اهَس في آٍسی اطالػات ٍ تَسؼِ سیستنّا ٍ -احذ اًفَسهاتیک

آموزش گام به گام تهیه دیسک پشتیبان
نوشتن اطالعات روی دیسک توسط برنامه Nero
تالیف :
مهدی ریزوندی
مسئول نرمافزار و طراحی سیستم
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دس دًیای حاضش اّویت دادُ ّا ٍ ًگْذاسی آًْا اص ّیچ فشد آگاّی پَضیذُ ًیست ٍ ّوِ ها کن ٍ تیص تا اّویت
ًگْذاسی ایي سشهایِ تا اسصش آضٌایی داسین .حتی هوکي است تجشتِ ٍ خاطش ُ تسیاس تذی ًیض دس ایي خػَظ دس رّي ها
ًمص تستِ تاضذ  .یکی اص هطخػِ ّای اهٌیت اطالػات دس دستشس تَدى اطالػات است ٍ دس ّویي ساستا تْیِ ًسخِ ّای
پطتیثاى تسیاس حائض اّویت تَدُ ٍ یکی اص کٌتشلْای اساسی دس سیستن هذیشیت اهٌیت اطالػات هیتاضذ .دس ایي همالِ
آهَصشی لػذ داسین تِ ضوا تْیِ ًسخُ ّای پطتیثاى ٍ ًحَُ ًَضتي اطالػات سٍی دیسک سا آهَصش دّین .تشای ایي هٌظَس
سیستن ضوا حتوا تایذ داسای دسایَ  CD/DVDتا لاتلیت ًَضتي ( )Writeتِ ّوشاُ ًشم افضاس ًَضتي دیسک تِ ًام Nero
 Burning Romتاضذ.
تا تَجِ تِ ایٌکِ بسٍی کلیِ سیستن ّای کاسی هَجَد دس ضشکت کِ داسای دسایَ تا لاتلیت ًَضتي ّستٌذً ،شمافضاس
ً Neroػة ضذُ است ،تشاحتی هیتَاًیذ هشاحل صیش سا جْت تْیِ پطتیثاى اص فایلْای خَد دًثال کٌیذ.
دس ایي همالِ آهَصضی هٌظَس اص کلوِ دیسک DVD ٍ CD ،است.

دس ٌّگام رخیشُ ساصی فایلْا ٍ ساخت پَضِّا حتوا اص اساهی اًگلیسی استفادُ ًواییذ تا دس صهاى ًَضتي دیسک تا
هطکل ػذم پطتیثاًی ًام تؼضی اص فایلْای فاسسی هَاجِ ًطَیذ.
پیطٌْاد هیگشدد ،فایلْای خَد سا تا رکش تاسیخ دس ًام رخیشُ ًنٍدُ یا فایلْا سا دس پَضِّایی تا تاسیخ هطخع ًگْذاسی
ًواییذ تا دس صهاى تْیِ فایلْای پطتیثاى اص فایلْای لثلی پطتیثاى هجذد تْیِ ًٌواییذ.
دلت ًواییذ کِ فمط اطالػاتی سا اص هجوَػِ اطالػات ضشکت هَسد کپی تشداسی یا پطتیثاى گیشی لشاس دّیذ کِ لثالً
هجَص آى تَسط همام هجاص غادس ضذُ تاضذ.

اطالػاتی کِ هی خَاّیذ اص آًْا ًسخِ پطتیثاى تْیِ ًواییذ هوکي است تِ دٍ ضکل هَجَد تاضٌذ ،اٍل اطالػاتی کِ
سٍی سیستن ّای کاهیپَتشی رخیشُ ضذُ است ٍ دٍم اطالػاتی کِ سٍی یک دیسک دس حال حاضش ٍجَد داسد  .تِ ّویي
دلیل دٍ سٍش تْیِ دیسک پطتیثاى پیص سٍ داسین  .اٍل تْیِ دیسک اص اطالػات سٍی سیستن ٍ دٍم تْیِ دیسک دٍم یا تِ
ػثاستی کپی دیسک.
اجرای بروامه :Nero Start Smart
اتتذا تشًاهِ  Nero Start Smartسا اص هسیش صیش اجشا ًواییذ  ( :تشای ایي هٌظَس هیتَاًیذ اص آیکي هَجَد تشٍی
هیضکاس ٍیٌذٍص استفادُ ًواییذ) ٍ .دس غَست ػذم ٍجَد آیکَى تشًاهِ هیتَاًیذ اص هسیش صیش تشًاهِ سا اجشا ًواییذ:

تصًیر  - 1آیکًن بروامه Nero Start Smart

2

اتتذا هٌَی  Startسا تاص ًوَدُ ،سپس اص هٌَی  All Programsپَضِ  Nero 7 Premiumسا یافتِ ٍ آى هٌَ سا ًیض
تاص ًواییذ دس داخل پَضِ  Nero 7 Premiumگضیٌِ  Nero Start Smartسا اًتخاب ًواییذ (تػَیش  .)2دس ایي حالت
تشًاهِ  Nero Start Smartتاص هیضَد( .تػَیش .)3
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تصًیر  - 2مسیر اجرای بروامه Nero Start Smart

پس اص اجشای تشًاهِ ًَ Nero Start Smartع دیسک سا اًتخاب ًواییذ ( CDیا )DVD
اًتخاب ًَع دیسک

اًَع هختلف دیسک جْت تْیِ
(غَتی ،تػَیشی ،اطالػاتی ٍ) ...

اًتخاب سٍش تْیِ دیسک پطتیثاى

تصًیر  - 3فرم اصلی بروامه Nero Start Smart

3

سپس اص اًَاع دیسک Data ،سا اًتخاب ًواییذ (جْت ًَضتي دادُ ّای هختلف تا کاستشد پطتیثاى گیشی)
پس اص اًتخاب ًَع هحتَیات ،هیتَاًیذ اص دٍ گضیٌِ  Make Data CDیا  Copy CDاستفادُ ًواییذ.
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الف) :Make Data CD

جْت رخیشُ ساصی اطالػات هختلف تشٍی دیسک ،کِ ایي اطالػات هیتَاًیذ ضاهل فایلْای ،Excel ،Word
غَتی ،تػَیشی ،ػکس ،تشًاهِ ٍ  ...تاضذ.
تا اًتخاب ًَع  ،Dataهیتَاًیذ فایلْای غَتی سا ًیض اًتخاب ًواییذ( .جْت ایجاد دیسکْای غَتی اص ًَع )mp3

پس اص اًتخاب ایي گضیٌِ ،تشًاهِ  Nero Expressتاص ضذُ کِ تشًاهِ ای سشیغ تا حذالل تٌظیوات جْت ًَضتى
دیسک هیتاضذ( .تػَیش .)4
اٍلیي لذم پس اص اًتخاب ًَع ،اضافِ ًوَدى فایلْایی است کِ ضوا لػذ داسیذ تشٍی دیسک رخیشُ ًواییذ .تشای ایي
هٌظَس تا استفادُ اص دکوِ  Addهیتَاًیذ فایلْای خَد سا تِ لیست جْت ًَضتي سٍی دیسک اضافِ ًواییذ .کِ دس ایي
حالت فشم اًتخاب فایل (تػَیش ً )5وایص دادُ هیضَد.

تصًیر  - 4فرم اوتخاب فایل در بروامه Nero Expres

دس پٌجشُ تاص ضذُ هسیش فایلْای خَد سا اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس فایلْا سا تِ لیست اضافِ ًواییذ .

