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Introdução  
Paragon Hard Disk Manager ™ 15 Professional é um conjunto integrado de ferramentas poderosas que é 

especialmente concebido para lidar com a maior parte dos problemas que você pode enfrentar ao usar PC. Sua 

funcionalidade abrange todos os aspectos do ciclo de vida de um computador, desde o início ao realizar todas as 

operações de particionamento necessárias para instalar o sistema a partir do zero, até fornecer a seus dados uma 

proteção confiável. Uma ferramenta imprescindível na recuperação de desastres. 

Neste manual você vai encontrar as respostas a muitas das questões técnicas, que possam surgir durante o uso do 

programa.   

 

Nossa empresa está constantemente lançando novas versões e atualizações para o seu software, é 

por isso que as imagens mostradas neste manual podem ser diferentes do que você vê em sua tela. 

O que há de novo em Hard Disk Manager 15   
•           Assistente de Exportação melhorada de Container VD ajuda a queimar um recipiente VD em mídia removível 

(CD, DVD ou disco Blu-ray). Esta nova opção permite fazer cópias de suas imagens de backup portátil e de fácil 

aceitação em outros computadores.  

•           Suporte Avançado ao Padrão de Criptografia (AES). Um algoritmo de bloco simétrico usado pelo governo dos 

EUA está disponível agora para proteger seus dados pessoais. Esta opção está disponível somente para recipientes VD.  

•           Opção de auto salvar Relatórios de limpeza permite automaticamente salvar os relatórios de limpeza para a 

pasta especificada. 

•          Suporte de backup de dados do Estado do sistema. Uma opção especial vai ajudá-lo a fazer backup automático de 

todas as configurações de sistema críticos ao lado com alguns dados de importantes aplicações, ignorando outros dados 

armazenados na partição do sistema. Desta forma, você pode criar uma imagem de backup ideal de estado do sistema para 

obter o sistema e aplicativos da Microsoft rapidamente voltar à pista.  

•          Suporte a VMWare vSphere ESX / ESXi.   Nosso produto é compatível com o VMware vSphere ESX / ESXi 4.x / 5.x.  

Componentes do Produto  
A fim de lidar com tarefas diferentes, o produto contém vários componentes:  

 

•           Conjunto de utilitários baseado no Windows é a parte crucial do produto.Com a ajuda de um fácil de usar 

lançador você pode encontrar e executar tarefas de qualquer complexidade na área de dados e proteção do sistema, o 

particionamento do disco rígido e clonagem, etc.  

 

•           Ambiente de recuperação baseado em Linux / DOS é um media de arranque multi-plataforma que permite 

executar utilitários em Linux ou PTS DOS, e que maneira de obter acesso a seu disco rígido para fins de manutenção ou 

de recuperação.Ambas as plataformas têm os seus pontos fortes, por exemplo, Linux pode se orgulhar apoio do 

FireWire (ou seja, IEEE1394) ou dispositivos USB. Ele permite gravar discos de CD / DVD. No entanto, pode haver 

algumas dificuldades com a detecção de novo hardware. DOS, por sua vez não tem problemas deste tipo, mas é 

limitado em recursos. O ambiente de recuperação Linux / DOS não requer instalação e pode ser de grande ajuda 

quando o sistema falhar o arranque. Além disso, oferece um Windows XP como o ambiente.  

•           Ambiente de recuperação baseado em WinPE. Especialmente para os seguidores interessados do Windows, o 

nosso produto oferece a opção de preparar uma media de arranque com base em WinPE. Ao contrário do ambiente 

de recuperação Linux/DOS que pode gabar-se de um excelente suporte de hardware e a mesma interface que a versão 

do Windows. No entanto respectivos requisitos de sistema são muito mais rígidos.  
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Visão geral Características  
Este capítulo debruça-se sobre os principais benefícios e destaques técnicas do produto.  

Características   
Vamos listar algumas das características:  

User Friendly Fault Minimização de Interface  
•           Representação gráfica dos dados para obter uma melhor compreensão. 

•           Um lançador acessível para mais facilmente encontrar e executar as tarefas necessárias. 

•           Assistentes abrangentes para simplificar mesmo as operações mais complexas. 

•           Um sistema de sugestão de contexto sensível para todas as funções do programa. 

•           Vislumbrando o layout resultante de discos rígidos antes de executar operações (chamadas operações virtuais). 

 

Instalações de backup  
•           Banco de Dados Arquivo de ajudar o utilizador facilmente gerenciar imagens de backup (obter propriedades, 

adicionar, excluir, montagem, etc.). 

  

 
  

•           Localização disponível para imagens de backup: 

-   Backup para partições montadas locais. 

-   Backup para não montados (sem letra de unidade atribuídas) partições locais. 

-   Backup para um armazenamento externo montado para proporcionar um nível mais elevado de protecção de dados 

e da independência do sistema. 

-   Backup para um lugar seguro especial no disco rígido chamada Cápsula de backup que tem um layout do sistema 

independente (por exemplo uma partição separada) e vai ficar operável no caso de o sistema de arquivos ativo estar 

danificado. Para evitar uma remoção acidental ou não autorizado o acesso dos dados de backup, esta partição é oculto 

e, portanto, não pode ser montado no sistema operacional.  

-   Backup para mídia externa (CD / DVD) para garantir um elevado nível de proteção de dados, enquanto a mídia de 

backup é mantido seguro. 

-   Backup para uma unidade de rede para uma melhor chance de sucesso no caso de uma falha no disco rígido. 

-   Backup para um servidor FTP / SFTP para fornecer um novo nível de sistema e proteção de dados. 

•           Cápsula de backup inicializável para obter a escolha para iniciar o ambiente de recuperação Linux ou PTS DOS 

cada vez que você iniciar o computador.Com sua ajuda você será capaz de executar os utilitários em Linux ou PTS DOS, 

e que maneira de obter acesso a seu disco rígido para fins de manutenção ou de recuperação.  

Para imagens do PBF:  

•           Assistente de backup inteligente de sistema e de dados segura com os esforços mínimos possíveis.Com um 

algoritmo de trabalho inteligente único e uma interface de usuário altamente intuitiva, você pode facilmente fazer 

backup exatamente o que você precisa - o sistema todo, bases de dados de e-mail (MS Outlook, Express, Windows 

  
This feature is only available for the Windows installation of the program.   
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Mail) arquivos de mídia ou documentos de escritório da pasta “Meus Documentos” ou quaisquer outros arquivos e 

pastas.   

.         Backup diferencial para a imagem de um setor para apenas mudanças de arquivo desde que a imagem setorial 

completa último, economizando consideravelmente o espaço de armazenamento de backup. Para restaurar este tipo 

de backup que você vai exigir uma imagem completa e um dos seus diferenciais.  

•           Backup incremental para a imagem de um sector é mais uma forma de otimizar o processo de imagem de disco. 

Ao contrário de diferenciais, pode não só conter dados alterados desde o momento da criação de um arquivo com 

base em setor completo, mas um de seus incrementos bem, permitindo assim economizar mais tempo e o 

armazenamento de backup. Introdução de um arquivo de índice especial que armazena meta-informações de backup 

minimiza o tempo e os recursos para criar este tipo de arquivos.  

•           Backup incremental a uma imagem de arquivo para arquivar apenas mudanças desde a última imagem baseado 

em arquivo completo ou incremental. Uma imagem incremental é menor e leva menos tempo para criar, mas você vai 

precisar de toda a imagem inicial e todos os seus incrementos para restaurar o ponto mais recente deste tipo de 

backup.  

•           Backup de arquivos de imagem de um sector. É uma tecnologia única no mercado até agora que une duas 

abordagens diferentes principalmente do backup de dados: o backup baseado em arquivo e o backup de imagem de 

disco. Com sua ajuda você pode agora criar um backup com base em setor do seu sistema para obtê-lo de volta aos 

trilhos em minutos no caso de um ataque de vírus ou uma falha de hardware e, em seguida, basta fazer imagens 

incrementais baseados em arquivo para o backup sectorbased criado anteriormente para manter apenas uma 

informação atualizada que é fundamental para você. Assim, você vai economizar consideravelmente os recursos do 

sistema.  

•           Assistente de backup cíclico para automatizar o backup de partições separadas.É uma opção ideal se você deseja 

estabelecer um sistema de protecção de dados auto-atuante.  

  

 

 •   Backup sintético para alterar qualquer propriedade (mesclar uma determinada imagem diferencial com a sua 

imagem completa, dividir/agrupar, comprimir/descomprimir, etc.) de uma imagem de backup existente, sem a 

realização de uma operação de backup físico. 

Para Hyper-V máquinas de hóspedes:  

•    Assistente de backup Hyper-V para sem agente backup de máquinas virtuais inteiras (online/offline) hospedados 

pelo Hyper-V. Nosso produto é compatível com todas as máquinas de hóspedes suportados pelo Hyper-V (Windows, 

Linux, etc.). 

•      Hyper-V Assistente de Backup Incremental para criar cadeias de backup incremental com base na imagem de base 

por diante. 

•           Hyper-V Assistente de restauro para restaurar uma máquina virtual backup anteriormente para um novo local 

de acordo com um certo carimbo de tempo. 

Para recipientes virtuais:  

•           Assistente de Backup para VD fazer backup exatamente do que você precisa (OS, volumes individuais, bancos de 

dados de e-mail, arquivos de mídia, documentos, etc.). 

•           Assistente de Backup incremental para VD para criar cadeias de backup incremental com base em toda a 

imagem. 

  
This feature is only available for the Windows installation of the program.   
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•           Assistente de Complemento do arquivo para VD para criar uma atualização periódica de nível de arquivo para 

um recipiente virtual de nível setor. 

•           Assistente de retenção para VD para automatizar o backup de partições separadas ou discos rígidos inteiros. É 

uma opção ideal se você deseja estabelecer um sistema de proteção de dados auto-atuante.  

•           Assistente de Exportação para VD para converter um recipiente VD existente para algum outro formato, ou fazer 

um recipiente independente completo de uma imagem incremental e para gravar um recipiente VD selecionado para 

uma mídia removível (CD, DVD ou disco Blu-ray). 

 

Facilidades de Restauração  
•           Restaurar um disco inteiro, partições separadas ou apenas os arquivos que você precisa a partir da imagem de 

backup criado anteriormente (por PBF e recipientes virtuais). 

•           Restaurar com Shrink para restaurar uma imagem de backup para um bloco livre de tamanho menor, tendo em 

conta apenas a quantidade de dados reais da imagem. 

•           Adaptive Restore para migrar com êxito um sistema Windows físico para uma plataforma de hardware 

diferentes (P2P), permitindo que a injeção automática de todos os drivers necessários e as demais ações cruciais para 

uma migração desse tipo.  

 

 

 Facilidades de Cópia  
•           Migrar OS para SSD para mover qualquer sistema operacional Windows XP, uma vez de um disco rígido regular a 

um rápido SSD (Solid State Drive), mesmo de uma capacidade menor, graças à capacidade de exclusão de dados 

avançados. 

•           Cópia Partição/Disco rígido para transferir com êxito todas as informações no disco, incluindo código de 

inicialização padrão e outras estruturas de serviço do sistema, mantendo, assim, a capacidade de trabalho do sistema 

operacional.  

 
  

Facilidades de Virtualização  

•           Conecte VD para conectar um disco virtual como se fosse um disco físico normal, abrindo assim todas as 

funcionalidades disponíveis para discos físicos para virtuais. 

•           Copiar para P2V migrar um sistema físico do Windows para um ambiente virtual no modo online. 

•           P2V restauração para migrar um sistema Windows física apoiada com uma ferramenta de recuperação de 

desastres Paragon para um ambiente virtual. 

•           Ajuste P2V para recuperar a capacidade de inicialização depois de virtualização mal sucedida com uma 

ferramenta 3o partido. 

•           Criar VD para criar um disco virtual vazio ou com dados específicos de um dos fornecedores de virtualização 

suportados.  

  
Copy functionality can also be used as an alternative way of data protection.   

  
This feature    is only available for the bootable recovery environment.   
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Facilidades do Gerenciamento de Boot 

 •     Assistente de Configuração do Boot Manager para gerenciar facilmente vários sistemas operacionais em um 

computador. 

Facilidades de Gerenciamento de Partição/Disco Rígido 
•           Funções básicas para a inicialização, o particionamento e formatação de discos rígidos (criar, formatar, excluir). 

Em vez das ferramentas padrão de disco do Windows, o programa suporta todos os sistemas de arquivo populares.  

•           Assistente para Criar Partição Expressa para criar uma nova partição no lugar mais apropriado de um disco 

rígido, formate-o para NTFS e, em seguida, torná-lo disponível no sistema, atribuindo uma letra de unidade. 

•           Assistente para divisão de Partições ajuda a separar OS e de dados ou diferentes tipos de dados, dividindo uma 

partição para duas partições diferentes do mesmo tipo e sistema de arquivo. 

•           Assistente para agrupamento de Partições para consolidar o espaço em disco, que originalmente pertence a 

duas partições adjacentes (NTFS, FAT16/FAT32), em uma única partição, maior. 

•           Assistente de redistribuição do espaço livre para aumentar o espaço livre em uma partição por cima de tirar o 

espaço não alocado no disco e o espaço não utilizado de outras partições. 

•           Assistente Expresso de redimensionamento de partições para aumentar o espaço livre em uma partição por 

cima de tirar o espaço não utilizado de uma partição ao lado de um disco rígido (incluindo partições do Boot Camp da 

Apple). 

•           Redimensionamento NTFS a quente para ampliar uma partição NTFS (sistema, bloqueado) sem reiniciar o 

Windows e interromper seu trabalho. 

•           Converter um sistema de arquivos (FAT16/32, NTFS, a Apple HFS) sem reformatar. 

•           Montar uma partição (atribuir uma letra de unidade) de qualquer tipo de sistema de arquivos para torná-lo 

disponível para o seu sistema operacional. 

•           Modificar os parâmetros do sistema de arquivos (fazer ativo/inativo, ocultar/mostrar, etc.). 

•           Assistente para instalar novo OS para fazer um sistema pronto para instalar um novo sistema operacional. 

•           Assistente de recuperação de partições para recuperar uma partição acidentalmente excluída. 

Facilidade de Otimização do Sistema de Arquivos  
 •  Desfragmentação e compactação da MFT para melhorar o desempenho do NTFS. 

Facilidades de Limpeza  
•           Dados de limpeza para destruir com sucesso todas as informações no disco, incluindo o código de inicialização 

padrão e outras estruturas de serviço do sistema. 

•           Limpeza do Espaço livre para destruir quaisquer vestígios de arquivos/diretórios excluídos deixados no disco sem 

afetar os dados utilizados. 

Facilidades de automatização  
•           Agendamento de tarefas para automatizar operações de rotina. Ele pode ser particularmente eficaz quando 

você tem que repetir uma sequência de ações em uma base regular.  

  
Virtualization is the latest trend in the system migration, protection, and evaluation    
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•           Scripting para permitir o programa criar um script de qualquer conjunto de operações que você precisa. Para 

além do apoio de todas as operações disponíveis no modo interativo, o modo autônomo oferece algumas 

funcionalidades adicionais, tais como a execução condicional, sub-rotinas, iterações repetíveis, disco/partição análise 

das propriedades, gestão de erros, etc.  

Instalações auxiliares  
•           GPT Loader é um driver de sistema especial para permitir o uso de todo o espaço de drives de alta capacidade 

ultra modernos (maior do que2.2TB) em sistemas que não suportam isso. 

•          Conversão de discos básicos MBR para discos básicos GPT para desfrutar de todos os benefícios do esquema de 

particionamento mais novo com o mínimo esforço.  

•          Assistente de Transferência de Arquivos para fazer operações como transferência de arquivos/diretórios ou 

queima-los para CD/DVD tão facilmente e conveniente possível. Fornecimento de acesso a backups Paragon como 

pastas normais, ele também pode ajudar a substituir os dados corrompidos a partir de uma imagem criada 

anteriormente no caso de uma falha do sistema operacional.  

•      Volume Explorer é uma ferramenta útil quando você tem diferentes sistemas de arquivos no disco, se eles contêm 

um sistema operacional ou apenas de dados. O Volume Explorer vai deixar você explorar um sistema de qualquer tipo 

de arquivo e fornecer acesso aos arquivos e diretórios necessários, independentemente de seus atributos de 

segurança.  

•      Assistentes de Verificação de integridade para verificar a integridade das imagens .pbf e recipientes virtuais 

criados. A função permite distinguir entre as imagens válidas e corrompidas antes de usá-las.  

•  Assistente de Configuração de Rede para estabelecer uma conexão de rede em uma mídia de recuperação 

inicializável, quer para salvar uma cópia de segurança de um disco rígido/partição ou apenas alguns arquivos em um 

computador de rede ou recuperar um backup previamente feito a partir de um computador de rede para fins de 

recuperação. 

•           Bota Corrector para corrigir a maioria dos problemas de inicialização do sistema que podem ser resultado de um 

fator humano, erro de programa ou uma atividade do vírus de boot. 

  

 

  

Algoritmos suportados para limpeza de Dados  
•           EUA DoD 5220.22-M 

•           US Navy normas NAVSO P-5239-26 

•           Britânico HMG Infosec No.5 Padrão 

•           Alemão VSITR Padrão 

•           ASCI Australian 33 

•           Russo GOST R 50739-95 

  
Boot Corrector is only available for the bootable recovery environment.   

  
Scheduling is only available for the Windows installation of the program.   
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•           Algoritmo de Peter Gutmann 

•           Algoritmo de Bruce Schneier 

•           Algoritmo do Paragon 

•           Algoritmo personalizado 

  

 

 
   

Tecnologias Suportadas  
Junto com o uso de tecnologias inovadoras de fora, Paragon tem desenvolvido uma série de suas próprias tecnologias 

originais que fazem seus produtos originais e atrativos para os clientes:  

•   Paragon Hot Backup ™ Tecnologia para fazer backup de partições bloqueadas e discos rígidos sob sistemas 
operacionais da família Windows NT + que prestam serviços de alta eficiência operacional, bem como os requisitos de 
hardware de baixo. 

•   Paragon Hot Copy ™ Tecnologia para copiar partições bloqueadas e discos rígidos sob sistemas operacionais da 
família Windows NT + que prestam serviços de alta eficiência operacional, bem como os requisitos de hardware de 
baixo. 

•    Paragon Adaptive Restore ™ tecnologia para migrar com sucesso um sistema físico do Windows para uma 
plataforma de hardware diferentes (P2P). 

•      Paragon Power Shield ™ Tecnologia para fornecer a consistência dos dados em caso de um mau funcionamento de 
hardware, interrupções de energia ou uma falha do sistema operacional. 

•      Paragon UFSD ™ Tecnologia para procurar partições de qualquer sistema de arquivos, incluindo ocultos e não 
montados, modificar e copiar arquivos e pastas, etc. 

•     Paragon Hot Resize ™ Tecnologia para ampliar partições NTFS (sistema, bloqueado) sem reiniciar o Windows e 
interromper seu trabalho. 

•   Paragon Restore with Shrink ™ Tecnologia para restaurar uma imagem de backup para um bloco livre de tamanho 
menor, tendo em conta apenas a quantidade de dados reais da imagem. 

•           Paragon Smart Partition ™ Tecnologia para executar com segurança operações de particionamento de disco 
rígido de qualquer complexidade. 

•           Paragon BTE ™ Tecnologia para definir tarefas para execução durante a reinicialização do sistema, 
economizando, assim, da necessidade de usar um media de arranque ao modificar as partições do sistema. 

•           Paragon VIM ™ (Gerenciamento de Imagem Virtual) Tecnologia que permite que os produtos Paragon trabalhar 
com discos virtuais como se fossem discos rígidos físicos. 

•           Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) para fornecer a infra-estrutura cópia/backup para os sistemas 
operacionais Microsoft Windows XP/Vista/7/Server 2003/2008.Ele oferece um mecanismo confiável para criar cópias 
consistentes point-in-time de dados conhecidas como cópias de sombra. Desenvolvido pela Microsoft, em estreita 
cooperação com os principais fornecedores de soluções de cópia/backup no mercado, que é baseado em um conceito 
de tecnologia de captura instantânea.  

•           Microsoft Dynamic Disk (simples, estendidos, distribuídos, espelhados, RAID-5) para oferecer mais flexibilidade 
de gestão, sem a limitação de partição de discos básicos. Armazenamento dinâmico pode ser particularmente benéfico 
para as empresas de grande escala quando se lida com muitos discos rígidos físicos que envolvem configuração 
complexa.  

  
To know more on the subject, please consult the  Data Security Standards   section.   
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•           Tabela de partição GUID (GPT). É a próxima geração de um esquema de particionamento de disco rígido 
desenvolvido para levantar as restrições da antiga MBR. Os discos GPT são agora suportadas pelo Windows Vista / 7, 
Server 2008, Mac OS X e Linux.  

Software de Virtualização Suportado  

Para obter acesso direto aos discos rígidos virtuais  

•           Microsoft Virtual PC 2007 

•           Microsoft Windows Virtual PC 

•           Microsoft Hyper-V R1 / R2 

•           O Oracle Virtual Box 1.0-4.x 

•           VMware Player 

•           VMware Workstation 

•           VMware Fusion 

 
 
Tipos de discos rígidos virtuais suportados  
•           VMware - Virtual Machine Format Disk (VMDK) 

•           Microsoft - Virtual Hard Disk (VHD, VHDX) 

•           A Oracle - Virtual Desktop Imagem (VDI) 

•           Backups do Paragon (PBF/pVHD) 

Máquinas virtuais com suporte para cenários de P2V  
•           Microsoft Virtual PC 

•           Microsoft Hyper-V 2008 

•           Microsoft Hyper-V 2012 R1 

•           Microsoft Hyper-V 2012 R2 (Geração 1 e 2) 

•           VMware Workstation 

•           VMware Fusion 

•           Oracle VirtualBox 4.0 

 

Sistemas de arquivos suportados  
•           O acesso de leitura/gravação completa para partições FAT32/FAT16. 

•           O acesso de leitura/gravação completo para NTFS (discos básicos) em Windows, Linux e PTS DOS. Arquivos NTFS 

compactados também são suportados. 

•           O acesso de leitura/gravação completa de partições Ext2FS/Ext3FS/ext4fs. 

•           O acesso de leitura/gravação completa de partições refs. 

  
Snapshot disks   of Oracle VirtualBox are not supported.   
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•           O acesso de leitura/gravação limitado a HFS + partições da Apple. 

  

Infelizmente, o suporte de caracteres não-romanos para o sistema de arquivos HFS + não está 

disponível no momento. A empresa está prestes a implementá-lo no futuro próximo.  

   

Mídia Suportadas  
•           Apoio de MBR e GPT discos rígidos (discos + 2.2TB incluídas) 

•           Discos rígidos IDE, SCSI e SATA 

•           SSD (Solid State Drive) 

•           AFD (Formato Unidade Avançada) 

•           Unidades de tamanho fora do setor 512B 

•           CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, DVD-R, DVD + R de dupla camada e também discos Blu-ray 

•           FireWire (ou seja, IEEE1394), 3.0 discos rígidos USB 1.0, USB 2.0, USB 

•           Dispositivos de armazenamento cartão de PC (memória flash MBR e GPT, etc.) 
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Começando  
Neste capítulo, você vai encontrar todas as informações necessárias para obter o produto pronto para uso.  

Requerimentos do sistema  
Para o pacote de instalação do Windows  

•           Windows XP SP3 

•           Windows Vista 

•           Windows 7  

•      Windows 8 

•           Windows 8.1 

•           Windows 10 visualização técnica requisitos adicionais: 

•           Para instalar e executar o produto do sistema operacional de destino deve ter o Visual Studio C ++ 2010 Runtime 

Library instalado (vem com o pacote de instalação - você será solicitado a instalá-lo, se ele não foi encontrado no 

sistema). 

Para o meio ambiente Linux inicializável  

•           Intel Pentium CPU ou equivalente, com a velocidade do clock do processador 300 MHz 

•           256 MB de RAM 

•           Adaptador de vídeo SVGA e monitor  

•           Teclado 

•           Rato 

Para o ambiente de boot WinPE  

•           CPU Intel Pentium III ou equivalente, com a velocidade do clock do processador 1000 MHz 

•           Pelo menos 1 GB de RAM 

•           Adaptador de vídeo eo monitor SVGA 

•           Teclado 

•           Rato 

Requisitos adicionais  

•           Placa de rede para enviar/recuperar dados de/para um computador de rede 

•           CD/DVD regraváveis para gravar dados em discos compactos  

•       USB externo disco rígido para armazenar dados. 

Instalação  
Antes da instalação, verifique se os requisitos de sistemas são cumpridos. Se tudo estiver OK, faça o seguinte para 

instalar o produto:  

 

No caso de haver alguma versão anterior do programa instalado no computador, o programa 

irá oferecer ao usuário para desinstalá-lo primeiro. 
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1.        Clique no arquivo de configuração fornecido para iniciar a instalação. Em primeiro lugar o seu sistema será 

verificado quanto à presença do Visual Studio C ++ 2010 Runtime Library e se não for encontrado, você será solicitado 

a instalá-lo (vem com o pacote de instalação). Clique em Instalar para continuar. 

  

2.        A página Bem-vindo irá informar que o aplicativo está sendo instalado. Clique em Avançar para continuar. 

3.        Por favor, leia com atenção Paragon Contrato de Licença e, em seguida, selecione a opção apropriada para 

aceitar. Caso contrário, você não será capaz de prosseguir com a instalação. Ao clicar no botão Print, o contrato de 

licença também pode ser impresso. 

4.        Fornecer a chave do produto e número de série.  

5.        Na página Informações do cliente que você está a fornecer as informações do cliente padrão, ou seja, um nome 

de usuário e uma organização. Além disso, você precisa decidir se deseja fazer o programa disponível para todos os 

usuários deste computador (caso exista) ou apenas para o atual.  

6.        Na próxima página, clique em Alterar para instalar o utilitário para um local diferente (por padrão C:\Arquivos de 

Programas\Paragon Software\Paragon Hard Disk Manager 15 Professional Edition\). Caso contrário, clique em 

Avançar para continuar. 

  

Não instale o programa em unidades de rede. Não use sessões do Terminal Server para instalar 

e executar o programa. Em ambos os casos, a funcionalidade do programa será limitada.  

  

7.        Na página Ready to Install the Program, clique em Instalar para iniciar a instalação ou Voltar para voltar para 

qualquer uma das páginas anteriores e modificar as configurações de instalação. 

8.        A página final relata o fim do processo de configuração. Clique em Concluir para concluir o assistente. 

  

Primeiro Arranque  
Para iniciar Paragon Hard Disk Manager 15 no Windows, clique no botão Iniciar do Windows e selecione Programas> 

Paragon Hard Disk Manager ™ 15> Paragon Hard Disk Manager ™. 

  

O programa oferece amplas oportunidades no campo de modificação da estrutura do disco 

rígido, por isso apenas para estar seguro, por favor, faça um backup de seus dados antes de 

efetuar qualquer operação.   
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O primeiro componente que será exibido é chamado o Expresso Launcher. Graças a um sistema de categorização e 

dica bem pensada, que oferece acesso rápido e fácil de assistentes e utilitários que consideramos a pena usar em uma 

base regular. Com sua ajuda você também pode iniciar o lançador tradicional, o sistema de ajuda ou ir para a página 

inicial do programa. 

 
 

  

Construindo Recovery Media  
WinPE- e/ou recuperação de ambientes baseados em Linux devem ser preparados no local com o Paragon Recovery 

Media Builder. Para saber mais sobre o assunto, consulte a documentação que vem com este utilitário.  

Iniciando a partir do Linux / DOS Recovery Media  
O ambiente de recuperação Linux/DOS pode ser usado para iniciar o computador em Linux ou PTS DOS para obter 

acesso ao seu disco rígido para fins de manutenção ou de recuperação. Ele também tem o modo de segurança PTS 

DOS, o que pode ajudar em uma série de situações fora do padrão, como interferindo configurações de hardware ou 

problemas graves no nível do hardware. Neste caso, apenas os arquivos e drivers básicos (como drivers de disco rígido, 

um controlador do monitor, e um driver do teclado) será carregado.  

Comece  
Para começar a trabalhar com o ambiente de recuperação Linux /DOS, por favor, siga os seguintes passos:  

1.        Inicie o computador a partir de nossa mídia de recuperação Linux / DOS.  

  

  

  

  

To know more on how to handle the product’s interface and accompp      lish typical operations,  

please consult the  Windows Components   chapter.   
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Utilize o Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon em CD/DVD, 

flash, ou em uma ISO-imagem. Para iniciar automaticamente a partir da mídia de recuperação, por 

favor verifique se o BIOS on-board está configurado para arrancar primeiro a partir de CD/USB.  

 

2.        Lançamento de um modo de inicialização que você precisa (Normal, Cofre, Baixo-Graphics Seguro) no menu de 

inicialização.  

  

 
  

3.        Clique na operação necessária para começar. Dicas no momento do item selecionado irão ajudá-lo a fazer a 

escolha certa.  

4.        Consulte o sistema de ajuda pressionando ALT + F1 para saber mais sobre o assunto. 

Menu de inicialização  

Ambiente de 32 bits 

  

•           Modo Normal. Inicializar no modo normal Linux. Este modo usa o conjunto completo de drivers de 

(recomendado);  

•           Modo de Segurança. Inicializar no modo de PTS DOS. Este modo pode ser usado como uma alternativa do modo 

normal Linux, se não funcionar correctamente;  

•           Modo de segurança Low-Graphics. Inicializar no modo de segurança PTS DOS. Neste caso, apenas o conjunto 

mínimo de drivers será incluído, como disco rígido, monitor, e drivers de teclado. Este modo tem gráficos simples e um 

menu simples;  

•           Disquete. Reinicie o computador a partir de um sistema de disquete;  

•           Hard Disk 0. Arrancar a partir do disco rígido primário;  

•           Encontre OS (s) em seus discos rígidos. O programa fará a varredura de discos rígidos de seu computador para 

encontrar qualquer sistema operacional inicializável.  

  
By default the Normal Mode will be automatically initiated after a 10 second idle period.   
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Ambiente de 64 bits  

  

• Modo Normal. Inicializar no modo normal Linux. Este modo usa o conjunto completo de drivers de (recomendado);  

•  Modo de Segurança. Inicializar no modo de PTS DOS. Este modo pode ser usado como uma alternativa do modo 

normal Linux, se não funcionar corretamente;  

•    Reinicialização. Reinicie o computador.  

•   Desligar. Desligue o computador.  

 

Ao trabalhar com o ambiente de recuperação que você pode experimentar alguns 

inconvenientes causados por possíveis artefatos de vídeo. É apenas um resultado da mudança 

de modos de vídeo e de nenhuma maneira vai afetar a funcionalidade do programa. Se este for 

o caso, por favor, espere um pouco e tudo estará OK 

    

Modo normal  

Quando o modo Normal é selecionado, o menu lançamento Linux aparece:  

  

•           Hard Disk Manager (permite executar assistentes e caixas de diálogo, para especificar as configurações do 

programa, para visualizar o ambiente operacional e da configuração do disco rígido); 
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•           Restore from Virtual Disk Wizard (permite a restauração de discos rígidos e partições); 

•           Disk Copy Wizard (ajuda a clonar um disco rígido); 

•           Undelete Partition (permite a recuperação de partições acidentalmente apagadas); 

•           Wipe Wizard (permite destruir todas as informações no disco ou apenas restos de arquivos / diretórios 

excluídos); 

•           Express Resize Wizard (permite aumentar o espaço livre em uma partição por cima de tirar o espaço não 

utilizado de uma partição ao lado); 

•           File Transfer Wizard (permite a cópia de arquivos/pastas para outro disco ou partição, bem como gravá-las 

em CD/DVD); 

•           Boot Corrector (ajuda a corrigir Registro do sistema Windows sem o Windows que está sendo carregado); 

•           Network Configurator (permite estabelecer uma conexão de rede em Linux); 

  

Se você estiver indo para usar os recursos de rede, primeiro iniciar o Assistente de Configuração 

de Rede para estabelecer uma conexão de rede. 

 

  •           Log Saver (ajuda a recolher e enviar os arquivos de log necessários para o Suporte Técnico); 

•           View the mounted partitions (a lista de todas as partições montadas será exibido); 

  

 

O ambiente de recuperação Linux/DOS atribui letras de unidade às partições do jeito que é 

feito em DOS, ou seja, um após outro, partições primárias no início. Assim partições montadas 

podem ter diferentes letras de unidade a partir do Windows.  

  

•           Eject CD/DVD; 

•           Command Line (permite que os usuários experientes para executar qualquer operação); 

•           Reboot the computer  (Reinicie o computador); 

•           Power off the computer  (Desligue o computador). 

Para mover dentro do menu, utilize as teclas de seta do teclado do computador.  

Modo de segurança  

Quando o modo de segurança estiver selecionado, aparece o menu de lançamento PTS DOS. Ele tem quase a mesma 

funcionalidade como para o modo normal, exceto para os comandos Network Configurator e Log Saver. Além 

disso, devido a certas limitações es do ambiente PTS DOS, não há possibilidade de gravar discos de CD/DVD.  

Low gráficos modo de segurança  

Quando o modo Low Graphics é selecionado, aparece o menu de lançamento PTS DOS. Ele tem a mesma 

funcionalidade e parecido com o modo de segurança, mas graficamente mais simples.  
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Iniciando a partir do WinPE Recovery Media  
O ambiente de recuperação WinPE pode ser uma alternativa real para o ambiente de recuperação Linux / DOS. 

Fornecendo quase o mesmo nível de funcionalidade que ele oferece um excelente suporte de hardware e a mesma 

interface que a versão do Windows faz.  

Comece  
Para começar a trabalhar com o ambiente de recuperação WinPE, por favor, siga os seguintes passos:  

1. Inicie o computador a partir da mídia de recuperação WinPE.  

 

 

Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon em CD/DVD, 

flash, ou em uma ISO-imagem. Para inicia automaticamente a partir da mídia de recuperação, por 

favor verifique se o BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro. 

  

2.        Depois de ter sido carregado, você vai ver o Lançador Universal da Aplicação. Em geral, permite executar 

componentes do produto, carregar drivers para hardware indefinido ou estabelecer uma conexão de rede.  
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3.        Clique na operação necessária para começar. Dicas no selecionados no momento o item irá ajudá-lo a fazer a 

escolha certa.  

4.        Consulte o sistema de ajuda pressionando ALT + F1 para saber mais sobre o assunto. 

  

 O ambiente de recuperação baseado WinPE oferece excelente suporte de hardware. No 

entanto, em caso que não possuir um driver para o controlador de disco, os discos rígidos não 

estarão disponíveis.  

  

Por favor, consulte o cenário drivers específicos Adição de saber como lidar com este problema.  

 

Conceitos básicos   
Este capítulo explica termos e ideias que mostram como o programa funciona. Para entender esses ajudantes para 

obter uma noção geral do desempenho da operação e tornar mais fácil para o usuário operar o programa.  

Sistema e Proteção de Dados   
A questão da proteção de dados é uma causa crescente de preocupação para mais e mais pessoas hoje. Na verdade, é 

difícil encontrar uma pessoa que vai ser particularmente satisfeita, quando todas suas preciosas informações que 

estão no disco rígido são irreversivelmente perdidas como resultado de seu mau funcionamento. Então, como essa 

tragédia pode ser evitada?  



24  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

File Backup versus o setor de backup  
Desde o advento da era do computador pessoas estavam na busca de maneiras para garantir a segurança dos dados. 

Como resultado temos agora duas principais abordagens: o backup baseado em arquivo e backup baseado em sector. 

A principal diferença entre os dois reside na maneira como os dados são tratados.  

Um backup baseado em setor opera com uma imagem (ou um snapshot) de todo o sistema de disco ou de suas 

partições separadas. Não só inclui o conteúdo de todos os arquivos usuário-feitas, mas além disso, contém a estrutura 

exata de diretórios, as informações sobre alocação de arquivos, atributos de arquivo e outros dados relacionados. 

Assim, permite ao sistema ou partições criptografadas de qualquer tipo de sistema de arquivos, processar com 

sucesso, não importa que tipo de informação eles contêm.  

Em contraste, um backup baseado em arquivo leva em conta a estrutura do sistema de arquivos e só funciona em um 

nível arquivo ou pasta. Por isso, é muito eficiente quando arquivamento arquivos ou pastas separadas, mas de 

nenhuma maneira vai ajudá-lo a voltar-se uma partição de sistema.  

Você deve compreender muito bem que cada uma das duas abordagens só é boa quando bem escolhida. Na tabela 
de comparação abaixo você pode ver quando esta ou aquela abordagem vai servi-lo, no máximo.  

 

Backup baseado em setor 
 

Backup baseado em arquivo 

 Méritos  

 Ele não depende de um sistema de arquivos particular.  

Assim, pode processar o sistema com sucesso, ou partições 

criptografadas de qualquer tipo de sistema de arquivos, não 

importa que tipo de informação eles contêm. 

Funcionando em um nível do arquivo / 

pasta, ele é ideal para arquivos ou pastas 

separadas.

Ele pode criar uma imagem exata de uma partição, 

incluindo seus dados de serviço. Assim, é ideal para um 

backup/restauração de uma partição de sistema ou 

uma implantação rápida de um grupo de 

computadores idênticos.  

Ele permite construir automaticamente 

conteúdo da imagem de backup futuro, 

usando um avançado sistema de filtros. 

     data of the same volume with  

 

Ele permite que o arquivamento 

de dados do mesmo volume com 

diferentes políticas de backup.  

         É fácil e eficiente na criação de cadeias de backup 

  Deméritos 

Imagens de backup resultante pode conter uma 

grande quantidade de dados redundantes.  

Depende de uma estrutura de sistema de 

arquivos, então você não será capaz de 

processar os sistemas de arquivos 

desconhecidos.  

É ineficaz ao tentar manter um backup cadeia, 

especialmente quando pouca quantidade de 

dados está sendo alterado. 

Ele não pode ser usado para fazer backup de uma partição 

de sistema. 

É muito mais lenta quando o processamento de grande 

quantidade de dados.
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Tipos de backup  
No presente momento, o mercado está oferecendo vários tipos de backup de imagens para atender às necessidades 

de qualquer usuário. Além de suportar todos eles, o nosso programa oferece um tipo de backup único, chamado File 

Increment to a Sector Backup (Incremento de arquivo para um backup de Setor).  

Backups de Setor Completo, Diferencial e Incremental  

Uma imagem completa de backup baseada em setor inclui todo o conteúdo de uma partição ou um disco rígido no 

momento da sua criação. Se você reverter o sistema para o estado inicial em uma base regular, que é exatamente o 

que você está procurando. Mas se você quiser ter vários arquivos de backup da mesma partição refletindo certos 

carimbos de tempo, dados inalterados serão inevitavelmente repetidos em todos os backups e irão tomar espaço 

adicional na mídia de backup. Para resolver esta questão não foi desenvolvida uma técnica complementar, 

denominado Differential Sector Backup.  

Um arquivo diferencial contém apenas os dados alterados desde o momento da criação de um arquivo completo, que 

forma uma base (ou uma imagem parental), neste caso, portanto, ele salva consideravelmente os recursos do sistema. 

Realiza-se pela comparação bit a bit exato dos dados da partição anterior (guardados na imagem parental) com os 

dados atuais (que é, na verdade, a própria partição). Para restaurar este tipo de backup que você vai exigir uma 

imagem completa e um de seus diferenciais, o que é muito conveniente.  

 
 Arquivo incremental é mais uma forma de otimizar o processo de imagem de disco. Ao contrário de diferenciais, pode 

não só conter dados alterados desde o momento da criação de um arquivo com base em setor completo, mas um de 

seus incrementos bem, permitindo assim economizar mais tempo e o armazenamento de backup. O principal princípio 

aqui é o mais curto o intervalo entre os incrementos, menos dados são copiados. Em geral, este tipo de backup é 

ótimo, exceto por uma coisa - quando você restaurar um arquivo incremental será processada a imagem inicial 

completa e todos os incrementos no intervalo, que, dependendo do tamanho de sua cadeia de backup, pode levar 

muito tempo. De qualquer forma, ao contrário de backups, a operação de restauração é uma emergência, o que pode 

não acontecer.  

Backup Incremental baseado em setor da Paragon emprega uma tecnologia inovadora que melhora significativamente 

o desempenho do backup. Seu núcleo é na introdução de um arquivo de índice especial (.pfi) que mantém meta-

informação sobre a imagem incremental correspondente. É muito menor do que a própria imagem e é utilizado para 

calcular a diferença entre o estado atual e anterior de um objeto de backup. Assim, quando você está indo fazer um 

incremento de um arquivo completo de sua partição de sistema armazenadas na rede, apenas o seu arquivo de índice 

é processada por cima da rede (um par de megabytes no máximo), não toda a imagem, o que minimiza tanto, o 

tráfego de rede e tempo de backup. Outra coisa nova é a mudança de um formato de backup - todos os incrementos 

são salvos em recipientes .vhd (disco rígido virtual).  

  

  

  
This function is only available for single primary and logical partitions.   
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Por favor, note que a versão atual do produto tem uma série de limitações quanto incrementos setoriais:  

•           Incrementos só podem ser criados para arquivos completos do novo tipo (com um arquivo de índice .pfi). 

Qualquer um dos nossos principais produtos desde Hard Disk Manager 12 suporta esta funcionalidade;  

•           Incrementos só podem ser criadas para arquivos completos armazenados em uma unidade local montada ou um 

compartilhamento de rede; 

•           Incrementos não podem ser criados para arquivos de discos inteiros GPT; 

•           Incrementos só podem ser restaurados no Windows (se não for necessária reinicialização) ou WinPE; 

•           Incrementos não podem ser processados com o Assistente de backup sintético; 

•           Incrementos não podem ser processados com o Assistente de checagem de Integridade Arquivo; 

•           Incrementos não podem ser processados com o Assistente de Criação de Arquivos Complementares; 

•           Incrementos não pode ser navegado em Volume Explorer; 

•           Incrementos só podem ser usados com o nosso software; 

•           Incrementos não podem ser comprimidos; 

•           Incrementos não podem ser criptografados; 

 •      Incrementos não podem ser fatiados. 

Backups de arquivos completos e incrementais  

Um arquivo baseado em arquivo completo contém apenas arquivos e pastas. É realmente eficiente ao fazer backup de 

um banco de dados de e-mail ou documentos particulares, como nenhum dado redundante é processado. Mas se você 

se preocupa com a manutenção de um histórico de arquivos, você pode se beneficiar de mais uma técnica 

complementar, denominado Incremental File Backup (Backup Incremental de Arquivo).  

Um arquivo incremental contém apenas os dados alterados desde o momento da criação de um arquivo baseado em 

arquivo completo ou incremental. Ele é menor e leva menos tempo para criar, mas você vai precisar de toda a imagem 

inicial e todos os seus incrementos para restaurar o ponto mais recente deste tipo de backup.  
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Incremento de Arquivo para um Backup de Setor  

(File Complement to VD pg 142 e Create File Complement pg 171) 

 
Incremento de arquivo para um backup de Sector é uma tecnologia única no mercado até agora que principalmente 

une duas abordagens diferentes do backup de dados: o backup baseado em arquivo e backup baseado em sector. Com 

sua ajuda você pode agora criar um backup com base em setor do seu sistema para obtê-lo de volta aos trilhos em 

minutos no caso de um ataque de vírus ou uma falha de hardware e, em seguida, basta fazer imagens incrementais 

baseados em arquivo para o backup baseado em setor criado anteriormente para manter apenas a informação 

atualizada que é fundamental para você. Assim, você vai economizar consideravelmente os recursos do sistema.  

Armazenamento de Backup  
Nosso programa oferece suporte a várias técnicas de armazenamento de imagens de backup. Vamos dar uma olhada 

em todos elas para entender que tipo de armazenamento é capaz de oferecer uma melhor segurança:  

•           Você pode colocar uma imagem de backup em uma partição local. Apesar do fato de que é a forma mais 

conveniente, não tente usá-la. Você pode apagar o backup apenas por acidente ou perdê-lo como resultado de uma 

falha de hardware, ou um ataque de vírus;  

•           Você pode colocar uma imagem de backup em um armazenamento externo montado para proporcionar um nível 

mais elevado de proteção de dados e da independência do sistema; 

•           Você pode colocar uma imagem de backup em um lugar seguro especial no disco rígido chamada Cápsula de 

backup que tem um layout do sistema independente (por exemplo uma partição separada) e vai ficar operável no caso 

de o sistema de arquivos ativo estar danificado. Para evitar uma remoção acidental ou não autorizado o acesso dos 

dados de backup, esta partição é oculta e, portanto, não pode ser montado no sistema operacional. No entanto, não 

irá ajudá-lo no caso de um mau funcionamento de hardware;  

•           Você pode colocar uma imagem de backup em mídia externa (CD / DVD) para garantir um elevado nível de 

proteção de dados, enquanto a mídia de backup está em segurança; 

•           Você pode colocar uma imagem de backup em uma unidade de rede para obter uma melhor chance de sucesso 

no caso de uma falha no disco rígido. Além disso, ao armazená-lo em um servidor de finalidade específica, você pode 

ter certeza de nada vai acontecer com ele;  

•      Finalmente, você pode colocar uma imagem de backup em um servidor FTP para fornecer um novo nível de 

sistema e proteção de dados. 

Problemas conhecidos no FTP / SFTP  

1.        Você precisa verificar-se Firewall ou programas deste tipo do Windows deixar o nosso programa de trabalho com 

a porta necessária (21 por padrão).  

2.        Não é possível restaurar dados de forma seletiva (com Assistente de restauração) a partir de um servidor FTP / 

SFTP.  

3.        Você pode procurar um servidor FTP somente no modo passivo.  

4.        Acesso paralelo a vários servidores FTP / SFTP é limitado - apenas uma senha para todos os servidores está 

disponível.  
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Adaptive Restore  
Por dentro da tecnologia  

Sistemas operacionais da família Windows são notórios por sua sensibilidade excessiva ao hardware, especialmente 

quando se depara com a substituição de um dispositivo tão crucial como um controlador de HDD ou uma placa-mãe - 

na verdade, o Windows provavelmente irá falhar o arranque, como resultado desta operação.  

Em 2008 a nossa empresa veio com uma tecnologia exclusiva chamada Paragon Adaptive Restore ™. Inicialmente 

destinado a restauração do Windows Vista ou Server 2008 de um backup para uma configuração de hardware 

diferente, a sua realização atual, disponível no P2P Adjust OS Wizard, permite fazer qualquer sistema operacional 

Windows desde XP inicializável em hardware diferente, permitindo que a injeção automática de todos os drivers 

necessários e as outras ações cruciais para esse tipo de migração. 

Conceito da tecnologia  

Vamos dar uma olhada em como Paragon Adaptive Restore funciona.  

  

Como você vê, migração bem-sucedida de um sistema do Windows para uma plataforma de hardware diferente 

envolve várias ações:  

1.        Alterar as configurações de núcleo do Windows de acordo com a nova configuração. O programa detecta o 

perfil de hardware dado e instala automaticamente do Windows HAL e kernel apropriado.  

