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Rozdzia 3.

Tworzenie kopii
bezpieczestwa plików
i innych ustawie
Pojcie kopii bezpieczestwa
Kopia bezpieczestwa (ang. backup) to proces zabezpieczania danych, polegajcy na
zrobieniu ich kopii i przechowywaniu jej w bezpiecznym miejscu, z moliwoci jej
pó niejszego przywrócenia.
Proces tworzenia kopii danych komputera pracujcego w warunkach domowych nie
jest skomplikowany — szczególnie jeli posiadasz system Windows 7. S jednak systemy (szczególnie rodowiska serwerowe), gdzie tworzona jest rónego rodzaju polityka wykonywania kopii zapasowych wraz z procedurami przywracania danych. Jest
to jednak odrbny temat, który nie bdzie poruszany w niniejszej publikacji.
W tej ksice zajmiesz si tworzeniem kopii bezpieczestwa umoliwiajcych zabezpieczenie danych w warunkach domowych lub redniej wielkoci firmie.
Kopia bezpieczestwa powinna by wykonywana zawsze wtedy, kiedy zmieniane s
dane, konfiguracja lub inne parametry pracy systemu. Powinna by wykonana przed
dokonaniem jakichkolwiek zmian sprztowych.
Podczas tworzenia kopii zapasowej moesz spotka si z trzema podstawowymi jej
rodzajami:
 kopia zapasowa pena,
 kopia zapasowa przyrostowa,
 kopia zapasowa rónicowa.
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Podczas tworzenia penej kopii zapasowej kopiowane s pliki, które wczeniej okrela uytkownik. Kopiowane s wszystkie pliki, bez wzgldu na to, czy plik zosta zmodyfikowany, czy nie, od czasu ostatniej kopii. Kopia pena tworzona jest zawsze za
pierwszym razem, kiedy uytkownik rozpoczyna archiwizacj swoich danych. Wymaga duej iloci miejsca i moe trwa bardzo dugo w zalenoci od iloci kopiowanych danych.
Kopia przyrostowa jest to kopia zawierajca tylko te pliki, które zostay utworzone
lub zmodyfikowane od momentu wykonania kopii normalnej lub ostatniej przyrostowej. Oznacza to, e nie s ponownie kopiowane pliki, które nie zmieniy si. Dziki
temu kopie tworzone s znacznie szybciej. Podczas odzyskiwania przywracana jest
kopia pena oraz zmienione pliki.
Ostatni rodzaj kopii to kopia rónicowa, która polega na wykonaniu penej kopii oraz
kopiowaniu plików zmienionych od czasu utworzenia kopii penej.
Podczas tworzenia kopii moesz wykorzysta wiele metod, programów i noników,
na które bd kopiowane dane. W warunkach domowych nie ma koniecznoci zakupu
skomplikowanych bibliotek tamowych lub macierzy dyskowych. Wystarczy zaopatrzy si np. w przenony dysk twardy z moliwoci podpicia do portu USB lub, jeli danych nie jest zbyt wiele, mona wykorzysta do tego celu pyty DVD. Wtedy konieczne jest posiadanie nagrywarki.

Jak czsto wykonywa kopie i jak je zabezpiecza
Tworzenie kopii i trzymanie ich na tym samym dysku komputera, tylko na innej partycji, nie ma wikszego sensu. Dysk twardy komputera zawiera bowiem mechaniczne
czci, które mog ulec uszkodzeniu (oczywicie najnowsze dyski SSD nie zawieraj
mechanicznych czci, jednak posiadaj elektroniczne ukady pamici, które równie
mog ulec zniszczeniu).
Kopie bezpieczestwa powinny by wykonywane codziennie (kopia przyrostowa lub
rónicowa). Jeeli jednak nie zmieniae adnych danych lub nie dokonywae innych
konfiguracji, mog by robione rzadziej.
Jeli posiadasz firmowy serwer, wtedy zalecane jest codzienne tworzenie kopii, np. po
zakoczonej pracy.
Zaleca si, aby kopia bya przechowywana na zewntrznych nonikach. Moe to by
wspomniany wczeniej dysk twardy, pyta DVD. W duych firmach dane przechowuje si na wielu dyskach zwanych macierzami lub wykorzystuje si biblioteki tamowe,
a dane nagrywane s na tamy magnetyczne.
Na rynku dostpnych jest wiele rónych produktów. Zakup odpowiedniego nonika
uzaleniony jest od potrzeb uytkowników oraz miejsca jego przeznaczenia.
Najczciej kopie tworzone s po zakoczonej pracy. Moesz przyj schemat, e tworzysz kopi bezpieczestwa zawsze o godzinie 22.00 kadego dnia. Jeli kopie two-
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rzone s na zewntrznym dysku, pamitaj, aby utworzy dziennik tworzonych kopii
z opisem, jakie dane zostay zarchiwizowane.
Oprócz kopii dziennych warto tworzy równie kopie tygodniowe (kopie gówne), które
bd zawieray zapis caego tygodnia. Najlepiej tworzy je w kady ostatni dzie tygodnia pracy i umieszcza na innym noniku ni kopie dzienne.
System Windows 7 umoliwia zautomatyzowanie caego procesu tak, aby nie musia
w nim uczestniczy. W dalszej czci rozdziau dowiesz si, jak wszystko skonfigurowa.
Pamitaj, aby kopie przechowywa w bezpiecznym miejscu. Jeli posiadasz komputer
domowy, moesz noniki umieci po prostu w innym pomieszczeniu. Jeli tworzysz
kopie firmowych danych, kopie najlepiej przechowywa w innym budynku.
Pamitaj, aby na czas transportu zabezpieczy noniki przed zalaniem, mechanicznym
uszkodzeniem i kradzie. Nie ma bowiem nic gorszego ni kradzie firmowych danych. Przed transportem naley zabezpiecza kopie hasem lub zaszyfrowa cay nonik. Bdzie o tym mowa w kolejnych rozdziaach.
Ostatni spraw, o której trzeba pamita, jest okresowe sprawdzanie poprawnoci
wykonywanych kopii. Nie moe mie miejsca sytuacja, w której próba odzyskania
danych nie powiedzie si.
Naley równie co jaki czas wykona prób przywrócenia danych z tworzonych kopii. Moesz to robi np. jeden raz w miesicu lub co kwarta.

