęcie pracy 

W tym rozdziale znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy z programem. 

Kontakt z Paragon Software 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktów firmy, skontaktuj się z Paragon Software GmbH. 

Usługa Kontakt 

Strona domowa Paragon Software www.paragon-software.pl 

Rejestracja i aktualizacje www.paragon-software.com/support 

Baza wiedzy kb.paragon-software.com 

E-mail działu sprzedaży sklep@paragon-software.pl 

 

Wymagania systemowe 

Do instalacji pakietu Windows 

 Systemy operacyjne: 

- Windows XP (32 i 64 bity) 

- Windows Vista (32 i 64 bity) 

- Windows 7 (32 i 64 bity) 

 Internet Explorer 5.0 lub nowszy  

 Procesor: Intel Pentium lub kompatybilny, min. 300 MHz  

 Pamięć RAM: 128 MB  (256+ MB zalecane) 

 250 MB wolnego miejsca na dysku twardym  

 Karta graficzna SVGA oraz monitor  

 Klawiatura 

 Mysz 

 

 
Podczas instalacji wymagane jest dodatkowe wolne miejsce (do 1GB). 

 

Dla środowiska rozruchowego WinPE 

 Procesor Intel Pentium lub kompatybilny, min. 1 GHz  

 Pamięć RAM: min. 512 MB 

http://www.paragon-software.com/
https://www.paragon-software.com/support/index.html
http://kb.paragon-software.com/
mailto:sales@paragon-software.com
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 Karta graficzna SVGA oraz 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. 

Instalacja 

Aby zainstalować Virtualization Manager 12 Professional, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchomienie instalatora aplikacji. W tym celu należy uruchomić plik instalacyjny *.MSI. Aplikacja ta 

przeprowadzi Cię przez proces instalacji programu. Instalator oparty jest o InstallShield SDK, dlatego też zawiera 

standardowy interfejs użytkownika i typowy zestaw etapów instalacji. 

 

 

Jeżeli na komputerze zainstalowane są wcześniejsze wersje programu, program najpierw 

zaoferuje ich dezinstalację. 

 

2. Rozpoczęcie procesu instalacji. W oknie powitalnym wyświetlone zostaną informacje o rozpoczęciu procesu 

instalacji programu. Aby kontynuować, kliknij Dalej. 

3. Zaakceptowanie Umowy Licencyjnej. Po zapoznaniu się z postanowieniami Umowy Licencyjnej, zaakceptuj je, 

wybierając odpowiednią opcję. Instalacja zostanie przerwana, jeżeli użytkownik nie zaakceptuje postanowień 

Umowy Licencyjnej. Aby wydrukować umowę licencyjną, kliknij przycisk Drukuj. 

4. Podaj informacje rejestracyjne. Na stronie Rejestracji podaj klucz produktu i numer seryjny. 

5. Uzupełnianie informacji o Kliencie. W odpowiednim oknie podaj wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

klienta: nazwę użytkownika oraz nazwę organizacji, w której pracuje. Poza tym zdefiniuj, czy program ma być 

dostępny dla wszystkich użytkowników danego komputera (jeżeli jest ich wielu), czy jedynie dla danego 

użytkownika. 

6. Wybór foldera instalacyjnego. W oknie wyboru foldera instalacyjnego wybierz folder, w którym zainstalowany 

zostanie program. Folderem domyślnym jest: 

C:\Program Files\Paragon\Paragon Virtualization Manager 12. Aby wybrać inny folder, kliknij przycisk Change… 

Po wybraniu żądanego foldera, kliknij Next. 

 

 

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. Potwierdzenie instalacji. W oknie gotowości do instalacji programu kliknij przycisk Instaluj, w celu rozpoczęcia 

instalacji lub przycisk Back, w celu powrócenia do poprzednich okien i dokonania modyfikacji parametrów 

instalacji. 
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8. Kopiowanie plików. W oknie kopiowania plików widoczny jest całkowity postęp procesu instalacji. Aby przerwać 

instalację, kliknij przycisk Cancel. 

9. Zakończenie instalacji. W kolejnym oknie wyświetlone zostaną informacje o zakończeniu procesu instalacji. Aby 

zakończyć działanie Kreatora instalacji, kliknij przycisk Finish. 

 

Pierwsze uruchomienie 

Aby uruchomić Virtualization Manager 12 w systemie Windows, kliknij przycisk Start, a następnie wybierz Programs > 

Paragon Virtualization Manager™ 12 > Paragon Virtualization Manager™. 

 

 

Program oferuje wiele możliwości modyfikacji struktury dysku twardego, dlatego też 

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. 

 

Rozruch z nośnika ratunkowego WinPE 

Aby rozpocząć pracę z środowiskiem WinPE, wykonaj następujące czynności: 
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1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego WinPE. 

 

 

Kreator Boot Media Builder pomoże przygotować środowisko WinPE, znajdziesz go na 

stronie: www.paragon-software.com/my-account/.  