2.        Instalação de drivers para dispositivos críticos de inicialização. O programa detecta aqueles sem drivers e 

automaticamente tenta instalar drivers que faltam a partir do repositório embutido no Windows. Se não há nenhum 

driver no repositório, ele solicitará que o usuário defina um caminho para um repositório de drivers adicionais, 

recomendando não avançar até para o boot encontrados dispositivos críticos são instalados todos os motoristas. No 

caso de drivers para esses dispositivos são instalados, mas desativado, eles serão habilitados.  

3.        Instalação de drivers para um mouse e teclado PS/2. Esta ação só poderá ser realizada para o Windows XP / 

Server 2003.  

4.        Instalação de drivers para placas de rede. O programa detecta aqueles sem motorista e automaticamente tenta 

instalar faltam drivers a partir do repositório embutido no Windows. Se não há nenhum driver no repositório, ele 

solicitará que o usuário defina um caminho para um repositório de drivers adicionais.  
 

Essas ações garantem um sistema Windows irá iniciar em hardware diferente. Após a inicialização, o Windows irá 

iniciar a reconfiguração de todos os dispositivos plug'n'play. É um procedimento padrão, então por favor não se 

preocupe e preparar os drivers mais recentes para este passo para tirar o máximo proveito do sistema.  

 
 Apesar de todos os sistemas Windows têm built-in repositórios de drivers, por favor, esteja 

preparado para ter drivers adicionais quando se lida com o Windows XP / Server 2003, porque 

para estes sistemas eles são muito modestas.    
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Tecnologia de Aplicação  

Vamos considerar uma série de situações em que a tecnologia Adaptive Restore pode ajudá-lo:  

•           Se você precisa migrar para uma plataforma de hardware diferente com o mínimo de esforço 

•           Se você precisa atualizar o hardware, mantendo todos os programas e configurações intactas 

•           Se você precisar substituir o hardware falhou e não pode encontrar uma correspondência exata para as 

especificações do sistema originais 

Assuntos conhecidos  

1.        Depois de transferir o Microsoft Vista e versões posteriores para um hardware diferente, você vai precisar 

reativar licença do sistema. É um comportamento normal como esses sistemas continuam rastreando qualquer 

alteração de hardware. Re-ativação é legalmente justificada neste caso, como você transferir o seu sistema para outro 

PC.  

2.        Se você instalou vários sistemas operacionais em uma partição, nós só podemos adicionar drivers para a versão 

mais recente do sistema operacional. Microsoft recomenda que você instalar um sistema operacional em uma 

partição separada.  

3.        Por favor, note que os drivers não são armazenados em cache durante a seleção. É por isso que se você 

selecionar um driver para adicionar ao sistema, mas já estava indisponível durante a operação, o programa irá 

terminar a operação com um erro.  

Virtualization System  
Com os novos poderosos computadores x86, a virtualização do sistema tornou-se extremamente popular. É uma 
tecnologia de software que permite executar várias máquinas virtuais em uma máquina física, fornecendo recursos de 
que único computador são compartilhados entre vários ambientes. Como resultado um e o mesmo computador físico 
pode ter múltiplos sistemas operacionais e aplicativos que operam simultaneamente, abrindo enormes oportunidades 
para ambos, usuários corporativos e domésticos, exatamente:  

•           Evite subutilização de up-to-date computadores poderosos; 
•           Aumentar a flexibilidade de uma infra-estrutura física; 
•           Proporcionar maior disponibilidade de hardware e aplicações; 
•           Cortar despesas com hardware e energia; 
•           Garantir uma migração suave e sistema de redução de custos; 
•           Gostar de trabalhar com aplicativos antigos que você não pode lançar em seu PC atual; 
•           Tire vantagem de ter vários sistemas operacionais em um PC com Windows, incluindo Linux, Mac OS X, etc .; 
•           Esqueça sobre a caça para a substituição do hardware falhou, e muitos mais ... 

Assuntos conhecidos  
1.        Você deve instalar serviços de integração (por exemplo, o VMware Tools) no sistema virtual por conta própria. 

Nós só garantimos o seu arranque suave.  

2.        Depois de transferir o Microsoft Vista e versões posteriores a um disco virtual, você vai precisar reativar a licença 

do sistema. É um comportamento normal como esses sistemas continuam rastreando qualquer alteração de 

hardware. Re-ativação é legalmente justificada neste caso, como você transferir o seu sistema para outro PC.  

3.        Se o seu sistema hospeda vários sistemas operacionais Windows, o nosso programa vai encontrá-los todos e 

corrigir automaticamente para ser executado em um ambiente virtual. No entanto, não podemos garantir o arranque 

suave de todos os sistemas encontrados Windows, mas do sistema operacional convidado, já que seus parâmetros de 

configuração podem ser incompatíveis com os outros.  
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Paragon Hot Processing & Volume Shadow Copy Service  
Processamento de Dados on-line contra Off-line  

 
No decurso do tempo, têm sido desenvolvidos vários métodos de processamento de dados. Apesar de diferentes 

conceitos de trabalho, todos eles podem ser divididos em dois grupos principais: técnicas de processamento de dados 

offline (frio) e on-line (quente).  

Como o nome infere, processamento de dados off-line só pode ser realizado quando os dados estão em estado 

consistente (o sistema operacional e todos os aplicativos são completamente desligados). Na verdade, é a maneira 

mais preferível de criação de imagem ou clonagem de dados, desde que o software pode obter um direito exclusivo 

para processar dados que garante alto nível de eficiência operacional. No entanto, o processamento de dados off-line 

é absolutamente fora de questão quando se lida com ambientes de produção 24/7.  

Em contraste, o processamento de dados on-line permite criar um instantâneo consistente, mesmo quando os dados 

são atualmente modificados. É particularmente útil para sistemas com requisitos de alta disponibilidade, mas não vai 

ser realizado até que todas as transações ativas estejam completas. O ponto é o de proporcionar um estado coerente 

de todos os arquivos abertos e bancos de dados envolvidos em um processo, tendo em conta que as aplicações podem 

ainda continuar a escrever a discos. Como resultado de um processamento de dados on-line não pode se gabar de alta 

velocidade de operação.  

Nosso programa suporta ambos os métodos de processamento de dados, tanto off-line quanto on-line. Tanto quanto 

o método on-line é interessante, ele oferece o seu próprio algoritmo de processamento a quente juntamente com a 

possibilidade de usar tecnologias de instantâneos fornecidos pela estrutura Microsoft VSS.  

Paragon Hot Processing Technology  

Paragon Hot Processing é uma tecnologia on-line de cópia/backup para S.O. da família Windows NT +. Desenvolvido 

em 2001, hoje em dia ele é integrado com todas as soluções de cópia/backup oferecidos pela empresa.  

Paragon Hot Processing não é exatamente uma tecnologia snapshot, embora tenha muito em comum com ela. 

Durante um copy/backup online, o programa usa o driver de modo kernel HOTCORE.SYS para interceptar e controlar a 

atividade de gravação de disco dos aplicativos e do sistema operacional. O driver hotcore como parte integrante do 

programa é instalado durante o procedimento de configuração (por isso que a reinicialização do sistema é necessária 

para concluir o procedimento de configuração). Na maior parte, o controlador está em modo inativo até ser ativado 

com o programa. Enquanto estiver neste modo ela ignora todas as chamadas que têm nenhum efeito sobre o 

desempenho geral do sistema, mas alguns kilobytes de memória do sistema.  

A tecnologia Paragon Hot Processing oferece copia/backup das partições bloqueadas e discos rígidos sob sistemas 

operacionais da família Windows NT + fornecendo alta eficiência operacional, bem como os requisitos de hardware de 

baixo.   

 

 Não é recomendado usar Paragon Hot Processing com SQL Server ativo, Exchange ou Bancos de 

dados da Oracle já que o conteúdo das imagens de backup, podem ser corrompidos. 
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Volume Shadow Copy Service  

Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) é projetado para fornecer a infra-estrutura cópia / backup para os 

sistemas operacionais Microsoft Windows XP / Vista / Server 2003/2008. Ele oferece um mecanismo confiável para 

criar cópias de dados pontuais consistentes conhecidas como cópias de sombra. Desenvolvido pela Microsoft, em 

estreita cooperação com os principais fornecedores de soluções de cópia/backup no mercado, que é baseado em um 

conceito de tecnologia de captura instantânea.   

Iniciado por um ciente utilitário de cópia/backup VSS, o VSS cria instantâneos para os volumes selecionados e 

representa-os como dispositivos só de leitura virtuais, chamados de volume de cópias sombra. Uma vez que as cópias 

de sombra são criadas, o utilitário de cópia/backup inicia o processamento dos dados enquanto as aplicações 

continuam escrevendo para volumes originais.  

Ao contrário Paragon Hot Processing, a tecnologia VSS fornece uma oportunidade única para fazer um snapshot 

síncrona de vários volumes. Este recurso pode ser muito particularmente benéfico quando o backup ativo do SQL 

Server 2003, o Exchange 2003 ou os bancos de dados Oracle localizados em vários volumes da forma é recomendado 

pela Microsoft para melhorar o nível de desempenho do banco de dados e confiabilidade, proporcionando, assim, 100 

por cento de consistência dos dados.   

 
  

Suporte pVHD  
Paragon introduz um pVHD formato (Paragon Virtual Hard Drive) - um VHD especial, otimizado para armazenar 

backups de máquinas virtuais e físicas. É muito eficiente na manipulação de cadeias incrementais, de desduplicação de 

dados e sincronização. pVHD permite a obtenção de cópias de segurança que são até quatro vezes menor do que os 

objetos de backup originais.   

Na versão atual do produto imagens de backup podem ser feitas tanto no antigo PBF ou o novo pVHD. Por favor, note 

que o apoio pVHD tem um objetivo promocional. Em versões futuras pVHD irá gradualmente assumir o papel 

principal.  

Abaixo está a lista de assistentes que permitem trabalhar com pVHD:   

•           Backup para VD Wizard (Linux, Windows, WinPE); 
•           Backup incremental para VD Wizard (Linux, Windows, WinPE); 
•           Complemento do arquivo para VD Wizard (Linux, Windows, WinPE); 
•           Restaurar do VD Wizard (Linux, Windows, WinPE); 
•           Assistente de verificação de integridade VD (Windows, WinPE); 
•           Retenção Assistente para VD (Windows); 
•           Exportação VD Assistente (Windows, WinPE). 

 

 

O que você ganha usando pVHD:  

•           Imagem Incremental funciona muito mais rápida e estavelmente sólida em comparação com o antigo PBF; 

•           Apenas as imagens pVHD pode ser usadas para fazer a virtualização de imediato; 

•         Com a nova tecnologia de backup, disponível para clientes como um novo formato de imagem pVHD backup, 

Paragon também alcançou fácil suporte a todos os recipientes virtuais (VMDK, VHD, VHDX). 

  
To use VSS it is necessary to have a mounted 300 MB+ NTFS partition.   
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Proteção sem Agente das Máquinas de hóspedes do Hyper-V 
Ao contrário das ferramentas tradicionais de backup projetados para trabalhar com máquinas físicas, o nosso produto 

pode operar na camada de virtualização, empregando MS VSS (Volume Shadow Copy Service) sem agente de 

backup/restore para qualquer máquina de convidado do Hyper-V. Assim, a nossa solução não precisa de um agente em 

uma máquina virtual de destino para criar a sua cópia point-in-time(pontual), incluindo sua configuração, sistema 

operacional, aplicativos, etc. Esta abordagem aumenta significativamente o desempenho de backup, minimizando a 

carga em máquinas de destino e o hypervisor durante o processo. Além disso, não há necessidade de fornecer 

credenciais para todos os hóspedes para fazer backups.  

A versão atual só pode proteger máquinas virtuais inteiras (online ou offline) registradas em um host Hyper-V local, 

onde o nosso produto é implantado. Hosts externos com suas máquinas hóspedes não são suportadas, por favor use 

Paragon’s Protect & Restore para realizar este tipo de cenários. Máquinas convidadas do Hyper-V podem ser copiadas 

diretamente para recipientes virtuais pVHD, VMDK, VHD ou VHDX. Se estiver usando VHD/VHDX como formato de 

backup de destino, você pode anexar a imagem de backup resultante em uma máquina virtual existente de Hyper-V e 

S.O. será lançado com sucesso. Se estiver usando pVHD - haverá opções adicionais disponíveis, como compressão de 

alto nível, criptografia ou imagem de divisão. Containers virtuais resultantes podem ser armazenados em um disco local 

(montado/desmontado), um compartilhamento de rede mapeada, ou pelo caminho UNC. Para otimizar a capacidade de 

armazenamento nosso produto suporta a imagem incremental, onde cada novo incremento descreve as mudanças 

entre o estado atual do objeto de backup e ao estado anterior.  

Quando chega a hora para recuperação de desastres, a nossa solução permite restaurar um backup anterior da máquina 

virtual para um novo local de acordo com um certo carimbo de tempo (caso exista mais disponíveis).  

Abaixo está a lista de assistentes que permitem trabalhar com máquinas convidadas do Hyper-V:  

•           Hyper-V Backup Wizard (Windows); 

•       Hyper-V Incremental Backup Wizard (Windows);  

•       Hyper-V Restore Wizard (Windows). 

 

Discos Dinâmicos  
Como você provavelmente sabe, MS-DOS, Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/Server 2003/2008 suporta 

quatro partições primárias por disco rígido físico, uma das quais pode ser estendida. Certamente existe a possibilidade 

de criar unidades lógicas dentro da partição estendida. Tais tipos de discos são chamados de básicos. Windows XP 

Professional, Windows 2000, Windows Vista e Windows Server 2003/2008 seguem a mesma estratégia: Você pode ter 

no máximo de quatro partições primárias, uma das quais pode ser uma partição estendida com unidades lógicas. No 

entanto, esses sistemas operacionais também introduziram um novo tipo de configuração de disco - disco dinâmico - 

que deve ser entendida para configurar e gerenciar discos rígidos de forma eficaz.  

Disco dinâmico é um disco físico que não usa partições ou unidades lógicas. Em vez disso, ele contém apenas volumes 

dinâmicos. Independentemente de qual o formato que você usa para o sistema de arquivos, apenas os computadores 

Win2K pode acessar volumes dinâmicos diretamente. No entanto, os computadores que não estão executando o Win2K 

podem acessar os volumes dinâmicos remotamente quando conectado às pastas compartilhadas através da rede.  

Os discos dinâmicos podem coexistir em um sistema com discos básicos. A única limitação é que você não pode misturar 

discos básicos e dinâmicos no mesmo disco rígido.  

Existem cinco tipos de volumes dinâmicos: simples (usa o espaço livre de um único disco), estendidos (criado a partir de 

espaço livre do disco que está vinculada junto de vários discos), striped (um volume de dados do que é intercalados em 

dois ou mais físico discos), espelhados (um volume tolerante a falhas cujos dados são duplicados em dois discos físicos e 

volumes RAID-5 (um volume tolerante a falhas cujos dados estão listados num conjunto de três ou mais discos).  

Com o armazenamento dinâmico, você pode executar gerenciamento de disco e volume sem a necessidade de reiniciar 

o Windows.  
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Limitações:  

•           Os discos dinâmicos não são suportados em computadores portáteis. 

•           Os discos dinâmicos não são suportados em computadores baseados no Windows XP Home Edition. 

•           Você não pode criar volumes espelhados ou volumes RAID-5 no Windows XP Home Edition, Windows XP 

Professional ou computadores baseados em edições Windows XP de 64 bits. 
 

Assim, o disco dinâmico é uma nova maneira de olhar para configuração do disco rígido. Os discos dinâmicos 

oferecem-lhe mais flexibilidade de gestão, sem a limitação de partição de discos básicos. Os discos dinâmicos podem 

conter um número ilimitado de volumes, mas eles não podem conter partições ou unidades lógicas. Armazenamento 

dinâmico pode ser particularmente benéfico para as empresas de grande escala quando se lida com muitos discos 

rígidos físicos que envolvem configuração complexa.  

 

GPT contra MBR  
GUID Partition Table (GPT) é a próxima geração de um esquema de particionamento de disco rígido desenvolvido para 

levantar as restrições da antiga MBR. Sendo uma parte da (EFI) padrão Extensible Firmware Interface proposto pela 

Intel para substituir o BIOS do PC desatualizado, oferece uma série de benefícios cruciais:  

•   Até 128 partições primárias para a implementação do Windows (apenas 4 em MBR); 

•    O tamanho máximo permitido é de 18 exabytes partição (apenas 2 terabytes em MBR); 

•    Agradecimentos mais confiáveis para replicação e verificação de redundância cíclica (CRC) proteção da tabela de 

partição; 

•   Um formato de partição bem definido totalmente auto-identificável (dados críticos para a operação da plataforma 

estão localizados em partições, mas não em espaços não particionados ou setores escondidos como este é o caso 

com MBR) 

 

 

Desafios do Boot uEFI  
Introduzido em 2005 pela Intel para levantar as restrições da antiga MBR (Master Boot Record) e PC BIOS (Básico  

Input/Output System), uEFI (Unified Extensible Firmware Interface) é agora uma plataforma recomendada para novos 

computadores de 64 bits do Windows 8. E a razão é fácil de pegar - além de outras características únicas impossíveis 

para o conjunto tradicional de BIOS + MBR, apenas uma plataforma baseada em UEFI permite acomodar o sistema 

operacional Windows em uma partição maior do que 2.2TB.  

Apesar de todas as vantagens UEFI, no entanto, tem uma questão bastante impertinente: uma operação bastante 

normal com um dispositivo de arranque, por exemplo, envolvendo sua conexão com outra porta SATA resulta em um 

Windows não inicializável. Você obterá o mesmo resultado se tentar arrancar a partir de um disco rígido com sistema  

clonado ou a partir de um disco rígido restaurado. Todos esses problemas se originam da forma que o pacote uEFI + 

GPT é organizado.   

A Microsoft fornece guias práticos para resolver este tipo de problemas, mas eles exigem uma grande quantidade de 

experiência do usuário, que envolve o uso das ferramentas cmd, diskpart e bcdedit. 

Paragon tem uma maneira melhor! Apresentando uma tecnologia elegante, realizado no lado do usuário como uma 

opção simples, você pode definir um sistema com volume GPT que você está disposto a inicilaizar.  

 

 

 

 



34  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

Abaixo está uma lista de assistentes, onde a opção uEFI switch boot device pode ser encontrado:  

• Copy Hard Disk Wizard;  

• Copy Partition Wizard;  

• Restore Wizard;  

• Migrate OS to SSD Wizard;  

•  Boot Corrector.  

  

 

  

A Apple Boot Camp  
Boot Camp é um utilitário especial para ajudá-lo a criar um sistema dual boot (Mac OS X e 32-bit Windows XP/Vista) 

em Intelbased Macs. Ele permite re-particionar o disco rígido com segurança (redimensionar uma partição HFS + 

existente para criar uma partição separada para Windows) e, em seguida, iniciar o processo de instalação. Com Boot 

Camp todos os drivers necessários estarão à sua disposição. Além disso, após o Windows ser instalado ele vai servir 

como um gerenciador de boot para escolher o sistema operacional para o arranque.  

  

 É altamente recomendável não modificar a configuração do disco rígido com o Windows Disk Manager. 

Caso contrário, pode levar a consequências inesperadas, até uma BSOD e incapacidade de inicializar no 

Windows XP/Vista. Por favor, utilize o nosso programa para atualizar corretamente MBR e GPT.  

 

Suporte de 64 bits  
A maior parte do software de hoje é escrito para um processador de 32 bits. Ele pode satisfazer os requisitos de 

praticamente qualquer usuário final. No entanto este não é o caso quando se trata de servidores de processamento de 

grandes quantidades de dados complexos com cálculos de números muito grandes. Isso é onde a arquitetura de 64 

bits entra em jogo.   

Ele pode gabar-se de uma melhor escalabilidade para aplicativos de negócios que permite apoiar mais bancos de 

dados de clientes e mais usuários simultâneos em cada servidor. Além de um kernel de 64 bits que pode acessar mais 

recursos do sistema, tais como alocação de memória por usuário. Um processador de 64 bits pode lidar com mais de 4 

bilhões de vezes mais endereços de memória do que um processador de 32-bit. Com estes recursos, até mesmo um 

grande banco de dados pode ser armazenado na memória.   

Embora muitos aplicativos de negócios executado sem problemas em sistemas de 32 bits, outros têm crescido tão 

complexo que eles usam a limitação de memória de 4 GB de um espaço de endereçamento de 32 bits. Com essa 

grande quantidade de dados, menos recursos de memória estão disponíveis para atender às necessidades de 

memória. Em um servidor de 64 bits, a maioria das consultas são capazes de realizar nos buffers disponíveis no banco 

de dados.  

Alguns aplicativos de 32 bits fazem a transição para o ambiente de 64 bits sem problemas outros não. Por exemplo, 

utilitários e programas systemlevel que fornecem acesso direto ao hardware tendem a falhar. Nosso programa oferece 

um suporte de pleno direito da arquitetura de 64 bits provendo um trabalho de tolerância a falhas tais como módulos 

dependentes de sistema como Processamento a quente.  

  

The uEFI switch boot device option is only available    through the 64 - bit WinPE media at the  
moment .   
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Operações de cópia  
Duplicação disco rígido hoje em dia está se tornando muito popular entre os usuários de PC. Isso é devido a algumas 
vantagens concretas que pode oferecer. Em primeiro lugar, muitas pessoas clonam discos rígidos apenas para fazer 
backup de dados por razões de segurança. Os atuais utilitários de cópia permitem a transferência com sucesso de todas 
as informações no disco, incluindo código de inicialização padrão e outras estruturas de serviço do sistema, mantendo, 
assim, a capacidade de trabalho do sistema operacional. Em caso de um mau funcionamento do sistema, o usuário pode 
obter o sistema de volta nos trilhos em minutos. Nenhuma configuração adicional é necessária, o que é muito 
conveniente.  

A segunda aplicação possível é a atualização de um disco rígido para um novo. A capacidade de um disco rígido 
moderno dobra a cada dois anos, abrindo novas possibilidades para desenvolvedores de software. Como resultado 
programas tornam-se mais complicados e requerem uma quantidade considerável de espaço livre. Um dia, o usuário 
percebe que não existe mais espaço livre no disco rígido e a única saída é a atualização. Normalmente, isso significa que, 
além da compra de um novo disco rígido, o usuário enfrentará um procedimento de reinstalação grande abrangendo 
vários dias de trabalho tedioso. Mas tudo isso pode ser evitado apenas copiando o conteúdo do disco rígido antigo para 
um novo, redimensionando as partições proporcionalmente.  

E o último, mas não menos importante é a cópia de discos rígidos para fins de clonagem. Pode ser de grande utilidade 
quando a criação de computadores semelhantes. Não há necessidade de um administrador de sistema para instalar um 
sistema operacional a partir do zero em cada um deles. É suficiente apenas para configurar um e depois cloná-lo para os 
outros.  

 

Particionamento de Disco  
Como você provavelmente sabe um disco rígido pode ser dividido em uma ou mais partições, uma vez que não pode 
manter os dados até que seja retalhado e o espaço seja reservado para um sistema operacional. Até recentemente a 
maioria dos PCs costumava ter apenas uma partição, que enchia todo o disco rígido e continha um sistema operacional. 
A situação mudou, no entanto, graças a novos discos rígidos de alta capacidade rentáveis, abrindo inúmeras 
possibilidades para usuários de PC, tais como edição de vídeo, o arquivamento de música, fazer backup de imagens de 
CD, etc. Enorme aumento do espaço é grande, mas apresenta uma série de problemas, os mais importantes dos quais 
são eficazes a organização de dados e de velocidade.  

Unidades grandes vão sempre demorar mais tempo para procurar do que volumes menores, e um sistema operacional 
vai ter seu trabalho cortando, detectando e organizando arquivos. É por esta razão que muitas pessoas decidem investir 
em vários discos rígidos, mas há uma solução fácil - particionamento de unidade. O particionamento permite dividir 
uma única unidade física em um número de unidades lógicas, cada uma das quais servidores como um recipiente com a 
sua própria letra de unidade e rótulo de volume, permitindo assim que o sistema operacional para processar dados de 
forma mais eficiente. Além de particionamento torna possível organizar os dados de modo que é fácil de encontrar e 
gerenciar. Você pode configurar, por exemplo, 40 GB de um disco rígido de 160 GB para o sistema operacional, 70 GB 
para armazenamento de vídeo e outra de 50 GB para suas coleções de músicas favoritas para fornecer armazenamento 
de dados transparente.  

Também vale a pena mencionar que com um disco rígido particionado apropriadamente, essas operações rotineiras 
como desfragmentação de arquivos ou verificação de consistência não vão ser tão chatos e demorados.  

Destacando o sistema operacional do resto dos dados que você pode enfrentar mais uma questão crucial - no caso de 
um mau funcionamento do sistema, você pode obter o sistema de volta na pista em minutos por recuperá-lo a partir de 
uma imagem de backup localizada na outra partição do disco rígido.  

Mas isso não é tudo que o particionamento da unidade pode ser usado. Se você estiver disposto a jogar jogos no 
Windows enquanto navega na Internet em Linux, 100 por cento de certeza de que nenhum vírus vai atacar o seu PC, o 
particionamento de disco é uma necessidade. A fim de executar vários sistemas operacionais em um único disco rígido 
que você está a criar um número correspondente de partições para delinear efetivamente os limites de cada sistema 
operacional. 
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Sanitização de Dados  
A segurança dos dados é um problema de dois lados. É para ficar claro, que o fornecimento de confidencialidade implica 
não só que a informação seja armazenada corretamente, mas também ser destruída de acordo com certas regras. O 
primeiro passo para proteger a si mesmo é saber exatamente quais as precauções de segurança funcionam e quais não.  

Muitas pessoas acreditam no equívoco que reparticionar um disco irá resultar na destruição completa de seu conteúdo. 
Na verdade, isso não é bem assim. Reparticionar a unidade só altera as referências a partições na tabela de partição, 
deixando todos os dados do arquivo intactos. Na verdade, há um número de programas disponíveis para recuperar com 
êxito as partições que tenham sido eliminados.  

A formatação de um drive também não garante a destruição de dados. Formatando procedimento implique modificação 
do Master File Table (MFT) que mantém o controle de onde o conteúdo do arquivo é armazenado no disco e na 
verificação de cada sector para a consistência. Mesmo uma formatação de baixo nível na verdade não apagar o 
conteúdo do arquivo para o bem, uma vez que ainda pode ser ressuscitado a partir de seu estado excluído com o 
mínimo esforço usando hoje a popular tecnologia Microscópica de Força Magnética.  

A única maneira de ter certeza de que todos os dados foram apagados de um disco rígido é substituir todos os setores 
em disco com padrões aleatórios de uns e zeros. Embora isso pareça complexa, há uma maneira fácil de fazer isso.  

O processo de deliberadamente remover ou destruir de forma irreversível os dados armazenados em um dispositivo de 
memória (discos magnéticos, discos de memória flash, etc.) é geralmente conhecido como Sanitização de Dados. Um 
dispositivo que tenha sido higienizado não tem dados residuais utilizáveis e até mesmo avançadas ferramentas forenses 
não devem nunca ser capaz de recuperá-lo, proporcionando nível máximo de segurança.  

Data Security Standards  
Para destruir de forma irreversível todas as informações no disco lá foram desenvolvidas uma série de normas 

saneantes disco. Eles são distinguidos por limpando padrões e número de passes:  

1.        EUA DoD 5220.22-M. Departamento de Defesa dos EUA recomenda para substituir todos os locais endereçáveis 

com um personagem, o seu complemento e, em seguida, um personagem aleatório. Finalmente, a área de dados de 

destino deve ser verificada;  

2.        EUA padrões da Marinha NAVSO P-5239-26. 

•           NAVSO P-5239-26 para RLL codificado unidades. No começo a escrever o valor fixo (0xFFFFFFFF) para a área de 

dados do alvo, então o valor fixo (0x27ffffff), e, em seguida, valores aleatórios. Finalmente, a área de dados de destino 

deve ser verificada;  

•           NAVSO P-5239-26 para MFM codificado unidades. No começo a escrever o valor fixo (0xFFFFFFFF) para a área 

de dados do alvo, então o valor fixo (0xbfffffff), e, em seguida, valores aleatórios. Finalmente, a área de dados de 

destino deve ser verificada;  

3.        Britânicos HMG Infosec No.5 padrão. No primeiro a escrever um único padrão de caracteres, em seguida, o seu 

complemento e, em seguida, um personagem aleatório. Finalmente, a área de dados de destino deve ser verificada;  

4.        Alemão VSITR padrão. Substituir a informação suprimida 7 vezes, de forma consistente preenchê-lo com os 

seguintes padrões:. 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xAA Finalmente, a área de dados destino deve ser verificada; 

5.        ASCI Australian 33. Substituir com um personagem (C), em seguida, verifique. Substituir com -C (inverso do 

primeiro caractere pass), em seguida, verifique novamente. Substituir tudo com tanto C e C, mais uma vez,, mas sem 

verificação. Preencha tudo com caracteres aleatórios;  

6.        Russo GOST R 50739-95.Destruir a informação por uma única passagem com a escrita de caracteres aleatórios 

em cada byte sector;  
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7.        Algoritmo de Peter Gutmann. Uma gritante 35 passes, com 27 aleatória ordem passa usando padrões específicos 

combinados com oito passes usando padrões aleatórios;  

8.        Algoritmo de Bruce Schneier. Duas passagens de padrões específicos, seguida de cinco passagens utilizando uma 

sequência pseudo-aleatória criptograficamente segura;  

9.        Algoritmo do Paragon. 

•           Substituir cada sector com um randomizado com força de 512 bytes seqüência, nova para cada sector, utilizando 

CSPRNG (gerador criptograficamente segura número pseudo-aleatório); 

•           Substituir cada setor apagada com o seu complemento; 

•           Substituir cada sector com uma seqüência de 512 bytes (CSPRNG), novamente com força randomizados e 

diferente da primeira passagem, e novo para cada sector; 

•           Encha cada sector apagada com valor 0xAA.Finalmente, a área de dados a meta é ser verificada.  

 

 Normas militares e governamentais exigem sempre 100 por cento de verificação de dados residual. É 

necessário ter a certeza de que a operação tenha sido corretamente realizada. Além setores corrompidos 

descobertos durante a operação devem ser registrados para manter o usuário informado, uma vez que estes 

sectores podem conter informações classificadas.  

              A lista de normas militares e governamentais suportados podem variar para o seu produto. De qualquer 

forma você sempre tem a possibilidade de criar um algoritmo personalizado, definindo até 4 padrões de limpeza e 

número de passes para cada padrão de limpeza e para o grupo de padrões, proporcionando, assim, o nível máximo 

de segurança possível.  

 
  

Agendamento   
A automação das operações é particularmente eficaz quando você tem que repetir uma sequência de ações em uma 

base regular.  

Por exemplo, o desenvolvimento de um projeto específico em uma base dia-a-dia e ter que fazer um backup todas as 

noites, para não perder os dados valiosos, você realmente vai apreciar, quando estes tipos de operações de rotina 

serão realizados automaticamente sem a sua participação.  

Outro aspecto de qualquer processo de automação é que ele permite uma otimização de carga de trabalho do seu 

computador. Isto é especialmente importante quando as operações exigem uma quantidade considerável de recursos 

do computador - o tempo do processador, memória e muito mais. Uma série de tarefas, o que pode diminuir o 

desempenho, pode ser executado durante a noite ou sempre que o computador tem a menor carga de trabalho a 

realizar.  

O programa tem uma ferramenta especial para a programação. Você pode definir um calendário para qualquer 

operação e ele vai começar em um determinado momento, sem interromper sua atividade atual.  

BitLocker do Windows  
BitLocker é um recurso de segurança que permite proteger os dados de seus volumes com criptografia AES de 

128/256-bit (Advanced Encryption Standard). Ela apareceu pela primeira vez no Windows Vista Enterprise e Vista 

Ultimate para proteger o conteúdo de discos rígidos de ataques off-line, por exemplo, quando o disco rígido for 

roubado e conectado a outro computador para recuperar dados que ele contém.   
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Nosso produto permite trabalhar com volumes criptografados pelo BitLocker, mas apenas quando eles são 

desbloqueados. Até então os volumes bloqueados serão reconhecidos na interface do programa como "Não 

formatado”. Você pode desbloquear este tipo de volume apenas através de instalações nativas do Windows:  

•           Interface gráfica do usuário para Windows, 

•           manage-bde ferramenta de linha de comando do Windows e da mídia de recuperação WinPE. 

Para saber mais sobre o assunto, consulte o capítulo How to Work with Bitlocked Volumes. 

Na versão atual do nosso produto as seguintes operações estão autorizadas a realizar em volumes criptografados pelo 

BitLocker:  

•           Partição de backup; 

•           Restauração da partição; 

•           Cópia da partição; 

•           Excluir partição; 

•           Alterar Volume Label; 

•           Adicionar/Remover Letra da Unidade; 

•           Ocultar/mostrar Partição; 

•           Marcar partição como ativa/inativa; 

•           Alterar o número de série; 

•           Alterar Partition ID; 

•           Teste de superfície; 

•           Verifique a integridade do arquivo de sistema;  

•      Propriedades. 

Componentes do Windows  
Na seção dada você pode encontrar todas as informações necessárias para trabalhar com sucesso com a versão do 

Windows do produto.  

Resumo da interface  
Este capítulo apresenta a interface gráfica do programa. A concepção da interface impede que qualquer erro seja feito 

por parte do utilizador. A maioria das operações são realizadas através do sistema de assistentes. Botões e menus são 

acompanhados por ícones compreensíveis fáceis. No entanto, quaisquer problemas que possam ocorrer durante a 

gestão do programa podem ser combatidos através da leitura deste mesmo capítulo.  

Disposição Geral  
Quando você iniciar o programa, o primeiro componente que é exibido é chamado o Launcher. Ele permite executar 

assistentes e caixas de diálogo, para especificar as configurações do programa, para visualizar o ambiente operacional 

e da configuração do disco rígido.  

A janela do launcher pode ser condicionalmente dividida em várias seções que diferem na sua finalidade e 

funcionalidade:  
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1.  Tool Button  

2. Ribbon Panel  

3. Set View Button  

4. Virtual Operations Bar  

5. Express Mode Button  

6. Disk Map  

7. Disk and Partitions List 

8. Context-sensitive Menu 

9. Properties Panel 

10. Status Bar 

Uma série de painéis de oferecer uma funcionalidade semelhante com uma disposição sincronizado. O programa 

permite esconder alguns deles para simplificar o gerenciamento de interface.  
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Tool Button (Botão de ferramenta)  
Ao clicar neste botão o usuário pode:  

•           Lançar assistentes auxiliares, 
•           Ter acesso às configurações do programa, 
•           Coletar e enviar um pacote de arquivos de log para a equipe de suporte, 
•           Ir para o site da Paragon para baixar uma atualização gratuita, registrar o produto, visite o Knowledge Base da 
Paragon, etc. 

 
Ribbon Panel (Painel Ribbon)  
Uma área na parte superior da janela do programa é chamada de Painel Ribbon. Faz com que todos os recursos do 

produto estejam disponíveis para o usuário em um único lugar. A guia Ribbon é uma área no painel que contém 

botões organizados em grupos por funcionalidade. Cada botão corresponde a um determinado programa ou 

assistente de diálogo.  

  

 
   

Set View Button (Configurando o botão de visualização)  
Você pode ajustar o ambiente de trabalho, escolhendo um dos dois pontos de vista pré-definidos: geral e legado. Esta 

divisão é bastante lógica, que permite ao usuário filtrar os assistentes legados e diálogos que têm a ver com o formato 

de backup antigo .PBF. Por favor, note que o modo legado não está ativo por padrão.  

  

Virtual Operations  Bar ( Barra de Operações Virtuais) 
O programa suporta a visualização do layout resultante de discos rígidos antes de executar operações (o chamado 

modo virtual de execução). Na verdade, quando o modo virtual é ativado, o programa não realiza as operações 

imediatamente, mas as coloca na Lista de Operações pendentes para execução posterior.  

A Barra de Operações Virtuais permite gerir as operações pendentes.  

BOTÃO  FUNCIONALIDADE   

  
Anular a última operação virtual na Lista de Operações pendentes   

  

Cancelar a operação virtual de última undo na Lista de Operações 

pendentes  

 

  
Mostrar a Lista de Operações pendentes   

 
               Inicie a execução real das operações virtuais 

 
               Cancelar todas as operações virtuais na Lista de Operações pendentes 

               Gerar um script de todas as operações pendentes 

  Calendário operações pendentes 

  

  

If you’d like to hide all ribbon tabs, click on the arrow button at the right top corner of the  

program window.   



41  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

 

 Modo virtual é uma forma eficaz de proteção contra quaisquer problemas, uma vez que nenhuma 

operação será executada até que se clique no botão Aplicar para confirmação, dando assim uma 

segunda chance para pesar todos os prós e contras deste ou daquela operação particular. O programa 

educadamente lembra o usuário de que há alterações não salvas, mostrando a seguinte janela: 

:  

   

Express Mode Button (Botão Modo Expresso)  
Ao clicar neste botão o usuário pode alternar para o modo expresso de operação a qualquer momento. 

Disk Map (Mapa de disco)  
Como o nome infere, o Mapa de disco exibe o layout de discos físicos e lógicos. Os discos físicos são representados 

com barras retângulo que contêm barras de pequeno porte. Essas barras de pequeno porte representam discos 

lógicos. Sua cor depende do sistema de partição apropriado arquivo. Ao olhar para o tamanho da área sombreada da 

barra é possível estimar o espaço em disco utilizado. Para o objeto selecionado no momento, há a possibilidade de 

chamar um menu sensível ao contexto com as operações disponíveis.  

  

Barras de grande porte exibem as seguintes informações sobre discos físicos:  

•           Tipo (básico ou dinâmico MBR / GPT), 

•           Fabricante,  

•       Modelo. 

Barras de tamanho reduzido exibem as seguintes informações sobre discos lógicos e blocos de espaço livre:  

•           Rótulo de volume (se existir), 

•           Letra de unidade, 

•           Tamanho total, 

•           Sistema de arquivo. 

O Mapa de disco é sincronizado com o Context-sensitive Menu (menu sensível ao contexto) e ao Properties Panel 

(painel das propriedades).  Assim, selecionando um disco no mapa, os dois vão exibir automaticamente informações 

detalhadas sobre ele. Para saber mais sobre o assunto, consulte o capítulo Viewing Disk Properties (Visualizando 

Propriedades de disco). 

 

 Uma vez que o Mapa do Disco e a Lista de Discos e Partições têm a mesma finalidade, o usuário 

tem permissão para estender apenas um no momento, usando um botão de seta correspondente.  
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Disk and Partition List (Lista de Disco e Partições)  
A lista de discos e partições é outra ferramenta útil que ajuda a obter uma imagem clara sobre o estado actual dos 

discos rígidos do sistema e partições. Todos os objetos (discos, partições ou blocos de espaço livre) na lista são 

classificados de acordo com sua posição inicial. Para cada item, há a possibilidade de chamar um menu sensível ao 

contexto com as operações disponíveis.  

  

A lista de discos e partições fornece informações detalhadas sobre todos os discos rígidos e partições encontradas no 

sistema, incluindo as seguintes propriedades:  

-   Nome, 

-   Rótulo de volume (se existir), 

-   Letra de unidade, 

-   Tipo de sistema de arquivos, 

-   Tamanho do volume, 

-   Quantidade de espaço utilizado e não utilizado (livre), 

-   Atributo ativo/inativo, 

-   Atributo oculto/não oculto. 

 A Lista de discos é sincronizada com o Context-sensitive Menu (menu sensível ao contexto) e ao Properties Panel 

(painel das propriedades).  Assim, selecionando um disco na lista, os dois irão exibir automaticamente informações 

detalhadas sobre ele. Para saber mais sobre o assunto, consulte o capítulo Viewing Disk Properties (Visualizando 

Propriedades de disco). 

 

A lista de discos e partições é sincronizado com o menu sensível ao contexto e ao painel das propriedades.Assim, 

selecionando um disco da lista, os dois irá exibir automaticamente informações detalhadas sobre ele.Para saber mais 

sobre o assunto, consulte o capítulo Visualizando Propriedades de disco. 

  

 

 Uma vez que o Mapa do Disco e a Lista de Discos e Partições têm a mesma finalidade, o usuário 

tem permissão para estender apenas um no momento, usando um botão de seta correspondente.  
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Context-sensitive Menu (Menu sensível ao contexto)  
O menu sensível ao contexto mostra uma lista de operações disponíveis para um objeto (disco, partição ou bloco de 

espaço livre) selecionado tanto no Mapa de Disco ou a Lista de discos e partições. Se você clicar em um registro 

correspondente, o assistente apropriado ou diálogo apropriado será iniciado. Todos os valores padrão para os 

parâmetros de operação corresponderão às configurações do objeto. Se houver muitos itens na lista, digite a primeira 

palavra do comando desejado na Pesquisa de comandos campo para filtrar a lista. 

  

Properties Panel (Propriedades do Painel)  
O painel Propriedades fornece informações sobre o objeto (disco, partição ou bloco de espaço livre) selecionado tanto 

no Mapa de Disco quanto na Lista de Discos e Partições. 

  

 

O Propriedades do Painel ajuda a obter os seguintes dados:  

Para um disco rígido 

•           Modelo, 

•           Número de série, 

•           Tipo de disco rígido (básico ou dinâmico MBR / GPT), 

•           Tamanho total (em GB), 

•           Informações sobre a geometria do disco (quantidade de setores por trilha, cabeças e cilindros). 
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Para uma partição  

•           Letra de unidade atribuída ao disco, 

•           Rótulo de volume (se existir), 

•           Tipo do disco lógico, 

•           Sistema de arquivo, 

•           Entradas de raiz, 

•           Número de série, 

•           Versão NTFS, 

•           ID da partição, 

•           Tamanho total, o espaço utilizado e espaço livre (em GB), etc. 

Além disso, você pode modificar praticamente qualquer propriedade da partição clicando no valor necessário.  

Para um bloco de espaço livre  

•           Tamanho total (em GB). 

Status Bar (Barra de status)  
Esta é a parte inferior da janela principal. A barra de status exibe dicas de menu, para cada item que o cursor apontar.  

Visão geral Configurações  
Para chamar a caixa de diálogo Configurações, clique Tool Button, em seguida, selecione Settings. Todas as 

configurações são agrupadas em várias seções, nas quais as funções são descritas nos parágrafos seguintes. A lista de 

seções é colocada no lado esquerdo da caixa. Ao selecionar uma seção da lista, você pode abrir um conjunto de 

opções.  

  

Para obter uma descrição detalhada para qualquer configuração, controle ou campo do programa 

basta clicar no botão dica e, em seguida, o objeto que você precisa.  
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Application Section (Seção Aplicação)  
Opções de gravação CD/DVD/BD  

 

Esta seção contém um conjunto de opções que serão tidas em conta durante CD/DVD/BD queima operações:  

• Queime cada CD/DVD/BD até o fim. Por padrão, o programa não cria sessões de gravação compatíveis ISO 

9660, como ele processa dados on-the-fly e só pode estimar o tamanho da sessão resultante. É por isso que 

nenhuma ferramenta de terceiros terá acesso aos dados gravados. Para resolver o problema, marque a caixa de 

seleção para permitir o programa criar uma sessão padrão Disk-at-Once. Isto poderá retardar o processo de 

gravação, já que cada CD/DVD/BD será registrado até o final, não importa quanta informação real para conter. 

•             Velocidade de gravação. O usuário pode definir o quão rápido um CD/DVD/BD será gravado (mínima, normal e 

máxima). Além disso, há um modo automático quando o programa vai definir a velocidade mais adequada para 

cada CD/DVD/BD.  

•            Imagem ISO inicializável. Essa é a imagem a ser colocada em conjunto com os dados de backup. Por padrão, o 

programa oferece a sua própria imagem ISO inicializável, que contém um ambiente de recuperação Linux/DOS. 

No entanto, o usuário é livre para usar qualquer imagem ISO inicializável.  

•           Recurso de inicialização de CD/DVD/BD. O programa permite escolher se qualquer CD/DVD/BD gravado será de 

arranque, ou apenas o primeiro de uma sessão, ou então sem essa função. 

•           Pasta onde a imagem ISO é para ser colocada. Quando o usuário decide não queimar fisicamente um 

CD/DVD/BD, mas criar um arquivo de imagem ISO, esta pasta em questão será usada para conter estas imagens. 
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Opções sites FTP  

  

Nesta seção você pode gerenciar armazenamentos de backup on-line localizadas em servidores de FTP ou SFTP. 

Ao clicar nos botões disponíveis, você pode criar, modificar, apagar um local FTP/SFTP, etc.  

Para criar um local de FTP/SFTP, você tem que especificar um número de opções:  

•           Usar conexão SFTP. Marque a opção de se conectar ao servidor SFTP desejada, se necessário;  

•           Endereço. Digite um endereço para o servidor desejado;  

•           Porta. Especifique a porta necessário (21 para FPT e 22 para SFTP por padrão);  

•           Login anônimo. Marque a opção para configurar conexão anônima. Nome de usuário típico para este tipo de 

login é "anônimo";  

•           Use o modo activo (só para FTP). Marque a opção se seu provedor requer esse tipo de autenticação;  

•           Permitir Abrir SSH autenticação baseada em chave (somente para SFTP). Se seu provedor requer esse tipo de 

autenticação, marque a opção para especificar as chaves públicas e privadas e uma senha;  

  

•           Login. Digite um login;  

•           Senha. Insira uma senha. Clique em Lembrar senha para salvá-la na próxima vez que você voltar até este local; 

•           Nome. Por padrão, o programa usa o endereço fornecido como o nome da conexão, o que pode ser modificado, 

no entanto.  

 

Você precisa verificar se o Firewall do Windows ou programas deste tipo permitem que o nosso 

programa trabalhe com a porta necessária (21 para FTP e 22 para SFTP por padrão).  

  

  

Ao clicar no botão Conectar, o local fornecido será verificado. Se ok, você vai ter um novo item na lista de nomeados 

após este local. Ao clicar no ícone + você pode navegar nele para especificar uma localização mais exata para seus 

backups.  
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Opções de modo virtual  

  

Nesta seção você pode configurar o modo de virtual:  

•           Permitir modo virtual. Marque a caixa de seleção para ativar o modo virtual. É uma forma eficaz de proteção 

contra quaisquer problemas, uma vez que nenhuma operação será executada até a confirmação, dando-lhe uma 

segunda chance para pesar todos os prós e contras desta ou daquela operação particular.  

  

 

  

•          Fechar progresso do diálogo automaticamente. Marque a caixa de seleção para fechar automaticamente a 

janela de progresso após realizar operações. 

Seção de backup  

Backup image options (Opções de imagem de backup)   

  

Esta seção contém um conjunto de opções que serão tidas em conta durante as operações backup/restauração:  

•           Controlar a integridade de arquivo. Marque a caixa de seleção para garantir que todas as imagens de backup 

criados com o programa são 100% impecáveis. Se você decidiu não para controlar a integridade do arquivo, a 

operação de backup levaria cerca de 3-5% menos tempo.  

•           Definir nomes de arquivo de imagem automaticamente. Marque a caixa de seleção para fazer com que o 

programa defina automaticamente um nome de arquivo para cada volume de uma imagem de backup complexo. Caso 

contrário, você terá que fazê-lo manualmente durante a operação de backup.  