Tworzenie kopii plików
w systemie Windows 7
Korzystanie z narzdzia tworzenia kopii w systemie Windows 7 umoliwia wykonanie
kopii plików i folderów oraz obrazu caego systemu. W pierwszej kolejnoci zajmiemy si tworzeniem kopii dokumentów. W dalszej czci zostanie opisana procedura
ich odzyskiwania. Kopia zostanie wykonana na zewntrznym dysku twardym, jednak
moliwe jest wykonanie kopii na innych nonikach.
Aby wykona kopi plików i folderów:
1. Kliknij menu Start i wpisz w polu wyszukiwania sowo kopia. Na górze paska

pojawi si pozycja Kopia zapasowa/Przywracanie (rysunek 3.1). Kliknij j
mysz, aby uruchomi kreatora.
2. Po pojawieniu si okna Kopia zapasowa/Przywracanie (rysunek 3.2) kliknij

pozycj Konfiguruj tworzenie kopii zapasowej.
3. System rozpocznie uruchamianie programu Kopia zapasowa systemu

Windows oraz pojawi si okno z paskiem postpu (rysunek 3.3). Jeli chcesz
utworzy kopi na zewntrznym noniku (np. przenonym dysku twardym),
powiniene go podczy, aby system móg go wykry.
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Rysunek 3.1.
Uruchamianie
kreatora tworzenia
kopii

Rysunek 3.2. Okno Kopia zapasowa/Przywracanie
Rysunek 3.3.
Odszukiwanie
urzdze
i uruchamianie
programu
Kopia zapasowa
systemu Windows
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4. W oknie Konfiguruj kopi zapasow (rysunek 3.4) powinien pojawi si

podczony zewntrzny dysk. Jeli nie widzisz go na licie, kliknij strzak
w lewym górnym rogu ekranu i spróbuj jeszcze raz. Jeli dysk zosta
poprawnie wykryty, zaznacz go, a nastpnie kliknij przycisk Dalej.
Rysunek 3.4.
Okno Konfiguruj
kopi zapasow

Aby wykona kopi na innym komputerze, moesz uy przycisku Zapisz
w sieci i wybra dowolny zasób sieciowy poprzez podanie adresu IP zdalnego
komputera. Pamitaj jednak, e opcja ta nie jest dostpna w wersji Home
systemu Windows 7.
5. W kolejnym kroku (rysunek 3.5) moesz wybra, co ma zawiera kopia

zapasowa. Najlepiej zaznaczy pole wyboru Pozwól mi wybra i samemu
okreli, jakie dane chcesz zarchiwizowa. Moesz te posuy si funkcj
Wybierz automatycznie (zalecane), wtedy system utworzy kopi folderów
domylnych. Kliknij Dalej.
6. Kolejne okno zawiera list dostpnych na dysku folderów i plików (rysunek 3.6).

Zaznacz pole wyboru przy katalogu, który chcesz zarchiwizowa. Nastpnie
odznacz pole wyboru Docz obraz systemu dysków, poniewa kopi suc
do przywrócenia dziaania caego systemu operacyjnego bdziemy wykonywa
pó niej. Teraz wykonamy kopi jedynie plików i folderów. Kliknij Dalej.
7. Pojawi si okno Przejrzyj ustawienia kopii zapasowej (rysunek 3.7). Znajd

si tam informacje na temat wybranych danych do archiwizacji. Aby ustawi
czstotliwo wykonywania kopii oraz ich godziny rozpoczcia, kliknij
pozycj Zmie harmonogram.
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Rysunek 3.5.
Wybór zawartoci
kopii zapasowej

Rysunek 3.6.
Wybór z listy folderów
i plików, które maj
zosta doczone
do kopii zapasowej

8. Nastpnie w oknie Jak czsto chcesz wykonywa kopi zapasow? (rysunek 3.8)

zaznacz pole wyboru Uruchamiaj wykonywanie kopii zapasowej zgodnie
z harmonogramem (zalecane). Z list rozwijanych wybierz: jak czsto ma
si wykonywa kopia, którego dnia oraz o której godzinie. Po ustawieniu
odpowiednich parametrów kliknij OK.
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Rysunek 3.7.
Okno przegldania
ustawie kopii
zapasowej

Rysunek 3.8.
Ustal parametry
czasowe wykonywania
kopii

9. Po powrocie do okna Kopia zapasowa/Przywracanie (rysunek 3.9) kliknij

przycisk Utwórz kopi zapasow teraz. Na ekranie pojawi si pasek postpu,
który bdzie Ci informowa o wykonywaniu kopii zapasowej.
W zalenoci od liczby kopiowanych folderów i plików oraz ich rozmiarów
tworzenie kopii moe trwa od kilku minut do kilkudziesiciu godzin.
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Rysunek 3.9. Tworzenie kopii zapasowej
10. Po ukoczeniu tworzenia kopii w oknie Kopia zapasowa/Przywracanie

pojawi si pozycja Nastpna kopia zapasowa (rysunek 3.10). Ponadto
przycisk Utwórz kopi zapasow teraz bdzie ponownie aktywny.