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 umowa licencyjna. Przeczytaj umowę i zaznacz odpowiednie pole, aby ją 

zaakceptować. Jeśli nie zgodzisz się na warunki zawarte w umowie, nie będziesz mieć możliwości używania 

programu. 

 
 

3. Po zaakceptowaniu, pojawi się Universal Application Launcher. Pozwala on na uruchamianie składników 
produktu, ładowanie sterowników dla nieokreślonego sprzętu oraz osiąganie połączenia sieciowego. 
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4. Kliknij na wymaganą operację, aby rozpocząć. Podpowiedzi na wybranym w danym momencie elemencie, 

pozwolą dokonać właściwego wyboru. 
 

5. Skonsultuj się z systemem pomocy, poprzez kliknięcie Alt+F1, aby dowiedzieć się więcej na dany temat. 

 

 

Środowisko ratunkowe oparte na WinPE 3.0 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. 

 

Typowe scenariusze 

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

zalecenia oraz opisy operacji. 

Scenariusze migracji systemu 

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. 



13 

Copyright© 1994-2012 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

2. Włącz komputer. 

3. Kliknij element Copy Disk w menu Kreatory. 

4. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Next. 

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). 

 

 

 
Podczas operacji usunięta zostanie cała zawartość dysku docelowego. 

 

7. Na kolejnej stronie kreatora, określ opcje kopiowania. W tym przykładzie wybraliśmy kopiowanie z 

proporcjonalną zmianą rozmiaru, aby zająć cały dysk. 
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8. Na stronie Sprawdź rezultaty kopiowania przejrzyj wszystkie parametry operacji. 

 

9. Zakończ pracę Kreatora i zastosuj oczekujące zmiany. 

 

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. 

 
 

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. 
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Użyj Kreatora Boot Media Builder do przygotowania środowiska ratunkowego WinPE 3.0, 

znajdziesz go na stronie internetowej: www.paragon-software.com/my-account/. 

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 P2P Adjust OS Wizard.. 

 

 

Środowisko oparte na WinPE 3.0 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. 

 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Next. 

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. 

 

5. Program oferuje dwa tryby wykonywania: fully automatic i advance. Poniżej opisany jest krok po kroku 

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

scenariusza zaawansowanego. 

 

6. Wybierz Adjust the OS to the new hardware automatically. 

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 Search for drivers in a specific folder. 

https://www.paragon-software.com/my-account/login.htm
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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. 

 

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. 
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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 Set parameters for the OS adjustment. 

 

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

odnalezionego sprzętu. 
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 Inject all necessary drivers…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. 

 Keep the latest driver version. 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. 

 

 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. 
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 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. 
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Wirtualizacja obecnego systemu (Kopiowanie 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 tą operację, upewnij się czy spełnione są następujące warunki: 

 Dysk twardy ma wystarczająco dużo miejsca, aby przechować obraz wirtualny systemu Windows (w 

zależności od systemu). 

 Posiadasz jedno z obsługiwanych oprogramowań do wirtualizacji. 

Aby utworzyć dysk wirtualny bieżącego systemu, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij element P2V Copyw menu Kreatory. 

2. Na stronie powitalnej Kreatora kliknij przycisk Next. 

3. Wybierz obiekt do zwirtualizowania. Możesz wybrać dowolną kombinację dysków twardych i partycji, ale 

nie zapomnij wybrać partycji systemowej (w tym przykładzie Dysk lokalny C:), aby służyła jako system 

operacyjny gościa. W innym przypadku maszyna wirtualna nie uruchomi się. 

 

4. Określ gościnny system operacyjny i dostawcę oprogramowania do wirtualizacji. Jeśli w systemie znajduje 

się kilka systemów operacyjnych Windows, kreator odnajdzie je wszystkie i umieści automatycznie w 

środowisku wirtualnym. Nie gwarantuje jednak bezproblemowego uruchomienia wszystkich znalezionych 

systemów, ponieważ ich parametry konfiguracji mogą być ze sobą niekompatybilne. Dlatego też proponujemy 

dodatkowo określić, jaki system operacyjny zostanie użyty jako gościnny, aby skonfigurować 

maszynę wirtualną do tego określonego systemu. 
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Nie wszyscy dostawcy mogą być dostępni do wyboru. Jeśli pojemność wybranego obiektu 

przekroczy maksymalną pojemność pewnego dysku wirtualnego, jego dostawca będzie 

zacieniony. 

 

5. Ustaw właściwości maszyny wirtualnej: 

 Virtual machine version. Upewnij się, że wybrałeś wersję obsługiwaną przez dane oprogramowanie do 

wirtualizacji, inaczej nie będziesz mieć możliwości pracy na utworzonej maszynie wirtualnej. 

 Virtual machine name. Domyślnie kreator wybiera nazwę gościnnego systemu operacyjnego, którą można 

jednak zmodyfikować. 

 CPU number. Jeśli komputer obsługuje przetwarzanie wieloprocesorowe, wybierz ile procesorów 

przydzielić dla maszyny wirtualnej. 