  
We strongly recommend you to enable this mode.   
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•           Nível de compressão. A partir da lista pull-down, você pode selecionar o nível de compactação desejado para 

imagens de backup que serão utilizados por padrão. 

•           Ativar divisão de imagem. Marque a caixa de seleção para dividir automaticamente cada imagem de backup 

para volumes de um determinado tamanho. 

 

 
   

•           Tamanho máximo de divisão. Com o controle giratório, você pode especificar um tamanho máximo para 

volumes de backup. 

General copy and backup options (Opções Gerais de Cópia e Backup)   

  

Esta seção contém um conjunto de opções que serão tomadas em conta durante operações de cópia e de backup:  

• Processamento de HDD bruto. Marque a caixa de seleção para copiar / backup de um disco rígido no modo de 

sector a sector, ignorando assim a sua estrutura de informação (por exemplo, o espaço não atribuído ou setores não 

utilizados de partições existentes serão processados também). Isso pode ajudar a evitar problemas com dados ocultos 

criados por determinadas aplicações ou o administrador do sistema. No entanto, vai demorar mais tempo para realizar 

a operação.  

•   Processamento de Partição bruta. Marque a caixa de seleção para copiar uma partição no modo de sector a sector 

para processar com sucesso os sistemas de arquivos desconhecidos. No entanto, não é recomendado habilitar essa 

opção quando se trabalha com sistemas de arquivos suportados, já que leva mais tempo para realizar a operação.  

• Ignorar arquivos auxiliares do S.O. Marque a caixa de seleção para pular arquivos auxiliares do S.O. (como 

pagefile.sys, hiberfil.sys, etc.), reduzindo assim o tempo de operação e o tamanho resultante da imagem de backup.  

• Ignorar arquivos compactados armazenados na biblioteca de arquivo. Marque a caixa de seleção para ignorar 

imagens de backup registrados na base de arquivo, reduzindo assim o tempo de operação e o tamanho resultou da 

imagem de backup.  

•    Atualização automática BCD. Desmarque a caixa de seleção para suprimir a atualização automática do BCD (Boot 

Configuration Data) depois de copiar/restaurar operações.  

  

 
  

By clicking the link at the bottom of the window you can jump to the  Copy/Backup exclude   

o ptions .   

  

Splitting images enables to tackle problems caused by a maximum file size limitation  of  

some file systems.   



49  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

Hot processing options  (Opções de processamento quentes) 

  

 

Nesta seção você pode configurar o modo de processamento quente:  

•           Habilitar o processamento à quente. Marque a caixa de seleção para habilitar o chamado modo de 

processamento de dados à quente que é especialmente concebido para processar dados sem reiniciar o sistema 

operacional. 

•           Tecnologia de processamento à quente. A partir da lista pull-down, você pode selecionar a tecnologia de 

processamento quente necessária. 

•           Sempre usar o processamento quente. Selecione a opção para processar partições sem torná-las bloqueadas. 

Assim, você será capaz de continuar a trabalhar com eles como de costume.  

•           Use processamento quente somente quando a partição está bloqueada. Selecione a opção de usar apenas o 

processamento quente quando partições são bloqueados e não podem ser processadas sem reiniciar o computador. 

Por favor, mantenha em mente que uma vez que você começar qualquer operação em uma partição neste modo, ela 

será automaticamente bloqueada pelo programa, portanto, você não será capaz de continuar a trabalhar com ela 

como de costume. 

•           Unidade temporária de processamento quente. Aqui você pode selecionar uma unidade de disco que será 

usado para armazenar os dados de backup temporários quentes (por padrão - C :). 

•       Tentativas de iniciar VSS. Aqui você pode definir quantas tentativas para iniciar o Microsoft VSS, o programa faz 

antes de reinicializar o sistema automaticamente e realizar a operação em um modo de boot-up especial. 

•           Tempo de espera entre tentativas (em segundos). Aqui você pode definir um período de tempo entre as 

diferentes tentativas de iniciar Microsoft VSS.•          

•           Alternar entre tecnologias de processamento quentes. Marque a caixa de seleção para alternar 

automaticamente entre Paragon Hot Processing e Microsoft VSS, se um deles não estiver disponível no momento. 

  

 

  

  

By clicking the link at the bottom of the window you can jump to the  Run during backup   

o ptions .   
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Run during backup options  (Executado durante as opções de backup) 

  
Nesta seção, você pode especificar aplicações externas para executar em várias fases do processo de backup. Ele pode 

ser particularmente útil quando usamos imagens de sistema com requisitos de alta disponibilidade (MS SQL, MS 

Exchange, etc.), uma vez que permite criar uma cópia consistente, mesmo quando os dados são atualmente 

modificados. O ponto é o de proporcionar um estado coerente de todos os arquivos abertos e bancos de dados 

envolvidos em uma cópia de segurança, tendo em conta que as aplicações podem ainda continuar a escrever nos 

discos.  

Na verdade, o processo de backup consiste em duas fases: a fase de preparação (instantâneo) e a fase de cópia de 

dados. Há três pontos do backup quando comandos/programas externos podem ser lançados: 

•           Executar no início do processo de backup antes de tomar um instantâneo. Aqui você pode especificar um 

arquivo executável que irá ajudá-lo a preparar os aplicativos em execução para tirar um instantâneo. Ele pode conter 

comandos/programas específicos para eliminar arquivos desnecessários, suspender os serviços, encandecer 

transações ou caches, etc. Tudo depende das aplicações utilizadas. 

•           Executar depois de tomar um instantâneo. Aqui você pode especificar um arquivo executável que será 

executado apenas depois de tomar um instantâneo. Ele pode conter comandos/programas específicos, por exemplo, 

para retomar os serviços anteriormente suspensos, etc. Tudo depende das aplicações utilizadas. 

•           Executar depois de terminar o processo de backup. Aqui você pode especificar um arquivo executável que será 

executado após o processo de backup ser realizado. Pode incluir comandos/programas que irão mover a imagem de 

backup para um determinado local, etc.   

 

 

  

Ao clicar no botão Procurar, você pode obter para a janela do navegador para escolher um arquivo executável.  

  

By clicking the link at the bottom of the window you can jump to the  Hot processing   

options .   
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O programa fornece a capacidade de trabalhar com três tipos de arquivos executáveis (.exe, .bat, .cmd). Cabe ao 

usuário gravar arquivos em lotes para preparar com segurança aplicativos para backup. Há alguns determinados 

requisitos gerais para que:  

•      Todos os programas e comandos devem executar sequencialmente e terminar antes que o arquivo .bat conclua 

os seus trabalhos. 

•           Recomenda-se usar comandos/programas externos no seguinte formato - Start/wait program.exe. A opção de 

wait vai ajudar a iniciar uma aplicação e esperar até que ele complete o trabalho. Isso irá garantir que todos incluídos 

comandos/programas de completar sua execução antes que o arquivo batch faz.  

  

Esta função só está disponível quando o modo de processamento de Hot está ativado.  

O programa permite definir parâmetros para um arquivo executável diretamente da linha.  

 No entanto, se o caminho do arquivo contém lacunas de palavras é necessário colocá-lo entre aspas, a 

fim de tornar o programa distinguir entre o caminho e os parâmetros utilizados. 

Ao clicar no link na parte inferior da janela, você pode saltar para o processamento de Hot opções. 
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VD container options (Opções de contentores VD)  

  

Esta seção contém opções que serão tomadas em conta ao criar containers virtuais:  

•           Política de partições desconhecidas. Aqui você pode definir o comportamento para o processamento de 

partições desconhecidas ou não formatados (saltar de backup, processo no modo de sector por sector, ou perguntar 

ao usuário cada vez que este tipo de partição foi encontrado). 

•           Tipo de recipiente virtual. Por padrão, o programa está configurado para fazer backup para pVHD (Paragon 

Virtual Hard Drive). Use esta opção para mudar o recipiente virtual resultante para VHD, VHDX ou VMDK. Por favor, 

note que o uso de pVHD permite obter imagens de backup completas várias vezes menor do que os objetos originais, 

como também as atualizações incrementais - dezenas de vezes menor quando comparado com VHD, VHDX ou VMDK, 

que têm algum tamanho fixo de blocos, não dinâmica. Além de criptografia e proteção de senha estão disponíveis 

apenas para pVHD. No entanto, se você está tendo um hypervisor VMware ou Microsoft à sua disposição e está 

planejando fazer virtualização instantânea, por favor, certifique-se o formato de backup utilizado corresponde ao seu 

hypervisor. 

Password protection options (Opções de proteção de senha) 

  

Nesta seção, você pode criar arquivo criptografado e protegido para evitar acesso não autorizado a seus dados 

pessoais:  

• Proteja arquivo com senha. Por padrão, todos os arquivos criados serão protegidos com senha. Se você não quiser 

criar um arquivo de senha, por favor desmarcar esta opção. 

• Método criptografado. Por padrão, todos os arquivos criados serão protegidos com algoritmo de criptografia da 

Paragon, mas você pode escolher Advanced Encryption Standard (AES) com vários comprimentos de chave (128, 192 e 

256 bits) em vez disso.  
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Seção Particionamento 

Defragmentation options (Opções de desfragmentação) 

  

Nesta seção você pode configurar o modo de desfragmentação preferível:  

•           Modo rápido. Partições serão desfragmentadas bastante rápida (um ganho de 10-30%, dependendo do nível de 

fragmentação), mas uma queda de energia, falha de hardware ou uma falha do sistema durante a operação pode levar 

à perda de dados.  

•           Modo de Segurança. Para garantir a proteção de seus dados durante a operação, o programa irá alocar algum 

espaço livre (não menos do que o maior arquivo no disco) na partição desfragmentado no momento para fazer uma 

cópia de cada arquivo processado. Assim, é altamente recomendável que você use muito esse modo.  

File system conversion options (Opções de conversão do sistema de arquivos)  

 

Esta seção contém um conjunto de opções que serão tomadas em conta ao converter sistemas de arquivos FAT e 

NTFS. Por padrão, o programa leva configurações locais (regionais) do sistema. No entanto, problemas podem ocorrer 

por causa de padrões diferentes para nomes de arquivo e carimbos de tempo do arquivo (criados, modificados e 

Access Time) de sistemas de arquivos NTFS e FATxx. 

Para fazer face a problemas desse tipo pode definir manualmente:  

•           Fuso horário para usar durante a operação de conversão. O NTFS mantém timestamps de arquivos em GMT 
(Greenwich Mean Time), enquanto FAT usa uma data fixa local e tempo. O programa leva em devida conta estas 
diferenças e permite ajustar os valores de timestamp.  

  

 
   

•           Idioma para nomes de arquivos para usar durante a operação de conversão. O NTFS armazena nomes de 

arquivo em Unicode, enquanto FAT/FAT32 usa ANSI para salvar nomes de arquivo curtos (também chamados de 

aliases DOS). As informações de página de código são necessárias para a conversão correta de nomes de arquivos não-

Inglês de Unicode para ANSI e vice-versa. 

  

  
An incorrectly chosen time zone might lead to inability to launch certain software.   
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•           Pedido de confirmação das configurações antes da conversão NTFS <-> FAT/FAT32. Marque a caixa de seleção 

para exibir automaticamente a janela de configurações locais para verificar e modificar (se necessário) os parâmetros 

predefinidos antes de lançar a operação do sistema de arquivo convertido. 

General Options (Opções gerais)  

  

Esta seção contém um conjunto de opções gerais que serão tomadas em conta durante qualquer operação realizada 

com o programa:  

•           Modo de Alinhamento de partição. Há três opções que você pode escolher:  

-           Legacy. DOS e Windows SOs antes do Vista, requeriam que as partições tinham de ser alinhadas com o 

"cilindro de disco" ou 63 setores para endereçar e acessar setores corretamente. Isso valeu até que discos rígidos de 

4k entrassem em cena. Quando as partições são alinhadas dessa maneira sobre este tipo de disco, cada cluster lógico 

está ligado a dois clusters físicos de 4K, resultando assim em uma dupla operação de leitura e escrita. 

-           Vista. Desde o Windows Vista, sistemas operacionais não usam os arcaicos esquemas de endereçamento 

CHS (cilindro/cabeça/sector), e sim o Logical Block Addressing (LBA), onde os setores são abordados continuamente ao 

longo de toda a unidade de disco. É ideal para ambos, 512B e novos drivers de disco 4K.  

-           Inheritance. Selecione a opção para desativar o alinhamento automático das partições.  

•          Verifique a política de integridade FS. A realização de qualquer operação sensível a dados (redimensionar, 

mover, mesclar, redistribuir, alteração de tamanho de cluster, etc.) é potencial com a perda de dados. Para minimizar 

esse risco, é recomendável verificar a integridade de seu sistema de arquivos antes de executar esses tipos de 

operações, apesar do fato de que é muito demorado. Nós oferecemos-lhe várias opções para permitir você escolher, o 

que é melhor para você:  

-           Always. Máxima proteção, mas o desempenho mínimo. A integridade do sistema de arquivos será 

verificada a cada vez que for necessário, para garantir a máxima proteção para os dados no disco. 

-           Once. Proteção padrão com desempenho aceitável. A integridade do sistema de arquivos será verificada 

para cada volume apenas uma vez, pouco antes de realizar operações sensíveis a dados. 

-           Never. Sem proteção, mas o máximo desempenho. Se você não estiver 100% de certeza que o seu disco é 

bastante sólido, por favor não use esta opção. 

  

An incorre ctly chosen codepage will certainly result in corruption of non - English file  

names.   
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•           Modo de proteção para Perda de dados. Para garantir a segurança de suas informações quando uma operação 

sensível a dados for bruscamente interrompida como resultado de uma reinicialização do computador, ou uma queda 

de energia, existem várias técnicas, que correspondem às seguintes opções:  

-   Do not protect. Sem proteção, mas o máximo desempenho. Se você não estiver 100% certo de que estará 

completamente a salvo de uma queda de energia ou uma reinicialização acidental do seu computador, por favor não 

use esta opção. 

-    Reset. Proteção padrão com desempenho aceitável. Mantém um diário especial, nosso programa permite 

concluir automaticamente uma operação sensível a dados interrompida por uma reinicialização acidental do 

computador de nossa mídia de recuperação inicializável, revivendo assim a partição corrompida. 

-     Power loss. Máxima proteção, mas o desempenho mínimo. Além journaling, o nosso programa também irá 

desativar o cache do disco ao realizar operações sensíveis a dados para evitar a perda de dados, mesmo em caso de 

falta de energia.  

Partitioning Optios (Opções de particionamento)  

  

Esta seção contém um conjunto de opções que serão tomadas em conta durante as operações de particionamento:  

•           Solicitação de confirmação antes da eliminação da partição. Marque a caixa de seleção para ativar um 

mecanismo de segurança adicional. Assim, quando vai apagar uma partição, você será automaticamente solicitado a 

digitar seu rótulo.  

•           Pedido de confirmação ao converter FAT16 para FAT32. Marque a caixa de seleção para solicitar confirmação 

antes de converter automaticamente FAT16 para FAT32.Há um certo número de situações em que este tipo de 

conversão é a única maneira de realizar a operação. Por exemplo, você está indo migrar o sistema para um disco rígido 

maior com o redimensionamento proporcional das partições existentes, o que é muito conveniente. Como resultado, 

você pode obter partições FAT16 originais que vão além do limite de 4 GB. Assim, sem conversão para FAT32, esta 

operação de maneira nenhuma seria possível de realizar. O mesmo vale para qualquer cópia do disco rígido/partição 

ou restaurar operação de disco/partição do disco envolvendo um upsizing extra.  

Seção de Limpeza  

Opções de Limpeza 

  

Aqui você pode definir um algoritmo de eliminação de dados específico que será usado por padrão durante limpe 

operações.  

   
The list of supported military and government standards may vary fo r you r   product.   
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 Opções de relatório de limpeza 

  

Nesta seção, você pode especificar o conteúdo e as propriedades dos relatórios de limpeza gerados: 

•           Auto salvar relatórios de Limpeza. Por padrão, todos os relatórios de limpeza gerados, serão salvos em 

C:\Users\Public\Documents\My Wipe Reports\, sendo que você pode modificar inserindo manualmente um caminho 

completo no campo correspondente ou navegando em seus discos. Se você não quiser que relatórios de limpeza sejam 

salvos automaticamente, por favor desmarcar esta opção. 

•           Informações do sistema. Marque a opção de incluir um nome de computador, a versão do BIOS e o sistema 

operacional utilizado.  

•           Informações de Hardware. Marque a opção para incluir informações sobre o processador usado, drivers de 

disco, rede e adaptadores USB, etc.   

•           Informação de bad blocks. Marque a opção para incluir informações sobre os blocos ruins encontrados.  

•           Supervisor de aprovação. Marque a opção de adicionar um campo de assinatura para um executivo ou 

supervisor responsável pelos procedimentos de higienização de dados em sua empresa.  

•           Tamanho da fonte. Selecione o tamanho da fonte mais adequada a partir da lista (12 pts por padrão).  
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Seção Inclusão/Exclusão  

Copy/Backup exclude options (Opções de exclusão Cópia/Backup) 

  

Nesta secção, o programa permite especificar quais dados devem ser automaticamente ignorados durante as 

operações de cópia e de backup baseados no sector. Você pode filtrar determinados arquivos ou pastas, seja pela 

seleção manual ou através da criação de máscaras, o que é mais preferível. Assim, você será capaz de gerir 

eficazmente o conteúdo de suas imagens de backup ou cópias de partição/disco rígido.  

Por padrão, não existem filtros disponíveis. Para criar um filtro, por favor clique no botão Adicionar da categoria ...  

  

No diálogo aberto o programa permite que o usuário defina os seguintes parâmetros:  

•           Nome. Dê ao filtro o nome que quiser, mas tente usar um que seja informativo;  

•           Filtro. Pressione o botão Procurar para selecionar arquivos ou pastas que você gostaria que fossem excluídos ou 

especifiquer uma máscara de filtro usando coringas * ou ?;  

•           Descrição. Adicionar uma breve descrição para que o filtro para não o perder mais tarde.  

Clique no botão OK e você terá um novo item na lista de filtros. Ao marcar/desmarcar uma caixa de seleção em frente 

o seu nome você pode escolher se quer usá-lo ou não. 

  
  

By clicking the link at the bottom of the window you can jump to the  General copy and   

backup options .   
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 File backup exclude options (Opções de exclusão de Backup de arquivos)  

  
Nesta seção você pode encontrar um monte de filtros de exclusão prontamente feitos para controlar eficazmente o 

conteúdo de suas imagens de backup baseado em arquivo. Por favor, note que, selecionando determinados filtros que 

você especificar quais dados serão ignoradas durante operações de backup baseado em arquivo, assim você 

especificar os dados que você gostaria que não fossem adicionados aos archives resultantes. 

De qualquer forma você tem a opção de criar seu próprio filtro, clicando no botão Adicionar categoria...  

  

Na caixa de diálogo abriu o programa permite que o usuário defina os seguintes parâmetros:  

•           Nome. Dê ao filtro o nome que quiser, mas tente usar um que seja informativo;  

•           Filtro. Pressione o botão Procurar para selecionar arquivos ou pastas que você gostaria que fossem excluídos ou 

especifique uma máscara de filtro usando coringas * ou ? ;  

•           Descrição. Adicionar uma breve descrição para o filtro para não o perder mais tarde.  

Clique no botão OK e você terá um novo item na lista de filtros. Ao marcar/desmarcar uma caixa de seleção em frente 

o seu nome você pode escolher se quer usá-lo ou não. 
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File backup include options (Opções de inclusão de Backup de arquivos)  

  

Nesta seção você pode encontrar um monte de filtros inclusos prontamente feitos para controlar eficazmente 

conteúdo de suas imagens de backup baseado em arquivo. Por favor, note que, selecionando determinados filtros, 

você especifica quais os dados serão processados durante operações de backup baseado em arquivo, assim você 

ignora automaticamente os arquivos que não correspondem, para que eles não sejam adicionados aos archives 

resultantes. 

De qualquer forma você tem a opção de criar seu próprio filtro, clicando no botão Adicionar categoria....  

  

Na caixa de diálogo abriu o programa permite que o usuário defina os seguintes parâmetros:  

•           Nome. Dê ao filtro o nome que quiser, mas tente usar um que seja informativo; 

•           Filtro. Pressione o botão Procurar para selecionar arquivos ou pastas que você gostaria que fossem incluídos ou 

especifique uma máscara de filtro usando coringas * ou ?;  

•           Descrição. Adicionar uma breve descrição para o filtro para não o perder mais tarde.  

Clique no botão OK e você terá um novo item na lista de filtros. Ao marcar/desmarcar uma caixa de seleção em frente 

o seu nome você pode escolher se quer usá-lo ou não. 
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E-mail Notifications and Logging Section (Seção de Log e Notificações e-mail) 

E-Mail options (Opções de correio electrónico)  

  

Esta seção contém um conjunto de opções que serão tidas em conta durante operações de notificação como Envio de 

arquivos de log e envio de e-mail:  

•           Outgoing mail server (SMTP). Para enviar mensagens usando o cliente de email built-in, é necessário ter 

acesso a um computador rodando um servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Todas as mensagens de saída 

são enviadas primeiro para o servidor SMTP, que por sua vez irá distribuí-las para os destinatários desejados. O 

endereço pode ser representado como um nome de host Internet tradicional (por exemplo: mail.com) ou como um 

endereço IP numérico (por exemplo xxx.xxx.xxx.xx). 

•           User e-mail address. Especifique um endereço de e-mail que tenha sido atribuído pelo provedor de serviços 

de Internet ou administrador de e-mail da organização. 

•           My outgoing server requires authentication. Ative a opção de permitir que o programa para fazer a 

autenticação no servidor antes de enviar mensagens.  

-   Nome de usuário. Digite o nome que será utilizado para efetuar login na conta de e-mail. 

-   Senha. Digite a senha que será usada para acessar o servidor de email. 

Quando estiver pronto com as configurações, clique no botão Send test e-mail para verificar se está tudo OK. 

•           Send e-mail notification on apply. Especifique um e-mail para enviar notificações sobre as operações 

realizadas.   

-   Send mail in HTML format. Ative a opção de criar mensagens no formato HTML em vez de texto simples.  

-   Send complete report after applying operations. Ative a opção de criar um relatório detalhado sobre as 

operações realizadas e enviá-lo após a realização da última operação.  

-   Send graphical view of the disk sub-system before and after apply. Ative a opção para permitir que o 

programa anexe duas fotos do layout do disco feito antes e depois de concluída a operação.  

 

  

  

By clicking the link at the bottom of the window you can jump to the  Operation   

dependency o ptions .   
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Log files options (Opções de Log de arquivos)  

  
Nesta seção você pode configurar o mecanismo de registro de programa:  

•         Logs directory para especificar a localização dos arquivos de log do programa. Por padrão, todos os logs são 

salvos em: C:\Program Files\Paragon Software\product’s name\program\ 

•         Write logs in Bluescreen para habilitar o programa logar em um modo de arranque especial  

•     Stubact log file truncation para especificar uma vida útil de armazenamento para o arquivo stubact.log:  

-         Infinite - nunca esvaziar o arquivo;  

-         Minimal - para que o arquivo seja esvaziado o tempo todo;  

-         Custom -  para definir um certo período de tempo de armazenamento para o arquivo.  

Por favor note, uma vez que o período definido foi expirado, o arquivo será esvaziado.  

  

Recomendamos fortemente que você não escolha a opção Minimal, como no caso de ter problemas com o 

programa, a nossa equipa de apoio não será capaz de estudar os logs de operação, e assim poder ajudá-lo.  

 

   

Operation dependency options (Opções de operação de dependência)  

  

Esta seção contém um conjunto de opções que serão tomadas em conta, quando a notificação de envio de e-mail 

estiver ativada na função aplicada. Ao marcar/desmarcar uma caixa de seleção em frente a operação necessária, você 

pode escolher se deseja receber uma notificação por e-mail após a sua conclusão ou não.  

     
You won't be notified if an operation requires the system restart.   
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Vendo as propriedades de disco   
O mapa do disco e a Lista de discos e partições são as principais ferramentas para obter informações sobre as 

propriedades de discos rígidos e partições disponíveis no sistema. Para saber mais sobre o assunto, consulte os 

capítulos correspondentes do capítulo Visão geral da interface. 

Vendo as propriedades de imagem  
Informações gerais sobre backup archives podem ser obtidas com as seguintes ferramentas:  

Usando o Assistente de restauração   
•           Clique na guia Backup & Restore no Ribbon Panel, em seguida, selecione Restore. 

 

Existem outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo    

Visão geral de interface para saber mais sobre o assunto.  

  

De primeira, o assistente exibe a página Bem-vindo - simplesmente clique no botão Avançar no pé da janela de 

diálogo.  

A próxima página se refere a Browse for Archive. Ao clicar em Switch to Archive List View link, você pode ver 

uma lista das imagens contidas no banco de dados Archive (se houver). 

  

Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ela e a seção abaixo irá 

(ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição, incluindo:  

•           Informação sobre o tipo de conteúdo do arquivo (se é setorial ou baseada em arquivo), 

•           Se o arquivo é compactado ou não,  

•      Se o arquivo estiver protegido por senha ou não,  

•      A data, quando o arquivo foi criado. 
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Além disso, existem algumas bandeiras gráficas especial para indicar propriedades cruciais:  

BANDEIRA  FUNCIONALIDADE  
 

  
Arquivo em disco   

  
Arquivo de partição   

  
Arquivo Archive   

  
Arquivo MBR   

  
Arquivo de sistema   

  
Arquivo criptografado   

  
Arquivo comprimido   

  
Arquivo Complexo   

 
               Arquivo filtrado 

 
             Arquivo diferencial 

 
           Arquivo incremental 

 

               Incremento de arquivo para um arquivo de partição 

    
Para gerir as imagens facilmente no Banco de Dados Archive, o programa oferece as seguintes funcionalidades:  

BOTÃO  FUNCIONALIDADE  

  
Para atualizar o conteúdo da base de dados  

  
Mostrar arquivos existentes apenas  

  
Adicione o arquivo selecionado para o banco de dados  

  
Excluir o arquivo selecionado a partir do banco de dados  

Além disso, você pode filtrar arquivos de backup para decidir se mostra somente arquivo, partição ou arquivos do 

disco rígido. Para fazer isso, basta escolher o filtro necessário no canto superior esquerdo da página.  
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Ao clicar no Switch to File View link, você pode encontrar a imagem necessária na janela do navegador. 

  

A seção abaixo (ou seja, de arquivamento detalhes) exibe uma breve descrição da imagem selecionada, incluindo:  

•          Informação sobre o tipo de conteúdo do arquivo (se é setorial ou baseada em arquivo), 

•      Se o arquivo é compactado ou não,  

•      Se o arquivo estiver protegido por senha ou não,  

•      A data, quando o arquivo foi criado. 

Além disso, nesta página você tem a possibilidade de criar novas pastas, apagar arquivos/pastas existentes ou mapear 

unidades de rede, clicando nos botões apropriados.  

A página seguinte (ou seja, que para restaurar) exibe informações detalhadas sobre o conteúdo do arquivo.  

  

Se você quiser restaurar o conteúdo da imagem, clique no botão Avançar. A fim de cancelar, clique no botão Cancelar. 
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Usando o banco de dados Archive  
Para abrir o banco de dados Archive, clique na guia Archives na Ribbon Panel. A janela de banco de dados pode ser 

condicionalmente dividida em várias seções que diferem na sua finalidade e funcionalidade: 

  

1.    Painel de Propriedades que exibe propriedades da imagem selecionada. 

2.    Volume Explorer que permite acessar a imagem selecionada como uma pasta normal para explorador seu conteúdo 

ou para recuperar certos arquivos. 

3.    Lista de archives que exibe uma lista de imagens contidas no banco de dados archive (se houver). Além disso o 

programa fornece todas as funcionalidades necessárias para gerenciar imagens de backup no banco de dados (adicionar, 

excluir, montagem, atualização, etc.).  

  

  Todos os painéis oferecem um layout sincronizado e são separados por sliders expansíveis vertical e 

horizontal, permitindo ao usuário personalizar o layout da tela. 

   

Data Backup and Rescue  

Neste capítulo, você vai encontrar todas as informações necessárias para estabelecer um sistema confiável de 

proteção de dados.  

Criando imagens de backup  
Dependendo do tipo de informação que você precisa para proteger e da forma como essas informações devem ser 

processadas, o programa oferece uma série de assistentes de backup acessíveis. Para fazer o seu trabalho com o 

programa tão facilmente e conveniente possível, todos os assistentes de backup compartilham um algoritmo de 

trabalho semelhante. Ao passar por etapas do assistente, você pode configurar todas as configurações necessárias 

para iniciar a operação de backup. Para minimizar a possibilidade de fazer qualquer erro, o assistente fornece 

informações auxiliares em cada opção única. Além disso, você pode obter uma descrição detalhada para qualquer 

configuração, controle ou campo do assistente, basta clicar no botão dica e, em seguida, o objeto que você precisa.  
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Smart Backup Wizard Startup  

•           Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Smart Backup. 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

  

Smart Backup Wizard Setup  

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação de backup:  

•           O objeto para fazer backup. Clique em uma seção que achou respondendo a sua tarefa.  

  

-  Discos ou partições para criar um backup com base em setor de todo o sistema de disco, ou apenas partições 

separadas; 

-   E-mail para criar uma cópia de segurança das bases de dados de e-mail, contas e livros de endereços do MS Outlook, 

MS Express e Windows Mail com base em arquivo; 

-   Arquivos de mídia para criar um backup de todos os arquivos de mídia (fotos, vídeo, música, etc) armazenados na 

pasta Meus Documentos baseado em arquivo; 

-   Documentos para criar um backup de todos os documentos do Office armazenados na pasta “Meus documentos”  

com base em arquivo;  

- Outros arquivos e pastas para criar um backup de todos os arquivos e pastas com base em arquivo. 

  

Se a selecionados discos ou partições ou outros arquivos e pastas, você precisará 

especificar mais precisamente o objeto da operação. Para saber mais sobre o assunto, 

consulte o capítulo Cenários de Backup.  

  

 •           Nome e localização da imagem resultante. Fornecer um nome de arquivo para a nova imagem e a sua 

localização exata. O programa oferece automaticamente um nome fácil de compreender contendo a data e a hora da 

criação do arquivo, que pode ser modificado de qualquer maneira. 
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•           Comentário do Archive. Você pode adicionar um pouco de descrição adicional para o arquivo que será 

posteriormente ajudar a distingui-lo dos outros.  

  

Resultado  

Após a operação de backup for concluído, você receberá uma imagem do objeto selecionado. Esta imagem é colocada 

no destino especificado, suas características definidas pelo assistente. 

  

Cenários de operação disponíveis:  

•           Fazer o backup de um disco rígido ou partição para o backup Capsule  

•           O backup de um disco rígido ou partição para mídia externa (CD / DVD)  

•           O backup de um disco rígido ou uma partição em uma unidade de rede  

•           Fazer o backup de arquivos para um servidor FTP / SFTP  

•           O backup de um dual boot do Mac para uma unidade USB externa  

•           Fazer o backup de arquivos para uma partição local montada/desmontada (sem letra de unidade atribuída)  

•           Criando um diferencial para um backup completo da partição  

•           Criando um incremento sector para um backup completo da partição  

•           Criando um incremento de arquivos para um backup completo da partição  

•           Criando um incremento para um arquivo de backup completo  

•           Criando uma partição de backup cíclico  

•           Mesclando um backup da partição completa com um de seus diferenciais  

  

  

  

The program automatically calculates size of the future archive and informs the user about  

space available on the selected destination.   
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Restaurando Sistema e Dados  
O programa inclui um assistente conveniente e confiável restaurar. Com sua ajuda você pode restaurar todos os tipos 

de imagens de backup criados com o programa. Ele fornece instruções fáceis de compreender para configurar e 

realizar todas as configurações necessárias. Além disso, você pode obter uma descrição detalhada para qualquer 

configuração, controle ou campo do assistente, basta clicar no botão dica e, em seguida, o objeto que você precisa.  

Comece  

•           Clique na guia Backup & Restore no Painel de fita, em seguida, selecione Restore. 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para saber 

mais sobre o assunto. 

  

Setup  

O assistente oferece os seguintes passos para realizar a operação de restauração:  

•           A imagem de backup a ser restaurada. A página Browse for Archive permite encontrar uma imagem de 

backup que você precisa.  

Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas no banco de dados 

Archive (se houver). 

  

Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ele e a seção abaixo irá 

(ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

  

 
  

 

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do navegador. A seção 

abaixo (ou seja, Arquivar Detalhes do Arquivo) também irá exibir uma breve descrição da imagem selecionada.  

  

Além disso, nesta página você tem a possibilidade de criar novas pastas, apagar arquivos/pastas existentes ou mapear 

unidades de rede, clicando nos botões apropriados.  

  

 

  

File Backup Restore  

•          Dados para restaurar. Você tem a opção de restaurar não só todo o arquivo, mas itens separados dele (o 

chamado funcionalidade restauração seletiva), marcando caixas de seleção ao lado dos itens de dados que você 

precisa.  

  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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•           Um lugar para restaurar.  A partir da lista pull-down que você pode escolher se deseja restaurar o conteúdo da 

imagem de backup para seu local original ou especificar alguma outra. 

  

Além disso, se você selecionar a opção Local original, você também poderá definir se deve substituir os arquivos já 

existentes durante a operação de restauração (bom para a recuperação de arquivos corrompidos presumivelmente) 

ou deixá-los intactos (bom para recuperar arquivos apagados acidentalmente).  

 Sector Backup Restore  

•           Dados para restaurar. Você tem a opção de restaurar não só todo o arquivo, mas itens separados dele (o 

chamado funcionalidade restauração seletiva), marcando caixas de seleção ao lado dos itens de dados que você 

precisa.  

 
  

•          Um lugar para restaurar. Selecionar o destino, por favor, note - todos os conteúdos no disco selecionado para 

fins serão excluídos durante a operação de restauração. 

  

  

  

If you select separate files or folders to restore, the wizard will continue working as though  

you’ve got to do with a file backup.   
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Para ajudá-lo a obter uma imagem clara do resultado de operação, o programa permite inspecionar o layout do disco 

resultante.  

Restaurar partição:  

•           Tamanho do volume restaurado e espaço livre antes e depois no disco. 

  
•           Letra da unidade atribuída após a restauração. A lista suspensa contém letras de unidade vagos que podem ser 

associados com a partição restaurada.  

  

•     Criar uma nova entrada de inicialização EFI para unidade destino. Se você tiver um Windows 64 bits  configurado 

para o modo de inicialização uEFI, a seguinte opção ficará disponível para que você possa definir qual instância do 

sistema operacional Windows que você gostaria de iniciar a partir do momento da operação finalizada. De qualquer 

forma você pode especificar um dispositivo de inicialização a qualquer momento através do Boot Corrector. 

 
  

Restaurar Disco Rígido:  

 

 

  

All contents on the disk selected for restoring purposes will be deleted during the  

operation.   

  

  

  
  

  
The    option above will be available to the user only if the target disk becomes Bootable GPT  
as a result of the migration process.   
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•           Copiar dados e redimensionar partições proporcionalmente. Se esta opção estiver ativada, o programa muda 

proporcionalmente o tamanho de partições mantendo sua ordem relativa intacta. A opção pode ser útil ao restaurar para 

um disco rígido maior.  

•           Realizar teste de superfície. Definir se o teste de superfície será realizado durante a operação ou não. 

•           Criar uma nova entrada de inicialização EFI para unidade de destino. Se você tiver um Windows 64 bits  

configurado para o modo de inicialização uEFI, a seguinte opção ficará disponível para que você possa definir qual 

instância do sistema operacional Windows que você gostaria de iniciar gostaria de iniciar a partir do momento da 

operação finalizada. De qualquer forma você pode especificar um dispositivo de inicialização a qualquer momento 

através do Boot Corrector.  

 

Resultado 

O assistente irá restaurar os dados arquivados, e torná-lo disponível para uso no sistema operacional.  

  

 

  

Cenários de operação disponíveis:  

•           A restauração de um disco rígido a partir do Backup Capsule inicializável  

•           Restaurando uma partição de sistema de uma mídia externa (CD / DVD)  

•           Restaurando uma partição de sistema de uma unidade de rede  

•           Restaurando uma partição de sistema de uma unidade local  

•           A restauração de um dual boot do Mac a partir de um drive USB externo  

•           A restauração de um incremento de arquivo  

•           A restauração de um incremento de arquivos para um backup partição  

•           Restaurar arquivos e pastas separadas de um backup  

Tarefas de Cópia  

Neste capítulo, você vai encontrar todas as informações necessárias para fazer uma cópia de um disco rígido ou uma 

partição separada.  

Clonagem de Discos Rígidos  
Você pode clonar um disco rígido de qualquer sistema de arquivos. Durante o processo de cópia de disco rígido, o 

programa move o controle de registros do esquema de particionamento usado, o código de inicialização e partições no 

disco. É por isso que esta operação não pode ser substituída simplesmente copiando todas as partições no disco.  

  

To make Windows  bootable on different hardware, please additionally complete the  P2P   

Adjust OS   Wizard .   

  

  

  

The option above will be available to the user only if the target disk becomes Bootable GPT  

as a result of the migration process.     
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Assistente de Cópia de disco rígido  

O Assistente de cópia de disco rígido é como um assistente tradicional. Ao passar por seus passos, você pode 

configurar todas as definições necessárias para iniciar a operação de cópia. Para minimizar a possibilidade de fazer 

qualquer erro, o assistente fornece informações auxiliares em cada opção única. Além disso, você pode obter uma 

descrição detalhada para qualquer configuração, controle ou campo do assistente, basta clicar no botão dica e, em 

seguida, o objeto que você precisa.  

  

  
Startup 

•           Clique na guia Copy & Migration no Painel Ribbon, em seguida, selecione Copy Hard Disk. 

 

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

  

Setup  

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação de cópia de disco rígido:  

•           O disco rígido para copiar. Selecione um disco rígido que você deseja copiar.  

  

-          Use máscaras de exclusão. Por padrão, o programa não leva em conta filtros de exclusão definidos na 

caixa de diálogo Configurações. Se você precisar usá-los, por favor, marque a caixa de seleção e veja filtros 

adicionais existentes/especificados na página seguinte do assistente.  

-           Não estimar o tamanho após exclusão.  Você pode economizar tempo, suprimindo o cálculo do 

montante resultante dos dados para copiar depois de usar a exclusão. Por favor, note, no entanto, se você 

usar esta opção, as unidades que forem menores em tamanho do que o disco de origem não estarão 

disponíveis para usar como destino.  

 

  
You need at least two hard disks to carry out this operation.   
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•           O alvo disco rígido. Escolha um disco rígido (caso exista), onde todos os dados do disco de origem serão copiados 

para. 

  

 

•         Copiar os parâmetros. O assistente permite especificar as seguintes opções:  

  

Opções de cópia  

-           Cópia Crua da HDD para copiar o disco rígido no modo de sector a sector, ignorando assim a sua 

estrutura de informação (por exemplo, o espaço não atribuído ou setores não utilizados de partições 

existentes serão processados também). Isso pode ajudar a evitar problemas com dados ocultos criados por 

determinadas aplicações ou pelo administrador do sistema. No entanto, vai demorar mais tempo para realizar 

a operação.  

-        Cópia Crua da Partição para copiar as partições no disco no modo de sector a sector para processar com 

sucesso os sistemas de arquivos desconhecidos. No entanto, não é recomendado para habilitar essa opção 

quando se trabalha com sistemas de arquivos suportados, já que leva mais tempo para realizar a operação.  

-        Criar uma nova entrada de inicialização EFI para unidade de destino. Se você tiver um Windows 64 bits 

configurado para o modo de inicialização uEFI, a seguinte opção ficará disponível para que você possa definir 

qual instância do sistema operacional Windows que você gostaria de iniciar a partir do momento da operação 

finalizada. De qualquer forma você pode especificar um dispositivo de inicialização a qualquer momento 

através do Boot Corrector.  

 

As opções acima estarão disponíveis para o utilizador somente se o disco alvo se torne um GPT 

bootável como resultado do processo de migração. 
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Opções de Redimensionamento  

-  Remova os blocos livres entre as partições - não manter blocos de espaço livre entre as partições do disco 

rígido alvo. 

-  Copiar dados e redimensionar partições proporcionalmente - para que o programa possa alterar 

proporcionalmente o tamanho das partições e manter sua ordem relativa intacta. A opção pode ser útil 

quando ocorre a atualização do disco rígido para um maior.  

Resultado  

Quando a operação for concluída, você receberá um disco funcional duplicado totalmente do disco rígido existente.  

  

 

  

 Cenários de operação disponíveis:  

•       Migrando Sistema para um novo HDD (até 2.2TB de tamanho)  

Clonagem de Partições 
Você pode duplicar partições para proteger-se do tempo de inatividade no caso de um mau funcionamento do sistema 

ou para a clonagem de partições simples. O programa permite duplicar todos os dados da partição incluindo arquivos, 

a estrutura exata de diretórios e os metadados do sistema de arquivos (local de arquivos, informações de segurança, 

cotas de acesso, etc.).  

O Assistente de Cópia de Partição vai ajudar você a copiar uma partição de qualquer sistema de arquivos. Para 

minimizar a possibilidade de fazer qualquer erro, o assistente fornece informações auxiliares em cada opção única. 

Além disso, você pode obter uma descrição detalhada para qualquer configuração, controle ou campo do assistente, 

basta clicar no botão dica e, em seguida, o objeto que você precisa.  

Startup  

•         Clique na guia Copy & Migration no Painel Ribbon, em seguida selecione Copy Partition. 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para saber 

mais sobre o assunto. 

 Setup  

O assistente oferece os seguintes passos para realizar a operação de partição de cópia:  

•           A partição para copiar. Selecione uma partição que você deseja copiar.  

 

  

  

To make Windows  bootable on different hardware, please additionally complete the  P2P   

Adjust OS Wizard .   
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•           Disco de destino. Selecione um disco rígido com espaço não alocado suficiente para executar a operação.  

 

 
 

 •           Copiar os parâmetros. O assistente permite especificar as seguintes opções:  

  

 

-   Tamanho da partição. Defina o tamanho (em MB) da partição copiada.  

-   Espaço livre antes. Definir a posição (em MB) da partição relativa copiado para o início do intervalo de espaço 

disponível em disco.  

-   Espaço livre depois. Definir a quantidade de fuga de espaço livre (em MB), no final do intervalo de espaço 

disponível em disco.  

  

Tamanho da partição e posição também pode ser definido utilizando a técnica de arrastar-e-soltar.              

Para fazer isso, basta realizar a operação desejada no Mapa de Disco. 

  

-   Criar uma nova entrada de inicialização EFI para unidade de destino. Se você tiver um Windows 64 bits configurado 

para o modo de inicialização uEFI, a seguinte opção ficará disponível para que você possa definir qual instância do 

sistema operacional Windows que você gostaria de iniciar a partir do momento da operação finalizada. De qualquer 

forma você pode especificar um dispositivo de inicialização a qualquer momento através do Boot Corrector.  

 

As opções acima estarão disponíveis para o utilizador somente se o disco alvo se torne um GPT 

bootável como resultado do processo de migração.  

Resultado  

Quando a operação for concluída, você receberá uma cópia totalmente funcional da partição 

existente.

  

  

To   make Windows  bootable on different hardware, plea se additionally complete the  P2P   
Adjust OS Wizard .   

  
  

  
O programa permite copiar uma partição para um bloco de espaço livre, que é menor do que a 
própria partição, tendo em conta apenas a quantidade real de dados.   
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Gestão de inicialização  
Nosso programa permite gerir facilmente vários sistemas operacionais em um computador com a ajuda do assistente 

de configuração do Boot Manager. Entre as principais características do assistente deve ser mencionado o seguinte: 

•           Até 16 sistemas operacionais em um PC; 

•           Fixe a adição/remoção do registro de inicialização Boot Manager de/para MBR; 

•        Opção de Auto Boot para iniciar automaticamente o sistema operacional previamente escolhido depois de um 

certo período de tempo; 

•           Ocultando de qualquer partição primária exceto selecionado no momento. 

Startup 

•           Clique no Tool Button, em seguida, selecione Setup Boot Manager… 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para saber 

mais sobre o assunto. 

  

Setup 

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação:  

•           Opções de menu de inicialização. Nesta seção você pode alternar entre os seguintes modos:  

-                       Modo Normal. Escolha este modo para exibir o menu de inicialização toda vez que o computador é 

iniciado e definir um tempo limite no termo do qual o programa selecionará automaticamente o item previamente 

escolhido do menu.  

-                       Modo oculto. Escolha este modo para não exibir o menu de inicialização até que se pressione uma 

tecla de atalho. Para este modo deve-se definir uma tecla de atalho usada para habilitar o Gerenciador de inicialização 

e um período de tempo em segundos a mensagem de inicialização será exibida. 

  

•           Desativando/Configurando o gerenciador de inicialização. Estas duas opções só estarão disponíveis quando o 

assistente for concluído e lançado novamente. Selecione a opção “Desativar” para remover o Gerenciador de 

inicialização do MBR (Master Boot Record) ou Configurar para modificar os parâmetros fixados anteriormente para o 

processo de inicialização.  
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Resultado  

Depois que o Assistente de Instalação do Boot Manager for concluído o programa atualiza o registro original no MBR 

para obter o controle do processo de inicialização e de ser capaz de exibir o menu de inicialização.  

Cenários de operação disponíveis:  

•           Criação de Sistemas de Inicialização Dupla  

Gerenciamento de partição  
Neste capítulo, você vai encontrar todas as informações necessárias para levar a cabo operações de particionamento 

suportadas pelo programa.  

Operações básicas de particionamento  
Aqui você pode aprender como realizar operações de particionamento básicas (criar, formatar, excluir).  

Criando Partições  

O programa oferece a possibilidade de criar uma nova partição dentro de um bloco de espaço não particionado.  

Restrições  

1.        Não use a função Criar partição, a fim de desfazer a exclusão da última partição excluída.  

2.        O programa permite a criação de novas partições somente dentro de blocos de espaço não particionado. Ele não 

pode converter um espaço livre em uma partição existente para a nova partição.  

3.        O programa não pode criar novas partições em discos dinâmicos.  

Inicializar Assistente para Criar Partição Expressa 

•           Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Express Create. 

  

Há outras maneiras de iniciar esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

  

Inicializar Assistente para Criar Partição  

•           Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Create Partition. 

 

 Há outras maneiras de iniciar esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para saber 

mais sobre o assunto. 

Startup Dialog  

1.        Selecione um bloco de espaço livre no mapa do disco;  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse e selecione Create 

Partition 

 

 Há outras maneiras de iniciar esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 
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Configuração do Assistente para Criar Partição Expressa 

Graças a um algoritmo de trabalho altamente inteligente, o assistente requer o mínimo envolvimento na operação, 

assim você só precisa escolher um método que você ache o mais adequado para criar a partição (caso exista mais 

disponível), que na verdade diferem na quantidade de espaço para alocar. Para a percepção fácil, você pode ver o 

layout do disco resultante no mapa de disco selecionando este ou aquele modo.  

 
  

  
Configuração do Assistente para Criar Partição  

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação:  

•           Destino da partição. Escolha um disco rígido (se o computador tiver vários discos rígidos) e, em seguida, escolher 

a posição para a futura partição no disco: no final (preferível), no início ou em algum lugar no meio, entre outras 

partições. 