Rysunek 3.10. Zakoczenie tworzenia kopii zapasowej
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Pamitaj, aby po zakoczeniu tworzenia kopii zapasowej zabezpieczy nonik, na którym zostaa ona wykonana.

Przywracanie plików z kopii zapasowej
Na pewno zauwaye, e dokonaem archiwizacji folderu DANE znajdujcego si na
dysku lokalnym C. W pierwszej kolejnoci zmieni nazw tego folderu, aby zasymulowa jego usunicie (rysunek 3.11).

Rysunek 3.11. Zmiana nazwy folderu DANE

Aby przywróci zarchiwizowane pliki i foldery:
1. Otwórz okno Kopia zapasowa/Przywracanie (rysunek 3.12). Nastpnie kliknij

pozycj Wybierz inn kopi zapasow, aby przywróci z niej pliki.
2. W oknie Przywracanie plików (zaawansowane) wybierz z listy kopi, któr

chcesz przywróci (rysunek 3.13). Jeli wczeniej wykonae tylko jedn
kopi, na licie bdzie znajdowa si równie tylko jedna pozycja. Kliknij j.
Nastpnie kliknij przycisk Dalej.
3. W kolejnym oknie (rysunek 3.14), aby przywróci konkretne pliki lub foldery,

kliknij przycisk Przegldaj pliki lub przycisk Przegldaj foldery. Zaznacz
odpowiedni pozycj i kliknij Dalej.
Aby przywróci wszystkie pliki z kopii zapasowej, zaznacz pole wyboru
Wybierz wszystkie pliki z tej kopii zapasowej, nastpnie kliknij przycisk Dalej.
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Rysunek 3.12. Okno przywracania plików i folderów z zapisanej kopii
Rysunek 3.13.
Wybór kopii,
z której zostan
przywrócone pliki

4. Nastpnie musisz okreli, gdzie chcesz przywróci pliki. Zaznacz pole

wyboru W oryginalnej lokalizacji lub wybierz inn lokalizacj z listy
Przegldaj (rysunek 3.15). Kliknij przycisk Przywró, aby rozpocz
przywracanie.
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Rysunek 3.14.
Wybieranie plików
i folderów do
przywrócenia

Rysunek 3.15.
Wybór lokalizacji
dla przywracanych
plików

5. W tym momencie rozpocznie si proces przywracania plików (rysunek 3.16),

który moe potrwa od kilku minut do kilkudziesiciu godzin, w zalenoci
od liczby przywracanych plików i folderów. W oknie, które si pojawi,
moesz obserwowa pasek postpu.
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Rysunek 3.16.
Pasek postpu
przywracania plików

6. Po zakoczeniu przywracania na ekranie wywietli si komunikat Pliki

zostay przywrócone (rysunek 3.17). Kliknij przycisk Zakocz.
Rysunek 3.17.
Zakoczenie
przywracania plików

Przejd do miejsca, w którym powinny znale  si przywrócone pliki. W naszym zadaniu jest to dysk C, na którym pojawi si nowy folder o nazwie DANE (rysunek 3.18).
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Rysunek 3.18. Przywrócony folder

Tworzenie kopii zapasowej
systemu Windows 7
Tworzenie kopii zapasowej caego systemu, w odrónieniu od kopii tylko konkretnych
plików lub folderów, zawiera wszystkie informacje konieczne do odtworzenia caej
partycji, na której znajdowa si system operacyjny.
W przypadku tym kopiowana jest caa zawarto partycji, na której znajduje si zainstalowany system operacyjny. Kopiowane s równie ustawienia oraz zainstalowane
programy.
Jest to bardzo dobre rozwizanie, poniewa uytkownik w razie awarii nie musi instalowa i konfigurowa od nowa caego systemu operacyjnego. Pamitaj, e tworzenie
kopii systemu wymaga do duej przestrzeni dyskowej. W wikszoci przypadków
sam system operacyjny zajmuje okoo 20 GB. Warto przed rozpoczciem tworzenia
kopii sprawdzi, ile miejsca jest zajte na partycji, na której zainstalowany jest system
operacyjny.
Aby utworzy kopi zapasow systemu Windows 7:
1. W oknie Kopia zapasowa/Przywracanie kliknij pozycj Utwórz obraz

systemu (rysunek 3.19).
2. Pojawi si okno Tworzenie obrazu systemu (rysunek 3.20). Wybierz miejsce,

w którym zostanie utworzona kopia. Moesz utworzy j: na dysku twardym,
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Rysunek 3.19. Tworzenie kopii zapasowej systemu
Rysunek 3.20.
Wybór miejsca
dla kopii systemu

na dysku CD/DVD lub w udziale sieciowym. W naszym przykadzie kopia
zostanie utworzona na przenonym dysku twardym.
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Pamitaj, aby wczeniej podczy dysk do komputera, w przeciwnym wypadku nie
zostanie wykryty i wywietlony na licie urzdze . Jeli tak si stanie, kliknij przycisk Anuluj, wó dysk i rozpocznij tworzenie kopii od nowa.

Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa.
3. W kolejnym kroku zaznacz dyski, które chcesz uwzgldni w kopii systemu

(rysunek 3.21). Jeli posiadasz wicej partycji, to wszystkie z nich moesz
uwzgldni podczas robienia kopii. Ponisze okno zawiera bardzo istotne
informacje na temat iloci wymaganego oraz dostpnego miejsca na noniku.
Po zapoznaniu si z tymi danymi kliknij przycisk Dalej.
Rysunek 3.21.
Zazwyczaj kopia
systemu obejmuje
tylko partycj,
na której
zainstalowany
jest system.
Jest to najczciej
partycja C

4. Kolejne okno zawiera podsumowanie wybranych przez Ciebie parametrów

kopii (rysunek 3.22). Jeli wszystko si zgadza, moesz rozpocz jej
wykonywanie, naciskajc przycisk Rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej.
5. Podczas zapisywania kopii zapasowej moesz obserwowa pasek postpu

(rysunek 3.23).
6. Po ukoczeniu tworzenia kopii zapasowej systemu pojawi si okno

informacyjne (rysunek 3.24). Kliknij przycisk Zamknij, aby zakoczy
tworzenie kopii.
Pamitaj, aby nonik z zapisan kopi zapasow przechowywa w bezpiecznym miejscu.

Kup książkę

Poleć książkę

82

Backup i zarzdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrcznik

Rysunek 3.22.
Potwierdzenie
ustawienia kopii
zapasowej

Rysunek 3.23.
Pasek postpu
wykonywania kopii

Rysunek 3.24.
Zakoczenie tworzenia
kopii zapasowej
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Przywracanie systemu z kopii zapasowej
Podczas awarii systemu operacyjnego, np. w sytuacji, w której system operacyjny nie
chce si uruchomi, moesz rozpocz procedur odtwarzania sytemu z utworzonej
wczeniej kopii zapasowej. Konieczne bdzie posiadanie pyty instalacyjnej systemu
Windows.
Aby przywróci kopi systemu:
1. Wó do napdu pyt instalacyjn systemu operacyjnego.
2. Uruchom komputer. W trakcie jego uruchamiania powinien pojawi si

komunikat: Dowolny klawisz spowoduje rozruch z dysku CD lub DVD.
Nacinij wtedy dowolny klawisz.
Jeli komunikat nie pojawi si, przejd do ustawie BIOS i wcz bootowanie
z dysku CD.
3. Po kilku sekundach pojawi si okno kreatora instalacji (rysunek 3.25).

Po wybraniu odpowiedniego jzyka instalacji kliknij przycisk Dalej.
Rysunek 3.25.
Okno kreatora
instalacji

4. W kolejnym oknie (rysunek 3.26) kliknij pozycj Napraw komputer.
5. System rozpocznie proces przeszukiwania podczonych dysków oraz

dostpnych partycji w poszukiwaniu aktualnej kopii systemu. Na ekranie
bdzie widoczne okno Opcje odzyskiwania systemu (rysunek 3.27). Pamitaj,
aby podczy nonik, na którym wczeniej utworzona zostaa kopia.
6. Po zakoczeniu przeszukiwania w oknie Opcje odzyskiwania systemu zaznacz

pole wyboru Przywró komputer przy u yciu utworzonego wczeniej obrazu
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Rysunek 3.26.
Kliknij pozycj
Napraw
komputer,
aby rozpocz
procedur
przywracania
kopii systemu

Rysunek 3.27.
Odszukiwanie
aktualnej kopii
systemu

systemu (rysunek 3.28). Umoliwi Ci to samodzielne odszukanie utworzonej
wczeniej kopii systemu. Aby przej dalej, kliknij przycisk Dalej.
7. W oknie Wybierz kopi zapasow obrazu systemu (rysunek 3.29) zaznacz pole

wyboru Wybierz obraz systemu oraz kliknij przycisk Dalej. Zaznaczenie tej
opcji umoliwi wybranie konkretnej kopii. Zaznaczenie pierwszej pozycji,
U yj najnowszego dostpnego obrazu systemu (zalecane), przywróci kopi
„najmodsz”.
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Rysunek 3.28.
Samodzielne
odszukanie
utworzonej
wczeniej
kopii systemu

Rysunek 3.29.
Zaznaczenie pola
Wybierz obraz
systemu
pozwoli Ci
na samodzielne
wybranie
okrelonej
kopii systemu

8. W kolejnym oknie pojawi si dostpne na danym noniku wersje utworzonych

wczeniej kopii systemu (rysunek 3.30). Zaznacz kopi, któr chcesz
przywróci, a nastpnie kliknij przycisk Dalej.
9. W kolejnym oknie moesz wybra bardziej szczegóow kopi o konkretnej

dacie i godzinie (rysunek 3.31). Po zaznaczeniu waciwej kliknij Dalej.
10. Kolejne okno kreatora (rysunek 3.32) umoliwia wybranie dodatkowych

parametrów przywracania. Moesz m.in. sformatowa dodatkowe partycje.
Zalecam pozostawienie domylnych ustawie i kliknicie przycisku Dalej.
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Rysunek 3.30.
Lista dostpnych
kopii

Rysunek 3.31.
Okno wyboru
kopii do
przywrócenia

11. Kreator wywietli podsumowanie (rysunek 3.33). Kliknij przycisk Zakocz,

aby rozpocz przywracanie.
12. Pojawi si okno ostrzegajce przed konsekwencjami przywracania systemu.