4
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تصًیر  - 5فرم اوتخاب فایل

پس اص اًتخاب فایلْا ٍ اضافِ ًوَدى آًْا هیتَاًیذ پٌجشُ فَق سا تستِ ٍ تِ پٌجشُ لثلی تاص گشدیذ.
حجن فایلْای اًتخاب ضذُ دس تخص صیشیي پٌجشُ ،هحتَیات دیسک ًوایص دادُ ضذُ است  .دلت ًواییذ کِ ایي
هیضاى ًثایذ اص خط لشهض ػثَس ًوایذ.
دس غَستی کِ حجن فایلْا اص ظشفیت دیسک هَسد ًظش تیطتش تاضذ ،ػول ًَضتي فایلْا غَست ًخَاّذ پزیشفت.
پس اص اتوام ایي هشحلِ تا اًتخاب گضیٌِ  Nextتِ هشحلِ تؼذی تشٍیذ( .تػَیش .)6

تصًیر  - 6فرم تىظیمات ي وًضتن اطالعات ريی دیسک

5
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دیسک خام سا دس دسایَ لشاس دّیذ ٍ هشاحل تؼذی سا اداهِ دّیذ
ًَضتي اطالػات سا اػوال ًواییذ .تشخی اص ایي تٌظیوات ػثاستٌذ اص:

 .دس ایي هشحلِ ضوا هیتَاًیذ تٌظیوات صهاى

جذيل  - 1تىظیمات بروامه  Nero Expressدر حالت وًضته اطالعات

ردیف عىًان
1
2
3

تًضیح

 Current recorderاًتخاب دسایَ ًَیسٌذُ دیسک (دس ایي هثال  Asus CRW-5232AXاًتخاب ضذُ است)
ً Disc Nameام دیسک پس اص ػول ًَضتي .ایي ًام سا پس اص لشاس دادى دیسک دس دسایَ هی تَاًیذ تثیٌیذ .
(دس ایي هثال ًام کاستش تِ ّوشاُ تاسیخ تْیِ پطتیثاى رکش ضذُ است)
 Writing Speedسشػت ًَضتي دیسک .دس ایي هثال  32xاًتخاب ضذُ است.

4

 Verify data on discدس غَستی کِ لػذ داسیذ پس اص ًَضتي اطالػات ،آًْا سا اص سٍی سیستن خَد حزف ًواییذ،
 after burningحتوا اص گضیٌِ چک کشدى دادُ ّا پس اص ًَضتي استفادُ ًواییذ تا اطویٌاى حاغل ضَد کِ
اطالػات تِ دسستی ًَضتِ ضذُ اًذ.

5

 Allow files to beاهکاى اداهِ ًَضتي اطالػات سٍی دیسک تؼذ اص ایي ػول ًَضتي .دس غَستی کِ ایي گضیٌِ
 added laterاًتخاب ًطذُ تاضذ ،ىهی تَاًیذ پس اص ًَضتي دیسک ،فایلی سا تِ آى اضافِ یا کن ًواییذ.
)(multisession disk
ّش چِ همذاس سشػت ًَضتي اطالػات سٍی دیسک تیطتش تاضذ ،صهاى ًَضتي اطالػات سٍی دیسک کوتش خَاّذ تَد یا تِ
ػثاستی ػولیات ًَضتي سشیؼتش اًجام خَاّذ پزیشفت اها هوکي است دیسکی کِ تا سشػت تاالیی ًَضتِ هی ضَد ،دس
تؼضی اص دسایَّا لاتل خَاًذى ًثاضذ .تِ ّویي دلیل ّویطِ سشػت هتَسط پیطٌْاد هیضَد.

پس اص اًجام کلیِ تٌظیوات هَسد ًظش تا استفادُ اص دکوِ  Burnػول ًَضتي سا ضشٍع ًنٍدُ ،هٌتظش تواًیذ تا ػول
ًَضتي دیسک تِ پایاى تشسذ.
پس اص پایاى ػول ًَضتي ،پیغام صیش هثٌی تش غحت اًجام ػول ًَضتي دیسک دیذُ خَاّذ ضذ.

تصًیر  - 7پیغام مًفقیت آمیز بًدن عملیات وًضته

حال هیتَاًیذ دیسک خَد سا دس هحل اهٌی ًگْذاسی ًواییذ.
پیطٌْاد هیگشدد ،اطالػات پطتیثاى سا دس هحل ایهي ٍ دس هکاًی غیش اص هحل لشاسگیشی کاهپیَتش خَد لشاس دّیذ ،تطَس
هثال هیتَاًیذ اص اتالْای دیگش ّوکاساى استفادُ ًواییذ.