 Memory amount. W zależności od gościnnego systemu operacyjnego kreator oblicza zalecaną ilość RAM, 

którą można zmodyfikować. 
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6. Ustaw właściwości dysku wirtualnego (dysków wirtualnych): 

 Virtual disk interface. Domyślnie Kreator ustawia najodpowiedniejszy interfejs dla każdego dysku. Istnieje 

jednak opcja, aby zmienić go na inny, obsługiwany przez dany gościnny system operacyjny. Wystarczy 

kliknąć na dysk, a następnie wybrać z listy wymagany interfejs. Należy jednak pamiętać, że możliwa będzie 

konieczność dodania sterowników na następnej stronie. 

 

 

 

 

Nasz program obsługuje umieszczanie sterowników w formacie obrazów .iso i .flp, można 

więc na przykład pobrać i umieścić sterowniki dla kontrolera BusLogic ze strony 

internetowej VMware. 

 

 Dodatkowe właściwości zależą od wybranego dostawcy wirtualizacji: 

- Size of the virtual disk. Domyślnie program oferuje utworzenie dysku wirtualnego o takim samym 

rozmiarze jak wybrany obiekt, można jednak zmienić jego rozmiar. (dostępne dla wszystkich); 

- Resize partitions proportionally. Jeśli zostanie zwiększony rozmiar dysku wirtualnego, program może 

proporcjonalnie zmienić rozmiary partycji, zachowując ich względną kolejność niezmienioną (dostępne 

dla wszystkich); 

- Create a split disk. Możesz zdecydować, czy automatycznie przyciąć obraz wirtualny do plików o 

wielkości 2 GB czy też nie (dostępne tylko dla VMware); 

- Pre-allocate all disk space. Można zdecydować czy przydzielić wstępnie całe miejsce dla przyszłych 

dysków wirtualnych, czy zrobić to dynamicznie (niedostępne dla VMware ESX i Oracle VirtualBox). 
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Pojemność dysku wirtualnego może zostać zmniejszona maksymalnie do pojemności jego 

pierwszej partycji. 

 

7. Określ nazwę pliku dla maszyny wirtualnej i jej lokalizację, Domyślnie Kreator skanuje wszystkie dyski 

lokalne, aby odnaleźć wolne miejsce i wybiera najodpowiedniejszą lokalizację uwzględniając całkowitą 

pojemność dysków wirtualnych maszyny wirtualnej. 

 

8. Zakończ pracę Kreatora i zastosuj oczekujące zmiany. 

 

Wirtualizacja systemu z obrazu kopii zapasowej (P2V Restore) 

Załóżmy, że Twój system został uszkodzony z powodu awarii sprzętu. Zdajesz sobie sprawę z tego, że jest dość 

przestarzały i okaże się praktycznie niemożliwe zastąpienie uszkodzonych urządzeń sprzętowych. Migracja do nowej 

platformy sprzętowej wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, gdyby nie jeden problem - nadal potrzebujesz dostępu 

do swojego oprogramowania, ale nie wiesz czy będzie ono w ogóle działało na nowej platformie. Na szczęście posiadasz 

obraz kopii zapasowej starego systemu utworzony za pomocą oprogramowania firmy Paragon - to wystarczy do jego 

wirtualizacji. 

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

 Posiadasz obraz kopii zapasowej systemu Windows 

 Dysk twardy ma wystarczająco dużo miejsca, aby przechować obraz wirtualny systemu Windows (w 

zależności od systemu). 

 Posiadasz jedno z obsługiwanych oprogramowań do wirtualizacji. 

Aby przywrócić system Windows z kopii zapasowej utworzonej za pomocą narzędzi firmy Paragon bezpośrednio do 

środowiska wirtualnego wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij element P2V Restore w menu Kreatory. 

2. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Next. 
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3. Przeglądaj w poszukiwaniu wymaganego obrazu kopii zapasowej. Poniższa sekcja (tzn. Szczegóły pliku 

archiwum) również wyświetli krótki opis wybranego obrazu. 

 

4. Wybierz obiekt do zwirtualizowania. Możesz wybrać dowolną kombinację dysków twardych i partycji, ale 

nie zapomnij wybrać partycji systemowej (w tym przykładzie Dysk lokalny C:), aby służyła jako system 

operacyjny gościa. W innym przypadku maszyna wirtualna nie uruchomi się. 

 

5. Określ gościnny system operacyjny i dostawcę oprogramowania do wirtualizacji. Jeśli wybrana kopia zapasowa 

zawiera kilka systemów operacyjnych, kreator odnajdzie je wszystkie i umieści automatycznie w środowisku 

wirtualnym. Nie gwarantuje jednak bezproblemowego uruchomienia wszystkich znalezionych systemów, 

ponieważ ich parametry konfiguracji mogą być ze sobą niekompatybilne. Dlatego też proponujemy dodatkowo 

określić, jaki system operacyjny zostanie użyty jako gościnny, aby skonfigurować maszynę wirtualną do tego 

określonego systemu. 
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Przy używaniu starszych obrazów kopii zapasowych utworzonych za pomocą narzędzi firmy 

Paragon (starszych niż Backup & Recovery 10), przygotuj się na ręczne określenie 

gościnnego systemu operacyjnego. 