 

  

  

  

By default, the program allows you to create a new partition only as the last primary or as  

the last logical drive within the extended partition. However, by activating the advance  

m ode on the first page of the wizard you can remove this restriction that in its turn might  

result in some boot problems.   

  

  

  

The number of available methods depends on     your disk layout.   

To learn more on the way the wizard works, please click the corresponding link on the first  

page of the wizard.   
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•           Tamanho da partição. Não há nenhuma restrição no tamanho da partição futura, meramente, dependendo do 

espaço disponível no disco rígido.  

Se não houver espaço livre suficiente em um bloco, o assistente permite redistribuir o espaço livre, juntando-se todos 

os blocos de espaço livre juntos em um bloco unido e partições em movimento quando necessário. Se a quantidade 

total de espaço livre ainda não é suficiente, é possível dividir um fragmento do espaço de uma das partições 

existentes, redimensionamento assim.  

 
  

Você também pode escolher se a partição do futuro vai ser primária ou lógica, marcando a caixa de seleção 

apropriada.  

•           Propriedades partição. Na página seguinte do assistente você pode definir uma série de parâmetros adicionais:  

  
-                       O tipo de partição. A partir da lista pull-down selecione um sistema de arquivos que a partição recém-

criada será formatada, caso contrário, a partição continuará sem ser formatado (para que ele não estará pronto para 

uso).  

-                       Rótulo de volume. Digite um rótulo para a partição selecionada neste campo textual. É um parâmetro 

irrelevante normalmente utilizado para identificação da unidade.  

-                       Nível de teste de superfície. Definir o nível da verificação de superfície para tornar o programa 

encontrar setores defeituosos e instáveis e marcá-los inutilizáveis nos metadados do sistema de arquivos.  

 

  

  

  

If a partition to resize is locked and cannot be processed, th  e wizard makes the system  

reboot to create the partition and then automatically boots the system again. (The  

rebooting mechanism is different for different versions of Windows.)   



81  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

Configuração de diálogo  

Inicialmente, o programa sugere alguns valores consistentes para todos os parâmetros. Na maioria dos casos, você 

pode simplesmente pressionar o botão Sim para confirmar a operação.  

  

•           Defina se a partição irá ser primária, estendida ou lógica. Você pode escolher o tipo de partição desejado na 

lista pull-down. Por uma questão de fato, as alternativas disponíveis dependem fundamentalmente do espaço livre do 

bloco selecionado - dentro do espaço livre lógico, somente partições lógicas podem ser criadas; Dentro do espaço livre 

Primária, ambas as partições, primária ou a partição estendida podem ser criadas.  

•           Tamanho da partição. Defina o tamanho (em MB) da nova partição.  

•           Espaço livre antes. Definir a posição (em Mb) da nova partição em relação ao início do bloco de espaço livre.  

•           Espaço livre depois. Definir a quantidade de fuga de espaço livre (em MB), no final da nova partição.  

  

O Tamanho da partição e posição também pode ser definido utilizando a técnica de arrastar-e-

soltar. Para fazer isso, basta realizar a operação desejada no Mapa de Disco. As operações virtuais 

estarão disponíveis.  

  

•           Sistema de arquivos para nova partição. A partir da lista pull-down selecionar um sistema de arquivos na 

partição recém-criada será formatada para, caso contrário, a partição continuará a ser formatado (para que ele não 

estará pronto para uso).  

•           Rótulo de volume. Digite um rótulo para a partição selecionada neste campo textual. É um parâmetro 

irrelevante normalmente utilizado para identificação da unidade.  

•          Atribuição da letra da Unidade. A lista suspensa contém letras de unidade vagas que podem ser associados com 

a partição recém-formatado.  
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Além disso, há a possibilidade de fazer mais ajustes detalhados (embora os valores padrão irão servir na maioria dos 

casos). Para ativar o modo avançado, você precisa clicar no botão “Mais opções” no pé da página de diálogo. 

Dependendo do sistema de arquivos escolhido, as seguintes opções estão disponíveis:  

  

•           Use OS built-in de rotina. Marque a opção para restringir os valores disponíveis de acordo com o sistema 

operacional utilizado e o tamanho da partição.  

•           A quantidade de setores por cluster. Defina o tamanho do cluster para a partição formatada com este controle 

giratório.  

  

 

  
Resultado  
Quando a operação for concluída, você receberá uma partição totalmente funcional.  

Cenários de operação disponíveis:  

•           Criando uma nova partição para separar sistema operacional do resto dos dados  

 

Formatação de Partições   

Qualquer partição deve conter algum sistema de arquivo a ser usado para manter os dados. O processo de instalação 

de um sistema de arquivos é comumente conhecido como a formatação. Uma variedade enorme de sistemas de 

arquivos tem sido desenvolvido nos dias de hoje.  

Sistemas de arquivos suportados  

O programa fornece a capacidade de formatar partições dos seguintes sistemas de arquivos:  

-   FAT12 e FAT16 

-   FAT32 

-   HFS + - NTFS 

-   Ext2 

-   Ext3 

-   Ext4 

-   Linux swap v. 2 

Assistente de inicialização  

•           Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Format Partition. 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para saber 

mais sobre o assunto. 

  
Number of available opti ons depends on the selected file system type.   
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Startup Dialog  

1.        Selecione uma partição no Mapa Disk;  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado, clicando nele com o botão direito do mouse e 

selecionando Format Partition 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre 

  

Assistente de Configuração  

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação:  

•           Partição para formatar. Escolha um disco rígido (se o computador tiver vários discos rígidos) e, em seguida, a 

partição exigida para formatar.  

 

  

•           Propriedades da partição. Na página seguinte do assistente, é possível definir os seguintes parâmetros de 

partição:  

  

-   O tipo de partição. A partir da lista pull-down selecione o sistema de arquivo desejado. Na verdade, o programa 

mostra apenas os sistemas de arquivos que podem ser corretamente colocados para a partição selecionada, tendo sua 

capacidade em conta.  

-   Rótulo de volume. Digite um rótulo para a partição selecionada neste campo textual. É um parâmetro irrelevante 

normalmente utilizado para identificação da unidade.  

-   Atribuição da letra da Unidade. A lista suspensa contém letras de unidade vagas que podem ser associados com a 

partição recém-formatado.  

  

  

  
As a result of this operation contents of the selected partition will be lost.   
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Além disso, há a possibilidade de fazer mais ajustes detalhados (embora os valores padrão irão valer na maioria dos 

casos). Para ativar o modo avançado, é preciso marcar a opção adequada ao pé da página. Quando ele é marcado, a 

página seguinte permite definir:  

  

•           Use a rotina de OS built-in. Marque a caixa de seleção para restringir os valores disponíveis de acordo com o 

sistema operacional utilizado e o tamanho da partição.  

•           A quantidade de setores por cluster. Defina o tamanho do cluster para a partição formatado com este controle 

giratório.  

  

 

  
Configuração de diálogo  

Inicialmente, o programa sugere alguns valores consistentes para todos os parâmetros. Na maioria dos casos, você 

pode simplesmente pressionar o botão Formatar para confirmar a operação.  

  

•           Sistema de arquivos. A partir da lista pull-down selecione o sistema de arquivo desejado. Na verdade, o 

programa mostra apenas os sistemas de arquivos que podem ser corretamente colocados na partição selecionada, 

tendo sua capacidade em conta.  

•           Rótulo de volume. Digite um rótulo para a partição selecionada neste campo textual. É um parâmetro 

irrelevante normalmente utilizado para identificação da unidade.  

Além disso, há a possibilidade de fazer mais ajustes detalhados (embora os valores padrão irão valer na maioria dos 

casos). Para ativar o modo avançado, você precisa clicar no botão Mais opções no pé da página de diálogo. 

Dependendo do sistema de arquivos escolhido, as seguintes opções estão disponíveis:  

  

•           Use OS built-in de rotina. Marque a caixa de seleção para restringir os valores disponíveis de acordo com o 

sistema operacional utilizado e o tamanho da partição.  

•           A quantidade de setores por cluster. Defina o tamanho do cluster para a partição formatado com este controle 

giratório.  

    
Number of available options depends on the selected file system type.   

  
Number of available options depends on the selected file system type.   
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 Resultado  
Quando a operação for concluída, você receberá uma partição totalmente funcional formatada no sistema de arquivos 

especificado.  

Deleting Partitions (Exclusão de partições) 

Wizard Startup 

              •     Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Delete Partition. 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para saber 

mais sobre o assunto. 

  
Startup Dialog  

A fim de iniciar a operação você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição no Mapa de Disco;  

2.        Chame o menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse e selecione Delete Partition. 

 

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

  
Assistente de Configuração  

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação:  

•           Partição a excluir. Escolha um disco rígido (se o computador tiver vários discos rígidos) e, em seguida, a partição 

necessária para apagar.  

 
  

Mesclar blocos livres. Como resultado da operação, você pode obter vários blocos de o espaço não alocado no disco 

rígido. Portanto, escolha se deseja mesclar todas elas e coloca-las no início do disco ou no final, selecionando a 

operação necessária na lista suspensa.  

  

  

  
As a result of this operation contents of the selected partition will be lost.   
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Configuração de diálogo  

Inicialmente, o programa sugere que você acabou de remover referências para a partição selecionada a partir da 

tabela de partição.   

  

•           Digite o rótulo de volume para confirmar a eliminação. Para confirmar a exclusão da partição selecionada, digite 

seu nome de volume. O rótulo do volume atual é exibido acima.  

•           Não pergunte rótulo de volume da próxima vez. Marque a opção para inibir a confirmação próxima vez que 

você iniciar o diálogo.  

Resultado  

Por padrão, a operação leva apenas uma fração de segundo. No entanto, o programa espera até que o Windows 

conclua a modificação do layout do disco.  

Operações Avançadas de particionamento  
Aqui você pode aprender como realizar operações de particionamento avançados.  

Mesclando Partições  

O Assistente de mesclagem de partições permite consolidar o espaço em disco, que originalmente pertence a duas 

partições adjacentes (ou adicionalmente separadas por blocos livres), em uma única partição, maior. A ordem, em que 

duas partições foram escolhidas, é importante uma vez que todo o conteúdo da segunda partição selecionado será 

colocado em uma pasta na partição unida resultante.  

O programa oferece a possibilidade de fundir partições NTFS apenas, FAT16 ou FAT32.  

Comece  

              •     Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Merge Partitions. 

 

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para saber 

mais sobre 
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Setup 

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação:  

Partições adjacentes para mesclar. Clique na partição esquerda do par de partições você precisa mesclar, a partição 

da direita será automaticamente selecionada. Durante a operação, todo o conteúdo da partição direita será colocado 

em uma pasta na partição unida resultante. Por padrão, o programa oferece um nome de pasta fácil de entender, que 

pode ser, no entanto, personalizado.  

 
  

Resultado  

Depois de concluída a operação do espaço em disco as duas partições adjacentes serão consolidadas.  

Redistribuindo o espaço não utilizado entre partições  

Assistente Expresso de Redimensionamento de Partições 

O Assistente Expresso de Redimensionamento de partições permite aumentar facilmente espaço livre em uma 

partição, tomando o espaço não utilizado de uma partição adjacente de seu disco rígido.  

Startup 

•           Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Express Resize Partitions. 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre esse assunto. 

  

 

  

  

  

If a system partition is the right one of the selected pair, Windows OS will become  

unbootable after the merge operation is over.   
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Setup  

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação:  

Partições adjacentes para redimensionar. Clique na partição esquerda do par de partições que você precisa para 

redistribuir o espaço não utilizado entre elas, a da direita será automaticamente selecionada. 

  

•           Tamanho resultante das partições. Redistribuir o espaço não utilizado entre as partições com o controle 

deslizante ou manualmente, digitando o valor desejado.  

  

Resultado  

Depois de concluída a operação o espaço não utilizado entre as partições especificadas serão redistribuídos de acordo 

com suas necessidades.  

Cenários de operação disponíveis:  

•           Aumentar o tamanho de uma partição de sistema, tendo o espaço não utilizado de uma partição lógica adjacente  

•           Redimensionamento de partições do Boot Camp da Apple  

Assistente para Redistribuir Espaço Livre  

O Assistente para Redistribuir Espaço Livre ajuda a aumentar o espaço livre em uma partição através da tomada do 

espaço não alocado no disco e o espaço não utilizado de outras partições. Por padrão, o assistente adiciona para a 

partição de destino todos os blocos existentes do espaço livre. Além disso é possível especificar partições para atuar 

como um doador de espaço. O assistente irá recalcular automaticamente posições das partições e mover seu 

conteúdo para novos locais.  

Comece  

•           Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Redistribute Free Space.. 

   

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre 
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 Setup  

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação:  

Partição para ampliar. Selecionar uma partição, o tamanho das quais será aumentada à custa de outras 

partições. Blocos de espaço livre (se houver) serão automaticamente adicionados à partição alvo. 

  

•           Partição para doar. Escolha qualquer partição (s) (não só ao lado) para doar espaço livre.  

  

•           Tamanho da partição. Por padrão, o programa deixa 50% do espaço não utilizado em uma partição e remove 

mais 50% para adicioná-lo para a partição alvo. No entanto, o tamanho de tomar pode ser personalizado movendo o 

controle deslizante ou inserindo manualmente o valor exato. 

  

Resultado  

Depois de concluída a operação, o espaço livre da partição especificada será aumentado tomando o espaço não 

alocado no disco e o espaço não utilizado de outras partições.  
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Recuperando partições  

Quando simplesmente apagamos uma partição (sem sanitização), o software de gerenciamento de disco só remove 

referências a ela na tabela de partição, deixando assim a possibilidade de recuperá-la mais tarde.  

O programa permite encontrar e recuperar essas partições. A partição restaurada será totalmente funcional, enquanto 

outras partições não forem criadas, movidas ou o espaço em disco ocupado excedido por essa partição. É por isso que 

o programa oferece esta função somente para blocos de espaço livre.  

A operação pode ser realizada com o Undelete Partition Wizard.  

Comece  

•           Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Undelete Partitions. 

   

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre 

  
Setup 

O assistente oferece os seguintes passos para realizar a operação de recuperação da partição:  

•           Blocos livres para procurar partições perdidas. Escolha um bloco livre a partir de uma lista de árvore de discos 

rígidos disponíveis.  

  

•           Método de pesquisa. Por padrão, o assistente seleciona o método de busca mais rápido para seu sistema 

operacional. Na maioria dos casos isso será feito para encontrar qualquer partição apagada acidentalmente. No 

entanto, se você estiver no Windows XP, por exemplo, (a opção Pesquisa Convencional estiver selecionada), mas a 

partição excluída que você está procurando foi criado com o utilitário Gerenciamento de disco no Vista, o assistente 

não será capaz de encontrar esta partição, a menos que você selecione manualmente a opção apropriada (Quick 

Search para partições criadas pelo Vista ou S.O. posterior). Além disso, se o assistente continua a não encontrar a 

partição que você precisa, você pode selecionar a opção de busca minuciosa (Thorough search) para digitalizar todos 

os setores individualmente na área de busca específica para obter os resultados mais precisos.  

 
 

 
  

To know more on the available search methods, please use the context sensitive hint  

system.   
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•           Filtro de sistema de arquivos. Por padrão, o assistente irá procurar por todos os sistemas de arquivos 

conhecidos. No entanto, clicando na opção apropriada na segunda página do assistente, você pode especificar apenas 

os sistemas de arquivos que você precisa.  

  

•           Uma partição a recuperar (caso exista). Por padrão, o programa procura registros de qualquer partição 

eliminada que já tenha existido no bloco selecionado de espaço livre.  Assim, você pode obter várias partições para 

escolher.  

  

O mais provável é que a partição necessária será encontrada em primeiro lugar. Se assim for, você pode abortar a 

operação de busca ao pressionar o botão Stop search.  

Resultado  

Quando a operação for concluída, você receberá uma partição totalmente funcional.  

Instalando um Novo Sistema Operacional  

Obtendo o seu computador pronto para instalar um novo sistema operacional, especialmente quando vai ser um 

sistema operacional adicional no sistema, é uma tarefa bastante complicada, que implica um grande número de 

operações, desde a alocação de espaço para criar uma nova partição (redimensionar, redistribuição de espaço livre) 

para a formatação da partição recém-criada para um sistema de arquivo específico e verificar sua superfície para 

setores ruins para evitar uma possível perda de dados. Os sistemas operacionais de hoje estão sendo fornecidos com 

ferramentas básicas de particionamento que só permitem criar uma partição (no caso de haver espaço suficiente não 

alocado no disco) e, em seguida, formatá-lo com o tipo de sistema de arquivos especificado. Nosso programa oferece 

um prático Assistente de Instalação de um novo S.O., para facilmente realizar todas as operações necessárias para 

instalar um novo sistema operacional. 
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Startup 

•           Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Install New OS Wizard. 

    

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre 

  
Setup 

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação:  

•           Partição para instalar um novo sistema operacional. O programa oferece duas maneiras de instalar um novo 

sistema operacional, ou seja, para criar uma nova partição primária para ele ou utilizar um já existente.  

 
  

-   No caso da primeira opção ter sido marcada, o assistente permite especificar: 

Um disco rígido (caso exista), onde uma nova partição será criada. Graças a um programa com motor 

avançado, é possível usar o espaço não alocado do disco (se houver) e espaço não utilizado de partições existentes 

para criar uma nova partição; 

 
  

E seu tamanho. Se há blocos de espaço livre no disco, o assistente irá mesclar todas elas e alocar o espaço 

resultante em uma nova partição em primeiro lugar. Se não, vai tomar 50% do espaço não utilizado de uma partição 

adjacente. No entanto, o tamanho a ser tomado pode ser personalizado movendo o controle deslizante. 

  

  

  

To avoid any possible problems, the new partition will in no way be created as the first  

partition of the disk which already contains at least one partition.   

  

  

  
Only primary partitions can be used to install an operating system.   
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-   No caso da segunda opção tem sido marcada, o assistente permite escolher uma partição primária existente para 

instalar um novo sistema operacional. 

 
  

•           Propriedades partição. 

  
-   O tipo de partição. A partir da lista pull-down selecione o sistema de arquivo desejado. Na verdade, o 

programa mostra apenas os sistemas de arquivos que podem ser colocados corretamente para a partição selecionada, 

levando sua capacidade em conta. 

-   Atribuição da letra de Unidade. A lista suspensa contém letras de unidade vagas que podem ser associados 

com a partição recém-formatada.  

-   Nível de teste de superfície. Definir o nível da verificação de superfície para possibilitar o programa encontrar 

setores defeituosos e instáveis e marcá-los inutilizáveis nos metadados do sistema de arquivos.  

•           Etiqueta OS. Digite um rótulo para a partição selecionada no campo textual. Ele irá depois ser utilizado para a 

identificação da unidade.  

  
 

  

  

  
Your computer may fail if any other OS has already been installed on the selected partition.   
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Resultado  

Como etapa final do assistente irá oferecer-lhe para inserir um CD/DVD de distribuição do novo sistema operacional e 

reiniciar o computador para iniciar o procedimento de instalação.  

 

O programa irá atualizar seu MBR, então provavelmente você não será capaz de iniciar qualquer um dos 

sistemas operacionais instalados anteriormente. Por favor, inicie o Assistente de Configuração do Boot 

Manager depois que a instalação for concluída para corrigir esse problema.  

 

Cenários de operação disponíveis:  

•           Criação de Sistemas de Inicialização Dupla  

Movendo/Redimensionando Partição  

A função Move/Resize Partition permite-lhe redimensionar ou alterar a localização de qualquer partição sem destruir 

seus dados.  

A fim de mover/redimensionar uma partição que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse e selecione Move/Resize 

Partition… 

 

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre 

   

3.        Definir os parâmetros da operação.  

  

•           Tamanho do volume. Defina o tamanho (em MB) da partição modificada.  

•           Espaço livre antes. Definir a posição de partição (em MB) em relação ao início da gama disponível de espaço em 

disco.  

•           Espaço livre depois. Definir a quantidade de fuga de espaço livre (em MB), no final do intervalo de espaço 

disponível em disco.  
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•           Mover Setor a Sector. Marque a caixa de seleção para mover a partição no modo de setor a setor para processar 

o seu espaço não utilizado também. Isso pode ajudar a evitar problemas com dados ocultos criados por determinadas 

aplicações ou o administrador do sistema. No entanto, vai demorar mais tempo para realizar a operação.  

  

Tamanho da partição e posição também podem ser definidas utilizando a técnica de arrastar-e-soltar. Para fazer 

isso, basta realizar a operação desejada no Mapa de Disco. As operações virtuais devem estar disponíveis.  

 Ao redimensionar uma partição FAT16 para além do limite de 2 GB (tamanho máximo do sistema de 

arquivos), a partição será automaticamente convertida para FAT32. 

O programa permite para ampliar partições NTFS (sistema, bloqueado) sem reinicializar  

Windows e interromper seu trabalho, fornecendo 100 por cento de garantia de que seus dados são mantidos 

intactos.  

 
  

4.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

Cenários de operação disponíveis:  

•           Aumentar o tamanho de uma partição de sistema, tendo o espaço não utilizado a partir de qualquer outra  

•           Encolhendo uma partição de sistema para aumentar o tamanho de uma partição de dados  

Convertendo File System  

Com nosso programa, você pode mudar o tipo do sistema de arquivos usado sem destruir seus dados. Durante a 

realização da operação, primeiramente é verificado o atual sistema de arquivos para manter a consistência e depois 

verifica se os dados sobre a partição satisfazem ou não os requisitos do sistema de arquivo desejado. Depois de ter 

passado no teste, o programa reorganiza os metadados do sistema de arquivos e arquivos de usuários.  

O programa permite converter os seguintes tipos de sistema de arquivos:  

-   FAT16 / 32 <> NTFS 

-   NTFS <> HFS 

Para converter um sistema de arquivos que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse e selecione Convert file 

system… 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre 
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3.        Inicialmente, o programa sugere alguns valores consistentes para todos os parâmetros. Na maioria dos casos, 

você pode simplesmente pressionar o botão Convert para confirmar a operação.  

  

•           Novo sistema de arquivos. A partir da lista pull-down escolha um sistema de arquivos que você gostaria 

de converter. Na verdade, o programa exibe apenas as variações disponíveis para a operação, tendo em conta os 

parâmetros atuais da partição e as limitações do sistema de arquivos usados selecionado.  

•           Tamanho novo cluster. Defina o tamanho do cluster para a partição. Este parâmetro pode ter um 

profundo efeito sobre o desempenho global. Em poucas palavras, clusters maiores desperdiçam mais espaço, mas 

geralmente fornecem para um desempenho ligeiramente melhor, por causa de menos fragmentação. Então, tome 

muito cuidado com ele.   

 

O valor do tamanho do cluster é expressa em setores por cluster.  

Para obtê-lo em Kbytes, por favor, divida-o pela metade.  

Você só pode diminuir o tamanho atual cluster.   

 

•           Nível de teste de superfície. Definir o nível da verificação de superfície para tornar o programa encontrar 

setores defeituosos e instáveis e marcá-los inutilizáveis nos metadados do sistema de arquivos.  

4.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

Alterar tamanho de cluster  

O tamanho do cluster é um dos parâmetros cruciais de qualquer sistema de arquivos. O seu valor implicitamente afeta 

o desempenho das atividades de entrada-saída de arquivos, uma vez que define o tamanho do metadados do sistema 

de arquivos. Além disso, o chamado fator espaço de resíduos também depende do tamanho do cluster.  

Para alterar o tamanho do cluster de uma partição que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse e selecione Alterar 

tamanho de cluster ...   

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre 

   

 3.        Defina o tamanho do cluster para a partição. Este parâmetro pode ter um profundo efeito sobre o desempenho 

global. Em poucas palavras, clusters maiores desperdiçam mais espaço, mas geralmente fornecem para um 

desempenho ligeiramente melhor, por causa de menos fragmentação. Então, tome muito cuidado com ele.  
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O valor do tamanho do cluster é expressa em setores por cluster.  

Para obtê-lo em Kbytes, por favor, divida-o pela metade.  

Você só pode diminuir o tamanho atual cluster.   

Cada setor tem o tamanho de 512 bytes, logo, se cabem 8 setores em um cluster o tamanho desse cluster é 

de 4KB. 

4.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

Fazendo Logica/Primaria  

O programa permite que você inclua uma partição primária em uma partição estendida, ou excluir uma partição lógica 

da partição estendida, sem duplicar a partição.  

A fim de mudar um tipo de partição que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição primária ou lógica no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, em seguida, selecione 

Make Partition Logical/Primary. 

 

 

  

3.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

  

There are other ways to start up this function, please consult the  Interface Overview   

chapter to know more on the subject.   

  

  

  

  

The Make Primary > Logical option is only available when the selected partition is adjacent  

to the extended partition and vice versa.   

The Make Primary > Logical option of the syst em partition will result in inability to boot the  

operating system.   

  

  

  

The Cluster Size value is expressed in Sec tors Per Cluster. To get the Cluster Size in Kbytes,  

divide it into half.   
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Alterando Atributos de Partição  
Este capítulo explica como você pode alterar os atributos de partição (flag Ativa, flag Oculta, Nome do Volume, etc.).  

Marcar partição Ativo/Inativo  

O programa permite definir um sinalizador ativo/inativo para partições primárias de um disco rígido. Por padrão, o 

sistema operacional irá arrancar apenas se a partição está ativa ou inicializável.  

A fim de marcar uma partição ativo/inativo você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição primária no Mapa de Disco.  

1. 2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse e selecione 

Mark Partition as Active/Inactive.  

  

3.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

  

 
   

Ocultar/Mostrar Partição  

O programa permite que você Esconda/Mostre partições primárias e lógicas. Por padrão, um sistema operacional não 

monta partições ocultas, impedindo assim o acesso ao seu conteúdo.  

A fim de ocultar/mostrar uma partição que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione Hide/Unhide 

Partition. 

 

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre 

   

3.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

 

 
  

It is strongly recommended not to hide the system partition. Otherwise your operating  

system will fail to boot.   

  

There can only be one active partition on a hard disk, otherwise your operating system will  

fail to boot.   

  

There are other ways to start up this fu nction, please consult the  Interface Overview   

chapter to know more on the subject.   
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Determine o rótulo de uma partição  

O rótulo de partição é um campo de texto pequeno (até 11 caracteres) que está localizado no setor de inicialização da 

partição. Ele é detectável por qualquer ferramenta de particionamento e é usado apenas para fins de notificação. 

Para alterar um rótulo de partição que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione Change 

Volume Label. 

  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

   

3.        Digite um rótulo para a partição selecionada.  

  

4.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

Alterar ID da Partição  

Partition ID é um identificador de sistema de arquivos. Ele é salvo na tabela de partição e é usado para detectar 

rapidamente uma partição do tipo suportado. Ao alterar manualmente o seu valor, você pode manipular a 

acessibilidade de partições.  

A fim de mudar a ID da partição que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione Change 

Partition ID… 

 

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

   

 3.        Definir um novo ID para a partição selecionada.  

  
•           ID predefinido. Selecione na lista suspensa a identificação necessária. 

•           Inserir ID manual. Com o controle giratório defina o valor ID necessário. Tem que ser um número 

hexadecimal de 1-2 dígitos.  

4.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  



100  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

Alterar número de série de uma partição  

Sistemas de arquivos FAT16, FAT32, NTFS, incluem o parâmetro de número de série. Número de série de uma partição 

é salvo no setor de inicialização. Seu valor é gerado durante a formatação. 

O programa permite modificar o parâmetro número de série para FAT16, FAT32, NTFS ou partições sem reformatar.  

Para alterar um número de série que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione Change Serial 

Number. 

 

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para saber 

mais sobre o assunto. 

   

3.        Digite um novo número de série para a partição selecionada. Ele deve conter 8 dígitos hexadecimais (0 ..9 ou A 

..F). A operação não pode prosseguir até que você digite todos os 8 símbolos.  

  

4.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

Gerenciamento de disco rígido  
Neste capítulo, você vai encontrar todas as informações necessárias para realizar operações de disco rígido suportadas 

pelo programa.  

Convertendo MBR Dinâmico para Básico  
O programa permite que você converta um disco dinâmico MBR contendo volumes simples em um básico, mantendo 

seu conteúdo intacto.  

A fim de converter um disco MBR dinâmico para básico que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione um disco dinâmico MBR contendo volumes simples no mapa do disco.   

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione Convert to 

Basic…  

3.        Defina o número necessário de partições primárias, se necessário. De acordo com o esquema de particionamento 

do DOS um disco rígido pode ter até quatro partições primárias. Se houver uma partição estendida no disco, apenas 

três partições primárias são permitidas. Por isso, se um disco dinâmico contém vários volumes simples, o programa 

permite escolher o número de partições primárias. O resto deles se houver automaticamente serão convertidos em 

discos lógicos dentro da partição estendida. 
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Conversão de GPT para MBR básico  
O programa permite que você converta um disco GPT básico ou dinâmico que contém volumes simples em um disco 

MBR básico, mantendo seu conteúdo intacto.  

Para converter um disco GPT básico ou dinâmico em um disco básico MBR você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione um básico ou um disco GPT dinâmico que contém volumes simples no mapa do disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione 

Convert to Basic MBR Hard Disk…  

3.        Defina o número necessário de partições primárias, se necessário. De acordo com o esquema de 

particionamento do DOS um disco rígido pode ter até quatro partições primárias. Se houver uma partição 

estendida no disco, apenas três partições primárias são permitidas. É por isso que se um disco GPT contém 

vários volumes do programa permite escolher o número de partições primárias. O resto deles se houver 

automaticamente serão convertidos em discos lógicos dentro da partição estendida. 

   

 
  

  

The program can only process dynamic GPT disks containing solid simple volumes (without  

extension).   

  

  

  

The program can only process dynamic disks containing solid simple volumes (without  
extension).   
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Convertendo MBR básico para GPT  
O programa permite você facilmente converter um disco básico MBR num disco básico GPT, mantendo seu conteúdo 

intacto. A operação é bastante segura para os dados no disco, mas você deve saber que apenas o Windows de 64 bits 

desde sistemas operacionais Vista, são capazes de inicializar a partir deste tipo de discos. Então, se você tem um 

sistema operacional Windows de 32 bits acomodados em um disco que você gostaria de converter para GPT, não será 

iniciado após a operação terminada.   

A fim de converter um disco básico MBR num GPT básicos que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione um disco rígido básico MBR no Mapa de Disco.  

1. 2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione 

Hard Disk > Convert to GPT hard disk.  

  

3.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

  

 
  

Atualizando MBR  
O programa permite substituir o código de inicialização atual no MBR (Master Boot Record) pelo código de 

inicialização padrão. Isso pode ajudar a reparar um código de boot corrompido de um disco rígido resultante de um 

ataque de vírus de boot ou um mau funcionamento do software de gerenciamento de boot.  

Para atualizar o MBR de um disco rígido, você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione um disco rígido no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione Update MBR. 

  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para saber 

mais sobre o assunto. 

   

   

3.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

  
The program can only convert basic MBR disks.   
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Mudando Partição Primária  
Diferentes sistemas operacionais aplicam diferentes abordagens para a enumeração das partições primárias.  

No Linux:  

No Linux, cada partição tem um nome simbólico especial que codifica um disco rígido contendo uma partição, e em si 

uma partição. As partições são endereçadas e acessadas usando seus nomes simbólicos. Nomes simbólicos são 

gerados automaticamente pelo Linux de acordo com a ordem de discos rígidos no BIOS e a ordem de registros de 

partição na tabela de partição. Assim, mudando enumeração das partições primárias pode levar a mudança de 

caminhos a alguns recursos importantes.  

Em DOS:  

As últimas versões do MS-DOS utilizam um algoritmo bastante sofisticado para uma atribuição de letra de unidade. A 

letra da unidade, o que é atribuído a uma partição, depende da ordem de registros na tabela de partição. Assim, 

mudando enumeração das partições primárias afeta a atribuição de letras de unidade. Em versões anteriores do MS-

DOS, poderia até mesmo levar à indisponibilidade de uma partição.  

O programa fornece a capacidade de alterar enumeração das partições primárias. Este recurso permitirá que você 

corrija problemas relativos a uma ordem inadequada de partições.  

A fim de modificar enumeração das partições primárias que você deve tomar as seguintes etapas:  

1.        Selecione um disco rígido no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse e selecione Change 

Primary Slot.  

 

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

 

  

3.        Na caixa de diálogo aberta, você pode ver a enumeração atual das partições primárias do disco rígido selecionado 

na tabela de partição. Para ajudar a distinguir uma partição da outra, o programa oferece os seguintes parâmetros 

para cada partição:  
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-   Slot 

-   Volume 

-   O tipo de partição 

-   Sistema de arquivo 

-   Tamanho da partição 

-   Rótulo de volume 

Há dois botões à direita para mover a partição selecionada cima e para baixo dentro da parte principal da tabela de 

partição.  

4.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

Tarefas de Limpeza  
Neste capítulo, você vai encontrar todas as informações necessárias para limpar um disco rígido/partição de qualquer 

sistema de arquivos ou somente destruir quaisquer vestígios de arquivos/diretórios excluídos deixados no disco sem 

afetar os dados utilizados, proporcionando alto nível de segurança.  

A operação pode ser realizada com o Assistente de Wipe ou diálogos correspondentes.  

Assistente de inicialização  

•           Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Wipe Disk or Partition. 

  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

    
Assistente de Configuração  

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação:  

•           O disco rígido/partição para limpar. Selecione um disco rígido/partição os dados que você deseja destruir.  

  

•           Modo Wipe. Esta seção permite alternar entre duas opções:  

  

-   Limpe todos os dados. Selecione a opção de destruir irreversivelmente todos os dados no disco do 

objeto selecionado. 

-   Clear (limpar) de espaço livre. Selecione a opção para destruir quaisquer vestígios de 

arquivos/diretórios excluídos deixados no disco sem afetar os dados utilizados. Somente para 

partições. 
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•           Método de limpeza. Aqui você pode selecionar um algoritmo de apagamento de dados específicos, criar 

um método personalizado, ou se você estiver indo para limpar SSD, use a opção SSD Trim para destruir 

irreversivelmente dados sobre este tipo de dispositivo de armazenamento:  

  

-   No caso de você preferir usar um algoritmo específico, a próxima página do assistente permite obter informações 

detalhadas sobre o algoritmo selecionado, escolha se deseja realizar a verificação dos dados residual ou não 

especificando a percentagem de sectores a verificar e estimar o tempo necessário para realizar a operação. 

  
Ao marcar a caixa de seleção Set wipe stamp você faz com que o assistente adicione ao MBR do dispositivo de 

armazenamento, informações do programa usado na limpeza, algoritmo, número de série do aparelho, status de 

limpeza, ID do sistema (obtido através de WMI), etc. Assim, ao tentar a inicialização a partir deste armazenamento, 

você será notificado como e quando esse armazenamento foi apagado. Por favor, note que esta opção só está 

disponível para limpeza de discos inteiros.  

  

  

 
   

  
The list of supported military and government standards may vary for your    product.   

  

The Clear Free Space operation is available only for Logical and Primary partitions of known  

file systems.   
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-   No caso de você preferir criar um algoritmo personalizado, a próxima página do assistente permite definir até 4 

padrões de limpeza e número de passes para cada padrão de limpeza e para o grupo de padrões. O controle de 

máscara giratório permite que você defina um valor de caractere hexadecimal de dois dígitos ("00" por padrão). O 

intervalo disponível é de "00" para "FF". Você também pode escolher se deseja realizar a verificação dos dados 

residual ou não especificando a percentagem de sectores para verificar.  

  

•           Reveja as suas alterações. Esta página informa sobre todas as ações a serem feitas no assistente em uma 

forma brilhante, gráfica. 

  

Resultado Assistente  

Quando a operação for concluída, você pode ver uma página de resumo bem informativo, proporcionando 

informações estruturalmente divididas em profundidade sobre todas as ações feitas no assistente.  

  

O programa também permite armazenar o relatório resultante. Para isso, basta pressionar o botão Salvar e escolha o 

local exato na caixa de diálogo aberta. Se a opção wipe reports auto-save for ativada, os relatórios de limpeza serão 

salvos automaticamente para o local especificado. 

Para certificar-se que todos os dados no disco são irreversivelmente destruídos chamar o diálogo Visualizador do Disco 

clicando na guia apropriada e ver por si mesmo.  
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 Cenários de operação disponíveis:  

•           Utilização do disco rígido  

Agendamento de tarefas  

Automatização de operações realmente podem ajudá-lo quando você tem que realizar determinadas operações de 

rotina em uma base regular, uma vez que permite executá-los sem o seu envolvimento, otimizando-a carga de 

trabalho do seu computador.  

Definir um calendário  
Graças ao agendador incorporado, você pode definir um calendário para a execução de qualquer operação. Ele tem 

duas categorias para definições de tempo (estes correspondem aos itens apropriados no menu agendamento):  

•           O início da operação por um evento: 

-   Apenas uma vez (ou seja, o item Once) 

-   Quando o sistema começa (ou seja, o item At System Startup)  

- Quando o usuário fizer logon (ou seja, o item At Logon). 

•           Iniciando a operação periodicamente (isto é, diário, semanal, mensal). 

  

Você precisa selecionar uma das variantes. Dependendo de sua escolha, o programador exibe um formulário que 

permite fixar um calendário.  

  

  

  
The Summary page will be available only when the Virtual operations are disabled.   
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Gerenciando tarefas  
Todas as tarefas agendadas são colocadas em uma lista separada, que pode ser obtida clicando na guia Schedule no 

painel Ribbon:  

  

Em cada tarefa você pode obter informações detalhadas, incluindo:  

•           O nome da tarefa 

•           O caminho completo para o script gerado da tarefa 

•           Hora programada de lançamento 

•           As estatísticas sobre o último lançamento 

•           Horário programado para o próximo lançamento 

•           Informações da conta usado 

•           Comentário para a tarefa 

  

  

  

To run the task in the log - off mode, pleas e specify administering login info by following the  

appropriate link in the left lower corner of the page.   

The Shutdown System on Complete option enables to automatically switch off the  

computer on the successful accomplishment of the operation.   
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Para gerir facilmente tarefas, o programa permite organizá-los de acordo com uma determinada característica, basta 

clicar sobre a propriedade necessária.  

 

 
 

 Você também pode ativar/desativar, renomear, apagar, atualizar ou modificar as propriedades da tarefa selecionada.  

  

Editor  de Tarefas 

Com o Editor de tarefas, você pode facilmente modificar as propriedades de tarefas agendadas. Para fazer isso, você 

deve tomar os seguintes passos:  

1.        Selecione uma tarefa na lista Tarefas agendadas.  

2.        Clique no botão Properties na lista Tarefas agendadas. 

  

 

3.        Na janela de diálogo aberta, você pode ver duas guias - Geral e Programação. Clique na guia Geral para modificar:  

•           Caminho completo para o comando macro-programa-intérprete, que descreve a tarefa agendada; 

•           Linha de comando para iniciar o intérprete (ou seja, as funções descritas no macro-language) 

•           Comentários referentes à tarefa 

•           A opção de ativar/desativar a tarefa. 

Ao clicar na guia Agenda você pode modificar o calendário de tarefas, e alterar o Runas.  

A fim de aplicar as alterações, você precisa clicar no botão Aplicar ao pé da janela.  

  

There are other ways to start up this function, please consult the  Interface Overview   
chapter to know more on the subject.   

  

  

  

This feature can be particularly beneficial when the Scheduled Tasks list contains too many items. 
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Criando uma tarefa agendada  
Você pode definir um calendário para a execução de qualquer operação. Para as operações de backup e copiar o 

programa oferece assistentes úteis, enquanto todos os outros podem ser agendadas com o botão Save to Scheduler.  

Para criar uma tarefa agendada que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Verifique se o modo virtual de execução está habilitado; 

2.        Realizar com o programa todas as operações que você precisa agendar;  

3.        Chame o diálogo Save to Scheduler clicando no ícone correspondente na Barra de Operações Virtuais; 

  

4.        Na caixa de diálogo aberta, introduza o nome tarefa necessária e especificar o calendário de tarefas;  

5.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

 

 

  

Scripting  
As ações do programa também podem ser representadas na forma de um script. O roteiro descreve o funcionamento 

adequado com comandos de macro linguagem. Há um utilitário intérprete - SCRIPTS.exe, que está incluído no pacote 

de programa de instalação. Este utilitário funciona no modo automático, que permite automatizar operações.  

Startup 

Você não tem nenhuma necessidade de escrever um script uma vez que o programa tem uma interface conveniente 

para tal tarefa. A fim de gerar um script na base dos parâmetros introduzidos da operação necessária, você deve 

tomar as seguintes medidas:  

1.        Verifique se o modo virtual de execução está habilitado; 

2.        Realizar com o programa de todas as operações que você precisa para fazer o script;  

3.       Chame o diálogo Generate Script clicando no ícone correspondente na Barra de Operações Virtuais. 

  
This command is unavailable if there are no operations on the List of Pending Operations.   
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Setup  

Inicialmente, o programa sugere alguns valores consistentes para todos os parâmetros. Na maioria dos casos, você 

pode simplesmente pressionar o botão Gerar para confirmar a operação.  

  

•           Nome do arquivo de script e localização. Por padrão, o programa oferece adicionar o script para a lista de 

tarefas com um nome contendo a data e hora de criação. Desmarque a caixa de seleção Add to Task 

List para definir um local exato e um nome para o arquivo script. A extensão do arquivo padrão que é 

reservada para arquivos de script é .psl, que entretanto não pode ser modificado.  

•           Adicionar à lista de tarefas. Por padrão, o script será automaticamente adicionado à lista correspondente. 

Se necessário, adicione um pequeno comentário a ele.  

Além disso, há a possibilidade de fazer mais ajustes detalhados (embora os valores padrão servirão na maioria dos 

casos). Para ativar o modo avançado, você precisa clicar no botão More options no pé da página de diálogo, então 

você será capaz de definir:  

  

•           Interaction with the user. Marque a opção de pausar o interpretador de scripts durante a execução para 

solicitar confirmação do usuário ou outra entrada. Caso contrário, o programa não irá parar de usar valores padrão 

para os parâmetros, se necessário.  

•           Commit after each operation. Marque a opção para confirmar as alterações após cada operação.  

•           Check for errors after each operation. Marque a opção de inserir um código especial no roteiro, que 

verifica o status da última operação executada e interrompe o processamento do script se houver erros de qualquer 

tipo.  

•           Discard all operations on close. Marque a opção para esvaziar a lista de operações pendentes depois de 

gerar o script.  

Resultado  

Quando a operação for concluída, você receberá um novo arquivo script. Ele é colocado no destino especificado, as suas 

características definidas na caixa de diálogo.  

   

This command is unavailable if there are no operations on the List of 

Pending Operations.     
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Funcionalidade extra  
Este capítulo descreve a funcionalidade complementar disponível no programa.  

Exibindo Propriedades da Partição/Disco rígido  
O programa permite a obtenção de informações detalhadas sobre as propriedades de discos rígidos e partições. Além 

das informações gerais, tais como a capacidade, o espaço utilizado ou tipo de sistema de arquivos que oferece a 

possibilidade de obter informação na geometria do disco rígido, o tamanho do cluster, local exato da partição, etc.  

Para obter as propriedades da partição/disco rígido, faça o seguinte:  

1.        Escolha a partição/disco rígido no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione Properties… 

  

 

Na informação de diálogo aberto serão agrupados de acordo com suas propriedades, assim clicando abas que você 

pode obter informações que você precisa.  

 

Volume Explorer  
Volume Explorer é uma ferramenta especial para navegar e exportar conteúdo volumes montado/desmontado 

formatados para sistemas de arquivos FAT16, FAT32, NTFS, Ext2FS, Ext3FS, ext4fs, ReFS. Além disso ele permite 

acessar os backups Paragon como pastas regulares para explorar seus conteúdos ou para recuperar certos arquivos. 

 

  

  

There are other ways to start up this function, please consult the  Interface Overview   

chapter to know more on the subject.   
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Clique na guia Volume Explorer no Painel Ribbon para abri-lo: 

  

Chame um menu de contexto para o arquivo/pasta selecionada pelo clique direito do mouse para exportá-lo para 

outro local (local ou unidade de rede, etc.).  

  

Cenários de operação disponíveis:  

              •               Restaurar arquivos e pastas separadas de um backup  

  

A versão atual do programa não permite acessar recipientes virtuais e arquivos de ficheiros com 

o Volume Explorer.   
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File Transfer Wizard  
O Assistente para Transferência de Arquivos “File Transfer Wizard” é projetado para fazer operações como cópia de 

arquivos/diretórios separados ou queimá-los para CD/DVD tão fácil e convenientemente possível. Pode ser de uso 

particular no caso de um mau funcionamento do sistema, causada por um ataque de vírus ou da corrupção de 

arquivos, a fim de obter o sistema de volta aos trilhos novamente. Além disso ele fornece acesso a backups Paragon 

como pastas regulares para navegar através de seu conteúdo ou copiar arquivos necessários.  

Statup 

•           Clique Tool Button, em seguida, selecione File Transfer Wizard.  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

   
Setup 

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação de transferência:  

•           Lugar para procurar arquivos/diretórios. Selecione um disco de origem a partir da lista suspensa no painel 

esquerdo da página. O programa permite processar ambas partições montadas e desmontadas (sem letra de unidade 

atribuída). Além disso, é possível mapear uma unidade de rede.  

  

•           Objeto (s) de operação. Escolha os arquivos/diretórios que você deseja copiar e colocá-los para área de 

transferência, pressionando o botão Adicionar. Para excluir um arquivo/diretório da área de transferência, selecione-o 

no painel de Área de transferência e pressione o botão Remover. Você também pode criar uma nova pasta, renomear 

ou apagar irreversivelmente arquivos/diretórios existentes do painel esquerdo pressionando os botões apropriados.  

 

  

  

  
Files/directories deleted from the Clipboard remain intact on source disks.   
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 •           Destino para armazenar o objeto (s). O Assistente de Transferência de Arquivos permite copiar os dados para as 

unidades locais ou de rede, para partições físicas (sem letras de unidade atribuídas), ou queimá-los para CD/DVDs. 

Escolha a forma como os dados serão armazenados.  

  

•           Revisão das alterações. A página Resumo da Transferência, fornece informações estruturalmente divididas em 

todas as ações feitas no assistente. Confira as alterações e volte a qualquer etapa do assistente (se necessário), 

seguindo o hiperlink necessário.  

  

Resultado   

Quando a operação for concluída os dados necessários serão colocados no destino especificado.  

Cenários de operação disponíveis:  

•           A cópia dos dados do disco de sistema corrompido para outro disco rígido  

•           A queima de dados a partir do disco do sistema corrompido para CD/DVD  

•           Cópia de dados de um backup para a partição de sistema corrompido  

•           Restaurar arquivos e pastas separadas de um backup  

Mount Partition  
O programa permite atribuir ou remover letras de unidade de partições formatadas existentes.  

Atribuir letra de unidade  

A fim de montar uma partição, você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição no Mapa de Disco.   

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse e selecione Assign Drive 

Letter ...  