6
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ب) :Copy CD/DVD

سٍش کپی دیسک دس سیستوْایی کِ داسای داسای یک دسایَ ّستٌذ تا سیستن ّایی کِ داسای دٍ دسایَ ّستٌذ
هتفاٍت است  .دس حالت دٍم ضوا هیتَاًیذ دیسک هثذا کِ حاٍی اطالػات است سا دس یک دسایَ ٍ دیسک همػذ (خام) سا
دس دسایَ دٍم لشاس دّیذ ٍ ػولیات کپی سا اًجام دّیذ  .تٌاتشایي جْت تْیِ ًسخِ پطتیثاى اص یک  CD/DVDکِ دس حال
حاضش هَجَد است هیتَاًیذ تِ دٍ سٍش ػول کٌیذ:
ريش ايل :دس غَستی کِ سیستن ضوا داسی دٍ دسایَ (حذالل یک دسایَ تا لاتلیت ًَضتي ) است هیتَاًیذ ساحتتش
ػول کپی دیسک سا اًجام دّیذ:

تصًیر  - 8فرم کپی دیسک بروامه Nero Express

هطاتك آًچِ کِ لثال گفتِ ضذ ،اتتذا تشًاهِ  Nero Start Smartسا اجشا ًواییذ  ( :سجَع کٌیذ تِ غفحِ  )2سپس
دیسک حاٍی اطالػات سا داخل دسایَ هثذا (دسایَی کِ فمط لاتلیت خَاًذى اطالػات سا داسد ) لشاس دادُ ٍ یک ػذد دیسک
دسای همػذ (دسایَ تا لاتلیت ًَضتي دیسک ) لشاس دّیذ ٍ  Copyسا جْت اًجام ػول ًَضتي اًتخاب ًواییذ  .دس
خام داخل ٍ
ایي حالت تشًاهِ  Neroاتتذا اطالػات سا خَاًذُ ٍ سپس ػولیات ًَضتي دیسک سا اًجام هیدّذ.
تٌظیوات هْوی کِ دس ایي فشم لشاس داسد ػثاستٌذ اص:

7
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جذيل  - 2تىظیمات بروامه  Nero Expressدر حالت کپی دیسک

ردیف عىًان
1

تًضیح
 Source Driveاًتخاب دسایَ هثذا (دسایَی کِ دیسک حاٍی اطالػات سا تایذ دس آى لشاس دّیذ)

2

 Destination Driveاًتخاب دسایَ همػذ (دسایَ تا لاتلیت ًَضتي اطالػات کِ دیسک خام سا تایذ دس آى لشاس دّیذ).

3

 Quick Copyاگش ایي گضیٌِ سا اًتخاب کٌیذّ ،وضهاى تا خَاًذى اطالػات ػولیات ًَضتي سٍی دیسک خام
ًیض غَست هی گیشد .دس غیش ایٌػَست اتتذا اطالػات دیسک هثذا خَاًذُ ضذُ دس هحلی سٍی
سیستن تػَست هَلت ًگْذاسی ضذُ سپس ػولیات ًَضتي دیسک غَست هی گیشد ٍ .پس اص
پایاى ًَضتي دیسک فایل هَلت اص سٍی سیستن حزف هیگشدد.

4

 Writing Speedسشػت ًَضتي دیسک .دس ایي هثال  32xاًتخاب ضذُ است.

5

 Number of Copiesتؼذاد ًسخِّای پطتیثاًی کِ هیخَاّیذ اص دیسک تْیِ ًواییذ.

6

 Verify data on discپس اص کپی دیسک اطالػات دٍ دیسک سا تا یکذیگش همایسِ هی کٌذ تا غحت ػولیات کپی
 after burningهطخع ضَد.