Nie wszyscy dostawcy mogą być dostępni do wyboru. Jeśli pojemność wybranego obiektu 

przekroczy maksymalną pojemność pewnego dysku wirtualnego, jego dostawca będzie 

zacieniony. 

 
6. Ustaw właściwości maszyny wirtualnej: 

 Virtual machine version. Upewnij się, że wybrałeś wersję obsługiwaną przez dane oprogramowanie do 

wirtualizacji, inaczej nie będziesz mieć możliwości pracy na utworzonej maszynie wirtualnej. 

 Virtual machine name. Domyślnie kreator wybiera nazwę gościnnego systemu operacyjnego, którą można 

jednak zmodyfikować. 

 CPU number. Jeśli komputer obsługuje przetwarzanie wieloprocesorowe, wybierz ile procesorów 

przydzielić dla maszyny wirtualnej. 

 Memory amount. W zależności od gościnnego systemu operacyjnego kreator oblicza zalecaną ilość RAM, 

którą można zmodyfikować. 
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Jeśli wybrana wersja nie obsługuje oficjalnie danego gościnnego systemu operacyjnego, 

zostaniesz o tym poinformowany i zasugerowane zostanie, aby wybrać inną wersję. 

 
7. Ustaw właściwości dysku wirtualnego (dysków wirtualnych): 

 Virtual disk interface. Domyślnie Kreator ustawia najodpowiedniejszy interfejs dla każdego dysku. Istnieje 

jednak opcja, aby zmienić go na inny, obsługiwany przez dany gościnny system operacyjny. Wystarczy 

kliknąć na dysk, a następnie wybrać z listy wymagany interfejs. Należy jednak pamiętać, że możliwa będzie 

konieczność dodania sterowników na następnej stronie. 

 

 

 

 

Nasz program obsługuje umieszczanie sterowników w formacie obrazów .iso i .flp, można 

więc na przykład pobrać i umieścić sterowniki dla kontrolera BusLogic ze strony 

internetowej VMware. 

 

 Dodatkowe właściwości zależą od wybranego dostawcy wirtualizacji: 

- Size of the virtual disk. Domyślnie program oferuje utworzenie dysku wirtualnego o takim samym 

rozmiarze jak wybrany obiekt, można jednak zmienić jego rozmiar. (dostępne dla wszystkich); 

- Resize partitions proportionally. Jeśli zostanie zwiększony rozmiar dysku wirtualnego, program może 

proporcjonalnie zmienić rozmiary partycji, zachowując ich względną kolejność niezmienioną (dostępne 

dla wszystkich); 

- Create a split disk. Możesz zdecydować, czy automatycznie przyciąć obraz wirtualny do plików o 

wielkości 2 GB czy też nie (dostępne tylko dla VMware); 

- Pre-allocate all disk space. Można zdecydować czy przydzielić wstępnie całe miejsce dla przyszłych 

dysków wirtualnych, czy zrobić to dynamicznie (niedostępne dla VMware ESX i Oracle VirtualBox). 
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Pojemność dysku wirtualnego może zostać zmniejszona maksymalnie do pojemności jego 

pierwszej partycji. 

 
8. Określ nazwę pliku dla maszyny wirtualnej i jej lokalizację, Domyślnie Kreator skanuje wszystkie dyski 

lokalne, aby odnaleźć wolne miejsce i wybiera najodpowiedniejszą lokalizację uwzględniając całkowitą 

pojemność dysków wirtualnych maszyny wirtualnej. 

 

9. Zakończ pracę Kreatora i zastosuj oczekujące zmiany. 

 

Tworzenie pustego dysku wirtualnego 

Aby utworzyć pusty dysk wirtualny, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij element Create Virtual Disk w menu Kreatory > Wirtualizacja. 

2. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Next. 

3. Wybierz Create an empty virtual disk. 
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4. Określ dostawcę oprogramowania do wirtualizacji i liczbę dodatkowych parametrów, włączając w to: 

 Type of the virtual disk. Możesz utworzyć dysk wirtualny IDE lub SCSI (dotyczy tylko VMware); 

 Create a split disk. Możesz zdecydować czy automatycznie przyciąć obraz wirtualny do plików o wielkości 

2GB czy też nie (dostępne tylko dla VMware); 

 Pre-allocate all disk space. Możesz wybrać czy przydzielić wstępnie całe miejsce dla dysku wirtualnego czy 

zrobić to dynamicznie (nie dostępne dla VMware ESX i Oracle VirtualBox); 

 

5. Określ nazwę pliku dla dysku wirtualnego i jego lokalizację. 

 

6. Zakończ pracę Kreatora i zastosuj oczekujące zmiany. 

 

Uruchamianie kopii zapasowej Windows Vista/7 na sprzęcie wirtualnym 

Systemy operacyjne firmy Microsoft Windows Vista i nowsze posiadają wbudowane narzędzie ratunkowe, 

które pozwala na tworzenie kopii zapasowych systemu operacyjnego Windows w formacie .vhd (Virtual 
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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 dostosowania P2V 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 .vhd kopii zapasowej systemu operacyjnego Windows w środowisku wirtualnym, 

wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij element P2V Adjust OSw menu Kreatory. 

2. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Next. 

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

 

4. Kreator wykryje wersję 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 przykładzie wybrany został ten ostatni. 

 

 

5. Ustaw właściwości maszyny wirtualnej: 
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 Virtual machine version. Upewnij się, że wybrałeś wersję obsługiwaną przez dane oprogramowanie do 

wirtualizacji, inaczej nie będziesz mieć możliwości pracy na utworzonej maszynie wirtualnej. 

 Virtual machine name. Domyślnie kreator wybiera nazwę gościnnego systemu operacyjnego, którą można 

jednak zmodyfikować. 

 CPU number. Jeśli komputer obsługuje przetwarzanie wieloprocesorowe, wybierz ile procesorów 

przydzielić dla maszyny wirtualnej. 

 Memory amount. W zależności od gościnnego systemu operacyjnego kreator oblicza zalecaną ilość RAM, 

którą można zmodyfikować. 

 

 

 

Jeśli wybrana wersja nie obsługuje oficjalnie danego gościnnego systemu operacyjnego, 

zostaniesz o tym poinformowany i zasugerowane zostanie, aby wybrać inną wersję. 

 

6. Zakończ pracę Kreatora i zastosuj oczekujące zmiany. 

 

Podłączanie dysku wirtualnego (funkcja Connect VD) 

Masz możliwość podłączenia dysku wirtualnego jednego z obsługiwanych typów bezpośrednio do naszego programu, 

tak jakby był dyskiem fizycznym, co daje ogromne możliwości: 

 Wymiana danych pomiędzy środowiskiem fizycznym a wirtualnym za pomocą Eksploratora woluminów (tylko 

import danych) lub Kreatora przesyłania plików (import i eksport danych). Oferujemy to w sposób łatwiejszy i 

szybszy, ponieważ nie jest potrzebny udostępniony folder maszyny wirtualnej ani powolne operacje „przeciągnij 

i upuść”; 

 Import danych z nadrzędnego dysku wirtualnego do jednej z jego migawek; 

 Wykonywanie partycjonowania dysku (tworzenie, formatowanie, usuwanie, przenoszenie, zmiana rozmiaru 

itp.); 

 Modyfikacja atrybutów partycji (Flaga aktywna, Flaga ukryta, Etykieta woluminu itp.); 
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 Klonowanie partycji lub całego dysku twardego; 

 Edycja/widok sektorów i znacznie więcej. 

Aby podłączyć dysk wirtualny (migawkę) do naszego programu, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij element Connect a Virtual Disk w menu dysku twardego. 

2. W otwartym oknie dialogowym przeglądaj w poszukiwaniu wymaganego dysku wirtualnego, a następnie kliknij 

Connect, aby wykonać operację. Masz również możliwość podłączenia tego dysku w trybie tylko do odczytu 

lub/i podłączać go automatycznie przy każdym uruchamianiu programu poprzez zaznaczenie odpowiednich pól 

wyboru. 

 

 

 

Kliknij na łącze “Pokaż ostatnio używane dyski”, aby wybrać i podłączyć jeden z dysków, z 

którymi pracowałeś już wcześniej. 

 
3. To wszystko. Wybrany dysk wirtualny będzie dostępny w mapie dysku, tak jak zwyczajny dysk fizyczny. 



34 

Copyright© 1994-2012 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Ograniczenia: 

 Dysk wirtualny otwarty do zapisu za pomocą narzędzi innego producenta (np. używany przez maszynę 

wirtualną) nie zostanie podłączony, ponieważ równoległe, asynchroniczne zapisywanie do pliku dysku 

najprawdopodobniej spowoduje uszkodzenie danych; 

 Dysk wirtualny otwarty do odczytu za pomocą narzędzi innego producenta (np. dysk nadrzędny VMware, 

którego migawka używana jest przez maszynę wirtualną) zostanie otwarty tylko do odczytu z odpowiednim 

powiadomieniem; 

 Podwójne podłączanie dysku jest zabronione. 

Ponowne partycjonowanie dysku wirtualnego 

Załóżmy, że posiadasz kilka partycji na dysku wirtualnym. Po zainstalowaniu pewnej liczby zasobochłonnych aplikacji i 

aktualizacjach systemu, partycja systemowa zaczęła odczuwać brak wolnego miejsca. Sąsiednia partycja ma jednak 

sporo zbędnego miejsca. To wystarczy, aby partycja systemowa uzyskała więcej wolnego miejsca. 

Aby zwiększyć rozmiar partycji systemowej poprzez pobranie wolnego miejsca z partycji przyległej, wykonaj następujące 

czynności: 

1. Podłącz wymagany dysk wirtualny do naszego programu. 

2. Wybierz go w widoku dysku. 
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3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na partycji, z której ma zostać zabrane wolne miejsce, a następnie wybierz 

Move/Resize Partition… 

 

 

 

Jeśli masz więcej niż dwie partycje na dysku i wymagana partycja, z której ma zostać 

zabrane miejsce nie jest przyległą do partycji systemowej, nadal możesz użyć tego 

scenariusza, aby dokonać redystrybucji wolnego miejsca pomiędzy wszystkimi partycjami 

biorącymi udział w tej operacji. 