 

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

   

 

3.        Especifique uma letra da unidade para a partição selecionada. Inicialmente, o programa sugere algum valor 

consistente para este parâmetro. Então você pode apenas pressionar o botão Sim para confirmar a operação.  
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No entanto, você pode definir manualmente a letra desejada, selecionando-o na lista 

suspensa de letras de unidade disponível.   

4.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

Retirar Drive Letter  

A fim de desmontar uma partição, você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse e selecione Remove Drive 

Letter. 

  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

   

3.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

  

 
  

Mount Archive  
O programa oferece a possibilidade de atribuir uma letra de unidade para uma imagem de backup de partição. Como 

resultado da operação você terá uma nova partição só de leitura no sistema para navegar facilmente através de seus 

conteúdos e copiar as informações necessárias, mesmo com as ferramentas padrão do Windows.  

Atribuir letra de unidade  

Antes de começar montando imagens de backup, por favor, estude as seguintes limitações:  

•           Archives podem somente ser montados no nível da partição, portanto, por favor, use a opção 'Mostrar partições' 

para ver todas as partições dentro imagens de backup; 

•           Archives somente serão montados para a sessão atual e não estarão disponíveis após a reinicialização do 

sistema; 

•           Archives que contêm Windows Storage Spaces não são suportados; 

•           Archives contendo partições ReFS não são suportados; 

•           Archives pVHD localizados em partições físicas (desmontado) ou na cápsula de backup não pode ser montado;  

•      Archives pVHD LVM/LDM não são suportados. 

  

Modifying drive letter of the system partition will result in inability to boot the operating system  
   

After having processed partitions with installed software, some programs may not run properly  
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 A fim de montar um arquivo que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma imagem de backup de banco de dados do Archive.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione Mount the 

Selected Archive 

   

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

   

 3.        Especifique uma letra de unidade para a imagem de backup selecionado. Inicialmente, o programa sugere algum 

valor consistente para este parâmetro. Então você pode apenas pressionar o botão Sim para confirmar a operação.  

  

No entanto, você pode definir manualmente a letra desejada, selecionando-o na lista suspensa de letras de unidade 

disponível.  

4.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

    

  É altamente recomendável não desmontar imagens de backup com o Gerenciador de Disco do 

Windows ou outro software de terceiros. 

 

Retirar Drive Letter  

A fim de desmontar uma imagem de backup que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma imagem de backup de banco de dados Archive.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione Unmount the 

Selected Archive 

    

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para saber 

mais sobre o assunto. 

   

2. A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

 

Desfragmentar MFT  
A MFT (Master File Table) é um arquivo de sistema NTFS que contém informações detalhadas sobre os arquivos, 

incluindo tamanho, carimbos de data e hora, permissões e conteúdo de dados. No decorrer do tempo, o ficheiro MFT 

também pode ser fragmentada, assim, retardar a velocidade à qual os dados são acedidos.  

O programa permite desfragmentar o arquivo MFT.  
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A fim de iniciar a operação você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição NTFS no Mapa de Disco.  

1. 2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione 

Defragment MFT…  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

   

   

3.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

Compact MFT  
O programa permite reescrever a MFT (Master File Table) de uma forma mais compacta para aumentar a velocidade 

de acesso aos arquivos em partições NTFS.  

A fim de iniciar a operação você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição NTFS no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione Compact 

MFT…...  

  Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para 

saber mais sobre o assunto. 

   

3.        Inicialmente, o programa sugere alguns valores consistentes para todos os parâmetros. Na maioria dos casos, 

você pode simplesmente pressionar o botão Sim para confirmar a operação.  

  

•           Registros compactos. Marque a opção de regravar registros de MFT e transferi-los para a cabeceira da 

mesa.  

•           Truncar MFT após a compactação. Marque a opção para remover as linhas da tabela esvaziadas durante a 

operação.  

4.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  
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Teste de superfície  
O programa permite testar superfície de partições e blocos de espaço livre existentes a procura de setores defeituosos 

ou instáveis. Se for encontrado algum, o programa marca automaticamente os inutilizáveis nos metadados do sistema 

de arquivos, minimizando assim o risco de perda de dados.  

A fim de iniciar o teste de superfície você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição ou um bloco de espaço livre no mapa do disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse, selecione Test Surface… 

  

  Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

   

3.        A partir da lista pull-down escolher o nível da verificação de superfície (Normal ou Extreme).  

  

4.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

Verificar Integridade do Sistema de Arquivos 
O programa permite que você verifique a integridade de um sistema de arquivos. Ele pode ser usado para detectar 

erros possíveis do sistema de arquivos antes de executar qualquer operação em uma partição.  

Para iniciar a integridade do sistema de verificação que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Selecione uma partição no Mapa de Disco.  

2.        Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse e selecione Check File 

System Integrity 

 

 

3.        A operação será realizada imediatamente após a confirmação.  

  

There are other ways to start up this function, please consult the  Interface Overview   

chapter to kn ow more on the subject.   
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Verificar Integridade do Archive 
O programa oferece a possibilidade de verificar a integridade de imagens de backup. A função permite distinguir entre 

as imagens válidas e corrompidos antes de usá-los. Existem dois assistentes no programa, um para verificar imagens 

do PBF e um para contêineres virtuais (pVHD, VHD, VHDX, VMDK). O algoritmo de trabalho de ambos os assistentes é 

muito semelhante.  

Comece  

Para imagens PBF  

•           Clique em Legacy View e na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Check Archive 

Integrity (ou ir em General View, ir na guia Archive e de lá checar a integridade do archive). 

 

Para recipientes virtuais  

•           Clique em General View e na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Check VD 

Integrity (ou ir em General View, ir na guia Archive e de lá checar a integridade do archive). 

 

  Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

   
Setup  

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação:  

Para imagens PBF  

•           Verificar um Archive. Navegar para página Archive permite encontrar uma imagem de backup que você precisa.  

Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas no banco de dados 

Archive (se houver).  

  

Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ele e a seção abaixo irá 

(ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

  

 

  

Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do navegador. A seção 

abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da imagem selecionada.  

  
To know more on the  subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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Além disso, nesta página você tem a possibilidade de criar novas pastas, apagar arquivos / pastas existentes ou 

mapear unidades de rede, clicando nos botões apropriados.  

  

 

  

Para recipientes virtuais  

•           Um Archive para verificar. Navegar para página Archive permite encontrar uma imagem de backup que você 

precise.  

Ao clicar no botão Switch to Archive List View link, você pode ver uma lista das imagens contidas no banco de 

dados Archive (se houver).  

  

Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ela e a seção abaixo irá 

(ou seja, de Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

 

   
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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 Ao clicar no Switch to File View link, você pode encontrar a imagem necessária na janela do navegador. A seção 

abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da imagem selecionada.  

  

Além disso, nesta página você tem a possibilidade de criar novas pastas, apagar arquivos/pastas existentes ou mapear 

unidades de rede, clicando nos botões apropriados.  

  

 
   

•           Revisão da estrutura do arquivo. Ao clicar em Avançar para o recipiente virtual selecionada você pode ver suas 

propriedades em uma forma gráfica brilhante. Para iniciar a verificação, por favor clique em Avançar mais uma vez. 

  

Resultado  

Quando a operação for concluída, você pode ver os resultados da verificação.  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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Verificar os Discos de Recovery  
Você tem a capacidade de verificar se a mídia de backup criados com o programa é 100 por cento livre de erros e 

pronto para usar. O Assistente de Verificação do Disco de Recuperação irá ajudá-lo a fazer isso.  

  

 

Startup 

              •   Clique em Tool Button, em seguida, selecione Check Recovery Discs… 

  

  Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber 

 

Startup 

O assistente oferece as seguintes etapas para realizar a operação:  

-          Unidade de CD / DVD. Selecione na lista pull-down de dispositivos de CD / DVD disponíveis a unidade necessária 

para usar durante a operação.  

  

-          Defina se é para ejetar o disco após a conclusão da operação ou não. 

Resultado  

Quando a operação for concluída, você pode ver os resultados da verificação.  

Editar/Ver Setores  
Com a ferramenta embutida built-in Edit/View Sectors, o programa permite visualizar/editar sectores em 

partições/discos rígidos existente fornecendo a possibilidade de acessar diretamente e modificar setores, salvar e 

restaurar setores de arquivos especificados, navegar através do sistema de metadados, etc.  

Para editar/ver os sectores de um disco rígido/partição que você deve tomar as seguintes medidas:  

1.       Selecione um disco rígido/partição no Mapa de Disco.  

2.       Chame um menu de contexto para o objeto selecionado pelo botão direito do mouse e selecione Edit/View 

Sectors  

 

  Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

   

  

  

  
Th is function is not available for a 32 - bit version of the program.   
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Enviar arquivos de log  
O programa permite simplificar o procedimento de envio de pedidos de apoio à Equipa de Suporte Paragon. Em caso 

de dificuldades com a manipulação do programa, você, com a ajuda desta mesma função, pode abordar os 

engenheiros de suporte da empresa e fornecer-lhes todas as informações necessárias, tais como o layout do disco, 

realizou operações, etc., a fim de combater o problema encontrado. Informações desse tipo são armazenados em 

arquivos de log.  

Para enviar arquivos de log para a Equipe de Suporte Paragon você deve tomar as seguintes medidas:  

1.        Clique Tool Button, em seguida, selecione Send Log Files; 

2.        Fornecer um nome de cliente e um número de série do produto;  

3.        Dê uma descrição detalhada sobre o problema encontrado.  

  

  

  
Careless use of the Edit Sectors function may result in the irreversible data corruption.   
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Clicando no botão Enviar, o cliente de correio embutido irá gerar um pedido de modelo com arquivos de log 

compactados em anexo e enviá-lo para a Equipe de Suporte Paragon.  

  

Os arquivos de log não contêm qualquer informação confidencial sobre as configurações do sistema operacional ou 

os documentos do usuário.  

 A função Enviar arquivos de log só está disponível quando o servidor de correio de saída (SMTP) e o  

endereço de e-mail do usuário estão definidos corretamente. Para saber mais sobre isso, por favor consulte    
o Capítulo Visão geral das Configurações.

 
  

Ver registos  
Com uma caixa de diálogo acessível você pode estudar os logs em qualquer operação realizada pelo programa. Para 

fazer com que este trabalho seja tão fácil quanto possível, toda a informação é dividida estruturalmente, além disso 

existe a possibilidade de ver a disposição do disco antes e depois de uma operação, o que é muito conveniente.   

A fim de exibir logs sobre as operações realizadas, clique em Tool Button, em seguida, selecione View Log Files  
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  Cenários típicos 
Este capítulo enumera uma série de cenários mais frequentemente utilizados, que podem ser realizados com o 

programa. Você pode encontrar aqui recomendações e descrições de operações úteis.  

Cenários de backup  
Criando o Backup Capsule  
1.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Manage Capsule. 

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Selecione um local no disco onde a cápsula de backup será criada. Ela pode ser criada como uma partição 

primária ou como uma unidade lógica dentro de uma partição estendida. Ela pode ser inserida em qualquer lugar no 

disco rígido: no final (preferível), no início ou em algum lugar no meio, entre outras partições. 

 
  

4.        Ative o ambiente de recuperação inicializável, se necessário. Com sua ajuda você vai ter a opção de inicializar 

diretamente a partir da cápsula de backup para fins de manutenção ou de recuperação a cada vez que você iniciar o 

computador. 

Se você está tentando incorporar o nosso ambiente de arranque em um disco GPT (apenas no nosso caso), você será 

solicitado a fornecer um caminho para uma Imagem .ISO do ambiente de recuperação WinPE, que podem ser 

preparado com o Paragon Recovery Media Builder. Se você incorporar o ambiente em um disco MBR, não são 

necessárias ações preliminares, como neste caso, será usada uma imagem baseada em Linux, que está incluído no 

produto, por padrão. 

 

  

  

  

By default, the program allows the user to create the backup capsule  only as the last  

primary or as the last logical drive within the extended partition. However, by activating  

the advance mode on the first page of the wizard you can remove this restriction that in its  

turn might result in some boot problems.   
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5.        Visualize o layout do disco rígido resultante e a alteração de tamanho da cápsula de backup, se necessário, 

movendo o controle deslizante correspondente ou inserir manualmente o valor exigido. Será criado à custa de espaço 

livre do disco selecionado. 

  

Não há nenhuma restrição quanto ao tamanho da cápsula cópia de segurança, apenas, dependendo do espaço 

disponível no disco rígido e a capacidade necessária para a cópia de segurança.  

Se o assistente não pode encontrar espaço livre suficiente em um bloco, ele vai redistribuir o espaço livre, juntando-se 

todos os blocos de espaço livre juntos em um bloco unido e partições em movimento, se necessário. Se a quantidade 

total de espaço livre ainda não é suficiente, é possível dividir um fragmento do espaço de uma das partições 

existentes, redimensionamento assim.  

  

  

  

Creation of the bootable backup capsule on an MBR disk   will result in overwriting MBR,  

thus in case of having a third side boot manager, it will be removed. To avoid that you can  

save the current MBR with the help of the  Edit/View Sectors   tool.   

The backup capsule can o nly be bootable if it is located on the  bootable device .   
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If the partition is locked and cannot be resized, the wizard makes the system reboot to create the 

backup capsule and automatically boots the system again. The rebooting mechanism is different for 

different versions of Windows.  

  

 6.        Iniciar a operação (clicando no botão Next) ou retornar para corrigir as configurações.  

Quando a operação for concluída, você pode colocar arquivos de backup para a cápsula de backup criado.  

  

  

Novo formato de Backup  
Backup de discos rígidos ou partições em uma unidade de rede  

Para fazer backup de um ou vários discos rígidos ou partições individuais e, em seguida, colocar a imagem resultante 

em um compartilhamento de rede, por favor, faça o seguinte:  

1. Clique na guia Backup & Restore no painel Ribbon, em seguida, selecione Backup to VD. 

 

   Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

 

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar. 

3.        Selecione Back up operating system para criar um recipiente virtual de todo o sistema operacional em nível 

de setor. Se você deseja fazer backup de volumes individuais, selecione a opção.  Fazer backup de volumes. 

  

4.        O assistente irá fazer uma busca em seu sistema por sistemas operacionais suportados. Para fazer backup dos 

dados do estado do sistema sem outros dados localizados na partição do sistema, selecione a caixa de seleção Back 

up system state data only. 

  
This operation can als o be accomplished with our recovery media .   
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Se vários sistemas operacionais foram encontrados, lhe será oferecido especificar qual você precisa fazer backup.   

  

5.        Especifique a localização da imagem resultante na seção Backup destination. Se você preferir salvá-lo 

localmente, tanto poderá indicar um caminho completo para a pasta de destino no campo correspondente, ou utilizar 

o botão Procurar para localizá-lo. 

  
Se você estiver indo salvar a imagem de backup em um compartilhamento de rede, ou em uma partição física (uma 

partição que não tem uma letra de unidade no sistema), clique no botão Browse. Na caixa de diálogo aberta, você 

pode ver várias opções:  

  

-           Selecione Disk Drives de usar um disco local como destino de backup; 

-           Selecione Partitions para usar uma partição física como destino de backup; 

-           Selecione Network Places para usar um local de rede como destino de backup; 

-           Clique no ícone Map Network Drive para mapear um compartilhamento de rede para usá-lo como destino de 

backup (nosso caso). 

  

You can find more information on System State on the Microsoft website:  
   https://technet.microsoft . com/e n - us/library/cc938537.asp x .   

  

  

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938537.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938537.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938537.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938537.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938537.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938537.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938537.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938537.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938537.aspx
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6.        Para mapear um compartilhamento de rede, por favor, faça o seguinte:  

  

-           Clique no botão padrão de procura [...] para navegar para o compartilhamento de rede requerido ou insira um 

caminho manualmente para isso;  

-           Definir uma letra da lista suspensa de letras de unidade disponíveis; 

-           Marque a caixa de seleção para fazer esta conexão permanente. Caso contrário, ele estará disponível apenas 

para a sessão atual do Windows;  

-           Especifique um nome de usuário e senha para acessar o compartilhamento de rede selecionada, se necessário. 

  

              •               Clique em OK quando estiver pronto. 

7.        Edite o nome do arquivo padrão e a descrição na seção Image details, se necessário. 

  
Por padrão, o assistente está configurado para fazer backup para pVHD (Paragon Virtual Hard Drive). Se você preferir 

alterar o recipiente virtual resultante para VHD, VHDX, ou VMDK, adicionalmente, marque a opção Change backup 

settings. Clique em Avançar para continuar. 

8.        (Fig Abaixo) Selecione o tipo de recipiente desejado na lista e especifique outros parâmetros avançados, se 

necessário. Por favor, consulte a seção Settings Overview para obter mais informações. Clique em Next para 

continuar. 
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9.        Escolha se deseja executar a operação imediatamente depois de terminar o assistente e aplique as alterações 

pendentes (apenas se o modo virtual estiver habilitado) ou então gerar um arquivo de script para executá-lo mais 

tarde.  

  

10.    Clique em Concluir para concluir o assistente, em seguida, aplicar as alterações pendentes. 

  

  

Fazer o backup de arquivos e pastas individuais  

Para fazer backup de arquivos ou pastas necessárias a um contêiner virtual, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Backup & Restore no painel ribbon, em seguida, selecione Backup to VD. 

 

   Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

  

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar. 

3.        Selecione Back up files para criar um recipiente virtual de nível de arquivo. Por favor note que este modo não 

irá ajudá-lo a restaurar um sistema operacional. Se você deseja fazer backup de um banco de dados de e-mail, 

catálogo de endereços, arquivos de mídia, ou documentos de escritório, por favor, escolha uma opção adequada.  

  
This operation can also be accomplished with  our recovery media .   
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4.        Na próxima página você pode ver uma lista de todas as partições (ambos montados e desmontados) disponíveis 

no sistema. Marcar uma caixa de seleção em frente a um arquivo, pasta ou mesmo uma partição inteira para construir 

conteúdo da imagem de backup futuro.  

  

5.        Especifique a localização da imagem resultante na seção Backup destination. Se você preferir salvá-lo 

localmente, tanto poderá indicar um caminho completo para a pasta de destino no campo correspondente, ou utilizar 

o botão Procurar para localizá-lo. 

  

Se você estiver indo para salvar a imagem de backup em um compartilhamento de rede, ou uma partição física (uma 

partição que não tem uma letra de unidade no sistema), clique no botão Browse. Na caixa de diálogo aberta, você 

pode ver várias opções:  

  

-           Selecione Disk Drives de usar um disco local como destino de backup; 

-           Selecione Partitions para usar uma partição física como destino de backup; 

-           Selecione Network Places para usar um local de rede como destino de backup; 

-           Clique no ícone Map Network Drive para mapear um compartilhamento de rede para usá-lo como destino de 

backup (nosso caso). 
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6.        Edite o nome do arquivo padrão e a descrição na seção Image details, se necessário. 

  
Por padrão, o assistente está configurado para fazer backup para pVHD (Paragon Virtual Hard Drive). Se você preferir 

alterar o recipiente virtual resultante para VHD, VHDX, ou VMDK, adicionalmente, marque a opção Change backup 

settings.  

7.        (Fig Abaixo) Selecione o tipo de recipiente desejado na lista e especifique outros parâmetros avançados, se 

necessário. Por favor, consulte a seção Settings Overview para obter mais informações. Clique em Next para 

continuar. 

  

8.        Escolha se deseja executar a operação imediatamente depois de terminar o assistente e aplica as alterações 

pendentes (apenas se o modo virtual está habilitado) ou gerar um arquivo de script para executá-lo mais tarde.  

  

9.        Clique em Concluir para concluir o assistente, em seguida, aplicar as alterações pendentes. 

  

 

 

 

  
Thi s operation can also be accomplished with  our recovery media .   
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Criando uma atualização incremental para um recipiente virtual  

Você está autorizado a fazer várias cadeias incrementais com base em um contêiner virtual completo. Se for 

selecionado um contêiner de nível setor (VD Container), vide figura abaixo, o assistente irá gerar uma imagem 

incremental de nível setorial, se tiver a ver com um recipiente de nível de arquivo (File-level Archive) - um incremento 

no nível de arquivo será criado. 

Para atualizar um recipiente virtual, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Incremental Backup to VD. 

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Na página de busca por arquivo, especificar o recipiente virtual completo (base) requerido:  

•           Ao clicar em Switch to Archive List View link, você pode ver uma lista das imagens contidas no banco 

de dados Archive (se houver). 

  

Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ele e a seção abaixo irá 

(ou seja, de arquivamento detalhes) exibir uma breve descrição.  

  

 
  

•           Ao clicar em Switch to File View link, você pode encontrar a imagem necessária na janela do navegador. A 

seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da imagem selecionada.  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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Nosso produto permite criar várias cadeias incrementais para uma imagem de base, sendo que cada cadeia contém 

dados alterados de um objeto de backup específico (s). Esta opção permite muita flexibilidade no gerenciamento de 

conteúdo de backup. No assistente, cadeias incrementais serão automaticamente associadas com a sua imagem de 

base. 

  

Você está autorizado a mesclar conteúdo do último incremento na cadeia com a anterior, atualizando, assim, o seu 

conteúdo. Para fazer isso, selecione o último incremento necessário, clique no botão Merge with parent, em 

seguida, confirme a operação. A operação de fusão será realizada assim que você a confirme. 

  
To know more on the  subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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A operação de fusão só pode ser realizada se ambos os participantes (o último incremento e sua mãe) forem 

desmontados. Caso contrário, você receberá um aviso correspondente.  

               Se você tem um incremento na cadeia, a operação de fusão resultará na atualização da imagem de 

base, desde que só haja uma cadeia de incrementais a partir dele. Caso contrário, a operação de fusão não 

estará disponível. 

 

  

4.        A página Content Archive exibe informações detalhadas sobre o conteúdo do arquivo.  

 
  

5.        Edite a descrição padrão para a imagem incremental criada, se necessário. Especifique o método necessário de 

aquisição de informações sobre dados alterados:  

  

  

  
Advanced backup settings are unavailable for  this type of backup.   
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•           Compare metadata (padrão). No primeiro metadados do sistema de arquivos em cada volume de origem e de 

backup serão analisados. Como resultado, será construído pares de árvores de diretório. Se tiver que fazer com o 

NTFS, árvores de diretório serão construídas diretamente na MFT, pulando a análise do sistema de arquivos. Próxima 

ação será a comparação dos atributos de arquivo (por exemplo, data de criação/modificação) dentro de árvores de 

diretório da fonte e volumes de backup para:  

- Copiar todos os clusters de arquivos com atributos alterados; 

- Copiar todos os clusters de ficheiros com mudança de localização das cadeias de fragmentação; 

- Copiar todos os clusters de novos arquivos; 

 - Copiar todos os setores com metadados, por exemplo todas as cópias das listas e MFT para NTFS. Dependendo 

do sistema de arquivos e sua ocupação, uma cópia completa de metadados pode levar até várias centenas de 

megabytes. 

Este método é o mais rápido de todos os três, mas os incrementos também serão os maiores.  

•           Compare all data. No início será criada uma lista de todas as cadeias de cluster ocupados. Após a comparação 

com o conteúdo de backup, todos os clusters alterados serão copiados. Este método é mais lento, porém tem mais 

economia de espaço que o primeiro. Observe, porém, que, se um incremento foi feito após a desfragmentação, a 

abundância de dados redundantes pode cair nele, como durante o processo de desfragmentação de dados está sendo 

movido, mas não mudou. 

•           Compare changed data. É uma combinação dos métodos acima mencionados. Após a detecção de arquivos 

novos/alterados, será criada uma lista de clusters para copiar. Durante a cópia, clusters em volumes de origem e de 

backup serão comparados a fim de copiar clusters modificados e clusters de novos arquivos, assim como conjuntos de 

metadados do sistema de arquivos alterado (não todos os metadados). Este método é o mais lento de todos os três, 

mas pode garantir que os incrementos conterão apenas dados alterados/novos.  

6.        Escolha se deseja executar a operação imediatamente depois de terminar o assistente e aplica as alterações 

pendentes (apenas se o modo virtual está habilitado) ou gerar um arquivo de script para executá-lo mais tarde.  

  

7.        Clique em Concluir para concluir o assistente, em seguida, aplicar as alterações pendentes. 

Quando a operação for concluída, você receberá uma atualização incremental para a imagem de backup selecionado, 

colocado junto à imagem de base.  

  

  

  
This operation can also   be accomplished with our recovery media .   
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Criando um complemento de arquivo para um contêiner de nível setor  

Para atualizar apenas os arquivos que você precisa desde o último recipiente virtual completo, por favor, faça o 

seguinte:  

1.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione File Complement to VD. 

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Especifique o recipiente virtual completo (base) exigido:  

•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas no banco de 

dados Archive (se houver). 

  

Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ele e a seção abaixo irá 

(ou seja, de arquivamento detalhes) exibir uma breve descrição. 

  

  

 

  

•           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do navegador. A 

seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da imagem selecionada.  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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4.        Na próxima página você pode ver conteúdo do recipiente virtual selecionado. Marque uma caixa de seleção em 

frente a um arquivo ou pasta para criar conteúdo da futura imagem incremental.  

  

5.        Edite a descrição padrão para a imagem incremental criada, se necessário.  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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6.        Escolha se deseja executar a operação imediatamente depois de terminar o assistente e aplicar as alterações 

pendentes (apenas se o modo virtual está habilitado) ou gerar um arquivo de script para executá-lo mais tarde.  

  

7.        Clique em Concluir para concluir o assistente, em seguida, aplicar as alterações pendentes. 

 
 

Automatizando rotina regular de backup  

O programa inclui uma ferramenta eficiente que ajuda a configurar as operações automáticas de backup que 

envolvem a criação regular de imagens completas e incrementais controladas por políticas especiais de retenção de 

dados de backup. Esta ferramenta é totalmente compatível com as chamadas estratégias de backup configure-e-

esqueça. 

Para automatizar rotina regular de backup, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione VD Retention. 

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Selecione as partições ou discos rígidos inteiros que você gostaria de fazer backup usando a tecla Shift ou Ctrl 

para selecionar vários objetos de uma vez. Clique em Avançar para continuar. 

 

  
  

  

You’ve got the option to modify the default backup settings by marking the appropriate  
checkbox on this page.   

By default the program will take into account exclude filters set in the  Settings   dialog.   

  
This operation can also be accomplished with  our recovery media .   
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4.        Especifique localização dos containers virtuais resultantes (pVHD, VHD, VHDX, VMDK) na seção 'Destino de 

backup ". Se você preferir salvá-los localmente, tanto poderá indicar um caminho completo para a pasta de destino no 

campo correspondente ou utilize o botão Procurar para localizá-lo. 

  

Se você estiver indo para salvar imagens de backup em um compartilhamento de rede ou uma partição física (uma 

partição que não tem uma letra de unidade no sistema), clique no botão Browse. Na caixa de diálogo aberta, você 

pode ver várias opções:  

  

-           Selecione Disk Drives de usar um disco local como destino de backup; 

-           Selecione Partitions para usar uma partição física como destino de backup; 

-           Clique no ícone Map Network Drive para mapear um compartilhamento de rede para usá-lo como destino de 

backup (nosso caso). 

5.        Para mapear um compartilhamento de rede, por favor, faça o seguinte:  
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-           Clique no botão padrão de procura [...] para navegar para o compartilhamento de rede requerida ou insira um 

caminho para manual para isto;  

-           Definir uma letra da lista suspensa de letras de unidade disponíveis; 

-           Marque a caixa de seleção para fazer esta conexão permanente. Caso contrário, ele estará disponível apenas 

para a sessão atual do Windows;  

-           Especifique um nome de usuário e senha para acessar o compartilhamento de rede selecionada, se necessário. 

  

•           Clique em OK quando estiver pronto. 

6.        Edite o nome do arquivo padrão e a descrição na seção 'Arquivo' detalhes, se necessário. Este nome vai ajudar a 

diferenciar imagens do objeto de backup especificado (s) de outras imagens de backup. Cada nome inclui a parte de 

base (na verdade seu nome) e data de criação e tempo (ano, mês, dia e hora, minutos). Clique em Next para 

continuar. 

  

7.        Na página de configurações de diretiva de retenção, escolher o modo de rotina de backup desejado:  

  

•           Create full backups only. Use a opção de fazer o programa criar imagens completas somente do objeto de 

backup especificado (s). Além disso, você será capaz de definir o número de imagens (1 por padrão) que você gostaria 

de manter no armazenamento de backup. Ao exceder este parâmetro o arquivo mais antigo será substituído 

automaticamente. 
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•           Create full and incremental backups. Utilize esta opção para fazer com que o programa crie imagens 

completas e incrementais do objeto de backup especificado (s). Ao definir o número máximo de cadeias incrementais 

a reter (1 por padrão), você pode definir o número desejado de cadeias incrementais que você gostaria de manter no 

armazenamento, ao definir o número máximo de imagens que cada cadeia é permitida ter (1 por padrão), você pode 

definir quantas vezes você gostaria que imagens cheias sejam criadas. Ao utilizar estas duas opções que você pode 

manter vários pontos de restauração dos dados necessários com a carga mínima sobre o armazenamento de backup. 

8.        Definir um calendário para a operação e uma série de parâmetros adicionais.  

  

Ao clicar no link Specify user name and password você pode definir, se vai permitir que o programa faça backups 

sob o usuário atual (uma tarefa backup somente será iniciado se este usuário está conectado) ou se vai fornecer as 

credenciais (nome e senha) de um determinado usuário (recomendado, como uma tarefa de backup será capaz de 

começar não importa o usuário estiver conectado, se houver). 

 
  

9.        Clique em Concluir para concluir o assistente, em seguida, aplicar as alterações pendentes. 

A operação será executada de acordo com o calendário estabelecido. As imagens de backup resultantes serão 

colocadas no destino especificado (um local ou um disco de rede), suas características definidas pelo assistente.  

  

  

  
To know more on the subject, please consult the  Task Schedul ing   chapter.   
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A conversão de um Container VD para outro formato  

Para converter um recipiente VD existente para algum outro formato ou fazer um container independente completo 

de uma imagem incremental, por favor, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Backup & Restore no Painel de Ribbon, em seguida, selecione Export VD Container. 

  

   Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para 

saber 

  

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Next. 

3.        Na página Select VD container to export, você só precisa especificar o recipiente VD requerido: 

•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas no banco de 

dados Archive (se houver). 

  

Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ele e a seção abaixo irá 

(ou seja, View VD container detailed structure) exibir uma breve descrição.  

  

 

 •           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do navegador. A 

seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da imagem selecionada.  

 

  
To  know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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4.        Especifique localização da imagem resultante na seção Backup destination. Se você gostaria de salvá-lo 

localmente, tanto poderá indicar um caminho completo para a pasta de destino no campo correspondente ou utilize o 

botão Procurar para localizá-lo. 

  

Se você estiver indo para salvar a imagem de backup em um compartilhamento de rede, ou uma partição física (uma 

partição que não tem uma letra de unidade no sistema), clique no botão Browse. Na caixa de diálogo aberta, você 

pode ver várias opções:  

  

-           Selecione Disk Drives de usar um disco local como destino de backup; 

-           Selecione Partitions para usar uma partição física como destino de backup; 

-           Selecione Network Places para usar um local de rede como destino de backup; 

-           Clique no ícone Map Network Drive para mapear um compartilhamento de rede para usá-lo como destino de 

backup (nosso caso). 

5. Edite o nome do arquivo padrão e a descrição na seção Image details, se necessário. 

  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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10. Selecione o tipo de recipiente desejado na lista e especificar outros parâmetros avançados, se necessário. Por 

favor, consulte a seção Settings Overview para obter mais informações. Clique em Avançar para continuar. 

  

6.        Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações realizadas pelo 

programa. Marque a caixa de seleção na parte inferior da janela para desligar automaticamente o computador na 

realização bem-sucedida da operação de restauração. 

7.        Clique em Finish para concluir o assistente, em seguida, aplicar as alterações pendentes. 

Queimando um recipiente VD para mídia externa (CD, DVD ou Blu-ray)  

Para gravar um recipiente VD existente para CD, DVD ou disco Blu-ray, por favor, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Export VD Container. 

  

   Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para 

saber 

  

2.        Na página Bem-vindo do Assistente para selecionar a Gravar para CD, DVD ou opção de disco Blu-ray e clique no 

botão Avançar. 

  
3.        Selecione um dispositivo de gravação na lista de dispositivos disponíveis CD/DVD e edite o nome do arquivo, se 

necessário.  
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4.        Na página Export VD container settings revise todos os parâmetros da operação e modifique-os se necessário, 

em seguida, clique no botão Next para iniciar o processo de gravação. 

  

•           Recording speed. O usuário pode definir o quão rápido um CD/DVD/BD será gravado (mínima, normal e 

máxima). Além disso, há um modo automático quando o programa vai definir a velocidade mais adequada para cada 

CD/DVD/BD.  

•           ISO image folder. Quando o usuário decide não queimar fisicamente um CD/DVD/BD, mas criar um arquivo de 

imagem ISO, essa pasta será usada para conter estas imagens. 
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•           Data buffer size. Para tornar o processo de gravação suave e confiável, os dados de backup é primeiro 

copiados para um buffer especial e, em seguida, queimado até a mídia selecionada. O tamanho do buffer padrão é 8 

MB, o que você pode mudar para melhor se adequar ao seu hardware.  

•           Verify media after burn. Escolha essa opção para verificar se o processo de gravação foi bem-sucedido.   

5.        Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações realizadas pelo 

programa. Marque a caixa de seleção na parte inferior da janela para desligar automaticamente o computador, 

quando na realização bem-sucedida da operação de restauração. 

6.        Clique em Finish para concluir o assistente, em seguida, aplicar as alterações pendentes. 

Formato de backup Legado 
Fazer o backup de um disco rígido ou partição para o backup Capsule  

Para fazer backup de um disco rígido inteiro ou uma partição separada e, em seguida, colocar a imagem resultante na 

cápsula de backup, faça o seguinte:  

1.        Criar a cápsula de backup com o Assistente de Gerenciamento de Backup Capsule. 

2.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

3.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Smart Backup. 

   

   Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

  

4.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

5.        Na página What to back up, selecione Disk or Partitions para criar um backup com base em setor de todo o 

sistema de disco, ou apenas partições separadas. 

  

6.        Na página seguinte, marque a opção apropriada ao lado do nome de um disco rígido ou o nome de uma partição, 

dependendo da tarefa escolhida.  
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7.        Na página Destino de backup, selecione a opção Save data to the Backup Capsule. 

  

 
  

9.        Adicionar comentários a sua cópia de segurança descrevendo o seu conteúdo.  

8.   Edit the archive name if necessary.   

  

  

  

Please take into account values of the parameters Estimated archive size and Space  

available on backup destination  -   if the archive size exceeds the available space, delete  

outdated backups from the Backup Capsule or resize it with the Manage Backup Capsule  

Wizard.   

  

  

  

You’ve got the option to modify the default backup settings by marking the appropriate  

checkbox on this page.   

By default the program will take into account exclude filters set in   the  Settings   dialog.   



150  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

  

10.    Na página Backup Summary avalie todos os parâmetros da operação e modifique-os, caso necessário. Clique no 

botão Avançar para iniciar o processo de backup. 

  

 
O backup de um disco rígido ou partição para mídia externa (CD / DVD)  

Para fazer backup de um disco rígido inteiro ou uma partição separada e, em seguida, queimar a imagem 

resultante em CD / DVD, faça o seguinte:  

1.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Smart Backup. 

  

   Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para 

saber 

  

3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Na página What to back up, selecione Disk or Partitions para criar um backup com base em setor 

de todo o sistema de disco, ou apenas partições separadas. 

  

5.        Na página seguinte, marque a opção apropriada ao lado do nome de um disco rígido ou o nome de 

uma partição, dependendo da tarefa escolhida.  

  
This operation can also be accompli shed with our recovery media .   
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6.        Na página Destino de backup, selecione a gravar os dados em CD ou DVD opção. 

  

7.        Selecione um dispositivo de gravação na lista de dispositivos disponíveis CD/DVD e editar o nome do 

arquivo, se necessário.  

  

  

  

  

You’ve got the option to modify the default backup settings by marking the appropriate  

checkbox on this page.   

By default the program will take into account exclude filters set in the  Settings   dia log.   
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    Por favor tenha em conta o valor do tamanho de arquivo estimado. Pode lhe ser 

dado uma dica sobre o número de discos de CD / DVD necessários para a operação. 

  

8.        Adicionar comentários a sua cópia de segurança descrevendo o seu conteúdo.  

  

9.        Na página  Backup Summary avalie todos os parâmetros da operação e modifique-os, caso necessário. 

Clique no botão Avançar para iniciar o processo de backup.  

  

  

O backup de um disco rígido ou uma partição em uma unidade de rede  

Para fazer backup de um disco rígido inteiro ou uma partição separada e, em seguida, coloque a imagem resultou 

em um compartilhamento de rede, por favor, faça o seguinte:  

1.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no Painel ribbon, em seguida, selecione Smart Backup. 

 

    Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber 

   

3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Na página What to back up, selecione Disk or Partitions para criar um backup com base em setor 

de todo o sistema de disco, ou apenas partições separadas. 

  

5.        Na página seguinte, marque a opção apropriada ao lado do nome de um disco rígido ou o nome de 

uma partição, dependendo da tarefa escolhida.  

  
This operation can also be accomplished with  our recovery media .   
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6.        Na página Destino de backup, selecione os dados opção Save data to local/network drives. 

  

7.        Mapear um disco de rede para colocar a sua imagem de backup para:  

-          Acesse o diálogo Mapear unidade de rede clicando no botão apropriado; 

  

-           Clique no botão padrão de procura [...] para navegar para o compartilhamento de rede 

requerido ou insira um caminho para manual para isto;  

-           Definir uma letra da lista suspensa de letras de unidade disponíveis; 

  

  

  

You’ve got the option to modify the default backup settings by marking the appropriate  

checkbox on this page.   

B y default the program will take into account exclude filters set in the  Settings   dialog.   
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-           Marque a caixa de seleção para fazer esta conexão permanente. Caso contrário, ele estará 

disponível apenas para a sessão atual do Windows;  

-           Clique no botão Conectar como usuário no pé da página de diálogo para especificar um nome de 

usuário e senha para acessar o compartilhamento de rede selecionado, se necessário. 

 
  

9.        Adicionar comentários a sua cópia de segurança descrevendo o seu conteúdo.  

  

10.    Na página Backup Summary avalie todos os parâmetros da operação e modifique-os, caso necessário. 

Clique no botão Avançar para iniciar o processo de backup.  

Fazer o backup de arquivos para um servidor FTP/SFTP  

Com nosso programa você pode proteger todo o sistema, partições separadas, ou arquivos em particular por meio 

de backup diretamente para armazenamentos on-line localizadas em servidores de FTP ou SFTP. Observe, porém, 

que, devido a certas limitações de largura de banda de rede, o uso de locais FTP/SFTP para armazenar muitos GBs 

de dados (OS junto com todos os dados no disco) não é a melhor escolha, mas é ótimo para dados pessoais, como 

seus documentos, bancos de dados de e-mail, fotos, etc. 

Então vamos ver como fazer backup de todos os documentos de escritório da pasta “Meus documentos” para um 

servidor SFTP:  

1.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Smart Backup. 

 

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

   

3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Next.  

4.        Na página What to back up, selecione Documents para proteger todos os documentos de 

escritório dentro da pasta Meus Documentos. 

8.   Edit the archive  name if necessary.   

  

  

  

Please take into account values of the parameters Estimated archive size and Space  

available on backup destination  -   if the archive size exceeds  the available space, another  

network drive needs to be selected.   
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5.        Na próxima página, escolha FTP Servers como armazenamento de backup. 

  

6.        Clique no botão Create an FPT Location para configurar parâmetros para a localização SFTP 

obrigatório. 

  

-   Use SFTP connection. Marque a opção de se conectar ao servidor SFTP desejado;  

-   Address. Digite seu endereço;  

-   Port. Especifique a porta necessária (sendo 22 por padrão no caso de SFTP e 21 no caso de FTP);  
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-   Anonymous login. Marque a opção para configurar conexão anônima. Nome de usuário típico para 

este tipo de login é "anônimo";  

-   Allow Open SSH key-based authentication. Se o seu provedor de SFTP requer esse tipo de 

autenticação, marque a opção para especificar as chaves públicas e privadas e uma senha;  

  

-   Login. Digite um login;  

-   Password. Insira uma senha. Clique Remember password para salvá-lo na próxima vez que você 

voltar até este local; 

-   Name. Por padrão, o programa usa o endereço fornecido como o nome da conexão, o que pode ser 

modificado, no entanto. 

  

Você precisa verificar se o Firewall ou programas deste tipo do Windows deixam o nosso 

programa trabalhar com a porta necessária (sendo 21 para FTP e 22 para SFTP por padrão). 

    

7.        Quando estiver pronto, clique no botão Conectar para checar se você tem acesso ao local fornecido. 

Se sim, você vai ter um novo item na lista de nomeados após este local. Ao clicar no ícone + você pode 

navegá-lo para especificar uma localização mais exata para o seu backup. Nesta fase, você também pode 

editar o nome do arquivo padrão, se necessário. 

  

8.        Adicionar comentários a sua cópia de segurança descrevendo o seu conteúdo.  

  

9.        Para impedir o acesso não autorizado a seus dados pessoais, nós recomendamos fortemente que 

você proteja o seu backup com senha.  
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10.    Na página Backup Summary avalie todos os parâmetros da operação e modifique-os, caso necessário. 

Clique no botão Avançar para iniciar o processo de backup.  

  

  

O backup de um dual boot do Mac para uma unidade USB externa  

Para fazer backup de um dual boot Mac (Mac OS X e Windows XP/Vista/7/8) e, em seguida, colocar a imagem 

resultante em um drive USB externo, por favor, faça o seguinte:  

1.        Inicie o computador a partir de nossa mídia de recuperação Linux/DOS.  

 

 Utilize Recovery Media Builder para preparar o ambiente de recuperação da Paragon em 

CD/DVD, flash, ou em uma ISO-imagem.  

 Para iniciar automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se o BIOS 

on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro. 

  

2.        Conecte uma unidade USB externa ao computador.  

3.        Reinicie o computador. Ele será iniciado automaticamente no ambiente de recuperação Linux (modo 

Normal), já que é o único modo que fornece suporte para computadores Mac. 

4.        No menu de lançamento Linux selecione Hard Disk Manager. 

1. 5.        Inicie o Assistente de backup, selecionando no menu principal do programa: Wizards > Backup 

Wizard.  

  

6.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

7.        Na página What to back up, selecione o disco rígido Mac.  

  
This operation can also   be accomplished with our recovery media .   
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8.        Na página Destino de backup, selecione a opção Save data to any local drive or a network 

share 

  

9.        Selecione uma unidade USB externa como um destino de backup.  

  
 

  

11.    Adicione comentários a sua cópia de segurança descrevendo o seu conteúdo.  

10.   Edit the archive name if necessary.   

  

  

  

Please take into account values of the parameters Estimated archive size and Space  

available on backup destination     -if the archive size exceeds the      available space, another  

drive needs to be selected.   
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12.    Na página Backup Summary avalie todos os parâmetros da operação e modifique-os, caso necessário. 

Clique no botão Avançar para iniciar o processo de backup.  

  

 
  

Fazer o backup de arquivos para uma partição local montada/desmontada (sem letra de unidade atribuída)  

Para fazer backup de arquivos ou pastas necessárias e, em seguida, colocar a imagem resultante em uma unidade 

local montada/desmontada, por favor, faça o seguinte:  

1.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Smart Backup. 

 

      Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface para 

saber mais sobre o assunto. 

   

3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Na página What to back up, primeiro dê uma olhada nos modelos de backup prontos. Se nenhuma 

das opções encontradas for a que você precisa (apenas nosso caso), então em seguida, selecione Other 

Files and Folders para criar um backup de determinados dados com base em arquivo. 

  

5.       Na página What folders and files to back up você pode ver uma lista de todas as partições (ambos 

montados e desmontados) disponíveis no sistema. Marque uma caixa de seleção em frente a um arquivo, 

pasta ou mesmo uma partição inteira para construir conteúdo da imagem de backup futuro.  

  
This operation can also be accomplished under Windows.   
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6.        Na página Destino de backup, selecione um disco local montado/desmontado (sem letra de unidade 

atribuída) como um destino de backup.  

  

7.        Edite o nome do arquivo, se necessário.  

  

8.        Specify include masks. O programa inclui uma série de filtros prontas para efetivamente controlar 

conteúdo de suas imagens de backup. 
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Você também pode criar seu próprio filtro, clicando no botão Adicionar ... categoria. 

  

•           Nome. Dê ao filtro o nome que quiser, mas tente usar um que seja informativo;  

•           Filtro. Pressione o botão Procurar para selecionar arquivos ou pastas que você gostaria de 

ser incluídos ou especificar uma máscara de filtro usando coringas * ou?;  

•           Descrição. Adicionar uma breve descrição para o filtro para não a perder mais tarde.  

Clique no botão OK e você terá um novo item na lista de filtros. Ao marcar/desmarcar uma caixa de 

seleção em frente o seu nome você pode escolher se quer usá-la ou não. 

 

Ao configurar uma máscara incluída, você ignora automaticamente os arquivos que   

não correspondem a ela, portanto, eles não serão adicionados à imagem de backup. 

  

9.        Especifique máscaras exclusas. O programa inclui uma série de filtros prontas para efetivamente 

controlar conteúdo de suas imagens de backup. 
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10.    Adicionar comentários a sua cópia de segurança descrevendo o seu conteúdo.  

  

11.    Para impedir o acesso não autorizado a seus dados pessoais, nós recomendamos fortemente que 

você proteja o seu backup com uma senha.  

  

12.    Na página Backup Summary reveja todos os parâmetros da operação e modifique-os, caso necessário. 

Clique no botão Avançar para iniciar o processo de backup.  

  

 
   

Criando um diferencial para um backup completo da partição  

Para atualizar uma imagem da partição selecionada, por favor, faça o seguinte:  

1.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Differential Backup.  

3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Na página Browse for Archive, especificar o arquivo completo (base) de partição necessário:  

  
This operation can also be accomplished with  our recovery media .   
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•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas 

no banco de dados Archive (se houver). 

  

Para obter uma estampa clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ela e a 

seção abaixo irá (ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

  

 

 •           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do navegador. A 

seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da imagem selecionada.  

 
  

  

  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Prope rties   chapter.   

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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5.        A página Archive Content exibe informações detalhadas sobre o conteúdo do arquivo. Ele inclui 

uma descrição completa das propriedades sobre a partição. Além disso, há a possibilidade de modificar as 

definições de cópia de segurança. Para ativar o modo avançado, é preciso marcar a opção adequada ao pé 

da página.  

  

6.        Na página Destino de backup, selecione onde você deseja colocar a imagem de backup.  

  

 
  

8.        Adicionar comentários a seu backup descrevendo o seu conteúdo;  

  
9.        Na página Backup Summary reveja todos os parâmetros da operação e modifique-os, se necessário. 

Clique no botão Avançar para iniciar o processo de backup.  

7.   Edit the archive name if necessary.   

  

  

  

Please take into account values of the parameters Estimated archive size and Space  

available on backup destination  -   if the archive size exceeds the available space, another  

drive needs to be selected.   
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Quando a operação for concluída, você receberá uma cópia de segurança diferencial da partição selecionada. Ela é 

colocada no destino especificado (um disco local ou de rede, a cápsula de backup ou um disco de DVD/CD), nas 

características definidas pelo assistente.   