Jeli jeste pewien wszystkich wprowadzonych wczeniej informacji
i parametrów, kliknij Tak (rysunek 3.34).
13. Kreator rozpocznie procedur odtwarzania systemu. Pojawi si okno

z paskiem postpu (rysunek 3.35). Operacja ta moe trwa od kilku minut
do kilkunastu godzin, w zalenoci od iloci danych do przywrócenia.
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Rysunek 3.32.
Wybór
dodatkowych
ustawie

Rysunek 3.33.
Podsumowanie

Rysunek 3.34.
Mo esz przerwa
procedur
odtwarzania,
klikajc Nie
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Rysunek 3.35.
Pasek postpu
odtwarzania
danych

14. Po ukoczeniu przywracania systemu pojawi si okno informujce

o koniecznoci zrestartowania komputera (rysunek 3.36). Kliknij przycisk
Uruchom ponownie lub odczekaj kilka sekund, a system samoczynnie si
zrestartuje.
Rysunek 3.36.
Ponowne
uruchomienie
systemu

Wyjmij pyt instalacyjn oraz dysk, na którym znajdowaa si kopia. System powinien
zosta przywrócony z kopii i dziaa poprawnie.
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Tworzenie kopii zapasowych
za pomoc programu Norton Ghost 15
Program Norton Ghost 15 jest produktem firmy Symantec. Firma ta specjalizuje si
w programach antywirusowych, zabezpieczajcych i chronicych dane znajdujce si
na dysku.
Przez wiele lat program Ghost by nieustannie ulepszany i rozbudowywany. Przedstawiona wersja bardzo dobrze dziaa w rodowisku Windows 7 oraz w pozostaych wersjach tego systemu.
Norton Ghost umoliwia automatyzacj procesu kopii bezpieczestwa danych na dysku.
Moesz sam dostosowa parametry tworzenia kopii lub pozwoli na automatyczne dobranie ustawie. Jest bardzo rozbudowanym narzdziem, wspierajcym szyfrowanie
dostpne w systemie Windows 7 (Bitlocker) oraz technologi Blu-ray.
Program Norton Ghost 15 jest komercyjnym odpowiednikiem narzdzia Kopia zapasowa opisanego wczeniej. Posiada jednak znacznie wiksz funkcjonalno, jest szybszy i pozwala na wiksz swobod dziaania.
Po zakupie programu uytkownik otrzymuje wraz z pyt instalacyjn specjalnie przygotowany nonik, z którego mona wykona kopi zapasow systemu lub przywróci
gotowy obraz bez instalacji programu na dysku. Wystarczy woy do napdu pyt
i uruchomi komputer.

Instalacja programu
Aby zainstalowa program Norton Ghost 15:
1. Uruchom program instalacyjny (rysunek 3.37).
Rysunek 3.37.
Okno rozpoczcia
instalacji programu
Norton Ghost
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2. Po kilku sekundach pojawi si okno Umowa licencyjna (rysunek 3.38).

Zapoznaj si z warunkami umowy. Zaznacz pole wyboru Akceptuj warunki
i postanowienia Umowy Licencyjnej i kliknij przycisk Zainstaluj teraz.
Rysunek 3.38.
Okno Umowa
Licencyjna

3. Instalator rozpocznie dziaanie, a na ekranie pojawi si okno z paskiem

postpu procesu instalacji (rysunek 3.39).
Rysunek 3.39.
Postp instalacji

4. Sam proces instalacji programu trwa kilka minut i jest w peni

zautomatyzowany. Po jego ukoczeniu pojawi si okno informacyjne
(rysunek 3.40). Jeli nie jeste zainteresowany czytaniem poinstalacyjnego
pliku tekstowego, odznacz pole wyboru Poka plik readme i kliknij przycisk
Zakocz.
5. Aby zakoczy instalacj, kreator poinformuje Ci o koniecznoci ponownego

uruchomienia systemu (rysunek 3.41). Kliknij przycisk Tak.
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Rysunek 3.40.
Zakoczenie instalacji

Rysunek 3.41.
Ponowne
uruchomienie
systemu

6. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawi si okno powitalne programu

Norton Ghost (rysunek 3.42). Zapoznaj si z wywietlonymi informacjami,
a nastpnie kliknij przycisk Dalej.
Rysunek 3.42.
Okno powitalne

7. Po przejciu dalej pojawi si okno z prob o podanie klucza licencyjnego.
8. Jeli prawidowo podae klucz, w oknie Dzikujemy (rysunek 3.43) odznacz

pole wyboru Uruchom okno dialogowe Prosta konfiguracja i kliknij przycisk
Zakocz, aby zakoczy dziaanie kreatora.
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Rysunek 3.43.
Ukoczenie
konfiguracji
Norton Ghost

9. Program samoczynnie zostanie uruchomiony (rysunek 3.44).
Rysunek 3.44.
Okno gówne
programu

Tworzenie kopii zapasowej
Po zainstalowaniu programu Norton Ghost moesz w bardzo atwy sposób wykona
obraz caego systemu wraz z przechowywanymi na dysku danymi. Cay proces moe
zosta zautomatyzowany i wykonywany w okrelone dni i godziny.
Aby wykona kopi zapasow i ustawi harmonogram wykonywania kopii:
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1. W oknie gównym programu Norton Ghost kliknij pozycj Kreator

definiowana kopii zapasowej. Nastpnie pojawi si okno Prosta konfiguracja
(rysunek 3.45), w którym kliknij przycisk Niestandardowy…. Pozwoli Ci to
na dobranie wasnych parametrów wykonywania kopii zapasowej.
Rysunek 3.45.
Konfiguracja kopii
zapasowych

2. W oknie Kreator definiowania kopii zapasowej - zapraszamy! (rysunek 3.46).

Zaznacz pole wyboru Utwórz kopi zapasow mojego komputera (zalecane).
Kliknij Dalej.
Rysunek 3.46.
Okno kreatora
definiowania
kopii zapasowej
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3. W nastpnym oknie (rysunek 3.47) wybierz dyski, które maj zosta

uwzgldnione podczas wykonywania kopii bezpieczestwa. Nastpnie
kliknij przycisk Dalej.
Rysunek 3.47.
Wybór partycji,
które zostan
uwzgldnione
w kopii zapasowej