 
4. W otwartym oknie dialogowym przeciągnij i upuść w prawą stronę lewą krawędź partycji, aby zwolnić 

wymaganą ilość wolnego miejsca (wyświetlone w błękitnym kolorze). Możesz również zrobić to ręcznie, poprzez 

wprowadzenie dokładnego rozmiaru wolnego miejsca. 
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5. Posiadasz teraz blok wolnego miejsca, który można dodać do partycji systemowej. 

 

6. Kliknij prawym przyciskiem myszy na partycję systemową, a następnie wybierz Move/Resize Partition… 

 

7. W otwartym oknie dialogowym przesuń prawą krawędź partycji do prawego końca, w ten sposób zwiększysz jej 

rozmiar. 
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8. Zastosuj wszystkie zmiany. Domyślnie program pracuje w trybie wirtualnym, dlatego też należy potwierdzić 

wszystkie operacje, aby program je wykonał. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć na przycisk Zastosuj w Pasku 

operacji wirtualnych. 

9. Następnie można odłączyć dysk wirtualny lub zamknąć program. 

Scalanie partycji systemowej z sąsiednią partycją logiczną na dysku wirtualnym 

Załóżmy, że posiadasz kilka partycji na dysku wirtualnym. Po zainstalowaniu pewnej liczby wymagających znacznych 

ilości zasobów aplikacji i aktualizacji systemu, partycja systemowa zaczęła odczuwać brak wolnego miejsca. Sąsiednia 

partycja logiczna jednak ma sporo zbędnego miejsca. To wystarczy, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca partycji 

systemowej. 

Aby scalić partycję systemową z sąsiednią partycją, wykonaj następujące czynności: 

1. Podłącz wymagany dysk wirtualny do naszego programu. 

2. Wybierz w oknie głównym mapy dysku odpowiedni wolumin logiczny. 

 

3. Wywołaj jego menu kontekstowe (kliknij prawym przyciskiem myszy), aby uruchomić okno dialogowe „Make 

Partition Primary”. 
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4. Potwierdź operację, klikając na przycisk Yes. Domyślnie program pracuje w trybie wirtualnym, dlatego też 

możesz potwierdzić wszystkie operacje, aby program je rozpoczął lub kontynuować pracę w trybie wirtualnym.  

 

5. Kliknij element Merge Partitions w menu Kreatory. 

6. Na stronie powitalnej kreatora kliknij przycisk Next. 

7. Wybierz wolumin, który chcesz rozszerzyć, czyli systemowy. 

 

8. Wybierz wolumin, z którym chcesz scalić wolumin systemowy. Pamiętaj, że całkowita zawartość wybranej 

partycji zostanie umieszczona w określonym folderze po zakończeniu operacji scalania. 

 

9. Przejrzyj zmiany i zakończ pracę kreatora. 

10. Zastosuj wszystkie wprowadzone zmiany. Domyślnie program pracuje w trybie wirtualnym, dlatego też musisz 

potwierdzić wszystkie operacje, aby program je wykonał. Aby to zrobić, kliknij przycisk Apply w Pasku operacji 

wirtualnych. 

 

11. W oknie postępu możesz w czasie rzeczywistym przeglądać raport na temat wszystkich działań podejmowanych 

przez program w danej chwili. 
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Wymiana danych pomiędzy środowiskiem fizycznym a wirtualnym 

Załóżmy, że musisz dokonać importu dużej ilości danych z jednego z dysków wirtualnych. Najlepszym na to sposobem 

jest użycie naszego programu, ponieważ pomoże on dokonać tego bez konieczności uruchamiania środowiska 

wirtualnego i wykonywania innych akcji typowych dla tego zadania 

Aby dokonać importu danych z środowiska wirtualnego, wykonaj następujące czynności: 

1. Podłącz wymagany dysk wirtualny do naszego programu. 

2. Wybierz w głównym oknie: Tools > File Transfer Wizard (każdy ze sposobów opisanych wcześniej może być 

również tu użyty). 

3. Na stronie powitalnej Kreatora, kliknij przycisk Next. 

4. Wybierz z listy po prawej stronie okna dysk, na którym wymagane dane są przechowywane. Można go odnaleźć 

pośród partycji fizycznych, ponieważ podłączony dysk wirtualny także nie może mieć przypisanej litery dysku. 

 

 

 
Najłatwiej odnaleźć dysk po jego etykiecie woluminu lub numerze sekwencji. 

 
5. Wybierz pliki do skopiowania i umieść je w schowku poprzez naciśnięcie przycisku ze strzałką skierowaną w 

lewo. Kliknij Next, aby kontynuować. 

 

6. Wybierz element Save data to local/network drives. Kliknij Next, aby kontynuować. 
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7. Określ miejsce, na które dane mają być skopiowane. 