 
  

Criando um incremento de setor para um backup completo da partição  

Antes de começar, por favor, ter em conta as seguintes questões:  

•           Você deve ter um backup completo do novo tipo (com um arquivo de índice do tipo .pfi). Qualquer um 

dos nossos principais produtos desde Hard Disk Manager 12 suporta esta funcionalidade;  

•           Incrementos só podem ser criados para arquivos completos armazenados em uma unidade montada 

local ou um compartilhamento de rede; 

•           Incrementos serão armazenados em conjunto com o arquivo completo correspondente; 

•           Incrementos não podem ser criadas para archives de discos inteiros GPT; (obs do Jorge: no VD 

funcionou, no legacy não) 

•           Incrementos só podem ser restaurados no Windows (se não for necessária reinicialização) ou WinPE; 

•           Incrementos só pode ser usado com o nosso software; 

•           Incremento não pode ser criptografado, compactado ou dividido; 

•       Incrementos não pode ser navegado no Volume Explorer. 

•         Incrementos não podem ser processados com o Assistente de backup sintético; 

•        Incrementos não podem ser processados com o Assistente de checagem de Integridade Arquivo; 

•         Incrementos não podem ser processados com o Assistente de Criação de Arquivos Complementares; 

  

 
  

Para atualizar uma imagem da partição selecionada, por favor, faça o seguinte:  

1.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Incremental Backup. 

3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Na página Browse for Archive, especificar o archive completo (base) de partição necessário:  

•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas no banco 

de dados Archive (se houver). Por favor, note que as imagens apenas com base no sector do novo tipo (com 

um arquivo de índice .pfi) estão disponíveis para trabalhar. 

  
To know more on the subject, please consult the  Basic Concepts   section.   

  
This operation can also   be  accomplished with our recovery media .   
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Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ele e a 

seção abaixo irá (ou seja, de arquivamento detalhes) exibir uma breve descrição.  

  

 

  

•           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do 

navegador. A seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da imagem 

selecionada. Por favor, note que as imagens apenas com base no sector do novo tipo (com um arquivo de 

índice do tipo .pfi) estão disponíveis para trabalhar. 

 

  

  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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5.        A página Archive Content exibe informações detalhadas sobre o conteúdo do arquivo.  

   

Configurações avançadas de backup não estão disponíveis para incrementos setoriais, 

devido ao uso do novo recipiente de imagem (.pVHD). 

 

  6.        Adicionar comentários a seu backup descrevendo o seu conteúdo;  

  

7.        Na página Backup Summary reveja todos os parâmetros da operação e modifique-os, caso necessário. 

Clique no botão Avançar para iniciar o processo de backup.  

Quando a operação for concluída, você receberá uma atualização incremental para a imagem de backup 

selecionada, colocado junto à imagem de base.  

  

 

Criando um incremento de arquivos para um backup completo da partição  

Para atualizar apenas os arquivos que você precisa desde o último backup completo da partição, faça o seguinte:  

1.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no painel Ribbon, e selecione Create File Complement. 

3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Na página Browse for Archive, especifique o archive completo (base) de partição necessário:  

•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas 

no banco de dados Archive (se houver). 

  
This operation can also   be accomplished with the WinPE recovery media.     
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Para obter uma estampa clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ele e a 

seção abaixo irá (ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

  

 
   

•           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do 

navegador. A seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da 

imagem selecionada.  

 
  

  

  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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5.       Na página What folders and files to back up você pode ver o conteúdo do arquivo de partição 

selecionado. Marque uma caixa de seleção em frente a um arquivo ou pasta para criar conteúdo da futura 

imagem incremental.  

  

6.       Especifique máscaras incluídas. O programa inclui uma série de filtros prontos para efetivamente 

controlar conteúdo de suas imagens de backup. 

  

Você também pode criar seu próprio filtro, clicando no botão Add category. 
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•           Name. Dê ao filtro o nome que quiser, mas tente usar um informativo um;  

•           Filter. Pressione o botão Procurar para selecionar arquivos ou pastas que você gostaria de ser 

incluídos ou especificar uma máscara de filtro usando coringas * ou ?;  

•           Description. Adicionar uma breve descrição para o filtro para não a perder mais tarde.  

Clique no botão OK e você terá um novo item na lista de filtros. Ao marcar / desmarcar uma caixa de 

seleção em frente o seu nome você pode escolher se quer usá-lo ou não. 

 

Ao definir uma máscara incluída, você ignora automaticamente os arquivos que   não 

correspondem a ela, portanto, eles não serão adicionados à imagem de backup. 

  

7.        Especifique excluir máscaras. O programa inclui uma série de filtros prontas para efetivamente 

controlar conteúdo de suas imagens de backup. 

  

8.        Adicionar comentários a sua cópia de segurança descrevendo o seu conteúdo.  
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9.        Na página Backup Summary reveja todos os parâmetros da operação e modifique-os, caso necessário. 

Clique no botão Avançar para iniciar o processo de backup.  

Quando a operação for concluída, você receberá um backup incremental do archive de partição selecionado, 

contendo informações especificadas no assistente. Ele é colocado no mesmo destino, tal como a imagem de base. 

 

 

  

Criando um incremento para um backup de arquivo completo  

Para atualizar um backup de arquivo, faça o seguinte: 

1.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Create Incremental 

File Archive. 

3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Na página Procurar Arquivo, especifique o file archive completo (base) necessário:  

•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas 

no banco de dados Archive (se houver). 

  

Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ele e a 

seção abaixo irá (ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

  

 

  

•           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do 

navegador. A seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da 

imagem selecionada.  

  
To know more on   the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   

  
This operation can also   be accomplished with our recovery media .   
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Quando a operação for concluída, você receberá um backup incremental do file archive selecionado. Ele é 
colocado no mesmo destino, tal como a imagem de base. 
  

 
  

Criando um backup de partição cíclico  

Para automatizar o processo de backup de partição, faça o seguinte:  

1.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Cyclic Backup. 
3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar;  

4.        Na página What to back up, selecione a partição que você deseja fazer um backup cíclico;  

 

 

  

  

  

The current version of the program enables to make a cyclic backup of only one partition at  

a time.   

  
This operation can also be    accomplished with our recovery media .   

  
  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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 5.        Na página Destino de backup, selecione uma partição montada/desmontada, um compartilhamento de rede, ou 

um servidor FTP para colocar imagens de backup para.  

  

 

 
 

 7. Adicionar comentários a sua cópia de segurança descrevendo o seu conteúdo.  

  
 

 
  

8.   Set a timetable for the operation.    

  
  

  
To know more on the subject, please consult the  Task Scheduling   chapter.   

drive needs to be selected.   

6.   Edit the archive name if necessary.   

  

  

  

Please take into account values  of the parameters Estimated archive size and Space  

available on backup destination  -   if the archive size exceeds the available space, another  
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9.        Na página tipo de backup cíclico, escolher a forma de criar um backup cíclico:  

  

•           Basic type. Toda imagem criada durante a operação vai ser feita como um arquivo completo. 

•           Differential type. Cada primeira imagem será feita como um arquivo completo (base) e todas 

as outras serão diferenciais a partir dela. Esta operação requer muito menos espaço, economizando 

consideravelmente os recursos do sistema.   

Ao definir os parâmetros Maximum disk space to store images e o Maximum number of images 

to store, você pode definir quando a operação será repetida. Isso significa que, excedendo estes dois 

parâmetros, os arquivos mais antigos serão automaticamente substituídos (se escolher o tipo Diferencial 

somente imagens diferenciais serão substituídos). 

  

10.    Na página Backup Summary reveja todos os parâmetros da operação e modifique-os, caso necessário. 

Clique no botão Avançar para iniciar o processo de backup.  

  

Mesclando um backup da partição completa com um de seus diferenciais  

Para mesclar um backup da partição completa com um de seus diferenciais, obtendo, assim, um novo arquivo de 

partição completa, por favor, faça o seguinte:  

1.        Ativr o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Synthetic Backup. 

3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Na página Browse for Archive, você só precisa especificar o arquivo diferencial necessário. O 

programa, em seguida, vai encontrar automaticamente a sua imagem de base:  

•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas no 

banco de dados Archive (se houver). 
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Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ela e a 

seção abaixo irá (ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

  

 
   

•           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do 

navegador. A seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da 

imagem selecionada.  

 
  

  

  

  
To know more on the subject,   please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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5.        Na página Synthesis Settings você também poderá modificar qualquer propriedade da imagem de 

backup selecionada, se necessário. Para realizar nossa tarefa não temos nenhuma necessidade de mudar 

nada.  

  

6.        Na página Destino Synthetic Arquivo, selecione onde você deseja colocar a imagem de backup 

resultou.  

  

 
  

8.        Adicionar comentários a seu backup descrevendo o seu conteúdo;  

  

9.        Na  página Synthesis Summary reveja todos os parâmetros da operação e modifique-os, se 

necessário. Clique no botão Avançar para iniciar o processo de backup.  

Quando a operação for concluída, você receberá um novo arquivo de partição completa. Ele é colocado no 

destino especificado (um disco local ou de rede, ou a / DVD CD), suas características definidas pelo assistente.  

 

Esta função não está disponível no momento para a modificação de backups completos de disco 

rígido. Esta operação também pode ser realizada com a nossa mídia de recuperação.  

7.   Edit the archive name if necessary.   

  

  

  

Please take int o account values of the parameters Estimated archive size and Space  
available on backup destination  -   if the archive size exceeds the available space, another  

drive needs to be selected.   
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Hyper-V - Proteção de Convidados    

Fazer o backup de uma máquina de convidado do Hyper-V  
  

 
  

Para criar um backup de uma máquina off-line ou on-line hospedado por convidado Hyper-V Server, faça o 

seguinte:  

1.        Clique na guia Backup & Restore no painel Ribbon, em seguida, selecione Hyper-V Backup. 

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        O assistente irá listar todas as máquinas virtuais que residem no Hyper-V Server local. Clique na 

máquina requerida, em seguida, escolha um timestamp que você gostaria de fazer backup (caso exista 

mais de um disponível). Clique em Next para continuar. 

  

4.        Por padrão, o assistente fará o backup da máquina virtual especificada para um recipiente virtual 

pVHD, que você pode mudar, no entanto, para VMDK, VHD, ou VHDX. Se estiver usando VHD/VHDX como 

formato de backup de destino, você pode anexar a imagem de backup resultante para uma máquina 

virtual existente de Hyper-V e o S.O. será lançado com sucesso. Se estiver usando pVHD - haverá opções 

adicionais disponíveis, como compressão de alto nível, criptografia ou imagem de divisão. 

  

5.        Especifique a localização do recipiente virtual resultante na seção ‘Backup destination’. Se você 

preferir salvá-lo localmente, tanto poderá indicar um caminho completo para a pasta de destino no campo 

correspondente ou utilize o botão Procurar para localizá-lo. 

  

  

P lease consult the   Agentless Protection of Hyper-V  Guest Machines   chapter   to know more  

on the subject.   
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Se você estiver indo para salvar a imagem de backup em um compartilhamento de rede ou uma partição 

física (uma partição que não tem uma letra de unidade no sistema), clique no botão Browse. Na caixa de 

diálogo aberta, você pode ver várias opções:  

  

-           Selecione Disk Drives para usar um disco local como destino de backup; 

-           Selecione Partitions para usar uma partição física como destino de backup; 

-           Selecione Backup Capsules para usar cápsula de backup Paragon como destino de backup. Por 

favor, note que este produto não permite criar ou modificar a cápsula de backup. Se você preferir 

armazenar recipientes virtuais sobre este tipo de armazenamento de backup, utilize outros produtos 

da Paragon para criá-lo. 

-           Clique no ícone Map Network Drive para mapear um compartilhamento de rede para usá-lo 

como destino de backup (nosso caso). 

6.        Edite o nome do arquivo padrão e a descrição na seção ‘Archive details’, se necessário. Clique em 

Next para continuar. 

  

7.        Clique em Finish para concluir o assistente, em seguida, aplicar as alterações pendentes. 

Criando uma atualização incremental para fazer backup de uma máquina de convidado Hyper-V  

 

  

 

Você está autorizado a fazer várias cadeias incrementais com base em uma imagem de base. Criação de cadeias 

incrementais, onde cada novo incremento descreve as mudanças entre o estado atual do objeto de backup e ao 

estado anterior, permite otimizar as capacidades de armazenamento, mantendo vários carimbos de tempo dos 

mesmos dados.  

Para atualizar uma imagem de backup, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Backup & Restore no painel Ribbon, em seguida, selecione Hyper-V 

Incremental Backup  

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Na página Browse for Archive, especificar o arquivo completo (base) necessário:  

  

P lease consult the   Agentless Protection of Hyper - V Guest Machines   chapter to know more  

on the subject.   
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•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista de imagens do Hyper-

V contidas no banco de dados Archive (se houver). 

  

Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ela e a 

seção abaixo irá (ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição. Ao clicar adicionalmente 

no link View Hyper-V backup detailed structure, você pode obter informações sobre o 

conteúdo do arquivo. 

 
  

•           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do 

navegador. A seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da 

imagem selecionada. Ao clicar adicionalmente no link View Hyper-V backup detailed structure, 

você pode obter informações sobre o conteúdo do arquivo. 

  

  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   ch apter.   
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Nosso produto permite criar várias cadeias incrementais para uma imagem de base, desde que cada cadeia contenha 

dados alterados de um objeto (s) de backup específico (s). Esta opção permite muita flexibilidade no gerenciamento de 

conteúdo de backup. No assistente, as cadeias incrementais serão automaticamente associadas à sua imagem de base. 

  

  

  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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Você está autorizado a mesclar o conteúdo do último incremento na cadeia com a anterior, atualizando, 

assim, o seu conteúdo. Para fazer isso, selecione o último incremento necessário, clique no botão Merge 

with parent, em seguida, confirme a operação. A operação de fusão será realizada uma vez que você a 

confirme. 

 
  

4.        Edite a descrição padrão para a imagem incremental criada, se necessário.  

  

5.        Clique em Finish para concluir o assistente, em seguida, aplicar as alterações pendentes. 

Quando a operação for concluída, você receberá uma atualização incremental para a imagem de backup 

selecionada, colocada ao lado da imagem de base.  

Cenários de recuperação  
Novo formato de Backup  
Restaurar um disco rígido inteiro ou partição de sistema de um armazenamento de rede  

Vamos supor que o seu computador não consegue arrancar devido a um ataque de vírus ou corrupção de alguns 

arquivos críticos do sistema. Mas você tem um backup do seu disco rígido em um servidor de backup remoto. Isso 

é simplesmente o suficiente para que facilmente seu sistema volte a funcionar novamente.  

1. Inicie o computador a partir da mídia de recuperação WinPE. 

  

Please use Recovery Media Builder to prepare Paragon's recovery environments on CD/DVD, 

flash, or in an ISO-image.  

  To automatically boot from the recovery media please make sure the on-board BIOS is set up 

to boot from CD/USB first.  

  

2.        Selecione Switch to Full Scale Launcher, depois clique no item Restore from VD do menu 

Assistente. 

3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Na página Browse for Archive você precisa especificar a imagem de backup necessário:  

•           Mapeie um disco de rede onde os arquivos estão armazenados: 

  

  

  

If you’ve got one increment in the chain, the merge operation will result in update of the  

base image, provided there’s only one incremental chain from it. Otherwise, the merge  

operation will be unavailable.   
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-   Chame o diálogo Mapear unidade de rede clicando no botão apropriado; 

  

-   Clique no botão Procurar padrão [...] para navegar para o compartilhamento de rede necessário ou 

digite um caminho para ele manualmente; 

-   Definir uma letra da lista suspensa de letras de unidade disponíveis; 

-   Clique no botão Connect as user no pé da página de diálogo para especificar um nome de 

usuário e senha para acessar o compartilhamento de rede selecionado, se necessário. 

 

  

•           Escolha o arquivo necessário na janela do navegador. A seção Archive File Details exibe uma 

breve descrição da imagem selecionada. Se você precisar de mais informações sobre o objeto de 

backup selecionado, clique no link correspondente na parte inferior da seção. Clique em Next para 

continuar. 

  
5.        Selecione Restaurar disco ou partição. 

  
You can also map a network disk with Network Configurator.   
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6.        A página What to Restore exibe informações detalhadas sobre o conteúdo do arquivo. Selecione o 

item necessário para restaurar.  

  

7.        Na página Where to Restore especifique um disco rígido, em seguida, uma de suas partições na qual 

se quer restaurar a imagem (se houver várias em seu computador). Por padrão, o programa oferece para 

restaurar o arquivo exatamente onde pertence. Isso é o que atualmente precisamos.  

 

  

  

  

All contents on the partition selected for restoring purposes will be deleted during the  
operatio n.   

  
  

  

If you need to restore several backup objects in one operation   please use the Linux-based   
recovery media.   
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 8.        Na página Restore Results você pode ver o layout do disco resultante. Além disso, há a possibilidade de 

mudar o tamanho da partição e sua localização, caso seja necessário, bem como atribuir uma letra de unidade 

particular. Se você tiver que fazê-lo com o Windows de 64 bits configurado para o modo de inicialização uEFI, a 

opção Switch EFI to boot from destination drive ficará disponível para que você possa definir qual instância 

do sistema operacional Windows que você gostaria de arrancar, uma vez que a operação tenha terminado. De 

qualquer forma você pode especificar um dispositivo de inicialização a qualquer momento através do Boot 

Corrector. 

  

9.        Escolha se deseja executar a operação imediatamente depois de terminar o assistente e aplicar as 

alterações pendentes (apenas se o modo virtual estiver habilitado) ou gerar um arquivo de script para 

executá-lo mais tarde.  

  

10.    Clique em Finish para concluir o assistente, em seguida, aplicar as alterações pendentes. 

11.    Na janela de Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa. Marque a caixa de seleção na parte inferior da janela para desligar 

automaticamente o computador quando a operação de restauração realizada for bem-sucedida. 

12.    Depois de concluir a operação, por favor, reinicie o computador.  

 

 
  

Restaurar arquivos e pastas individuais  

1.        Inicie o computador a partir da mídia de recuperação WinPE.  

   

Please use Recovery Media Builder to prepare Paragon's recovery 

environments on CD/DVD, flash, or in an ISO-image.  

  To automatically boot from the recovery media please make sure the on-

board BIOS is set up to boot from CD/USB first.  

  

2.        Selecione Switch to Full Scale Launcher, clique no item Restore from VD no menu Assistente. 

  

To make Windows  bootable on different hardware, please additionally complete the  P2P   

Adju  st OS Wizard .   
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3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Na página Browse for Archive, especifique o recipiente virtual necessário:  

•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas 

no banco de dados Archive (se houver). 

  

Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ela e a 

seção abaixo irá (ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

  

 
   

•           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do 

navegador. A seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da 

imagem selecionada.  

  

  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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5.        Selecione Restore files and folders. 

  

6.        Na próxima página especifique o que você precisa extrair a partir do backup, marcando caixas de 

seleção ao lado dos itens de dados necessários. No canto inferior direito da janela, você pode ver a 

quantidade resultante dos dados selecionados. 

  

7.        Em seguida, você precisa escolher a forma como os dados selecionados serão restaurados. No nosso 

caso, preferimos restaurar o conteúdo do backup ao seu local original com a substituição de arquivos 

existentes também. 

  
8.        Escolha se deseja executar a operação imediatamente depois de terminar o assistente e aplicar as 

alterações pendentes (apenas se o modo virtual está habilitado) ou gerar um arquivo de script para 

executá-lo mais tarde.  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   cha pter.   
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9.        Clique em Finish para concluir o assistente e em seguida, aplicar as alterações pendentes. 

10.    Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa. Marque a caixa de seleção na parte inferior da janela para desligar 

automaticamente o computador na realização bem-sucedida da operação de restauração. 

  

  

 

 

Formato de backup Legado 
Restaurando um disco rígido a partir da bootable Backup Capsule 

Vamos supor que o seu computador não consiga arrancar devido a um ataque de vírus ou corrupção de alguns 

arquivos críticos do sistema. Mas você tem a cápsula de backup inicializável contendo um backup do seu disco 

rígido. Isso é simplesmente o suficiente para que facilmente o seu sistema volte a funcionar.  

Para restaurar o disco rígido a partir de uma imagem de backup contido na cápsula de backup quando o sistema 

operacional atual não sobe, por favor, faça o seguinte:  

1.        Inicie o computador a partir da cápsula de backup inicializável. Por padrão, o programa oferece a usar 

a tecla de atalho F1 para iniciar a partir dele.  

  

  

2.        No menu de inicialização, selecione Normal Mode para usar o ambiente de recuperação Linux 

(mais preferível) ou Safe Mode para usar o ambiente de recuperação PTS DOS (caso em que você tem 

problemas com o Linux). 

 

 
  

3.        No menu lançamento do Linux selecione Simple Restore Wizard. Você pode encontrar o mesmo 

assistente em PTS DOS também.  

4.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

5.        Na página What to Restore, você pode ver uma lista de imagens disponíveis (caso exista). O mais 

provável é que o archive requerido esteja lá também. Se não, clique no botão padrão de procura [...] para 

a encontrar. Quando você encontrar a sua imagem, clique duas vezes sobre ela para continuar.  

  
By default the Normal Mode will be automatically initiated after a 10 second idle period.   

  
This scenario implies that the backup capsule is bootable.   

  
This operation can also be accomplished under Windows.   
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6.        Na página Propriedades da Imagem, certifique-se de que você selecionou a imagem correta, 

visualizando as informações fornecidas sobre o arquivo.  

  

7.        Na próxima página especifique um disco rígido na qual a imagem será restaurada (se houver vários 

em seu computador). Por padrão, o programa oferece para restaurar o archive exatamente onde ele 

pertencia. Isso é o que atualmente precisamos.  

  

Você também pode fazer o programa redimensionar as partições no disco proporcionalmente, se 

necessário, marcando a caixa de seleção apropriada.  
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8.        Na página Resumo da restauração você pode ver o layout de disco rígido antes e depois da operação. 

Clique no botão Avançar para iniciar o processo de restauração.  

  

9.        Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa.  

  

10.    Depois de concluir a operação, feche o assistente e reinicie o computador.  

  

 
  

Restaurando uma partição de sistema através de mídia externa (CD/DVD)  

Vamos supor que o seu computador não consiga arrancar devido a um ataque de vírus ou corrupção de alguns 

arquivos críticos do sistema. Mas você tem uma cópia de segurança da partição do sistema em um disco DVD 

inicializável. Isso é simplesmente o suficiente para que facilmente o seu sistema volte a funcionar novamente.  

Para restaurar a partição do sistema a partir de uma imagem de backup localizado no CD/DVD quando o sistema 

operacional atual não sobe, por favor, faça o seguinte:  

1.        Insira um disco CD/DVD que contém a imagem de backup previamente preparada em uma unidade 

de CD/DVD (o BIOS deve estar habilitado para inicializar o sistema a partir do dispositivo de CD/DVD).  

  

This scenario implies that you have got a bootable archive on your CD/DVD.  

  In case the backup image is stored on several CD/DVD disks, please insert the first one.  

  

To make Windows    bootable on different hardware, please addit ionally complete the  P2P   

Adjust OS Wizard .   

  

All contents on the disk selected for restoring purposes will be deleted during the  

operation.   
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  2.        Reinicie o computador.  

3.        No menu de inicialização, selecione Normal Mode para usar o ambiente Linux de recuperação 

(mais preferível) ou Safe Mode para usar o ambiente de recuperação PTS DOS (caso em que você tenha 

problemas com o Linux). Além disso você tem a opção para inicializar no Low-Graphics Safe Mode 

(modo de segurança PTS DOS) para lidar com uma séria incompatibilidade de hardware. Neste caso, 

apenas o conjunto mínimo de drivers será incluído, como disco rígido, monitor, e drivers de teclado. Este 

modo tem gráficos simples e um menu simples.   

 
  

4.        No menu lançamento PTS DOS selecione o Simple Restore Wizard. Você pode encontrar o mesmo 

assistente em Linux também.  

5.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

6.        Na página What to Restore, você pode ver uma lista de imagens disponíveis (caso exista). O mais 

provável é que o archive requerido esteja lá também. Se não, clique no botão padrão de procura [...] para 

a encontrar. Quando você encontrar a sua imagem, clique duas vezes sobre ele para continuar.  

  

7.        Na página Propriedades da Imagem, certifique-se de que você selecione a imagem correta, 

visualizando as informações fornecidas sobre o arquivo.  

  
8.       Na próxima página especifique um disco rígido na qual a imagem será restaurada (se houver vários 

em seu computador). Por padrão, o programa oferece para restaurar o archive exatamente onde ele 

pertencia. Isso é o que atualmente precisamos.   

  
By default the Normal Mode will be automatically initiated after a 10 second idle period.   
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9.        Na página Partition Start and Size você pode mudar o tamanho da partição e sua localização, se 

necessário.  

  

10.    Na página Restore Summary você pode ver o layout de disco rígido antes e depois da operação. 

Clique no botão Avançar para iniciar o processo de restauração.  

  

11.    Na janela de Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa.  

  

12.    Depois de concluir a operação de fechar o assistente, e depois reiniciar o computador.   

  

  

To make Windows  bootable on different hardware, please additionally complete the  P2P   

Adjust OS Wizard .   

  

  

  

All contents on the partition selected for restoring purposes will be deleted during the  

operation.   
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Restaurando uma partição de sistema de uma unidade de rede  

Para restaurar a partição do sistema a partir de uma imagem de backup localizado numa unidade de rede, por 

favor, faça o seguinte:  

1.        Inicie o computador a partir da mídia de recuperação WinPE.  

  

Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon 

em CD/DVD, flash, ou em uma ISO-imagem.  

 Para iniciar automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se 

o BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro. 

  

2.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

3.        Inicie o Restore Wizard (Assistente de restauração). 

4.        Na página Bem-vindo do Assistente de restauração, clique no botão Avançar.  

5.        Na página Browse for Archive você precisa especificar a imagem de backup necessário. Portanto, 

você deve seguir os seguintes passos para fazer isso:  

•           Selecione Rede como um destino de backup; 

  

• Mapear um disco de rede onde os arquivos são colocados: 

- Chame a janela de diálogo: Mapear unidade de rede clicando no botão apropriado; 
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-   Clique no botão padrão Procurar [...] para navegar para o compartilhamento de rede necessária ou 

digite um caminho para ele manualmente; 

-   Definir uma letra da lista suspensa de letras de unidade disponíveis; 

-   Clique no botão Conectar como usuário no pé da página de diálogo para especificar um nome de 

usuário e senha para acessar o compartilhamento de rede selecionado, se necessário. 

  

  

•           Escolha o arquivo necessário na janela do navegador. A seção Archive File Details exibe uma 

breve descrição da imagem selecionada.  

  

6.       A página What to Restore exibe informações detalhadas sobre o conteúdo do arquivo. Selecione o 

item necessário para restaurar. No nosso caso, é a primeira partição do disco. 

  

  
You can also map a netwo rk disk with Network Configurator.   
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7.        Na página Where to Restore especifique um disco rígido, em seguida, uma de suas partições para 

restaurar a imagem (se houver vários em seu computador). Por padrão, o programa oferece para restaurar 

o arquivo exatamente onde pertence. Isso é o que realmente precisamos.  

 
  

8.      Na página Restore Results você pode ver o layout do disco resultante. Além disso, há a possibilidade 

de mudar o tamanho da partição e sua localização, caso seja necessário, bem como atribuir uma letra de 

unidade particular. Se você tiver que fazê-lo com o Windows de 64 bits configurado para o modo de 

inicialização uEFI, a opção Switch EFI to boot from destination drive ficará disponível para que você 

possa definir qual instância do sistema operacional Windows que você gostaria de arrancar, uma vez que a 

operação tenha terminado. De qualquer forma você pode especificar um dispositivo de inicialização a 

qualquer momento através do Boot Corrector. 

  

9.        Na página seguinte do assistente confirme a operação, selecionando a opção apropriada.  

10.    Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa. Marque a caixa de seleção na parte inferior da janela para desligar 

automaticamente o computador na realização bem-sucedida da operação de restauração. 

11.    Depois de concluir a operação, feche o assistente, e depois reinicie o computador.  

 

 

  

  

  

All contents on the partition selected for restoring purposes wi ll be deleted during the  

operation.   
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Restaurando uma partição de sistema a partir de uma unidade local  

Vamos assumir que seu sistema operacional deu problemas após instalar um novo software. Mas você tem uma 

cópia de segurança da partição do sistema em um disco local. Isso é o suficiente para facilmente trazê-lo de volta 

para o ponto em que funcionava sem problemas.  

Para restaurar a partição do sistema a partir de uma imagem de backup localizado em um disco local, faça o 

seguinte:  

1.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Restore. 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

  

3.        Na página Bem-vindo do Assistente de restauração, clique no botão Avançar.  

4.        Na página Browse for Archive, especifique o arquivo necessário:  

•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas 

no banco de dados Archive (se houver). 

  
Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ela e a 

seção abaixo irá (ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

  

 

  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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•           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do 

navegador. A seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da 

imagem selecionada.  

 
  

5.        Na página Where to Restore especifique um disco rígido, em seguida, uma de suas partições para 

restaurar a imagem (caso haja vários em seu computador). Por padrão, o programa oferece para restaurar 

o arquivo exatamente onde pertence. Isso é o que realmente necessitamos.  

 
  

6.        Na página Restore Results você pode ver o layout do disco resultante. Além disso, há a possibilidade 

de mudar o tamanho da partição e sua localização, se necessário, bem como atribuir uma letra de unidade 

particular. 

  

  

  

All contents on the partition selected for restoring purposes will be deleted during the  

operation.   

  

  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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7.        Conclua o assistente e, em seguida, aplique as alterações pendentes.  

8.        O programa irá exigir a reinicialização do sistema para realizar a operação em um modo de boot-up 

especial. Clique no botão apropriado para concordar.  

9.        Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa.  

Depois de concluir a operação, o programa irá reiniciar automaticamente o computador.  

 

Esta operação também pode ser realizada com a nossa mídia de recuperação.  

 Para tornar o Windows inicializável em hardware diferente, por favor, preencha 

adicionalmente o P2P Adjust OS Wizard.  

   
A restauração de um dual boot do Mac a partir de um drive USB externo  

Vamos supor que seu Mac não consegue arrancar devido a um defeito no disco rígido. Mas você tem um backup 

do seu disco rígido em uma unidade USB externa. Basta substituir o disco que falhou por um novo e realizar uma 

restauração bare metal.  

Para restaurar um dual boot do Mac a partir de uma imagem de backup localizado em um drive USB externo, por 

favor, faça o seguinte:  

1. Inicie o computador a partir de nossa mídia de recuperação Linux/DOS.   

 

Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon 

em CD/DVD, flash, ou em uma ISO-imagem.  

 Para iniciar automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se 

o BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro.  

2.        Conecte uma unidade USB externa ao computador.  

3.        Reinicie o computador.  

4.        No menu de inicialização, selecione Normal Mode para utilizar o ambiente de recuperação Linux, já 

que é o único modo que permite trabalhar com os dispositivos USB. 

  

 
   

5.        No menu de lançamento Linux selecione Simple Restore Wizard.  

  
By default the Normal Mode will be automatically initiated after a 10 second idle period.   
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6.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

7.        Na página What to Restore, clique no botão padrão de procura [...] para encontrar o arquivo 

necessário. Quando terminar, clique duas vezes sobre ele para selecionar.  

  

8.        Na página Image Properties (Propriedades da Imagem), certifique-se de selecionar a imagem 

correta, visualizando as informações fornecidas sobre o arquivo.  

  

9.        Na próxima página especifique um disco rígido para restaurar a imagem.  

 

 
   

  
All  contents on disk selected for restoring purposes will be deleted during the operation.   



199  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

10.    Na página Resumo da restauração você pode ver o layout de disco rígido antes e depois da operação. 

Clique no botão Avançar para iniciar o processo de restauração.  

  

11.    Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa.  

  

12.    Depois de concluir a operação, feche o assistente, e depois reinicie o computador.  

 A restauração de um incremento de arquivo  

Vamos supor que você está ocupado com o desenvolvimento de algum projeto e você fez incrementos de arquivo 

dele em uma base dia-a-dia para não perder informações valiosas. Então você tem uma cadeia de backup de 

arquivos. Um dia, você entende que o trabalho dos últimos três dias é um fracasso total e absoluto. Não desista - 

recupere seu projeto para o estado de quando estava tudo ok.  

Para restaurar um incremento de arquivos, faça o seguinte:  

1.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Restore. 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

  

3.        Na página Bem-vindo do Assistente de restauração, clique no botão Avançar.  
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4.        Na página Browse for Archive, especifique o arquivo de incremento necessário:  

•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas 

no banco de dados Archive (se houver). 

  

Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ela e a 

seção abaixo irá (ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

  

 

  

•           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do 

navegador. A seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da 

imagem selecionada.  

 
  

  
  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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5.        Na página How to Restore especifique a forma como o arquivo será restaurado. No nosso caso, 

prefiro restaurar conteúdo do backup ao seu local original com a substituição de arquivos existentes 

também. 

  

6.        Conclua o assistente e, em seguida, aplicar as alterações pendentes.  

7.        Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa.  

  

 
   

Restaurando um incremento de arquivo para um backup de partição  

Vamos assumir que seu sistema operacional deu problemas por causa de um ataque de vírus. Mas você tem uma 

cópia de segurança da partição do sistema em um disco local. Além de você fazer incrementos de arquivo de seus 

documentos e banco de dados de e-mail para esta cópia frequentemente. Isso é apenas o suficiente para rolar 

facilmente tudo de volta para o ponto em que funcionava sem problemas.  

Para restaurar a partição do sistema com um incremento de arquivo de uma imagem de backup localizado em um 

disco local, faça o seguinte:  

1.        Ativar o modo de exibição recursos herdados. 

2.        Clique na guia Backup & Restore no Painel Ribbon, em seguida, selecione Restore. 

  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

  

3.        Na página Bem-vindo do Assistente de restauração, clique no botão Avançar.  

4.        Na página Browse for Archive, especifique o archive de incremento necessário para o seu backup 

de partição do sistema:  

•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas 

no banco de dados Archive (se houver). 

 

 

 

 

 

 

  
This operation can als o be accomplished with our recovery media .   
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Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ela e a 

seção abaixo irá (ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

  

 
   

•           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do 

navegador. A seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da 

imagem selecionada.  

 
  

  

  

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties   chapter.   
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5.        Na página How to Restore File Complement, selecione se você deseja restaurar ambos, o arquivo 

de partição e o incremento de arquivo desejado ou apenas o incremento de arquivo. No nosso caso, 

escolha a primeira opção.  

  

6.        Na página Onde restaurar página especificar um disco rígido, em seguida, uma de suas partições para 

restaurar a imagem para (se vários em seu computador). Por padrão, o programa oferece para restaurar o 

arquivo exatamente onde pertence. Isso é o que realmente precisa.  

 
  

7.        Na página Restore Results você pode ver o layout do disco resultante. Além disso, há a possibilidade 

de mudar o tamanho da partição e sua localização, se necessário, bem como atribuir uma letra de unidade 

particular. 

  

8.        Conclua o assistente e, em seguida, aplique as alterações pendentes.  

9.        O programa irá exigir a reinicialização do sistema para realizar a operação em um modo de boot-up 

especial. Clique no botão apropriado para concordar.  

10.    Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa.  

Depois de concluir a operação, o programa irá reiniciar automaticamente o computador.   

 
   

  
This operation can also  be accomplished with our recovery media.    

  

  

  

All contents on the partition selected for restoring purposes will be deleted during the  

operation.   
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Restaurar arquivos e pastas separadas de um backup  

O programa oferece uma opção muito conveniente para acessar os arquivos de backup e restaurar somente os 

dados que você precisa (a chamada funcionalidade de restauração seletiva).  

Assistente de restauração  

Para restaurar arquivos e pastas separadas a partir de uma imagem de backup com o Assistente de restauração, 

faça o seguinte:  

1.        Inicie o computador a partir da mídia de recuperação WinPE.  

  

Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon 

em CD/DVD, flash, ou em uma ISO-imagem.  

  Para iniciar automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se 

o BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro.  

  

2.        Inicie o Restore Wizard (Assistente de restauração). 

3.        Na página Bem-vindo do Assistente de restauração, clique no botão Avançar.  

4.        Na página Browse for Archive escolher o arquivo desejado na janela do navegador. A seção 

Archive File Details exibe uma breve descrição da imagem selecionada.  

  

5.        Na próxima página especifique o que você precisa para extrair a partir do backup, marcando caixas 

de seleção ao lado dos itens de dados necessários. No canto inferior direito da janela, você pode ver a 

quantidade resultante dos dados selecionados. 
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6.        Na página Como restaurar especificar a forma como os dados selecionados serão restaurados. No 

nosso caso, prefiro restaurar conteúdo do backup ao seu local original com a substituição de arquivos 

existentes também. 

  

7.        Na análise Restaurar página todos os parâmetros da operação e modificá-los, se necessário.  

  

8.        Na página seguinte do assistente confirmar a operação, selecionando a opção apropriada.  

9.        Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa.  

10.    Depois de concluir a operação de fechar o assistente, e depois reiniciar o computador.  

 

 

  

  
This operation can also be accomplished under Windows.   
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File Transfer Wizard  

Para restaurar arquivos e pastas separadas a partir de uma imagem de backup com o Assistente de Transferência 

de Arquivos, por favor, faça o seguinte:  

1. Na guia archive, chame o menu de contexto para a imagem de backup requerida (clique no botão direito 

do mouse) no Banco de Dados Archive e selecione o item de menu: Restore File from Archive. Assim 

você o abre automaticamente com o File Transfer Wizard (Assistente de Transferência de Arquivos).  

  

2.        Selecione os arquivos que deseja copiar e colocá-los para área de transferência, pressionando o 

botão de seta para a esquerda.  

  

3.        Na página Select Destination Type, escolha a forma como os dados serão armazenados. Selecione o 

item Save data to any local drive or a network share. 

  

4.        Na página Select Destination Path, especifique o local exato para onde copiar os dados.  
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5.        Na página Resumo da Transferência, verifique todos os parâmetros da operação. Clique no botão 

Avançar para realizar a operação.  

  

6.        Quando a operação for concluída, feche o assistente pressionando o botão apropriado.  

Volume Explorer  

Para restaurar arquivos e pastas separadas a partir de uma imagem de backup com o Volume Explorer, faça o 

seguinte:  

1.        Clique na guia Volume Explorer no Painel de fita; 

  

2.        Navegue para o arquivo necessário e, em seguida, abra-o com um duplo clique do botão esquerdo do 

mouse.  
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3.        Chame um menu de contexto (botão direito do mouse) para um arquivo/pasta que você precisa e, 

em seguida, selecione o item de exportação.  

  

4.        Selecione um local no disco onde o arquivo / pasta será extraído.  

  

5.        Clique no botão OK para realizar a operação.  

  

A versão atual do programa não permite acessar recipientes virtuais (Virtual Containers) e arquivos de 

ficheiros (file archives) com o Volume Explorer. Ou seja somente permite backup legado de volumes. 

  

Hyper-V Guest Recovery (Recuperação de Clientes) 
  

 
   

Vamos supor que uma das máquinas virtuais Hyper-V  backupeadas anteriormente não consegue arrancar devido 

a um ataque de vírus ou corrupção de alguns arquivos críticos do sistema. Não há problema - você pode 

facilmente obter o seu sistema virtual de volta aos eixos novamente.  

1.        Clique na guia Backup & Restore no painel Ribbon, então selecione Hyper-V Restore. 

2.        Na página Bem-vindo do Assistente de restauração, clique no botão Avançar.  

3.        Especifique um recipiente virtual que você gostaria de restaurar:  

•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas 

no banco de dados Archive (se houver). 

  

P lease consult t he   Agentless Protection of Hyper - V Guest Machines   chapter to know more  

on the subject.   
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Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ela e a 

seção abaixo irá (ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

•           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do 

navegador. A seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da 

imagem selecionada.  

  

4.        Especifique onde você gostaria de restaurar a máquina virtual especificada e se necessário mudar seu 

nome padrão. Se você preferir restaurá-la localmente, tanto poderá indicar um caminho completo para a 

pasta de destino no campo correspondente ou utilize o botão Browse para localizá-la. Clique em Next 

para iniciar a operação. 
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5.        Na janela de Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa. Marque a caixa de seleção na parte inferior da janela para desligar 

automaticamente o computador na realização bem-sucedida da operação de restauração. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
You’re allowed to restore   a Hyper - V   virtual machine to a new location   only.   
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Corrigir problemas de boot sem Restaurar  

Corrigir parâmetros EFI  

Para especificar um dispositivo de arranque na entrada de inicialização EFI, por favor, faça o seguinte:  

1. Inicie o computador a partir da mídia de recuperação WinPE.  

 

Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon em CD/DVD, 

flash, ou em uma ISO-imagem.  

Para iniciar automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se o 

BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro.  

  

2.        Lance o Boot Corrector. 

3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Selecione Correct EFI parameters para especificar o dispositivo de boot na entrada de 

inicialização EFI. 

 
  

5.        O assistente irá detectar e listar todas as partições GPT disponíveis, que podem acomodar o sistema 

operacional Windows de 64 bits. Escolha a que você precisa dar o boot, para deixar o assistente modificar 

a entrada de inicialização EFI correspondentemente.   

  

6.        Confirme a operação.  

7.        Clique no botão Finish para fechar o Boot Corrector. 

8.        Reinicie o computador.  

  

  

  

The option above will be available for the user, only if the  operation is accomplished  

through the 64 - bit WinPE media.   
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Corrigindo BCD (Boot Configuration Data)  

Para corrigir automaticamente o Windows BCD, por favor, faça o seguinte:  

1.        Inicie o computador a partir da mídia de recuperação WinPE.  

  

Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon 

em CD / DVD, flash, ou em uma ISO-imagem. 

Para arrancar automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique 

se o BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD / USB primeiro. 

  

2.        Lance o Boot Corrector. 

3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Selecione Correct boot parameters… para deixar o assistente corrigir o BCD em todas as 

instalações do Windows encontradas. 

  

5.        Confirme a operação.  

6.        Clique no botão Finish para fechar Boot Corrector.  

7.        Reinicie o computador.  

 

Fixando a capacidade de inicialização do Windows  

Vamos supor que, devido a um motivo desconhecido o seu Windows falhe ao completar o procedimento de 

inicialização. No início, tudo parece bastante OK, você pode ver as mensagens de inicialização padrão na tela, mas 

em algum momento ele desliga. 

Para corrigir a sua capacidade de inicialização do Windows, faça o seguinte:  

1.        Inicie o computador a partir de nossa mídia de recuperação Linux/DOS.  

  

Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon 

em CD/DVD, flash, ou em uma ISO-imagem.  

 Para inicia automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se 

o BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro.   
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2.        No menu de inicialização, selecione Normal Mode para usar o ambiente Linux de recuperação 

(mais preferível) ou Safe Mode para usar o ambiente de recuperação PTS DOS (caso em que você tem 

problemas com o Linux). Além disso você tem a opção para inicializar no modo Low-Graphics Safe 

Mode (modo de segurança PTS DOS) para lidar com uma séria incompatibilidade de hardware. Neste 

caso, apenas o conjunto mínimo de drivers será incluído, como disco rígido, monitor, e drivers de teclado. 

Este modo tem gráficos simples e um menu simples.  

  

 

3.        No menu lançamento Linux selecionar Boot Corrector. Você pode encontrá-lo em PTS DOS também.  

4.        Na página Bem-vindo do assistente, selecione a opção Search for Windows installations to 

correct. 

  

5.        Na página seguinte, escolha a instalação necessária Windows a partir da lista de instalações 

encontrados (caso exista), em seguida, selecione a opção Edit the Boot.ini file. Se você não tiver certeza 

qual a instalação que você precisa, por favor use o botão Propriedades para obter mais informação sobre 

o item selecionado. 

 

  

 

6.        Examine o arquivo - talvez seja onde esteja o problema. Se ele contiver um erro, corrija-o usando os 

botões apropriados.  

  
By default the Normal Mode will  be automatically initiated after a 10 second idle period.   



214  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

  

7.        Se o arquivo Boot.ini não contiver qualquer erro, por favor, volte para a página Correct Windows 

Installations para corrigir as letras de drives no Registro do sistema Windows.  

  

8.        Na próxima página, escolha um disco rígido a partir da lista pull-down (caso exista), então a partição 

necessária. Se você não tiver certeza de que é a instalação que você precisa, por favor use o botão 

Propriedades para obter mais informação sobre o item selecionado. 
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9.        Clique no botão Editar Letras para corrigir uma letra de unidade existente ou atribuir uma nova no 

Registro do sistema Windows.  

  

10.    Uma vez que você tenha atribuído a letra de unidade apropriada, feche o diálogo, em seguida, clique 

no botão Aplicar.  

11.    Confirme a operação.  

  

12.    Depois de concluída a operação, clique no botão Relatório para ver uma página de resumo bem 

informativa. O programa também permite armazenar o relatório resultante. Para isso, basta pressionar o 

botão Salvar e escolha o local exato na caixa de diálogo aberta.  

  

13.    Clique no botão Concluir para fechar o Boot Corrector.  

14.    Reinicie o computador.  
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Recuperando/Transferindo arquivos individuais e pastas  
A cópia dos dados do disco de sistema corrompido para outro disco rígido  

Para obter informações valiosas de seu disco rígido e copiá-lo para outro disco rígido quando o sistema falhar o 

arranque, por favor, faça o seguinte:  

1.        Conecte o segundo disco rígido no computador.  

2.        Inicie o computador a partir de nossa mídia de recuperação Linux/DOS.  

  

Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon 

em CD/DVD, flash, ou em uma ISO-imagem.  

 Para inicia automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se 

o BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro. 

  

3.        No menu de inicialização, selecione Modo Normal para usar o ambiente Linux de recuperação (mais 

preferível) ou modo de segurança para usar o ambiente de recuperação PTS DOS (caso em que você tem 

problemas com o Linux). Além disso você tem a opção para inicializar no modo de segurança Baixo-

Graphics (modo de segurança PTS DOS) para lidar com uma séria incompatibilidade de hardware. Neste 

caso, apenas o conjunto mínimo de drivers será incluído, como disco rígido, monitor, e drivers de teclado. 

Este modo tem gráficos simples e um menu simples.  

  

 
   

4.        No menu lançamento Linux selecionar o File Transfer Wizard. Você pode encontrar o mesmo 

assistente em PTS DOS bem.  

5.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

6.        Selecione um disco, onde os arquivos que você precisa estão armazenados, a partir da lista suspensa 

no painel direito da página.  

  

7.        Selecione os arquivos que deseja copiar e coloque-os na área de transferência, pressionando o botão 

de seta para a esquerda.  

  
By default the Normal Mode will be automatically initiated after a 10 second idle period.   
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Clique no botão Calc para estimar o tamanho dos dados resultantes.  

8.        Na página Select Destination Type, escolha a forma como os dados serão armazenados. Selecione o 

item Save data to any local drive or a network share. 

  

9.        Na página Select Destination Path, selecione um disco rígido para copiar os dados para premindo o 

botão de navegação padrão [...].  