4. W oknie Typ punktu przywracania (rysunek 3.48) wybierz pozycj Zestaw

punktu przywracania (zalecane). Punkt przywracania bdzie zawiera tylko
dane przyrostowe zmian dokonanych od momentu utworzenia kopii.
Rysunek 3.48.
Okno wyboru punktu
przywracania
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W przypadku wybrania pozycji Niezale ny punkt przywracania tworzona
kopia bdzie zawsze niezalena od pozostaych. Pierwsza pozycja jest
zalecana, poniewa zajmuje mniej czasu i zuywa mniej przestrzeni
dyskowej. Kliknij przycisk Dalej.
5. W kolejnym oknie Lokalizacje docelowe kopii zapasowej (rysunek 3.49)

wska docelowe miejsce, w którym zostanie wykonana kopia. Moesz uy
przycisku Przegldaj, aby odszuka wybran lokalizacj. Kliknij Dalej,
aby przej do nastpnego kroku.
Rysunek 3.49.
Wybór lokalizacji
docelowej kopii
zapasowej

6. Po wybraniu lokalizacji w oknie Alias dysku zewntrznego moesz ustali

now nazw dysku. Nadaj tak nazw, aby jednoznacznie kojarzya si
z tworzon kopi (rysunek 3.50). Kliknij OK.
Rysunek 3.50.
Podaj nazw dla dysku
zewntrznego

7. W oknie Opcje, które si pojawi (rysunek 3.51), ustal dowoln nazw w polu

Nazwa:. W polu Kompresja: wybierz pozycj Standardowy (zalecane).
Moesz w polu Opis doda krótk informacj na temat tworzonej kopii.
Kliknij Dalej, aby kontynuowa konfiguracj.
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Rysunek 3.51.
Wybór pozostaych
opcji

8. Po przejciu do okna Czas kopii zapasowej (rysunek 3.52) wybierz dni

tygodnia oraz czas automatycznego uruchomienia tworzenia kopii zapasowej.
Moesz okreli równie czstotliwo, z jak punkt przywracania bdzie
tworzony. Domylnie jest to raz w tygodniu.
Rysunek 3.52.
Ustal czas oraz
czstotliwo
wykonywania kopii

9. Kliknij przycisk Dalej.
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10. W ostatnim oknie kreatora (rysunek 3.53) pojawi si podsumowanie

wybranych wczeniej funkcji. Zapoznaj si z nimi i zaznacz pozycj
Uruchom kopi zapasow teraz. Nastpnie kliknij przycisk Zakocz.
Rysunek 3.53.
Podsumowanie
wybranych opcji

11. Tworzenie kopii zapasowej zostanie automatycznie uruchomione, a na ekranie

bdzie widoczne okno postpu (rysunek 3.54).
Rysunek 3.54.
Postp i wydajno

Pamitaj, e w zalenoci od iloci kopiowanych danych cay proces
tworzenia kopii moe trwa nawet kilka godzin.

Kup książkę

Poleć książkę

98

Backup i zarzdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrcznik
12. Zakoczenie tworzenia kopii zapasowej zostanie zasygnalizowane

odpowiednim komunikatem (rysunek 3.55). Kliknij przycisk Zamknij,
aby powróci do okna gównego programu Norton Ghost.
Rysunek 3.55.
Zakoczenie tworzenia
kopii zapasowej

13. W oknie gównym pojawi si zielona ikona informujca o utworzeniu nowej

kopii zapasowej (rysunek 3.56).
Rysunek 3.56.
Okno gówne
programu
po zakoczeniu
tworzenia kopii
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Przywracanie danych z kopii bezpieczestwa
Aby przywróci utworzony wczeniej obraz systemu, moesz uczyni to z poziomu
uruchomionego systemu operacyjnego. W dalszej czci zostaniesz jednak poproszony
o woenie specjalnie przygotowanej pyty bootujcej (jest doczona do pyty z programem) oraz ponowne uruchomienie komputera.
Aby odtworzy obraz partycji:
1. Uruchom program Norton Ghost i w oknie gównym programu kliknij

pozycj Przywró mój komputer.
2. W oknie Przywró mój komputer (rysunek 3.57) wybierz utworzony

wczeniej obraz, który chcesz przywróci. Kliknij przycisk Przywró teraz,
aby rozpocz proces odzyskiwania.
Rysunek 3.57.
Wybór punktu
przywracania

3. Na ekranie pojawi si Zestawienie przywracania (rysunek 3.58). W oknie

znajduj si informacje na temat tego, które dane zostan przywrócone.
Kliknij przycisk OK.
4. W kolejnym oknie kliknij Tak, aby na pewno przywróci dane (rysunek 3.59).
5. Program rozpocznie proces przywracania, a na ekranie pojawi si okno

z paskiem postpu (rysunek 3.60).
6. Jeli uruchomie odzyskiwanie z poziomu systemu Windows, wówczas po

kilku sekundach pojawi si okno informujce o niemonoci przeprowadzenia
tej operacji w rodowisku Windows (rysunek 3.61). Kliknij przycisk Tak,
jeli chcesz kontynuowa.
7. W kolejnym oknie informacyjnym zostaniesz poproszony o woenie pyty

CD z programem bootujcym (rysunek 3.62). Uczy to, nastpnie kliknij OK
i uruchom ponownie komputer.
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Rysunek 3.58.
Podsumowanie
wybranych opcji

Rysunek 3.59.
Okno Przywró mój
komputer

Rysunek 3.60.
Postp przywracania

8. W trakcie uruchamiania komputera pojawi si komunikat Press any key

to boot from CD or DVD (rysunek 3.63). Kliknij dowolny klawisz,
aby uruchomi komputer z pyty CD.
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Rysunek 3.61.
Okno informujce
o koniecznoci
przejcia do
rodowiska
przywracania