 

8. Zakończ kreatora po wykonaniu operacji. 

Kopiowanie danych z nadrzędnego dysku wirtualnego do jednej z jego migawek 

Załóżmy, że posiadasz maszynę wirtualną z kilkoma migawkami. Potrzebujesz skopiować dane i nadrzędnego obrazu do 

jednej z jego migawek. Nie możesz przywrócić danych na obrazie nadrzędnym, bo utracisz najnowsze dane z migawki, 

dlatego też najlepszym sposobem jest skopiowanie wymaganych danych z obrazu nadrzędnego do migawki. 

Aby skopiować dane z nadrzędnego obrazu do jednej z jego migawek wykonaj następujące czynności: 

1. Podłącz wymaganą migawkę dysku do naszego programu.. 

2. Podłącz jej dysk nadrzędny do naszego programu. Będzie on podłączony tylko do odczytu. 

3. Skopiuj wymagane dane z dysku nadrzędnego do migawki.. 

4. Odłącz dyski wirtualne lub zamknij program. 

Migracja z jednego środowiska wirtualnego do innego 

Załóżmy, że planujesz przeniesienie na inną maszynę wirtualną (np. z Microsoft Virtual PC do Vmware Workstation). Jest 

jednak pewien problem, wiele dysków wirtualnych to dyski utworzone w MS Virtual PC, które nie mogą zostać użyte w 

VMware Workstation. Pomożemy pokonać tą przeszkodę. 

 

 

Zanim rozpoczniesz, należy upewnić się, że jest odpowiednio dużo wolnego miejsca, aby 

wykonać operację. 

 

Aby dysk wirtualny jednego dostawcy został rozpoznany przez istniejący dysk wirtualny innego dostawcy wykonaj 

następujące czynności: 

1. Podłącz wszystkie dyski wirtualne wymaganej maszyny wirtualnej do programu 
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2. Ukończ kreator P2V Copy Wizard. Nie zapomnij wybrać wszystkich dysków wirtualnych jako obiekty 

wirtualizacji. 

W rezultacie otrzymasz dwie maszyny wirtualne zawierające to samo środowisko, ale różnych dostawców. Możesz teraz 

usunąć oryginał, aby zwolnić miejsce. 

Migracja z środowiska wirtualnego do innego (V2V) 

Załóżmy, że planujesz zmienić dostawcę oprogramowania do wirtualizacji (np. z Microsoft Virtual PC na VMware 

Workstation. Jedyne co Cię powstrzymuje to to, że wiele maszyn wirtualnych MS Virtual PC nie jest w pełni 

kompatybilnych z VMware Workstation. Nie martw się, nasz program może Ci pomóc. 

 

Zanim rozpoczniesz, należy upewnić się, że jest odpowiednio dużo wolnego miejsca, aby 

wykonać operację. 

 

Aby utworzyć maszynę wirtualną jednego z producentów z maszyny wirtualnej innego dostawcy, wykonaj następujące 

czynności: 

1. Podłącz wszystkie dyski wirtualne wymaganej maszyny wirtualnej do programu 

2. Ukończ kreator P2V Copy Wizard. Nie zapomnij wybrać wszystkich dysków wirtualnych jako obiekty 

wirtualizacji. 

W rezultacie otrzymasz dwie maszyny wirtualne zawierające to samo środowisko wirtualne, ale innego producenta. 

Możesz teraz usunąć oryginalną maszynę, aby zwolnić wolne miejsce. 

Migracja z środowiska wirtualnego do fizycznego (V2P) 

Załóżmy, że Twój komputer został uszkodzony parę miesięcy temu. Na szczęście posiadasz swój system w środowisku 

wirtualnym. Mając w posiadaniu laptopa, możesz pracować ze swoim systemem w środowisku wirtualnym, dopóki nie 

znajdziesz komputera, który zastąpi ten uszkodzony. Kiedy już zostaniesz szczęśliwym nabywcą nowego komputera, 

nadszedł czas na małą operację V2P. Nasz program pomoże Ci ją wykonać.  

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

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

 Posiadasz dostęp do dysku wirtualnego ze swojego komputera. Możesz mieć go lokalnie, na magazynie 

zewnętrznym lub w udziale sieciowym.  

Aby dokonać migracji z środowiska wirtualnego do fizycznego, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer ze środowiska WinPE. 

2. Podłącz wymagany dysk wirtualny do naszego programu. 

3. Skopiuj podłączony dysk wirtualny na swój dysk fizyczny w taki sposób w jaki robisz to z dyskami fizycznymi. 

4. Kliknij prawym przyciskiem na dysk wirtualny, a następnie wybierz Disconnect Virtual Disk. 

5. Ukończ kreatora P2P Adjust OS Wizard. 
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Migracja 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.   

Aby uruchomić obraz .vhd Windows 7 na innym sprzęcie, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom komputer z nośnika WinPE. 