  

10.    Na página Transfer Summary verifique todos os parâmetros da operação. Clique no botão Avançar 

para realizar a operação.  

11.    Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa.  
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12.    Quando a operação for concluída, feche o assistente pressionando o botão apropriado.  

13.    Desligue o computador.  

  

 
   

Queimando dados a partir do disco do sistema corrompido para um CD/DVD  

Para obter informações valiosas a partir do seu disco rígido e gravá-las em CD/DVD quando o sistema falhar no 

arranque, por favor, faça o seguinte:  

1.        Inicie o computador a partir de nossa mídia de recuperação Linux/DOS.  

  

Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon 

em CD/DVD, flash, ou em uma ISO-imagem.  

 Para inicia automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se 

o BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro. 

   

2.        No menu de inicialização, selecione Normal Mode para utilizar o ambiente de recuperação Linux, já 

que é o único modo que permite gravar discos de CD/DVD. 

  

 
  

3.        No menu lançamento Linux selecionar o Assistente de Transferência de Arquivos. Você pode encontrar o mesmo 

assistente em PTS DOS também.  

4.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

5.        Selecione um disco onde os arquivos que você precisa são armazenados a partir da lista suspensa no 

painel direito da página.  

  

6.        Selecione os arquivos que deseja copiar e coloque-os na área de transferência, pressionando o botão 

de seta para a esquerda.  

  
By default the Normal Mode will be automatically initi ated after a 10 second idle period.   

  
This operation can also   be accomplished with our  recove ry media .   
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Clique no botão Calc para estimar o tamanho dos dados resultantes.  

7.        Na página Select Destination Type, escolha a forma como os dados serão armazenados. Selecione o 

item Burn data to CD/DVD. 

  

8.        Na página Choose a Recorder, selecione um gravador a partir da lista de dispositivos disponíveis e 

em seguida, defina um rótulo de volume, inserindo-o no campo apropriado.  

  

9.        Na página Transfer Summary verifique todos os parâmetros da operação. Clique no botão Avançar 

para realizar a operação.  

10.    Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa.  

  

11.    Quando a operação for concluída, feche o assistente pressionando o botão apropriado.  

12.    Desligue o computador.  

     
This operation can als o be accomplished with our recovery media.   
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Cópia de dados de um backup para a partição de sistema corrompida  

O sistema não consegue inicializar uma vez que alguns arquivos estão danificados. Se você tem um backup da 

partição do sistema, você pode voltar a copiar esses arquivos para fazer o sistema ser operado novamente:  

1.        Inicie o computador a partir de nossa mídia de recuperação Linux/DOS.    

Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon 

em CD/DVD, flash, ou em uma ISO-imagem.  

 Para inicia automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se 

o BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro. 

  

2.        No menu de inicialização, selecione Normal Mode para usar o ambiente de recuperação Linux 

(mais preferível) ou Safe Mode para usar o ambiente de recuperação PTS DOS (caso você tenha 

problemas com o Linux). Além disso você tem a opção para inicializar no modo Low-Graphics Safe 

Mode (modo de segurança PTS DOS) para lidar com uma séria incompatibilidade de hardware. Neste 

caso, apenas o conjunto mínimo de drivers será incluído, como disco rígido, monitor, e drivers de teclado. 

Este modo tem gráficos simples e um menu simples.  

 

  

3.        No menu lançamento Linux selecionar o File Transfer Wizard. Você pode encontrar o mesmo 

assistente em PTS DOS também.  

4.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

5.        Selecione um disco onde o sistema de backup é armazenado na lista pull-down no painel direito da 

página.  

  

6.        Clique duas vezes sobre o backup necessário para abrir.  

  

  
By default the Normal Mode will be automatically initiated after a 10 second idle period.   
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7.        Selecione os arquivos que deseja copiar e coloque-os na área de transferência, pressionando o botão 

de seta para a esquerda.  

  

Clique no botão Calc para estimar o tamanho dos dados resultantes.  

8.        Na página Select Destination Type, escolha a forma como os dados serão armazenados. Selecione o 

item Save data to any local drive or a network share. 

  

9.        Na página Caminho Selecionar destino, selecione o disco do sistema para copiar os dados para 

premindo o botão de navegação padrão [...].  

  

10.    Na página Resumo Transferência verifique todos os parâmetros da operação. Clique no botão 

Avançar para realizar a operação.  
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11.    Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa.  

  

12.    Quando a operação for concluída, feche o assistente pressionando o botão apropriado.  

13.    Desligue o computador.  

  

 
   

Cenários de Redimensionamento 
Criando uma nova partição para separar sistema operacional do resto dos dados  

Vamos supor que você é um usuário exuberante de arquivos e que é mais provável que tenha apenas um disco 

rígido com apenas uma partição (a única partição é sempre do sistema). Para proteger-se contra um mau 

funcionamento do sistema ou um ataque de vírus você não tem nada para fazer, mas fazer um backup de toda a 

partição, que além do sistema operacional em si contém todas as suas fotos de família, filmes favoritos e músicas, 

programas distribuídos, qualquer que seja. Como resultado, você vai ter uma imagem de backup muito grande. 

Você pode facilmente resolver esta questão, no entanto, desprendendo o sistema operacional do resto dos dados.  

Para criar uma nova partição no disco rígido, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Express Create. 

  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral 

de interface para saber mais sobre o assunto.  

  

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Escolha um método que você encontre ser o mais adequado para criar a partição. O assistente é 

especialmente projetado para minimizar a sua participação em encontrar um lugar apropriado para ela e 

seu tamanho resultante. A única coisa que você precisa fazer é escolher entre vários modos. A coisa mais 

importante aqui é a quantidade de espaço que será alocado para aquela partição. Para uma percepção 

fácil, você pode ver o layout do disco resultante no mapa de disco selecionando este ou aquele modo.  

  
This operation can also   be accomplished with our recovery media.     
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4.        É basicamente isso. Ao clicar no botão Avançar, o assistente irá começar a modificar o layout do 

disco. Se você tiver que fazê-lo com o redimensionamento da partição do sistema, como nós fizemos em 

nosso caso, você será solicitado a reiniciar o computador em modo de boot-up especial para realizar a 

operação. Então clique no botão apropriado para concordar.  

5.        Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

levadas a cabo no momento.  

Depois de concluir a operação de seu computador será reiniciado automaticamente para o Windows, onde você 

pode ver a partição NTFS recém-criada. Agora você tem um lugar para manter suas coisas separadas da partição 

do Windows. 

 

Aumentar o tamanho de uma partição de sistema, tomando o espaço não utilizado de uma partição adjacente  
Vamos supor que você tem várias partições no disco rígido. Depois de instalar uma série de aplicativos que 

consomem recursos e atualizações do sistema, a partição do sistema começou a sofrer com a falta de espaço livre. 

Mas uma partição adjacente tem uma abundância de espaço redundante. Isso é o suficiente para fazer com que a 

sua partição de sistema não sofra mais.  

Para aumentar o tamanho de uma partição de sistema, tendo o espaço não utilizado de uma partição adjacente, 

por favor, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Express Resize. 

  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral 

de interface para saber mais sobre o assunto.  

  

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Clique na partição do sistema. Ao fazer isso, o assistente irá selecionar automaticamente uma 

partição adjacente também. Esta partição irá depois atuar como um doador de espaço. 

  

  

  

The number of available methods depends on your disk layout.   

To learn more on the way the wizard works, please click the corresponding link on the first  

page of the wizard.   
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4.        Aumente o tamanho da partição do sistema com o controle deslizante ou manualmente, digitando o 

valor desejado. Por favor note que, quando você mudar o tamanho de uma partição, o tamanho da outra 

será alterado também, redistribuindo assim o espaço não utilizado entre as partições. 

  

5.        Na próxima página do assistente que você precisa para confirmar a operação, selecionando a opção 

apropriada.  

6.        É basicamente isso. Ao clicar no botão Avançar, o assistente irá começar a modificar o layout do 

disco. Se você tiver que fazê-lo com o redimensionamento da partição do sistema, como nós fizemos em 

nosso caso, você será solicitado a reiniciar o computador em modo de boot-up especial para realizar a 

operação. Então clique no botão apropriado para concordar.  

7.        Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

levadas a cabo no momento.  

Depois de concluir a operação de seu computador será reiniciado automaticamente, de volta ao Windows, você 

pode ver que a partição do sistema é maior agora.  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

If you’ve got more than two partitions on your hard disk and a partition   you need to  

increase is surrounded by other partitions, you’ve got the choice to choose which partition  

will act as a space donor. Just click on the left partition of the pair, as the right one will be  

selected automatically.   
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Aumentar o tamanho de uma partição de sistema, tomando o espaço não utilizado a partir de qualquer outra  
Vamos supor que você tem várias partições no disco rígido. Depois de instalar uma série de aplicativos que 

consomem recursos e atualizações do sistema, a partição do sistema começou a sofrer com a falta de espaço livre. 

Mas uma de suas partições tem uma abundância de espaço redundante. Isso é o suficiente para fazer com que a 

sua partição de sistema não sofra mais.  

Para aumentar o tamanho de uma partição de sistema, tendo o espaço não utilizado a partir de qualquer outra 

partição no disco, faça o seguinte:  

1.        Na janela principal, selecione o disco rígido necessário (caso exista) no Mapa de Disco.  

  

2.        Escolha uma partição doadora de espaço e, em seguida, chame um menu de contexto para ele (botão 

direito do mouse) para lançar o diálogo Move/Resize Partition...  

  

3.        Na caixa de diálogo aberta você deve deslocar a extremidade da partição para a direita pela técnica 

de arrastar-e-soltar. Enquanto isso, o espaço livre da partição será lançado (exibido em aqua-verde). Você 

também pode fazê-lo manualmente, digitando o tamanho exato de espaço livre. Clique no botão Sim para 

continuar.  
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4.        Agora você tem um bloco de espaço livre para adicionar à partição do sistema. No entanto, você não 

pode fazê-lo diretamente, mas através da realização de uma série de operações de move/resize.  

  

5.        Uma vez que o bloco de espaço livre está dentro da partição estendida, você precisa tirá-lo primeiro. 

O programa permite redimensionar a partição estendida somente quando há um bloco de espaço livre ao 

lado de suas fronteiras. No nosso caso é entre dois discos lógicos. Então, precisamos movê-la. Para fazer 

isso, selecione a primeira partição lógica e, em seguida, chame um menu de contexto para ele (botão 

direito do mouse) para lançar o diálogo Move/Resize Partition...  

 

  

6.        Inicialmente desloque a borda direita da partição para a direita, em seguida, faça o mesmo com a 

borda esquerda. Certifique-se o tamanho da partição foi deixado inalterado.  
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7.        Agora você pode redimensionar a partição estendida para tirar o bloco de espaço livre fora dela. 

Chame o menu de contexto para ela (botão direito do mouse) para lançar o diálogo Move/Resize 

Partition...  

 

 

  

8.        No diálogo aberto desloque a borda da partição estendida para a direita.  

  

9.        O bloco de espaço livre foi liberado.  

  

10.    Finalmente aumente o tamanho da partição do sistema. Chame um menu de contexto para ela 

(botão direito do mouse) para lançar o diálogo Move/Resize Partition...  

11.    Na caixa de diálogo aberta desloque a extremidade da partição para a direita, aumentando assim o 

seu tamanho.  

  

  
Call a context menu for the extended partition (with the blue border), not the logical one.   
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1. 12.    Aplique todas as alterações introduzidas. Por padrão, o nosso programa funciona no modo virtual de 

execução, assim você terá que confirmar todas as operações para permitir que o programa as realize. Para 

fazer isso, basta clicar no botão Aplicar no Virtual Operations Bar.   

13.    O programa irá exigir a reinicialização do sistema para realizar a operação em um modo de boot-up 

especial. Clique no botão apropriado para concordar.  

Aumentar o tamanho de uma partição de sistema, tendo o espaço não utilizado de uma partição lógica adjacente  
Vamos supor que você tem várias partições no disco rígido. Depois de instalar uma série de aplicativos que 

consomem recursos e atualizações do sistema, a partição de sistema começou a sofrer com a falta de espaço livre. 

Mas uma partição lógica adjacente tem uma abundância de espaço redundante. Isso é apenas o suficiente para 

fazer a sua partição de sistema não mais sofrer.  

Para aumentar o tamanho de uma partição de sistema, tendo o espaço não utilizado de uma partição adjacente, 

por favor, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Partitioning no Painel de fita, em seguida, selecione Redistribute Free Space. 

  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral 

de interface para saber mais sobre o assunto.  

  

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Selecione um volume que deseja expandir-se, isto é, o do sistema.  

  

4.        Selecione um volume do qual você quer tomar o espaço dele, isto é o lógico.  

  

5.        Na página seguinte do assistente, você pode especificar o tamanho do volume do sistema resultante. 

Arraste o controle deslizante ou digite o valor exato para definir o tamanho do volume.  



229  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

  

6.        Aplicar todas as alterações introduzidas. Por padrão, o nosso programa funciona no modo virtual de 

execução, assim você terá que confirmar todas as operações para permitir que o programa as realize. Para 

fazer isso, basta clicar no botão Aplicar no Virtual Operations Bar.  

Separando S.O. dos dados de mídia  
Vamos supor que você tem uma partição disponível no disco rígido, como outras pessoas que compram um 

computador com um sistema operacional pré-instalado. Portanto, ao lado do S.O., temos todos os seus 

documentos, músicas, filmes e fotos de família. Este tipo de configuração não é certamente ideal para a 

organização eficaz dos dados e segurança. Em primeiro lugar, isso afeta negativamente o sistema: enorme 

quantidade de dados agravados pela sua fragmentação excessiva inevitável provoca mau desempenho na 

pesquisa/acesso de arquivos e as operações de leitura/gravação. Em segundo lugar, é inconveniente para o 

usuário: arquivos de sistema e pastas empilhadas com a mídia e documentos, além de dificuldades óbvias na 

organização transparente se tornar um problema impertinente no caso de um mau funcionamento do sistema. 

Split Partition Wizard pode ajudá-lo a separar o sistema operacional dos dados ou diferentes tipos de dados, 

dividindo uma partição para duas partições diferentes do mesmo tipo e sistema de arquivos - basta selecionar 

uma partição, em seguida, os arquivos e pastas que você gostaria de passar para a nova partição, finalmente 

redistribuir o espaço livre entre as duas partições, se necessário. 

Antes de começar, por favor, tenha em conta os casos em que a operação de divisão é impossível realizar:  

•           Tipo de partição não é suportado (você selecionou uma partição primária ou lógica não-padrão); 

•           A partição selecionada está localizada em um disco dinâmico; 

•           Você já tem 4 partições primárias em um disco MBR básico; 

•           Você já tem 3 partições primárias em um disco híbrido (retidos) GPT + MBR; 

•           Não há espaço livre suficiente na partição selecionada (ao menos 50 MB); 

•           A partição selecionada tem um sistema de arquivos não suportado (atualmente apenas sistemas 

de arquivos FAT e NTFS estão disponíveis para splitting). 

Para separar o S.O. dos arquivos de mídia, por favor, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Partitioning no Painel de fita, em seguida, selecione Split Partition Wizard. 

2.        A primeira página do assistente informa o usuário sobre a próxima operação. Por favor, leia todas as 

notas cuidadosamente antes de prosseguir. Assim que estiver pronto com isso, clique em Next para 

continuar. 

3.        Selecione um volume que deseja dividir.  
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4.        Ao selecionar uma partição de sistema (em nosso caso), o assistente avisa que este tipo de operação 

pode causar incapacidade do sistema operacional para inicializar se mover arquivos/pastas do sistema 

para a nova partição. Então, por favor levá-la a sério. Se você tem certeza, confirmar a operação. 

  

5.       Marque as  Caixas de seleção ao lado de arquivos/pastas que você gostaria de mover para a nova 

partição. Por favor, não toque os arquivos/pastas de sistema como "Windows", "Usuários", "Arquivos de 

Programas", config.sys, etc. Ao clicar no botão Next, o assistente começa a calcular a quantidade de dados 

para mover, o que pode levar algum Tempo. 

  

6.        Redistribua o espaço livre entre as partições movendo o controle deslizante ou manualmente, 

digitando o valor desejado para a nova partição no campo correspondente. Em seguida, escolha uma letra 

de unidade para essa partição na lista pull-down que contém letras vagas, caso necessário (por padrão, o 

assistente seleciona a primeira vaga).  

  

If the wizard can not work with the selected partition,   you’ll get a corresponding  

notification  –   click on the  “ More Info… ”   link to see the details.   
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7.        Reveja as alterações e conclua o assistente.  

8.        Aplique todas as alterações introduzidas. Por padrão, o nosso programa funciona no modo virtual de 

execução, assim você terá que confirmar todas as operações para permitir que o programa as realize. Para 

fazer isso, basta clicar no botão Aplicar no Virtual Operations Bar.  

9.        Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

levadas a cabo no momento.  

Fundindo uma partição de sistema com uma partição lógica adjacente  
Vamos supor que você tem várias partições no disco rígido. Depois de instalar uma série de aplicativos que 

consomem recursos e atualizações do sistema, a partição de sistema começou a sofrer com a falta de espaço livre. 

Mas uma partição lógica adjacente tem uma abundância de espaço redundante. Isso é o suficiente para fazer com 

que sua partição de sistema não sofra mais.  

Para mesclar uma partição de sistema com uma partição adjacente, faça o seguinte:  

1. Na janela principal, selecione o volume lógico necessário no Mapa de Disco.  

  

2. Chame um menu de contexto para ele (botão direito do mouse) para iniciar o diálogo Make 

Partition Primary. 

  

  

  

  

By default, the wizard allocates all free space   to the original partition. You should decide  

for yourself how much of it should be given to the original and the new partitions. Anyway  

we strongly recommend you to allow free space on both partitions.   
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3.        Confirme a operação clicando no botão Sim. Por padrão, o nosso programa funciona no modo virtual 

de execução, então você pode confirmar todas as operações para permitir que o programa as realize ou 

pode continuar o trabalho no modo virtual.  

  

4.        Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Merge Partitions (qualquer 

das formas descritas anteriormente também podem ser usadas aqui). 

5.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

6.        Clique na partição esquerda do par de partições você precisa mesclar, a partição da direita será 

automaticamente selecionada. Durante a operação, todo o conteúdo da partição direita será colocado em 

uma pasta na partição resultante unida. Por padrão, o programa oferece um nome de pasta fácil de 

entender, que pode ser personalizado, no entanto. 

 
  7.        Reveja as alterações e conclua o assistente.  

8.        Aplique todas as alterações introduzidas. Por padrão, o nosso programa funciona no modo virtual de 

execução, assim você terá que confirmar todas as operações para permitir que o programa as realize. Para 

fazer isso, basta clicar no botão Aplicar no Virtual Operations Bar.  

9.        Se você tiver que fazer com o redimensionamento de partições do sistema, como nós fizemos em 

nosso caso, você será solicitado a reiniciar o computador em modo de boot-up especial para realizar a 

operação. Então clique no botão apropriado para concordar.  

10.    Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

levadas a cabo no momento.  

Depois de concluir a operação de seu computador será reiniciado automaticamente para o Windows, onde você 

pode ver que você tem o volume resultante da fusão agora.  

  

  

  

If a system partition is the right one of the selected pair, Windows OS will become  

unbootable af ter the merge operation is over.   
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Encolhendo uma partição de sistema para aumentar o tamanho de uma partição de dados  
Vamos supor que você tem duas partições no disco rígido, o primeiro leva cerca de 40% de todo o espaço em 

disco e é usada exclusivamente para o Vista de 64 bits, enquanto a segunda serve como um armazenamento de 

dados. Um dia você percebe que sua partição de sistema não precisa de muito espaço em disco, que é o que a sua 

partição de dados realmente exige no momento. Você pode facilmente resolver esse problema com o ambiente 

de recuperação Paragon Linux/DOS.  

Para aumentar o tamanho de uma partição de dados, tomando o espaço não utilizado a partir de uma partição de 

sistema, por favor, faça o seguinte:  

1.        Inicie o computador a partir de nossa mídia de recuperação Linux/DOS.  

  

Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon 

em CD/DVD, flash, ou em uma ISO-imagem.  

 Para inicia automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se 

o BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro. 

    

2.        No menu de inicialização, selecione Normal Mode para usar o ambiente Linux de recuperação 

(mais preferível) ou Safe Mode para usar o ambiente de recuperação PTS DOS (caso em que você tem 

problemas com o Linux). Além disso você tem a opção para inicializar no modo Low-Graphics Safe 

Mode (modo de segurança PTS DOS) para lidar com uma séria incompatibilidade de hardware. Neste 

caso, apenas o conjunto mínimo de drivers será incluído, como disco rígido, monitor, e drivers de teclado. 

Este modo tem gráficos simples e um menu simples.  

  

 
   

3.        No menu lançamento Linux selecione Hard Disk Manager. Você pode encontrá-lo em PTS DOS 

também.  

4.        Na janela principal, selecione o disco rígido necessário (caso exista) no Mapa de Disco.  

  

  
By default the Normal Mode will be automatically initiated after a 10 second idle period.   
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5.        Escolha a partição do sistema e, em seguida, chame o menu de contexto para ela (botão direito do 

mouse) para o lançamento do diálogo Move/Resize Partition....  

  

6.        Na caixa de diálogo aberta defina um novo tamanho para a partição movendo o controle deslizante 

ou inserindo o valor exato no campo apropriado. Enquanto isso, o espaço livre da partição será lançado 

(exibido em aqua-verde). Clique em OK para continuar.  

  

7.        Agora você tem um bloco de espaço livre para adicionar à sua partição de dados.  

  

8.        Escolha a partição de dados e, em seguida, chame o menu de contexto para ela (botão direito do 

mouse) para o lançamento do diálogo Move/Resize Partition.... 

9.        Mova o cursor para a direita para aumentar o tamanho da partição. Clique em OK para continuar.  
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10.    Aplicar as alterações pendentes.  

  

11.    Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

realizadas pelo programa.  

  

Redimensionamento de partições do Boot Camp da Apple  
Vamos supor que você é um usuário do Boot Camp que tem o Windows XP como o segundo sistema operacional. 

Inicialmente o espaço alocado para a partição do Windows acabou por ser insuficiente para suas necessidades 

atuais. A única saída é ter algum espaço de sua partição Mac, redistribuindo, assim, o espaço não utilizado entre 

as partições.  

Para aumentar o tamanho da partição do Windows, tomando o espaço não utilizado a partir da partição Mac, faça 

o seguinte:  

1.        Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Express Resize. 
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 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral 

de interface para saber mais sobre o assunto.  

   

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        O assistente irá selecionar automaticamente o Windows (o sistema de arquivos NTFS) e Mac (o 

sistema de arquivos da Apple HFS) partições de configuração do Boot Camp.  

 
  

4.        Aumente o tamanho da partição do Windows com o controle deslizante ou manualmente, digitando 

o valor desejado. Por favor note, quando você mudar o tamanho de uma partição, o tamanho da outra 

será alterado, bem como, redistribuindo assim o espaço não utilizado entre as partições. 

  

5.        Na próxima página do assistente que você precisa para confirmar a operação, selecionando a opção 

apropriada.  

6.        É basicamente isso. Ao clicar no botão Avançar, o assistente irá começar a modificar o layout do 

disco. Se você tiver que fazer com o redimensionamento da partição do sistema, como nós fizemos em 

nosso caso, você será solicitado a reiniciar o computador em modo de boot-up especial para realizar a 

operação. Então clique no botão apropriado para concordar.  

7.        Na janela Progresso você pode ver em tempo real um relatório detalhado sobre todas as ações 

levadas a cabo no momento.  

Depois de concluir a operação de seu computador será reiniciado automaticamente para o Windows, onde você 

pode ver que a partição do sistema é maior agora.  

  

  

  

  

On the disk map you can also see the GPT service partition (called EFI) as well as a 128 - 

megabyte free block between Mac and Windows partitions made with Boot Camp.  It’s just  

for your information.   
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Criação de Sistemas Dual Boot (de Inicialização Dupla)  
Windows Vista + Windows XP  

O mais provável é que você tenha apenas um disco rígido com apenas uma partição (a única partição é sempre do 

sistema). Para instalar o segundo sistema operacional você precisa primeiro reparticionar seu disco, uma vez que 

requer uma partição primária em separado.   

Assistente de nova instalação de SO  

 

Este cenário implica que os sistemas operacionais serão instalados em partições diferentes para fornecer 

melhor segurança e independência do sistema.  
  

1. Clique na guia Partitioning no painel Ribbon, em seguida, selecione Install New OS Wizard. 

 
Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto.  

   
2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Selecione a opção apropriada para criar uma nova partição primária no disco rígido.  

  

4.        Na próxima página do assistente, defina o tamanho da nova partição. Se o disco rígido selecionado 

contém blocos de espaço livre, o assistente automaticamente irá mesclar todos eles e alocar o espaço 

resultante para criar a partição. Se não, vai tomar 50% do espaço não utilizado de uma partição adjacente, 

redimensionando-se assim.  

  

5.        A próxima página permite especificar um sistema de arquivos e um número de parâmetros 

adicionais. Uma vez que estamos indo para instalar o Windows XP, os sistemas de arquivos mais preferidos 

são NTFS e FAT32. Clique no botão Sim para continuar.  

  

  

  

 Nesta página você pode especificar um número de parâmetros adicionais que também 

podem ajudar. No entanto, aqui nós demos atenção aos mais relevantes para cumprir 

nossa tarefa.  
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6.        Digite um rótulo para o futuro partição no campo textual. Ele irá depois ser utilizado para a identificação 

da unidade. 

  

7.        O programa irá realizar todas as operações necessárias e, em seguida, automaticamente, reinicie o 

computador para iniciar o processo de instalação.   

 

Se você mudou de idéia sobre a instalação de um novo sistema operacional, não 

insira seu CD distributiva mas pressione ESC quando aparece a seguinte mensagem:  

 

Todas as operações mencionadas acima também podem ser realizadas com o 

ambiente de recuperação WinPE.  

 
  

8.        Instale o Windows XP na partição recém-criada. Não vou entrar em detalhes quanto à sua instalação, 

você pode encontrar todas as informações necessárias na documentação que acompanha o produto. No 

entanto, para evitar quaisquer problemas, consideramos a necessidade de chamar a atenção sobre as 

seguintes questões:  

-   Você precisa de um CD inicializável da distribuição do Windows XP para instalá-lo; 

-   Para iniciar automaticamente o computador a partir deste CD, verifique se o BIOS on-board está 

configurado para arrancar a partir de CD primeiro ou pressione F12 durante a inicialização para 

selecionar um dispositivo de arranque; 

-   Não se esqueça de selecionar a partição recém-criada como destino. 

  

9.        Então, se tudo está OK, você irá ter neste momento o Windows XP instalado com êxito. Seu Windows 

Vista, no entanto, ainda é incapaz de arrancar. Para corrigir esse problema você precisa iniciar o assistente 

de configuração do Boot Manager. Para fazer isso, instale nosso programa mais uma vez, mas desta vez no 

Windows XP para ativar Boot Manager.  

  

  

10.    Clique em Boot Management e, em seguida, selecione Boot Manager no Modo Expresso. 

  
To avoid double installation, please use our recovery  media   to activate Boot Manager.   
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11.    Configure o assistente do Boot Manager. Os parâmetros oferecidos por padrão servirão no nosso 

caso, então apenas conclua o assistente e ele irá localizar automaticamente os dois sistemas operacionais 

e atualizar o MBR.  

  

12.    Agora reinicie o computador para se certificar de que você tem um sistema dual boot.  

Forma tradicional (Cenário Tradicional) 

  

 Este cenário implica que os sistemas operacionais serão instalados em partições 

diferentes para fornecer melhor segurança e independência do sistema. 

 

1.        Na janela principal, selecione o disco rígido no Mapa de disco para fazer um bloco de espaço livre nele.  

2.        Libere algum espaço livre (não inferior a 10 GB para instalar o Windows XP) a partir da partição. Para 

fazer isso, por favor, chame um menu de contexto para a partição selecionada (clique direito do botão do 

mouse) e lance o diálogo Move/Resize Partition...  

  

2. Na caixa de diálogo aberta desloque a extremidade da partição para a esquerda pela técnica de 

arrastar-e-soltar. Enquanto isso, o espaço livre da partição será lançado (exibido em aqua-verde). Você 

também pode fazê-lo manualmente, digitando o tamanho exato de espaço livre. Clique no botão Sim para 

continuar.  

 

  

  

  
The Move/Resize dialog offers a number of additional parameters that can also be of help.  

However here we pay attention to the most relevant to fulfill our task.   
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  4.        Agora você tem um bloco de espaço livre suficiente em tamanho para realizar uma nova partição.  

  

5.        Crie uma nova partição para instalar o Windows XP. Para fazer isso, por favor chame o menu de 

contexto para um bloco recém-criado de espaço livre (clique direito do botão do mouse) e lançar o diálogo 

Create Partition.  

  

6.        Defina os parâmetros da partição futura. Para todos os meios ela tem que ser primária e uma vez que 

estamos indo instalar o Windows XP, os sistemas de arquivos mais preferidos são NTFS e FAT32. Clique no 

botão Sim para continuar.  

  
  

 

 A caixa de diálogo Create Partition oferece uma série de parâmetros adicionais que também pode 

ser de ajuda. No entanto, aqui nós demos atenção aos mais relevantes para cumprir nossa tarefa. 

   

7.        Como resultado da operação, temos uma partição FAT32 recém-criada, apenas o suficiente em 

tamanho para trabalhar confortavelmente com o Windows XP.  

  

8.        Esconda a partição do Windows Vista para evitar escrever todos os dados sobre ela durante a 

instalação do Windows XP, pois é a melhor maneira para fornecer independência do sistema. Para fazer 

isso, por favor chame o menu de contexto para ele (botão direito do mouse) e lançar o diálogo Hide 

Partition. Clique no botão Yes para continuar.  
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Leia a página 242 - Windows XP + Windows Vista no item 1 

9.        Aplique todas as alterações introduzidas. Por padrão, o nosso programa funciona no modo virtual de 

execução, assim você terá que confirmar todas as operações para permitir que o programa as realize. Para 

fazer isso, basta clicar no botão Aplicar no Virtual Operations Bar.  

10.    O programa irá exigir a reinicialização do sistema para realizar a operação em um modo de boot-up 

especial. Clique no botão apropriado para concordar.  

  

Depois de todas as operações são concluídas você não será capaz de reiniciar o 

sistema, o que é bastante normal. No entanto, se você tentar fazer isso, o seguinte 

erro irá ocorrer:  

 

Todas as operações mencionadas acima também podem ser realizadas com o 
ambiente de recuperação WinPE.  

 
  

11.    Instale o Windows XP na partição recém-criada. Não vou entrar em detalhes quanto à sua instalação, 

já que você pode encontrar todas as informações necessárias na documentação que acompanha o 

produto. No entanto, para evitar quaisquer problemas, consideramos que é necessário chamar a atenção 

sobre as seguintes questões:  

-   Você precisa de um CD de distribuição do Windows XP inicializável para instalá-lo; 

-   Para iniciar automaticamente o computador a partir deste CD, verifique se a BIOS on-board está 

configurada para primeiro arrancar a partir do CD ou pressione F12 durante a inicialização para 

selecionar um dispositivo de arranque; 

-   Não se esqueça de selecionar a partição recém-criada como destino. 

 

  

  

  
Installation of Windows XP will make Windows Vista non - bootable.   

  

  

  
Hiding of the system partition will make OS non - bootable, what is quite normal.   
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12.    Inicie o Assistente de Instalação do Boot Manager. Como o seu Windows Vista é incapaz de inicializar, 

você precisa instalar o nosso programa mais uma vez, mas desta vez no Windows XP para ativar Boot 

Manager.  

  

 
   

13.    Clique em Boot Management e, em seguida, selecione Boot Manager no Modo Expresso. 

14.    Configure o assistente Boot Manager. Os parâmetros oferecidos por padrão irão servir no nosso caso, 

então apenas conclua o assistente e ele irá localizar automaticamente os dois sistemas operacionais e 

atualizar o MBR.  

  

15.    Agora reinicie o computador para se certificar de que você tem um sistema dual boot.  

Windows XP + Windows Vista  

Como esta situação é muito próxima à anterior, utilize o cenário Windows Vista + Windows XP. No entanto, por 

favor tenha em conta mais um passo que você precisa realizar, se você decidir usar o cenário tradicional:  

1. Além de esconder a partição do sistema antes da instalação do segundo sistema operacional, você 

precisa torná-lo inativo também. Para fazer isso, por favor chame o menu de contexto para ele (botão 

direito do mouse) e lance o diálogo correspondente. Clique no botão Yes para continuar; 

  
 

Revivendo a partição do sistema  

No caso de você não ser capaz ou não estar disposto a concluir o mencionado nos cenários acima, mas já atingiu o 

ponto em que todas as alterações são aplicadas e tudo está pronto para instalar o segundo S.O., faça o seguinte 

para tornar a seu sistema inicializável mais uma vez (apenas relevante para o cenário tradicional):  

1.        Inicie o computador a partir de nossa mídia de recuperação Linux/DOS.  

  
 Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon 

em CD/DVD, flash, ou em uma ISO-imagem.  

 Para inicia automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se 

o BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro. 

 

  
To avoid double installation, please use our recovery  media   to activate Boot Manager.   



243  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

2.        No menu de lançamento do Linux selecione Hard Disk Manager. 

3.        Na janela principal, selecione sua partição não inicializável do Windows no Mapa de Disco.  

  

4.        Reexiba a partição chamando o menu de contexto para ele (botão direito do mouse) e, em seguida, 

selecionando Unhide. 

  

5.        Apenas para o cenário do Windows XP + Windows Vista é que você precisa tornar a partição ativa do 

sistema, bem chamando o menu de contexto para ele (botão direito do mouse) e em seguida, 

selecionando Set Active. 

  

6.        Você será notificado depois que as operações sejam concluídas.  

7.        Reinicie o computador.  
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Cenários de migração do sistema  
Migração de sistema operacional Windows para uma unidade de estado sólido (Migrando S.O. para SSD)  

Os últimos SSDs não se vangloriam de ter alta capacidade, mas sim o tamanho menor e maior velocidade de 

processamento do que os discos rígidos regulares. Além disso, eles são completamente indiferentes ao impacto 

mecânico, uma característica crucial para computadores móveis. Esses benefícios estão levando mais e mais 

usuários a considerar a migração de pelo menos o S.O. para SSDs, para tirar o máximo proveito de seus sistemas.  

Então, como você migra um sistema operacional Windows e centenas de gigabytes de dados em um volume 

enorme para uma unidade SSD de 128GB? Nosso assistente Migrate OS to SSD pode ajudá-lo a fazer isso com o 

mínimo esforço.  

Para migrar qualquer sistema operacional desde Windows XP de um disco rígido regular para um SSD rápido, faça 

o seguinte:  

1.        Conecte uma unidade SSD ao computador.  

2.        Ligue o computador.  

3.        Clique na guia Copy & Migration no Painel Ribbon, em seguida, selecione Migrate OS… 

4.        A primeira página do assistente informa o usuário sobre a próxima operação. Por favor, leia todas as 

notas cuidadosamente antes de prosseguir. Para obter informações adicionais sobre o assunto, clique no 

link Learn more about migrating OS, na parte inferior da janela (altamente recomendado). Assim que 

estiver pronto com isso, clique em Next para continuar. 

 
 5.        O assistente irá analisar seu computador em busca de partições de sistema, que podem acomodar 

qualquer um dos sistemas operacionais suportados do Windows. Se vários forem encontrados, ele vai deixar 

você especificar qual sistema operacional que você gostaria de migrar. 

  

  

  

  

All data stored on the destination disk will be lost during the operation. Please save it to  

another location beforehand.   



245  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

6.        Dependendo de sua escolha, ele irá escolher automaticamente uma ou duas partições de disco 

(Windows 7 pode ter Microsoft System Reserved, uma partição oculta especial que contém arquivos de 

inicialização críticos, enquanto no uEFI + modo GPT haverá outra partição oculta, chamado partição de 

sistema EFI) e pedir-lhe para selecionar um disco de destino (se houver mais de duas unidades, além da 

fonte).  

  

7.        Se o disco selecionado não é suficiente em capacidade para conter seu sistema operacional (em 

nosso caso) ou se você preferir remover dados redundantes a partir do processo, clique no link 

correspondente para adicionalmente excluir arquivos da partição do sistema.  

  

8.        Desmarque as caixas de seleção frente aos arquivos desnecessários ou pastas para tentar caber no 

disco de destino. Nós não recomendamos que você exclua os arquivos do sistema, mas aqueles que 

poderiam ter abundância de espaço em disco, como vídeo, música, fotos, etc. Assim que estiver pronto 

com a exclusão, clique em OK para deixar o assistente calcular o tamanho resultante da partição. 
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9.        Se foi um sucesso, você verá uma nota de que tudo está pronto para iniciar a migração.  

10.    Desde que utilizemos a nossa unidade SSD exclusivamente para Windows OS, nós adicionalmente, 

marcaremos a opção apropriada para permitir que o assistente expanda a partição resultante em todo o 

espaço do disco.   

  
11.    A fonte selecionada Windows 8 64-bit está configurada para o modo de inicialização uEFI, por isso, se 

queremos iniciar o Windows a partir do alvo SSD, precisamos marcar adicionalmente a opção apropriada. 

Observe, porém, que não será possível inicializar o disco de origem após a migração. De qualquer forma 

você pode especificar um dispositivo de inicialização a qualquer momento através do Boot Corrector. 

 
  

12.    Clique em Copy para iniciar o processo de migração. Quando a operação terminar, verifique primeiro 

se o sistema operacional Windows é iniciado a partir do alvo SSD. Se sim, exclua a partição do sistema 

operacional Windows a partir do disco de origem, em seguida, reparticione o disco de acordo com suas 

necessidades. 

Migrando um sistema para um novo HDD (até 2.2TB de tamanho)  
Vamos supor que você comprou um novo disco rígido que é até 2.2TB de capacidade. É mais rápido e com 

capacidade muito maior do que o disco do sistema atual, por isso é bastante natural que você comece a pensar 

sobre a migração do sistema. Nós podemos ajudá-lo a fazer isso.  

Para migrar o sistema para um disco rígido que não exceda o limite de capacidade de 2.2TB, por favor, faça o 

seguinte:  

1.        Ligue ambos os discos de origem e destino no computador.  

2.        Ligue o computador.  

3.        Clique na guia Copy & Migration no Painel Ribbon, em seguida, selecione Copy Hard Disk.. 

  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral 

de interface para saber mais sobre o assunto.  

   

4.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

5.        Na página Select Hard Disk to Copy, selecione um disco de origem (um disco rígido que você 

deseja copiar).  

  

  

  

  

The option above will be available to the user only if the target disk becomes Bootable GPT  

as a result    of the migration process.   
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6.        Na página Select Target Hard Disk, selecione um disco de destino (um disco rígido para copiar o 

conteúdo do disco de origem).  

 
  

7.        Na próxima página do assistente, defina as opções de cópia. No nosso caso, preferimos copiar os 

dados com um redimensionamento proporcional para ocupar todo o disco. Se você tiver que fazer com um 

Windows 64 bits configurado para o modo de inicialização uEFI, a opção Create new EFI boot entry 

for destination drive ficará disponível para que você possa definir qual instância do sistema operacional 

Windows você gostaria de iniciar uma vez que a operação finalize. De qualquer forma você pode 

especificar um dispositivo de inicialização a qualquer momento através do Boot Corrector. 

 
  

8.        Na página Revise Copy Results reveja todos os parâmetros da operação.  

  

  

  

  

The ‘Create new EFI boot entry for    destination drive ’ option will be available to the  user  

only if the target disk becomes Bootable GPT as a result of the migration process.   

  
  

  
During the   operation all contents of the destination disk will be deleted.   
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9.        Conclua o assistente e, em seguida, aplique as alterações pendentes.  

10.    Quando a cópia estiver concluída, desligue o computador.  

11.    Desconecte (fisicamente) a fonte de disco rígido.  

12.    Inicialize o computador a partir do disco rígido de destino.  

  

 
   

Usando 2.2TB + HDD como armazenamento de dados interno no Windows XP  
Como você sabe unidades 2.2TB+ estão fora do intervalo de tamanho suportado para o popular sistema Windows 

XP. Apesar de mais de duas novas versões do Windows terem sido lançadas desde o XP, ele ainda é utilizado em 

51% dos computadores no mundo. Ou seja, grosseiramente, cerca de metade dos usuários de PC simplesmente 

não pode usar as novas unidades de disco rígido.  

Nós podemos ajudá-lo a ampliar o Windows XP, adicionando suporte para discos GPT (GUID Partition Table), 

assim você será capaz de utilizar todo o espaço em disco em unidades de ultra alta capacidade:  

 
GPT Loader enables to use all disk space of modern 2.2TB+ drives under Windows 

XP, but only for storing data, not for the Windows XP accommodation.  

  Only internally connected single 2.2TB + drives are supported, not external 

storages, or those combined into RAID (Redundant Array of Independent Disks).  

1.        Como exemplo teremos um novo disco rígido 3TB (Disco 1 no sistema). Como você pode ver o 

Windows XP o detecta como um disco de 750GB. É devido ao fato de que este sistema operacional 

funciona apenas com discos MBR (Master Boot Record), então ele não pode endereçar espaço em disco 

além do limite 2.2TB. Se uma unidade de exceder esse limite, o S.O detecta a fatia restante do espaço (750 

GB em nosso caso) tornando assim, a maior parte do espaço do disco indisponível para o usuário.  

  

  

To make Windows  bootable on different hardware, please  additionally complete the  P2P   

Adjust OS WWizard .   
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3. Primeiro, precisamos adicionar suporte para discos GPT para o sistema operacional. Para fazer 

isso, instale Paragon GPT Loader. É incluído no pacote de instalação do produto, mas ele não tem 

permissão para instalar por padrão, então por favor, leve isso em conta.  

 

 

 

3.        Reinicie o sistema quando a instalação finalizar.  

4.        Se você iniciar o Windows Disk Management (WDM) agora, ele irá mostrar o mesmo 750GB, uma vez 

que o disco rígido ainda é tratado como MBR no sistema operacional. Se você iniciar o nosso programa, 

você vai ver que o espaço em disco inteiro é agora detectado corretamente. Embora sendo MBR, existem 

duas fatias não alocadas: o máximo possível para MBR 2.2TB e 750GB.  

 

  

 

5.        Para ter acesso a todo o espaço em disco, é preciso converter o disco para GPT. Para fazer isso, 

selecione no menu principal: Hard Disk > Convert to GPT hard disk. (botão direto em cima do 

disco) 

  

 

6.        Confirme a operação e, em seguida, aplicar as alterações pendentes.  

7.        Agora você tem acesso a todo o espaço em disco e é capaz de executar funções como a criação de 

um volume usando o nosso programa ou de Gerenciamento de Disco do Windows.  

  

  

Windows OSes   since Vista   do not need func tionality of Paragon GPT Loader, so it’s only  

available to install under Windows XP 32   /64 - bit.   
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Ao tentar criar um volume no WDM apenas após a conversão para GPT, você será 

solicitado a reiniciar o computador pela primeira vez. A reinicialização do sistema não 

é necessária para o nosso programa.   

 Ao particionar em WDM, ele adicionalmente, cria uma partição MSR 

(Microsoft Reserved), o qual o tamanho pode variar de 32 MB (para discos de até 

16GB de tamanho) para 128 MB (para todos os outros). É uma partição de serviço, que 

reserva espaço para necessidades particulares de Microsoft. Você não vai vê-la no WDM, 

mas está disponível em nosso programa. Você é livre para excluí-la.  

  

 

Fazendo sistema inicializável num hardware diferente (P2P Adjust OS)  
Vamos supor que você teve que migrar para uma nova plataforma de hardware. Você conectou seu disco rígido 

do sistema para o novo PC e tentou iniciar o sistema operacional - você sabia com certeza desde o início que esta 

operação estaria condenada ao fracasso. Com nosso programa você pode facilmente resolver esse problema 

impertinente. 

Antes de começar, certifique-se estão reunidas as seguintes condições:  

•           Você tem drivers para o novo hardware pronto para usar, não zipado ou em arquivos .exe. 

•           Seu sistema operacional é desenrolado no novo computador, não em uma imagem de backup. 
 

Para fazer um sistema físico Windows inicializável em um hardware diferente, faça o seguinte:  

1.        Inicie o computador a partir da mídia de recuperação WinPE.  

  

Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon 

em CD/DVD, flash, ou em uma ISO-imagem.   

 Para iniciar automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se 

o BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro. 

   

2.        Inicie o P2P Adjust OS Wizard. 
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 O ambiente baseado WinPE oferece excelente suporte de hardware. No entanto, no 

caso de não ter um driver para o controlador de disco, os discos rígidos não estarão 

disponíveis. Por favor consulte o cenário Adding specific drivers para saber como 

lidar com este problema.  

 
3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        A partir da lista de todos os sistemas do Windows encontrados (caso exista), selecione aquele que 

você precisa para se adaptar ao novo hardware. Se você está disposto a ajustar todos eles, apenas lance 

novamente este assistente para cada um. 

  

5.        Existem dois modos de execução para escolher: fully automatic e advance. Abaixo iremos definir-

a-passo através do cenário automático para mostrar todo o processo, e, em seguida, dê uma olhada mais 

atenta ao cenário specifics of the advance scenario. 

  

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

7.        O assistente irá realizar automaticamente todas as ações necessárias.  

  

8.        A única ação que pode ser necessária a partir do seu lado, é definir um caminho para um repositório 

de drivers adicionais no caso do assistente não ter conseguido encontrar drivers para alguns dispositivos 

críticos de inicialização no repositório interno do Windows. Geralmente, juntamente com o novo 

hardware que você obtém seus drivers para diferentes sistemas operacionais em mídia removível 

(principalmente CD ou DVD). Ao coletar todos esses drivers em uma pasta, você pode deixar o assistente 

escolher e instalar apenas os necessários para o seu sistema operacional automaticamente. Selecione 

Search for drivers in a specific folder. 

 

  
  

  

Click on the link at the bottom of the page to see what boot critical devices have no drivers.  
The wizard names all devices according to their model description, not some alphanumeric  
code, which is very convenient.   
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9.        Embora você tenha a opção de continuar sem injetar drivers em falta para dispositivos críticos de 

inicialização (A opção Ignore all missing drivers), recomendamos fortemente que você não o faça. 

Caso contrário, nós não podemos garantir que o seu Windows irá inicializar no novo hardware.  

  

10.    O assistente pode procurar drivers em um disco local ou um compartilhamento de rede mapeada. No 

nosso caso, é em um compartilhamento de rede, é por isso que precisamos mapeá-lo pela primeira vez. 
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12. Se o assistente encontrou todos os drivers em falta, ele irá lhe pedir para confirmar a operação. 

Aplique as alterações para concluir.  

Depois de concluída a operação do sistema será inicializado no novo hardware. Após a inicialização, o Windows irá 

iniciar a reconfiguração de todos os dispositivos plug'n'play. É um procedimento padrão, então por favor não se 

preocupe e prepare os drivers mais recentes para este passo para tirar o máximo proveito do sistema.  