7

Image File

هسیش ًگْذاسی فایل هَلت دس غَستی کِ گضیٌِ  Quick Copyاًتخاب ًطذُ تاضذ.

ّش چِ همذاس سشػت ًَضتي اطالػات سٍی دیسک تیطتش تاضذ ،صهاى ًَضتي اطالػات سٍی دیسک کوتش خَاّذ تَد یا تِ
ػثاستی ػولیات ًَضتي سشیؼتش اًجام خَاّذ پزیشفت اها هوکي است دیسکی کِ تا سشػت تاالیی ًَضتِ هی ضَد ،دس
تؼضی اص دسایَّا لاتل خَاًذى ًثاضذ .تِ ّویي دلیل ّویطِ سشػت هتَسط پیطٌْاد هیضَد.

تصًیر  - 9فرم بروامه  Nero Start Smartبرای دیسک  CD/DVDي بخص Data

ريش ديم :تشای سیستنّایی کِ داسای یک دسایَ (تا لاتلیت ًَضتي دیسک) ّستٌذ:

8
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هطاتك آًچِ کِ لثال گفتِ ضذ ،اتتذا تشًاهِ  Nero Start Smartسا اجشا ًواییذ  ( :سجَع کٌیذ تِ غفحِ  )2سپس
دیسک خَد سا داخل دسایَ لشاس دادُ اص گضیٌِ ّای هَجَد دس تخص  Dataگضیٌِ  Copy CDیا  Copy DVDسا اًتخاب
ًواییذ( .تػَیش  )9دس ایي حالت تشًاهِ  Nero Expressاجشا ضذُ ٍ پٌجشُای هاًٌذ تػَیش  8خَاّیذ دیذ.
ّواًطَس کِ گفتِ ضذُ دس ایي حالت دسایَ هثذا ٍ همػذ جْت خَاًذى ٍ ًَضتي اطالػات یکی خَاّذ تَد ٍ تشًاهِ
 Nero Expressاص دسایَ هَجَد تشای خَاًذى ٍ ًَضتي اطالػات استفادُ خَاّذ ًوَد  .تشای ایي هٌظَس اتتذا دیسک حاٍی

آموزش گام به گام تهیه دیسک پشتیبان  -نوشتن اطالعات روی دیسک توسط برنامه Nero

اطالػات خَاًذُ ضذُ  ،یک کپی اص آى تشٍی سیستن تػَست هَلت (یا دائن) لشاس گشفتِ ٍ سپس ایي اطالػات تشٍی دیسک
همػذ ًَضتِ هیضَد.
هشاحل اًجام کپی دیسک تسیاس سادُ ٍ تذیي لشاس است  :اتتذا دیسک حاٍی اطالػات سا دس دسایَ لشاس دادُ سپس
تٌظیوات الصم (جذٍل  )1سا اًجام دادُ ٍ تا اًتخاب  Copyػنلیات کپی سا ضشٍع ًواییذ .تػَیش  10ضشٍع ػولیات کپی
تشداسی سا ًوایص میدّذ.

تصًیر  - 10بروامه  Nero Expressدر حالت وًضته اطالعات

پس اص ایٌکِ تواهی اطالػات دیسک تَسط تشًاهِ خَاًذُ ضذًَُ ،تت تِ ًَضتي اطالػات دیسک خَاّذ سسیذ کِ
دس ایي حالت تشًاهِ دیسک هثذا سا تیشٍى دادُ ٍ اص ضوا هی خَاّذ کِ دیسک خام سا داخل دسایَ لشاس دّیذ تػَیش  11ایي
پیغام سا ًوایص هیدّذ.

تصًیر  - 11پیغام جهت تعًیض دیسک ي درخًاست قرار دادن دیسک خام جهت تهیه کپی
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دیسک خام سا داخل دسایَ لشاس دادُ ٍ هٌتظش تواًیذ تا ػولیات ًَضتي تِ پایاى تشسذ.
دس پایاى پیغام پایاى ػولیات ًَضتي ًوایص دادُ خَاّذ ضذ ( .تػَیش )7
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