Rysunek 3.62.
Okno informacyjne

Rysunek 3.63.
Nacinij dowolny klawisz,
aby system wystartowa,
wykorzystujc
wo ony nonik

Jeli komunikat nie pojawi si, sprawd ustawienia BIOS odpowiedzialne
za moliwo startu systemu z pyty CD.
9. Po kilku sekundach program Norton Ghost rozpocznie samoczynnie

przywracanie wszystkich zadeklarowanych wczeniej danych. Na ekranie
pojawi si okno z paskiem postpu (rysunek 3.64).
Rysunek 3.64.
Rozpoczcie
przywracania
danych

Po zakoczeniu przywracania komputer zostanie ponownie uruchomiony z przywróconymi danymi.
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Skorowidz
.avi, 11
.bat, 11
.bmp, 11
.cmd, 11
.com, 11
.doc, 11
.dot, 11
.eml, 11
.htm, 11
.html, 11
.jpg, 11
.mov, 11
.mp3, 11
.mpg, 11
.nrg, 11
.pdf, 11
.png, 11
.pst, 12
.rar, 12, 174
.swf, 12
.temp, 12
.tiff, 12
.tmp, 12
.txt, 12
.wav, 12
.wma, 12
.xls, 12
.zip, 12
7-Zip, 189
dekompresja plików, 191, 192, 193
kompresowanie, 190, 191
pobieranie i instalacja, 56, 57, 58

Kup książkę

A
Acronis Disk Director, 254
instalacja, 254, 255, 256, 257, 258
tworzenie dysku startowego, 262, 263, 264,
265, 266
zmiana rozmiaru partycji, 258, 259, 260, 261,
262
Advanced Archive Password Recovery, 180
amanie hasa, 183, 185, 186
pobranie i instalacja, 181, 182, 183
Advanced RAR Repair, 188, 189
archiwizacja, 55
archiwum
naprawa uszkodze, 187, 188
odzyskiwanie hasa, 180
otwieranie, 62, 63
rozpakowywanie, 179, 180, 191, 192, 193
samorozpakowujce, 174
zabezpieczanie hasem, 64, 177, 178
atrybuty pliku, 12, 13
sprawdzanie, 13
tylko do odczytu, 12
ukryty, 12

B
backup, Patrz archiwizacja
baza sownikowa, 185
bit, 9
BitLocker, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Brute-force, 185

Poleć książkę

274

Backup i zarzdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrcznik

C
cd .., polecenie, 42
cd \, polecenie, 42
cd, polecenie, 41
copy, polecenie, 42

D
dane
defragmentacja, 267, 268, 269
fragmentacja, 266
naprawcze, 175
odzyskiwanie, 103, 104
defragmentacja, 267, 268, 269
Defragmentator dysków, 267
del, polecenie, 42
dir, polecenie, 42
dokumenty, tworzenie kopii, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75
Dropbox, 43
bezporednie pobieranie, 54, 55
Events, zakadka, 49
Files, zakadka, 49
GetStarted, zakadka, 49
Help, zakadka, 49
instalacja, 45, 46, 47, 48
konfiguracja, 49
menu programu, 50
pobieranie programu, 44, 45
Preferences, 50
prdko przesyania, 51
Sharing, zakadka, 49
synchronizacja danych tego samego konta, 52
synchronizacja folderu wspódzielonego, 52
tworzenie folderu wspódzielonego, 52, 53
zakadanie konta, 43, 44
dysk twardy, 103

E
Eraser, 157
instalacja, 158, 159, 160, 161
usuwanie danych, 161, 162, 163
zamazywanie pustego miejsca, 163, 164, 165

F
FAT32, system plików, 12
file, Patrz pliki
foldery, 14
jednoczesna zmiana nazw, 39
porównywanie, 37, 38

Kup książkę

przywracanie z kopii zapasowej, 75, 76, 77,
78, 79
sprawdzenie liczby plików, 9
synchronizowanie, 42
Total Commander, 18
tworzenie, 15
tworzenie kopii, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
udostpnianie, 33, 36
uprawnienia, 27, 28, 29, 30, 31
formatowanie, 103, 166, 167, 168
fragmentacja danych, 266
FreeNAS, 196
instalacja na maszynie wirtualnej, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220
konfiguracja, 223
pobieranie, 196, 197
przegldanie udostpnionych zasobów, 237
serwer FTP, 235, 236
statystyki, 229, 230
tworzenie nowego uytkownika, 225, 226
tworzenie nowej grupy, 227, 228
tworzenie wolumenu dyskowego, 230, 231
udostpnianie wolumenu, 234, 235
uruchamianie, 220, 221, 222
usuga przegldania plików, 235, 236
waciwoci systemu, 229
zmiana danych uytkownika, 224, 225
zmiana jzyka, 223, 224
zmiana uprawnie, 231, 232, 233

G
Gutmann, Peter, 164

H
hard disk, Patrz dysk twardy

I
indeksowanie plików, 16

K
katalogi
porównywanie, 37, 38
sprawdzenie liczby plików, 9
katalogowanie plików, 13, 15
kompresowanie, 169
7-Zip, 190, 191
WinRAR, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178
konta uytkowników, 31
tworzenie, 31

Poleć książkę

Skorowidz

275

kopia bezpieczestwa, 67
czsto wykonywania, 68
Norton Ghost 15, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
pena, 67, 68
przechowywanie, 69
przyrostowa, 67, 68
przywracanie plików, 75, 76, 77, 78, 79
przywracanie systemu, 83, 84, 85, 86, 87, 88
rónicowa, 67, 68
systemu Windows 7, 79, 80, 81, 82
tworzenie, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
wykorzystanie serwera NAS, 239, 240, 241
kopia zapasowa, Patrz kopia bezpieczestwa
kopiowanie, 16
kryptografia, 121
metody podstawieniowe, 121
metody przestawne, 121