2. Podłącz wymagany dysk wirtualny do naszego programu. 

3. Ukończ kreatora Dostosuj system operacyjny P2P. 

Dodatkowe scenariusze dla WinPE 

Naprawa BCD (Boot Configuration Data) 

Aby automatycznie naprawić BCD systemu operacyjnego, wykonaj następujące czynności: 

1. Po zaakceptowaniu Umowy Licencyjnej wyświetli się uniwersalny program uruchamiający. Kliknij na Boot 

Corrector. 

2. Na stronie powitalnej Kreatora kliknij przycisk Next. 

3. Wybierz Correct boot parameters…, aby kreator naprawił BCD wszystkich znalezionych systemów operacyjnych. 

 

4. Kreator poprosi o potwierdzenie operacji. Zastosuj zmiany, aby zakończyć. 

 

Po zakończeniu operacji zamknij kreator i uruchom ponownie komputer. 
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Dodawanie określonych sterowników 

Nasze środowisko ratunkowe oparte na WinPE 3.0 oferuje doskonałą obsługę sprzętu. Istnieje opcja dodawania 

sterowników dla określonego sprzętu za pomocą podręcznego okna dialogowego. 

Aby dodać sterowniki, wykonaj następujące czynności: 

1. Po zaakceptowaniu Umowy Licencyjnej wyświetli się uniwersalny program uruchamiający. Kliknij na Load 

Drivers. 

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 Open, aby zainicjować 

operację. 

 

 

 
Aby dowiedzieć się jak mapować udział sieciowy, przejdź do scenariusza Konfiguracja sieci. 

 

3. Pojawi się informacja, że operacja zakończyła się pomyślnie. Kliknij Yes, aby załadować kolejny sterownik lub No, 

aby zamknąć okno dialogowe. 

 

 

 

Nasze środowisko ratunkowe WinPE 3.0 oparte jest na 32 bitach, dlatego też należy 

dodawać 32-bitowe sterowniki. 
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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. Po zaakceptowaniu Umowy Licencyjnej wyświetli się uniwersalny program uruchamiający. Kliknij na Configure 

Network. 

2. W otwartym oknie dialogowym podaj adres IP, maskę sieciową, bramę domyślną itp. dla danego urządzenia 

sieciowego. 

 

3. Kliknij kartę Network drivers, aby mapować udział sieciowy. 

 

4. Kliknij Map Network Drive i podaj w otwartym oknie dialogowym wszystkie informacje potrzebne do 

mapowania udziału sieciowego:  
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 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 Connect as user na dole okna dialogowego, aby określić nazwę użytkownika i hasło dostępu 

do wybranego zasobu sieciowego, jeżeli to konieczne. 

Poprzez kliknięcie Disconnect Drive…, można usunąć istniejący zasób sieciowy, jeśli jest to konieczne. 

5. Kliknij na kartę Network identification, aby zmienić nazwę sieci komputera (wygenerowaną automatycznie) i 

nazwę grupy roboczej. 

 

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 Save to file, 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. 
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 Ping the specified host until stopped. Zaznacz tę opcję, aby wykonywać polecenie ping dla wybranego hosta 

przez czas nieokreślony; 

 Resolve addresses to hostnames. Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić nazwy hostów zamiast adresów IP. 

 Number of echo requests to send. 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 Start, gdy będziesz gotowy. 
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 Do not resolve addresses to hostnames. Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić nazwy hostów zamiast adresów 

IP. 

 Maximum number of hops to search for target. Domyślnie narzędzie wykonuje maksymalnie 30 

przeskoków, podczas wyszukiwania docelowego hosta, co można jednakże zmodyfikować. 

 Wait timeout milliseconds for each reply. Domyślnie narzędzie odczekuje 4 sekundy dla każdego 

komunikatu odpowiedzi echo. Jeśli nie zostanie on w tym czasie uzyskany, wyświetlana jest gwiazdka. 

Zapisywanie plików dziennika 

1. Po zaakceptowaniu Umowy Licencyjnej wyświetli się uniwersalny program uruchamiający. Kliknij na Log Saver. 

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 Next, aby kontynuować. 

 

 

Pliki dziennika nie zawierają żadnych poufnych informacji dotyczących ustawień systemu 

operacyjnego lub dokumentów użytkownika. 

3. Na następnej stronie wybierz w jaki sposób chcesz wysłać pliki dziennika: natychmiast na serwer FTP firmy 

Paragon w trybie automatycznym (zalecane) lub później ręcznie wysyłając na adres e-mail pomocy technicznej.  

 

Tryb automatyczny: 



48 

Copyright© 1994-2012 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Tryb ręczny: 

 

Nasza pomoc techniczna skontaktuje się z Tobą i pomoże rozwiązać wszystkie problemy. 

 
Funkcja ta jest dostępna również pod systemem operacyjnym Windows. 

 

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 zachowania: 

 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. 
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4. Nie mogę skopiować partycji. 

Może być wiele przyczyn takiego zachowania: 

- 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 w obszarze niezaalokowanym. Jeżeli na dysku nie ma 

niezaalokowanego 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 management, kod błędu 0x1100a. O co 

tutaj chodzi? 

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 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 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. 
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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 zachowania: 

- 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. 