M
mapowanie zdalnego folderu, 237, 238
maszyna wirtualna, 198, 202
instalacja FreeNAS, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 217, 218, 219, 220
tworzenie, 202, 203, 204, 205, 206, 208
uruchamianie FreeNAS, 220, 221, 222
md, polecenie, 41
menedery plików, 18
move, polecenie, 42

N
NAS, 195
Network Attached Storage, Patrz NAS
Norton Ghost 15, 89
instalacja, 89, 90
kopia bezpieczestwa z wykorzystaniem NAS,
241, 242, 243, 244
przywracanie danych, 99, 100, 101
tworzenie kopii zapasowej, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98

O
odzyskiwanie danych, 103, 104
Recover My Files, 113, 117, 118, 119, 120
Recuva, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113

Kup książkę

P
partycje
rozszerzanie, 250, 251, 252
tworzenie, 246, 247, 248, 249, 250
zmiana rozmiaru za pomoc Acronis Disk
Director, 258, 259, 260, 261, 262
zmniejszanie, 252, 253
partycjonowanie, 245
pliki, 9
atrybuty, 12, 13
bezpieczne usuwanie, 157, 161, 162, 163
indeksowanie, 16
jednoczesna zmiana nazw, 38, 39, 40
katalogowanie, 13, 15
kopiowanie, 16
nazwa, 11
przenoszenie do folderu, 15, 16
przywracanie z kopii zapasowej, 75, 76, 77,
78, 79
rozszerzenia, 9, 11, 12
synchronizowanie, 42
Total Commander, 18
tworzenie, 14
tworzenie kopii, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
udostpnianie, 33
uprawnienia, 27, 28, 29, 30, 31
wyszukiwanie, 16, 17, 18
polecenia wiersza polece, 40, 41
cd, 41
cd .., 42
cd \, 42
copy, 42
del, 42
dir, 42
md, 41
move, 42
rd, 41
ren, 42
przecignij i upu, metoda, 16

R
rd, polecenie, 41
Recover My Files, 113
odzyskiwanie danych, 117, 118, 119, 120
pobieranie i instalacja, 113, 114, 115, 116, 117
Recuva, 104
instalacja, 104, 105, 107, 108
przywracanie danych, 108, 109, 110, 111, 112,
113

Poleć książkę

276

Backup i zarzdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrcznik

ren, polecenie, 42
rozszerzenia plików, 9, 11
avi, 11
bat, 11
bmp, 11
cmd, 11
com, 11
doc, 11
dot, 11
eml, 11
htm, 11
html, 11
jpg, 11
mov, 11
mp3, 11
mpg, 11
nrg, 11
pdf, 11
png, 11
pst, 12
rar, 12, 174
sprawdzanie, 12
swf, 12
temp, 12
tiff, 12
tmp, 12
txt, 12
wav, 12
wma, 12
xls, 12
zip, 12

S
Scandisk, 270
skanowanie dysku, 269, 270, 271
skrypt, 55
tworzenie, 58, 59
umieszczanie w harmonogramie zada, 60, 61
uruchamianie, 59, 60
SSD, dyski, 103
synchronizowanie, 42
system plików FAT32, 12
szyfrowanie, 121
BitLocker, 122, 123, 124, 125, 126, 127
TrueCrypt, 122, 127, 131, 132, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146

Kup książkę

T
Total Commander, 18
Edycja, przycisk, 23
foldery udostpniane w sieci, 36, 37
jednoczesna zmiana nazw wielu plików, 40
Kopiowanie, przycisk, 24
pobieranie i instalacja, 18, 19, 20, 22
Podgld, przycisk, 23
podstawowe funkcje, 23
porównywanie katalogów, 37, 38
PowerPack, 18
tworzenie folderu, 25
Usu, przycisk, 24
UtwKat, przycisk, 24
Zakocz, przycisk, 24
zarzdzanie plikami i folderami, 18
zmiana nazwy pliku, 26
ZmPrzes, przycisk, 24
TrueCrypt, 122, 127
montowanie zaszyfrowanej partycji, 149, 150
pyta ratunkowa, 138, 139
pobieranie i instalacja, 127, 128, 129, 130
szyfrowanie dysku przenonego, 150, 151,
152, 154, 155, 156
szyfrowanie partycji niesystemowej, 143, 144,
145, 146
szyfrowanie partycji systemowej, 131, 132,
134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143
zmiana jzyka na polski, 131, 132

U
udostpnianie w sieci, 33, 36
uprawnienia, 27, 28, 30, 31
dziedziczenie, 28, 29
nadawanie, 28, 31

V
VirtualBox, 198
instalacja FreeNAS, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 217, 218, 219, 220
pobieranie i instalacja, 198, 199, 200, 201, 202
tworzenie wirtualnej maszyny, 202, 203, 204,
205, 206, 208
uruchamianie FreeNAS, 220, 221, 222

Poleć książkę

Skorowidz

277

W
wiersz polece, 40
podstawowe polecenia, 40, 41
WinRAR, 169
kompresowanie danych, 169, 173, 174, 175,
176
naprawa uszkodzonego archiwum, 187, 188
pobieranie i instalacja, 170, 171, 172, 173
rozpakowywanie archiwów, 179, 180
zabezpieczanie hasem, 177, 178
wirtualizacja, 197
wyszukiwanie plików, 16, 17
parametry wyszukiwania, 18

Kup książkę

Z
Zettabyte File System, Patrz ZFS
ZFS, 196
znak zachty, 41

Poleć książkę

278

Kup książkę

Backup i zarzdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrcznik

Poleć książkę