Especificações avançadas de cenário  

1.        Para iniciar o modo de avanço, selecione Set parameters for the OS adjustment. 

  

2.        Ao definir repositórios de drivers adicionais, você pode especificar como processar os drivers para o 

hardware encontrado.  

  

•           Inject all necessary drivers… Marque a caixa de seleção para forçar a injeção de todos os 

drivers para seus dispositivos a partir do (s) repositório (s) de driver (s) determinado (s), mesmo que 

haja drivers já instalados para algum hardware. Utilize esta opção se você suspeitar de qualquer driver 

instalado que não corresponde ao seu hardware.  

11.   When done, we can select it as target.   

  

  

  

  
The wizard enables to specify several driver repositories.   
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•          Keep the latest driver version. Marque a caixa de seleção para manter a última versão dos 

drivers durante a reinjeção forçada. Você pode usar essa opção somente quando a opção acima 

estiver ativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        Pouco antes do ajuste do S.O., você também poderá:  

•        Veja todos os dispositivos de hardware encontrados e seus status de drivers clicando em  . O 

assistente nomeia todos os dispositivos de acordo com a sua descrição do modelo, não um código 

alfanumérico, que é muito conveniente. Assim, você pode comparar os dispositivos listados com o 

hardware dado para se certificar de que o assistente analisou o sistema corretamente.  

•      Ao contrário do modo automático, onde apenas os dispositivos de inicialização críticos  

(Controladoras de armazenamento) sem drivers estão sendo relatados, aqui você pode ver e injetar drivers 

para placas de rede também.  

  

•         Adicione um driver para cada dispositivo que carece dele clicando no dispositivo, em seguida, navegue 

para o local desejado. O assistente, em seguida, combina o dispositivo com os drivers dentro da dada 

localização e escolhe o certo.  

  

Filter devices without drivers by clicking  
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•       Adicionar manualmente um driver para um dispositivo que não foi encontrado pelo nosso assistente 

clicando em   e em seguida, especificando o arquivo .INF necessário.  

 

  
  

 Ao selecionar um Arquivo .INF que contém vários registros de drivers para o hardware que você 

mutuamente, tenha no sistema e outro que não tenha, você pode filtrar a lista marcando a caixa de 

seleção apropriada. 
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•     Remove um driver de um dispositivo, que não foi encontrado no sistema. 

  

 

 

Virtualizando o sistema atual (P2V Copy)  
Vamos supor que você está prestes a migrar para uma plataforma de hardware totalmente nova com o mais 

recente sistema operacional disponível para ele. O sistema atual é bastante obsoleto, mas você ainda precisa de 

acesso a alguns de seus softwares. Você não quer perder tempo reinstalando o software antigo para o novo 

sistema, e você tem certeza de que a maior parte não vai funcionar de qualquer maneira. A melhor saída é 

virtualizar seu antigo sistema.  

Mas antes de começar, certifique-se estão reunidas as seguintes condições:  

•           Seu disco rígido tem espaço livre suficiente para armazenar uma imagem virtual do seu Windows 

(depende do sistema). 

•           Você tem um dos softwares de virtualização suportados. 

Para fazer um disco virtual fora de seu sistema atual, por favor faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Copy & Migration no Painel Ribbon, em seguida, selecione P2V Copy. 

  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral 

de interface para saber mais sobre o assunto. 

  

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Selecione os objetos que você precisa para virtualizar. Você está autorizado a selecionar qualquer 

combinação de discos rígidos e partições, mas não se esqueça de escolher a sua partição de sistema (Disco 

Local C: no nosso caso) para usá-lo como convidado. Caso contrário, a máquina virtual resultante não será 

iniciada. 
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4.        Especifique o sistema operacional convidado e um fornecedor de software de virtualização. Se o seu 

sistema hospeda vários sistemas operacionais Windows, o nosso assistente irá encontrar a todos e 

arrumá-los automaticamente para serem executados em um ambiente virtual. No entanto, não podemos 

garantir o arranque suave de todos os sistemas do Windows encontrados pois seus parâmetros de 

configuração podem ser incompatíveis entre si. É por isso que, adicionalmente, solicitamos que você 

especifique o sistema operacional que você gostaria de usar como convidado para configurar a máquina 

virtual para esse sistema particular. 

 
  

5.        Definir propriedades da futura máquina virtual:  

•           Virtual machine name. Por padrão o assistente pega o nome do seu sistema operacional 

convidado, que pode ser modificado, no entanto.  

•           Virtual machine version. Por favor, certifique-se de escolher uma versão que é suportada 

pelo seu software de virtualização, caso contrário você não será capaz de trabalhar com a máquina 

recém-criada. 

•           CPU number. Se o seu computador suportar multiprocessamento, selecione quantas CPUs 

que você gostaria de alocar para a máquina virtual. 

•           Memory amount. Dependendo do sistema operacional convidado o assistente calcula o 

tamanho recomendado de RAM, que pode ser modificado, no entanto. 

  
  

  

Not all vendors may be available to choose. If capacity    of one of the selected objects  
exceeds the maximum virtual disk capacity of any vendor, this vendor will be shadowed.   
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6.        Definir propriedades do disco virtual resultante (s):  

•           Propriedades disco virtual. Por padrão, o assistente define a interface mais apropriada para 

cada disco. De qualquer forma você tem a opção de alterá-la para um dos suportados pelo seu 

sistema operacional convidado. Basta clicar no botão de configuração em frente ao disco necessário 

para abrir uma janela de configuração. 

  

Aqui, além do controlador de disco necessário e tipo, você pode especificar opções adicionais 

(depende do fornecedor de virtualização selecionados):  

  

-         Size of the virtual disk. Por padrão, o assistente oferece criar um disco virtual exatamente do 

tamanho do (s) objeto (s) selecionado (s), que você pode, entretanto, redimensionar (disponíveis para 

todos os sistemas de virtualização);  

-         Resize partitions proportionally. Se você aumentou o disco virtual resultante, você pode fazer o 

assistente proporcionalmente alterar o tamanho das partições mantendo sua ordem relativa intacta 

(disponíveis para todos);  

-         Create a split disk. Você pode escolher se vai cortar automaticamente a imagem virtual resultante 

em arquivos de 2 GBs ou não (disponível para VMware apenas);  

-         Pre-allocate all disk space. Você pode escolher se deseja pré-alocar todo o espaço do futuro disco 

virtual, ou fazê-lo de forma dinâmica (não disponível para VMware ESX e Oracle VirtualBox). 

  

 
   

  
The maximum limit you can downsize the virtual disk is the capacity of its first partition.   
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•           Drivers de Controladoras de disco. Se mudar o controlador de disco padrão, por favor, esteja 

preparado para fornecer drivers para ele na próxima página.  

 
  

7.        Especifique um nome de arquivo para a máquina virtual e sua localização. Por padrão, o assistente 

verifica todos os discos locais por espaço livre disponível e escolhe o local mais adequado, tendo em conta 

a capacidade total de todos os discos virtuais dentro da máquina virtual. 

  

8.        Conclua o assistente e, em seguida, aplicar as alterações pendentes.  

A virtualização do sistema a partir da sua imagem de backup (P2V Restore)  
Vamos assumir que seu sistema tenha sido danificado como resultado de uma falha de hardware. Você percebe 

que é bastante obsoleto e é quase impossível para substituir os dispositivos de hardware danificados. A migração 

para uma nova plataforma de hardware parece ser a melhor saída, se não fosse por uma coisa - você ainda precisa 

de acesso ao seu software, mas você sabe com certeza que a maior parte não vai funcionar na nova plataforma. 

Felizmente você tem uma imagem de backup do seu sistema antigo feito com software de Paragon - que é apenas 

o suficiente para a sua virtualização. 

Antes de começar, certifique-se estão reunidas as seguintes condições:  

•           Você tem uma imagem de backup do seu sistema antigo. 

•           Você tem espaço livre suficiente para armazenar uma imagem virtual de seu sistema antigo 

(depende do sistema). 

•           Você tem um dos softwares de virtualização suportados. 

  

O assistente P2V Restore só pode trabalhar com recipientes virtuais (pVHD, VHD, 

VHDX, VMDK). O formato antigo PBF já não é suportado. 

  

Para restaurar um sistema Windows a partir de um backup diretamente para um ambiente virtual, por favor, faça 

o seguinte:  

1. Clique na guia Copy & Migration no Painel Ribbon, em seguida, selecione P2V Restore. 

  

 Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto.   

  

2. Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar. 

  

  

  

  

Our program supports injection of drivers delivered in .iso or .flp images, so you can for  

 instance download and inject drivers for the BusLogic controller from the VMware website.   
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3.        Na página Browse for Archive, especifique o recipiente virtual requerido:  

•           Ao clicar no link Switch to Archive List View, você pode ver uma lista das imagens contidas 

no banco de dados Archive (se houver). 

  

Para obter uma imagem clara sobre as propriedades da imagem requerida, basta clicar sobre ela e a 

seção abaixo irá (ou seja, Archive File Details) exibir uma breve descrição.  

  

   

•           Ao clicar no link Switch to File View, você pode encontrar a imagem necessária na janela do 

navegador. A seção abaixo (ou seja Archive File Details) também irá exibir uma breve descrição da 

imagem selecionada.  

 
  

  

  

  
To  know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties    chapter.   

  
To know more on the subject, please consult the  Viewing Image Properties    chapter.   
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4.        Selecione os objetos que você precisa para virtualizar. Você está autorizado a selecionar qualquer 

combinação de discos rígidos e partições, mas não se esqueça de escolher a sua partição de sistema (Disco 

Local C: no nosso caso) para usá-lo como convidado. Caso contrário, a máquina virtual resultante não será 

iniciada. 

  

5.        Especifique o sistema operacional convidado e um fornecedor de software de virtualização. Se o 

backup selecionado contém vários sistemas operacionais Windows, o nosso assistente irá encontrá-los 

todos e corrigir automaticamente para ser executado em um ambiente virtual. No entanto, não podemos 

garantir o arranque suave de todos os sistemas do Windows encontrados já que seus parâmetros de 

configuração podem ser incompatíveis uns com os outros. É por isso que, adicionalmente, solicitamos que 

você especifique o sistema operacional que você gostaria de usar como convidado para configurar a 

máquina virtual para esse sistema particular. 

 
  

6.        Definir propriedades do futuro máquina virtual:  

•           Virtual machine version. Por favor, certifique-se de escolher uma versão que é suportada pelo seu 

software de virtualização, caso contrário você não será capaz de trabalhar com a máquina recém-criado. 

•           Virtual machine name. Por padrão o assistente pega o nome do seu sistema operacional 

convidado, que pode ser modificada, no entanto.  

  

  

  

Not all vendors may be available to choose. If capacity of one of the selected objects  

exceeds the maximum virtual disk capacity of any vendor, this vendor will be shadowed.   
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•           CPU number. Se o seu computador suportar multiprocessamento, selecione quantas CPUs que você 

gostaria de alocar para a máquina virtual. 

•           Memory amount. Dependendo do sistema operacional convidado o assistente calcula o tamanho 

recomendado de RAM, que pode ser modificada, no entanto. 

 
  

7.        Definir propriedades do(s) disco(s) virtual(ais) resultante (s):  

•           Propriedades do disco virtual. Por padrão, o assistente define a interface mais apropriada para 

cada disco. De qualquer forma você tem a opção de alterá-la para uma das suportadas pelo seu 

sistema operacional convidado. Basta clicar no botão de configuração em frente ao disco necessário 

para abrir uma janela de configuração. 

  

Aqui, além da controladora de disco necessária e tipo, você pode especificar opções adicionais 

(depende do fornecedor de virtualização selecionado):  

  

  
  

  

If the selected version does not officially support the guest OS, you will be notified and  
 prompted to select another one.   
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-         Size of the virtual disk. Por padrão, o assistente oferece para criar um disco virtual 

exatamente o tamanho do objeto selecionado (s), que você pode redimensionar, no entanto 

(disponíveis para todos);  

-         Resize partitions proportionally. Se você converter o disco virtual resultante, você pode 

fazer o assistente proporcionalmente alterar o tamanho das partições mantendo sua ordem 

relativa intacta (disponíveis para todos);  

-         Create a split disk. Você pode escolher se vai cortar automaticamente a imagem virtual 

resultou em arquivos de 2 GBs ou não (disponível para VMware apenas);  

-         Pre-allocate all disk space. Você pode escolher se deseja pré-alocar todo o espaço do 

futuro disco virtual, ou fazê-lo de forma dinâmica (não disponível para VMware ESX e Oracle 

VirtualBox). 

 

 
  

•           Drivers de Controladoras de disco. Se mudar o controlador de disco padrão, por favor, esteja 

preparado para fornecer drivers para ele na próxima página.  

 
  

8.        Especifique um nome de arquivo para a máquina virtual e sua localização. Por padrão, o assistente 

verifica todos os discos locais a procura de espaço livre disponível e escolhe o local mais adequado, tendo 

em conta a capacidade total de todos os discos virtuais dentro da máquina virtual. 

  

9.        Conclua o assistente e, em seguida, aplicar as alterações pendentes.  

 

Criando um disco virtual vazio (Criar VD)  
Para criar um disco virtual vazio, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Copy & Migration no Painel de fita, em seguida, selecione Create Virtual Disk. 

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Selecione Create an empty virtual disk. 

  

  

  

Our program supports injection of drivers delivered in .iso or .flp images, so you    can for  

instance download and inject drivers for the BusLogic controller from the VMware website.   

  
The maximum limit you can downsize the virtual disk is the capacity of its first partition.   



264  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

  

4.        Especifique um fornecedor de software de virtualização.  

  

5.        Definir uma versão da máquina virtual e propriedades do disco virtual resultante (s):  

  

-           Disk controller and type. Por padrão, o assistente define a interface mais apropriada para cada 

disco. De qualquer forma você tem a opção de alterá-la para uma das suportadas pelo seu sistema 

operacional convidado. Se mudar o controlador de disco padrão, por favor, esteja preparado para 

fornecer drivers para ele na próxima página. 

-           Size of the virtual disk. Por padrão, o assistente oferece para criar um disco virtual exatamente 

do tamanho do objeto selecionado (s), que você pode redimensionar, no entanto (disponíveis para todos);  

-           Resize partitions proportionally. Se você converter o disco virtual resultante, você pode fazer o 

assistente proporcionalmente alterar o tamanho das partições e manter sua ordem relativa intacta 

(disponíveis para todos);  

-           Create a split disk. Você pode escolher se vai cortar automaticamente a imagem virtual resultante 

em arquivos de 2 GBs ou não (disponível para VMware apenas);  

-           Pre-allocate all disk space. Você pode escolher se deseja pré-alocar todo o espaço do futuro 

disco virtual, ou fazê-lo de forma dinâmica (não disponível para VMware ESX e Oracle VirtualBox). 
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6.        Especifique um nome de arquivo para o disco virtual resultou e sua localização.  

  

7.        Conclua o assistente e, em seguida, aplicar as alterações pendentes.  

 

Fazendo com que o backup do Windows Vista e posterior seja inicializável em hardware virtual (P2V Adjust OS)  
Como você provavelmente sabe, o Windows Vista e sistemas operacionais posteriores da Microsoft incluem uma 

ferramenta built-in de recuperação de desastres, o que permite criar imagens de backup do sistema operacional 

Windows em um formato .vhd (Virtual Hard Disk), usado agora pela Microsoft Virtual PC/Server/Hyper-V, e Oracle 

VirtualBox. Infelizmente você não pode simplesmente tomar este tipo de backup para executar o Sistema 

Operacional Windows em um ambiente virtual - não será iniciado. Podemos ajudá-lo com este problema 

impertinente. Nosso assistente P2V Adjust OS pode corrigir o sistema operacional Windows dentro de um 

backup de imagem .vhd. de acordo com o fornecedor de virtualização especificado para deixá-lo arrancar e 

trabalhar com o seu Windows em hardware virtual. 

Para fazer uma imagem de backup Windows .vhd, inicializar em um ambiente virtual, por favor, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Copy & Migration no Painel Ribbon, em seguida, selecione P2V Adjust. 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral de interface 

para saber mais sobre o assunto. 

  

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Navegue para a imagem de backup .vhd necessária de seu Windows.  

  

  

The number of options to modify depends on the selected virtualization vendor.   

  

The maximum limit you can downsize the virtual disk is the capacity of its first p artition.   
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4.        O nosso assistente irá detectar uma versão do sistema operacional Windows dentro da imagem e 

oferecer para especificar um fornecedor de software de virtualização. No presente momento, o formato 

.vhd é suportado pelo Microsoft Virtual PC/Server/Hyper-V, a Oracle VirtualBox, VMwareWorkstation, 

VMware Fusion e VMware ESX. Nós escolhemos o último.  

  

5.        Definir propriedades da futuro máquina virtual:  

•           Virtual machine version. Por favor, certifique-se de escolher uma versão que é suportada pelo seu 

software de virtualização, caso contrário você não será capaz de trabalhar com a máquina recém-criada. 

•           Virtual machine name. Por padrão o assistente pega o nome do seu sistema operacional 

convidado, que pode ser modificado, no entanto.  

•           CPU number. Se o seu computador suportar multiprocessamento, selecione quantas CPUs que você 

gostaria de alocar para a máquina virtual. 

•           Memory amount. Dependendo do sistema operacional convidado o assistente calcula o tamanho 

recomendado de RAM, que pode ser modificado, no entanto. 

 
  

6.        Definir propriedades do disco virtual resultante (s):  

•           Virtual disk properties. Por padrão, o assistente define a interface mais apropriada para cada 

disco. De qualquer forma você tem a opção de alterá-la para um dos suportados pelo seu sistema 

operacional convidado. Basta clicar no botão de configuração em frente ao disco necessário para abrir 

uma janela de configuração. 

  

  

  

If the selected version does not officially support the guest OS, you will be notified and  

prompted to select another one.   
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Aqui, além do controlador de disco necessária e tipo, você pode especificar opções adicionais 

(depende do fornecedor de virtualização selecionados):  

  

-         Size of the virtual disk. Por padrão, o assistente oferece para criar um disco virtual 

exatamente o tamanho do objeto selecionado (s), que você pode redimensionar, no entanto 

(disponíveis para todos);  

-         Resize partitions proportionally. Se você converter o disco virtual resultante, você pode 

fazer o assistente proporcionalmente alterar o tamanho das partições mantendo sua ordem 

relativa intacta (disponíveis para todos);  

-         Create a split disk. Você pode escolher se vai cortar automaticamente a imagem virtual 

resultante em arquivos de 2 GBs ou não (disponível para VMware apenas);  

-         Pre-allocate all disk space. Você pode escolher se deseja pré-alocar todo o espaço do 

futuro disco virtual, ou fazê-lo de forma dinâmica (não disponível para VMware ESX e Oracle 

VirtualBox). 

  

 
   

•           Controladores de disco. Se mudar o controlador de disco padrão, por favor, esteja preparado 

para fornecer drivers para ele na próxima página.  

 
  

7.        Especifique um nome de arquivo para a máquina virtual e sua localização. Por padrão, o assistente 

verifica todos os discos locais para espaço livre disponível e escolhe o local mais adequado, tendo em 

conta a capacidade total de todos os discos virtuais dentro da máquina virtual. 

  

8.        Conclua o assistente e, em seguida, aplicar as alterações pendentes.  

  
  

  

Our program supports injection of drivers delivered in .iso or .flp images, so you can for  
instance download and inject drivers for the BusLogic controller from the VMware website.   

  
The maximum limit you can downsize the virtual disk  is the capacity of its first partition.   
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Conectar um disco virtual (Connect VD)  
Você tem a opção de conectar um disco virtual de um dos tipos suportados diretamente para o nosso programa 

como se fosse um disco físico comum, de modo a abrir enormes possibilidades: 

•           Trocar dados entre o seu ambiente físico e o virtual através Volume Explorer (importação de dados 

apenas) ou File Transfer Wizard (dados de importação e exportação). A maneira que nós oferecemos é 

muito mais fácil e mais rápida, a medida de que você não precisa de uma pasta compartilhada VM, a rede 

ou o freqüentemente lento arrastar e soltar;  

•           Importar dados de um disco pai virtual a um dos seus instantâneos; 

•           Realizar o particionamento da unidade (criar, formatar, apagar, mover, redimensionar, etc.);  

•           Modificar os atributos da partição (Active flag, Hidden flag, Volume Label, etc.);  

•           Clonar uma partição ou um disco rígido inteiro; 

•           Editar/Visualizar setores, e muitos mais. 

Conexão direta  

1.        Clique na guia Copy & Migration no Painel Ribbon, em seguida, selecione Connect a Virtual Disk.  

2.        No diálogo aberto clique na guia Local VD, em seguida, procure o disco virtual necessário. Você pode 

conectar um disco virtual de um disco local, uma unidade flash, um compartilhamento de rede mapeada, ou 

CD/DVD/BD. Ao selecionar um dos discos virtuais suportados, você verá informações detalhadas sobre ele 

abaixo.  

 

Embora você tenha permissão para mapear um compartilhamento de rede para a conexão de um 

disco virtual, não recomendamos devido ao desempenho modesto, especialmente quando você 

precisa realizar o particionamento da unidade.  

 Os discos virtuais conectados a partir de CD/DVD/BD estarão disponíveis somente para leitura. 

 Todos os discos virtuais conectadas recentemente ficam em uma lista especial, que pode ser visto 

clicando na guia " Recent virtual disks " (inativo inicialmente). Basta selecionar um disco que você já 

tenha trabalhado com, e, em seguida, clique em "Connect" para a conexão rápida. 
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3.        Por padrão, o disco virtual selecionado será conectado no modo de leitura/gravação até que você o 

desconecte ou saia do programa. Existem várias opções auxiliares, no entanto, que podem ajudar em 

situações particulares:  

  

•           Connect disk at the program start para ter o disco virtual conectado automaticamente a 
cada início do programa. 

•           Connect disk as read-only para proibir modificação dos dados no disco virtual. 

•           Non-destructive connect. É um modo especial de leitura/gravação, quando todas as 
alterações no disco conectado estão sendo salvas em um snapshot, proporcionando assim total 
segurança para o conteúdo do disco original. Se necessário, esse instantâneo pode ser fundido 
posteriormente com seu disco pai usando ferramentas padrão do fornecedor de software de 
virtualização. 

  

Se a escolha de conexão for no modo de somente leitura, a conexão não destrutiva 

será desativada e vice-versa.  

 Desde que instantâneos da Oracle VirtualBox não são suportadas, a conexão não-

destrutivo não está disponível para discos .vdi.   

  

4.        Clique em Connect para realizar a operação. O disco virtual selecionado estará disponível no mapa 

do disco, como se fosse um disco físico comum. 

Limitações:  

•           Um disco virtual aberto para gravação com uma ferramenta de terceiros (por exemplo, sendo usado 
por uma máquina virtual) não será conectado, já que a escrita paralela assíncrona para o arquivo de disco 
provavelmente irá resultar em corrupção de dados; 

•           Um disco virtual aberto para leitura com uma ferramenta de terceiros (por exemplo, é um disco pai 
VMware, cujo snapshot está sendo usado por uma máquina virtual) será aberto somente para leitura com 
a notificação correspondente; 

•           Uma conexão dupla de disco é proibida. 

  

Reparticionar um disco virtual  
Vamos supor que você tem várias partições em um disco virtual. Depois de instalar uma série de aplicativos que 

consomem recursos e atualizações do sistema a partição do sistema começou a sofrer com a falta de espaço livre. 

Mas uma partição adjacente tem uma abundância de espaço redundante. Isso é apenas o suficiente para fazer 

com que a partição do sistema não sofra mais.  

Para aumentar o tamanho de uma partição de sistema, tendo o espaço não utilizado de uma partição adjacente, 

por favor, faça o seguinte:  

1.        Conecte o disco virtual necessário para o nosso programa. 
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2.        Selecione-o no mapa do disco.  

  

3.        Botão direito do mouse na partição do espaço de doadores, em seguida, selecione Move/Resize 

Partition…  

 

  

  

  

In case you’ve got more than two partitions on the disk, and the required space donor is  

not adjacent to  the system partition, you can still use this scenario by consecutively  

redistributing free space between all partitions involved in the operation.   
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4.   No diálogo aberto, arraste e solte a borda esquerda da partição para a direita para liberar a quantidade 

necessária de o espaço livre (exibido em aqua-verde). Você também pode fazê-lo manualmente, digitando o 

tamanho exato de espaço livre.  

 

  

5.        Agora você tem um bloco de espaço livre para adicionar à partição do sistema.  

  

6.        Botão direito do mouse na partição do sistema, em seguida, selecione Move/Resize Partition…  
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7.        Na caixa de diálogo aberta desloque a borda direita da partição para o lado direito, aumentando 

assim o seu tamanho.  

  

8.        Aplique todas as alterações introduzidas. Por padrão, o programa funciona no modo virtual de 

execução, assim você terá que confirmar todas as operações para permitir que o programa as realize. Para 

fazer isso, basta clicar no botão Aplicar no Virtual Operations Bar.  

9.        Quando terminar, desconecte o disco virtual ou fechar o nosso programa.  

Troca de dados entre ambientes físicos e virtuais  
Vamos supor que você precisa importar uma grande quantidade de dados de um de seus discos virtuais. A melhor 

saída é usar nosso programa, pois ele pode ajudá-lo a fazer isso sem inicializar o ambiente virtual e as outras 

ações típicas para esta tarefa. 

Para importar dados de um ambiente virtual, por favor faça o seguinte:  

1.        Conecte o disco virtual necessário para o nosso programa. 

2.        Clique Tool Button, em seguida, selecione File Transfer Wizard. 
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3.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

4.        Selecione um disco onde os dados necessários são armazenados a partir da lista suspensa no painel 

direito da janela. Você pode encontrá-lo entre partições físicas, já que um disco virtual conectado não 

pode ter uma letra de unidade atribuída.  

 
  

5.        Selecione os arquivos que deseja copiar e colocá-los para área de transferência, pressionando o 

botão de seta para a esquerda. Clique em Next para continuar. 

  

6.        Selecione o item Save data to local/network drives. Clique em Next para continuar. 

  

7.        Especifique o local exato para copiar os dados para.  

  

  

  

To easily find the required  disk, please use its volume label or sequence   number as a check  

point.   
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8.        Conclua o assistente para realizar a operação.  

Cópia de dados de um disco virtual pai para um de seus instantâneos  
Vamos supor que você tem uma máquina virtual com vários snapshots. Você precisa copiar alguns dados de 

imagem de um pai a um dos seus snapshots. Você não pode simplesmente reverter para a imagem pai, que você 

não quer perder os últimos dados do snapshot, por isso, a melhor saída é copiar os dados necessários a partir da 

imagem principal para o instantâneo. 

Para copiar dados de imagem de um pai a um dos seus instantâneos, por favor, faça o seguinte:  

1.        Conecte o disco instantâneo necessário para o nosso programa. 

2.        Conecte seu disco pai para o nosso programa.Vai ser conectado somente para leitura.  

3.        Copie os dados desejados do disco pai para o instantâneo. 

4.        Desconecte os discos virtuais ou fechar o programa.  

Migrando de um ambiente virtual para outro (V2V)  
Vamos supor que você está disposto a mudar para outro fornecedor de software de virtualização (por exemplo, a 

partir do Microsoft Virtual PC para VMware Workstation). A única coisa que o impede disso é um monte de 

máquinas virtuais do MS PC Virtual, que não são totalmente compatíveis com VMware Workstation. Não se 

preocupe, nós podemos ajudá-lo.  

  

 
  

Para fazer uma máquina virtual de um fornecedor a partir de uma máquina virtual existente de outro fornecedor, 

por favor faça o seguinte:  

1.        Conecte todos os discos virtuais da máquina virtual requerida para o nosso programa. 

2.        Conclua o Assistente de cópia P2V. Não se esqueça de selecionar todos os discos virtuais como 

objetos de virtualização.  

Como resultado, você vai ter duas máquinas virtuais que contêm o mesmo ambiente virtual, mas de diferentes 

fornecedores. Agora você pode excluir o original para liberar algum espaço livre.  

  

Before you start, please make sure you’ve got enough free space to accomplish the  

operation.   
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Migrando de um ambiente virtual para físico (V2P)  
Vamos supor que o PC de mesa foi danificado a poucos meses atrás. Felizmente, você teve seu sistema 

virtualizado pouco antes da tragédia. Tendo um laptop à disposição, você continua trabalhando com o sistema de 

desktop em um ambiente virtual por um tempo, enquanto verifica o mercado para uma substituição. Para 

resumir, você tem um PC desktop novíssimo sendo entregue à sua porta - é tempo para uma pequena operação 

V2P. Nosso programa pode ajudá-lo a fazer isso.  

Antes de começar, certifique-se estão reunidas as seguintes condições:  

•           Você tem drivers para o novo hardware pronto para usar, não zipado ou em arquivos .exe. 

•           Você tem acesso ao disco virtual a partir do seu PC desktop. Você pode tê-lo localmente, em 

armazenamento externo, ou um compartilhamento de rede. 

Para migrar de um ambiente virtual para física, por favor, faça o seguinte:  

1.        Inicie o computador a partir da mídia WinPE. 

2.        Conecte o disco virtual necessário para o nosso programa. 

3.        Copie o disco virtual conectado ao seu disco físico do jeito que ele é feito com discos físicos. 

4.        Botão direito do mouse no disco virtual, em seguida, selecione Disconnect Virtual Disk. 

5.        Complete o P2P Adjust OS Wizard. 

Migrando um vhd Windows 7  
Vamos supor que você precisa fazer o seu Windows 7 contido em um arquivo .vhd iniciar-se em outro 

computador. Você copiou o disco virtual, adicionou informações sobre ele para o menu de inicialização BCD, em 

seguida, tentou iniciar o sistema operacional, mas sem sucesso - seu Windows vai dar BSOD (Blue Screen of 

Death) com o código de erro 0x000007B. Podemos ajudá-lo com este problema impertinente.  

Para fazer uma imagem .vhd do Windows 7 arrancar em hardware diferente, faça o seguinte:  

1.        Inicie o computador a partir da mídia WinPE. 

2.        Conecte o disco virtual necessário para o nosso programa. 

3.        Complete o P2P Adjust OS Wizard. 

Utilização do disco rígido  
Para destruir de forma irreversível todas as informações no disco, sem qualquer possibilidade de recuperar e 

dessa maneira fornecer o nível máximo de segurança, por favor, faça o seguinte:  

1.        Clique na guia Partitioning no Painel Ribbon, em seguida, selecione Wipe Disk or Partition. 

  

Há outras maneiras de iniciar-se esta função, por favor consulte o capítulo Visão geral 

de interface para saber mais sobre o assunto. 

  

2.        Na página Bem-vindo do assistente, clique no botão Avançar.  

3.        Selecione um disco rígido, os dados de que você quer apagar.  
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4.        Na página Wipe Mode, selecione wipe out all the data para destruir irreversivelmente todas as 

informações no disco.  

  

5.        Na página Wipe Method selecione um algoritmo de apagamento de dados específico ou opte por 

criar um personalizado (no nosso caso nós preferimos usar um padrão militar certificadas).  

  

  

 
   

6.        A próxima página do assistente permite obter informações detalhadas sobre o algoritmo selecionado, 

escolha se deseja realizar a verificação dos dados residual ou não especificando a percentagem de 

sectores à verificar e estime o tempo necessário para realizar a operação.  

  

  
The list of supported military and government standards may vary for your    product.   



277  

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. All rights reserved.  

Ao marcar a caixa de seleção Set wipe stamp você faz o assistente adicionar ao MBR do dispositivo de 

armazenamento limpo, informações do programa de limpeza utilizado, algoritmo, número de série do 

aparelho, limpe status, ID do sistema (obtido através de WMI), etc. Assim, ao tentar a inicialização a partir 

deste armazenamento, você será notificado como e quando esse armazenamento foi apagado. Por favor, 

note que esta opção só está disponível para limpeza de discos inteiros.  

   

7.        Reveja todos os parâmetros da operação e modificá-los, se necessário.  

  

8.        Conclua o assistente e, em seguida, aplicar as alterações pendentes.  

 

 

Cenários extras para WinPE  
  

 Utilize Recovery Media Builder para preparar ambientes de recuperação da Paragon 

em CD/DVD, flash, ou em uma ISO-imagem.  

  

Adicionando drivers específicos  
O ambiente de recuperação baseado WinPE oferece excelente suporte de hardware. De qualquer forma você tem 

a opção de adicionar drivers para o hardware específico com um diálogo útil.  

Para adicionar drivers para o hardware específico, por favor, faça o seguinte:  

1.        Clique Load Drivers.  

2.        No diálogo aberto, navegue para um arquivo .INF do pacote de driver necessário localizado em um 

disquete, disco local, CD/DVD ou um compartilhamento de rede. Em seguida, clique no botão Open para 

iniciar a operação 
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3.        Você será notificado sobre a realização bem sucedida da operação. Clique em Yes para carregar 

outro driver ou No para fechar o diálogo. 

 
  

Configuração de rede  
Se a sua rede local tem um servidor DHCP, uma conexão de rede será configurada automaticamente assim que o 

ambiente de recuperação WinPE foi iniciado. Caso contrário, você terá que fazê-lo manualmente com um diálogo 

útil, fornecendo um endereço IP, uma máscara de rede, gateway padrão, etc. Além disso, com sua ajuda você 

pode facilmente mapear compartilhamentos de rede.    

  

  

  

The WinPE     recovery environment can either     be   32 -   or 64 - bit ,  so are to be  drivers for  

injection.   

  

  

  
To know how to map a network share, please consult the  Configuring   network   scenario.   
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Para configurar manualmente uma conexão de rede e mapear um compartilhamento de rede, por favor, faça o 

seguinte:  

1.        Clique em Setup Network. 

2.        Na caixa de diálogo aberta fornecer um endereço IP, uma máscara de rede, gateway padrão, etc. 

para o seu dispositivo de rede.  

  

3.        Clique na guia Network drivers para mapear um compartilhamento de rede. 

  

4.        Clique Map Network Drive e forneça todas as informações necessárias para mapear um 

compartilhamento de rede na caixa de diálogo aberta: 

  

•           Clique no botão padrão de procura [...] para navegar para o compartilhamento de rede 

requerido ou insira um caminho manualmente para isso;  

•           Defina uma letra da lista suspensa de letras de unidade disponíveis; 
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•           Clique no botão Connect as user no pé da página de diálogo para especificar um nome de 

usuário e senha para acessar o compartilhamento de rede selecionado, se necessário. 

Ao clicar em Disconnect Drive…  você pode excluir um compartilhamento de rede existente, se 

necessário. 

5.        Clique na guia Network identification para alterar um nome de rede do seu computador (gerado 

automaticamente) e um nome de grupo de trabalho. 

  

6.        Por padrão, o assistente salva todas as configurações de rede no arquivo netconf.ini localizado na 

unidade RAM WinPE, assim, ele só estará disponível até que você reinicie o computador. No entanto, você 

pode configurar apenas uma vez o seu dispositivo de rede e, em seguida, salvar esse arquivo para algum 

outro destino, por exemplo, uma unidade local, e desta forma evitar reconfiguração constante, apenas 

fornecendo um caminho para ele. Então Clique em Save to file para salvar o arquivo netconfig.ini para o 

destino desejado. 

Solução de problemas de rede  

O configurador de rede inclui um utilitário traceroute/ping que permite obter informações detalhadas sobre rotas 

particulares e medir os atrasos de trânsito de pacotes através de uma rede Internet Protocol (IP). Assim, com a 

sua ajuda, você pode facilmente rastrear os nós problemáticos.  

1. Se você precisa executar ping em algum host da rede, selecione Ping, em seguida, digite o endereço IP 

ou o seu nome. Clique em Start quando estiver pronto. 

  

•           Ping the specified host until stopped. Marque a opção de fazer ping no host escolhido 

por tempo indeterminado;  

•      Resolve addresses to hostnames. Marque a opção de exibir nomes de host em vez de 

endereços IP.  

•           Number of echo requests to send. Por padrão, o utilitário envia 4 pedidos de eco, que 

você pode, no entanto, modificar. 
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2. Se você precisa traçar uma rota para algum host da rede, selecione Trace route, em seguida, digite o 

endereço IP ou o seu nome. Clique em Start quando estiver pronto. 

  
•           Do not resolve addresses to hostnames. Marque a opção para exibir os endereços IP no lugar de 

nomes.  

•           Maximum number of hops to search for target. Por padrão, o utilitário passa por um máximo de 

30 saltos para buscar o host de destino, que você pode, no entanto, modificar. 

•           Wait timeout milliseconds for each reply. Por padrão, o utilitário aguarda 4 segundos para cada 

mensagem de resposta de eco. Se não for recebido dentro do tempo limite, um asterisco (*) é exibido.  

Salvando arquivos de log  
O programa permite simplificar o procedimento de envio de pedidos de suporte à Equipa de Suporte Paragon. Em 

caso de dificuldades com a manipulação do programa, você, com a ajuda desta mesma função, pode abordar os 

engenheiros de suporte da empresa e fornecer-lhes todas as informações necessárias, tais como o layout do 

disco, operações realizadas, etc., a fim de combater o problema encontrado. Informações desse tipo são 

armazenados em arquivos de log.  

Para preparar um pacote de arquivos de log, por favor, faça o seguinte:  

1.        Clique em Log Saver. 

2.        Forneça um endereço de e-mail usado para registrar o produto, em seguida, dar uma descrição 

detalhada sobre o problema encontrado nos campos de texto correspondentes. Por favor, não se 

preocupe - nós respeitamos a sua privacidade, de modo que nenhum de seus dados confidenciais serão 

expostos. Este utilitário somente coleta logs de operação do programa para ajudar a nossa equipe de 

suporte encontrar e resolver o seu problema. Clique em Next para continuar. 
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3.        Procure o local desejado para o pacote de arquivos de log ou forneça manualmente um caminho 

completo para ele. Clique em Save para iniciar a operação. 

 
   

Como trabalhar com Volumes Bitlocked  
Nosso produto permite realizar uma série de operações em volumes criptografados pelo Windows BitLocker, mas 

apenas quando eles estão desbloqueados. Até então os volumes bloqueados serão reconhecidos na interface do 

programa como "Não formatado '. Você pode desbloquear este tipo de volumes apenas através de instalações do 

Windows-nativos:  

•           Interface gráfica do usuário para Windows, 

•           manage-bde ferramenta de linha de comando do Windows e da mídia de recuperação WinPE. 

Vamos ver como desbloquear um volume criptografado pelo BitLocker no Windows e da mídia de recuperação 

WinPE.  

  

  
This function is also available under Windows.   

  

  

Log files do not contain any confidential   information on the operating system settings or  

the user documents.   
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No Windows  
1.        Inicialmente temos um volume de dados bitlocked F:, exibido como um volume sob bloqueio no 

Windows Explorer. 

  

Se for para o principal lançador de nosso programa agora (Open Advanced Interface), este volume 

será detectado como "Não formatado ', portanto nenhuma operação de backup, restauração ou cópia 

estará disponível para ele. 

  

2.        Para desbloqueá-lo, por favor clique com o botão direito do mouse sobre o volume correspondente 

no Windows Explorer, selecione Unlock Volume… ou utilize a opção correspondente do lançador 

principal (Partition > Unlock Volume). 

  

Há outras maneiras de desbloquear um volume criptografado pelo BitLocker. Para obter 

mais informações, consulte a documentação fornecida pela Microsoft.  

  

3.        Digite uma senha de desbloqueio.  

  
4.        Como resultado, o volume deve ser desbloqueado.  
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Se for para o principal lançador de nosso programa agora (Open Advanced Interface), o volume será 

corretamente detectada e ficará disponível para a operação. 

 
  

Em WinPE  
1.        Inicie o computador a partir da mídia de recuperação WinPE.  

  

Para inicia automaticamente a partir da mídia de recuperação, por favor verifique se o 

BIOS on-board está configurado para arrancar a partir de CD/USB primeiro. 

  

2.        Vá para a seção Security and BitLocker Encryption, em seguida, selecione List of Volumes. 

3.        Defina volumes criptografados por BitLocker (será detectado como 'Desconhecido'). Se tiver vários 

volumes bitlocked (apenas nosso caso), você pode localizar o volume exigido pelo seu tamanho. 

  

Se for para o principal lançador de nosso programa agora (Open Advanced Interface), você pode ver 

todos os volumes desconhecidos detectados como "Não formatado", exatamente como era no Windows. 

 
  

4.        Feche a caixa de diálogo, selecione Unlock Encrypted Volumes. 

  

  

  
Drive letters in Windows and WinPE may differ, so please do not use them as identifiers.   

  
  

  

The same action can also be accomplished through the ‘manage - bde’ command   line tool.  
For more information, please consult the next scenario.   
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5.        Use exemplos fornecidos e gramática para desbloquear o volume necessário. Se você quiser ver 

todos os comandos da ferramenta manage-bde, execute-o com o parâmetro '-help' (manage-bde -help). 

  

Como você pode ver na imagem acima, estamos tentando desbloquear o volume E: fornecendo um 

caminho para a chave correspondente recuperação (recoverykey.bek), que é colocado no sistema 

Reservado (volume C:). 

  

 A mesma caixa de diálogo também pode ser chamada a partir do lançador principal 

(botão direito do mouse no volume necessário, em seguida, selecione 'Volume Unlock ").  

   

6.        Como resultado, o volume deve ser desbloqueado.  

  

Se for para o lançador principal de nosso programa agora (Open Advanced Interface), o volume será 

corretamente detectada e ficará disponível para a operação. 
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Solucionador de problemas  
Aqui você pode encontrar respostas para as perguntas mais frequentes que podem surgir durante o uso do programa.  

1.        Tento executar uma operação, mas o programa alega minha partição está em uso e sugere reiniciar o 

computador.  

Há um certo número de operações que não pode ser realizada enquanto a sua partição está em uso (ou bloqueado 

em outras palavras). Por favor, concorda em reiniciar a máquina para fazer o programa realizar a operação em 

um modo de inicialização especial. 

2.        Eu corro uma operação e reiniciar a máquina, conforme necessário, mas apenas inicializa de volta para o 

Windows sem realizar a operação.  

Por favor, execute 'chkdsk / f' para a partição em questão.  

3.        Eu não posso criar uma nova partição no disco.  

Pode haver um número de razões para isto:  

•           O programa não pode criar uma nova partição em um disco dinâmico. 

•           O programa permite a criação de novas partições somente dentro de blocos de espaço não particionado. Ele 

não pode converter um espaço livre de uma partição existente para uma nova partição.  

4.        Eu não posso copiar uma partição.  

Pode haver um número de razões para isto:  

-   O disco de origem ou de destino que você selecionar é um disco dinâmico; 

-   4 partições primárias (ou três partições primárias e uma estendida uma) já existem no disco de destino. 

5.        Eu preciso copiar uma partição. Mas ao escolher um lugar para fazer uma cópia, eu sempre chegar um sinal 

círculo cruzado não importa qual partição é selecionado.  

O programa permite copiar uma partição só para um bloco de espaço não particionado. Se você não tem um bloco 

de espaço livre no disco rígido, por favor, apague ou reduzir uma partição existente para realizar a operação. 

6.        Eu não posso fazer qualquer coisa com a minha unidade flash USB. Eu recebo um sinal círculo cruzado ao 

tentar selecionar qualquer área do mesmo.  

Algumas unidades flash USB não tem o MBR (Master Boot Record), que é a causa do seu problema. Para corrigir o 

problema, por favor usar a função de atualização MBR do nosso programa ou "fixmbr" do disco de instalação do 

Windows para escrever um código padrão para a unidade de flash. 

7.        Ao tentar fazer backup de meu sistema, o programa pede para reiniciar o computador.  

O mais provável é o modo de Processamento de Hot está desativado. Por favor, ativá-la nas configurações do 

programa.  

8.        Ao fazer backup de uma partição com o modo de VSS (Volume Shadow Copy Service), o programa lança "VSS 

não pôde ser iniciado por volume processado".  

Muito provavelmente você tenta fazer backup de uma partição FAT32, que não é suportado pelo VSS. Por favor use 

o modo de Paragon Hot Processing vez.  

9.        Eu não posso fazer backup de meu disco rígido para um disco rígido externo. Uma vez iniciada, a operação é 

abortada com o seguinte erro: gestão Hard Disk, 0x1100a Código de erro. O que está errado aqui?  

O problema é que o serviço Microsoft VSS é definido como o modo de Processamento de Hot padrão no programa. 

Mas este serviço não foi iniciado no seu WindowsXP / Windows2003 / Vista. Por favor, inicie este serviço (clique 
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direito em Meu Computador> Gerenciar> Serviços> encontrar o Microsoft Volume Shadow Copy Service e 

torná-la ativa. Defina também para iniciá-lo automaticamente).  

10.    Ao executar uma operação de backup com o modo Paragon Hot Processing habilitado, eu recebo um erro: 

código de erro 0x1200e "Erro interno durante Hot Backup"  

Muito provavelmente o seu disco rígido contém blocos ruins. Por favor corrigir o problema com a ferramenta do 

fabricante do HDD.  

Você pode encontrar um nome da ferramenta que você precisa aqui: http://kb.paragon-software.com  

11.    Ao executar uma operação de backup com o modo Microsoft VSS habilitado, eu recebo o seguinte erro: 

Código de erro 0x12016 "VSS: não é possível ler os dados de volume"  

Muito provavelmente o seu disco rígido contém blocos ruins. Por favor corrigir o problema com a ferramenta do 

fabricante do HDD.  

Você pode encontrar um nome da ferramenta que você precisa aqui: http://kb.paragon-software.com  

12.    Ao tentar fazer backup em um compartilhamento de rede, eu recebo o seguinte erro: "i / o erro" ou "não é 

possível abrir / criar o arquivo" Por favor verifique se você tem uma permissão de escrita para o destino 

selecionado ou não.  

13.    Ao tentar restaurar um arquivo de backup, eu recebo o seguinte erro: "Não é possível restaurar a seleção 

atual" ou "não Archive não caber"  

O mais provável é que você está tentando restaurar um backup de todo o disco rígido para uma partição ou vice-

versa.  

14.    Criei um calendário para uma tarefa, mas ele não consegue executar.  

Pode haver um número de razões para isto:  

-   O Agendador de Tarefas do Windows não funcionar corretamente. Verifique se é assim ou não com o 

agendamento de uma tarefa simples (chamar o bloco de notas através de programação);  

-   Você não tem permissão para gravar o destino de backup selecionado. 
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Glossário    
Partição ativa é uma partição a partir da qual um computador baseado em x86 é inicializado. A partição ativa 

deve ser uma partição primária em um disco básico. Se você usa o Windows, exclusivamente, a partição ativa 

pode ser o mesmo que o volume do sistema.   

No esquema de particionamento do DOS, apenas partições primárias podem ser ativas devido a limitações da 

inicialização padrão.  

O backup termo origina-se do momento em que a melhor maneira de proteger informações valiosas era para 

armazená-lo em forma de arquivos em mídia externa. Tornou-se agora uma noção geral para significar fazer 

duplicações de dados para fins de proteção.  

Arquivo de arranque é criado pela adição de uma seção especial de arranque quando o backup dos dados para CD 

/ DVDs. Assim, você será capaz de restaurar os dados a partir desses arquivos sem ter que executar o programa, 

mas simplesmente arrancar a partir desses CDs / DVDs.  

Cluster é a menor quantidade de espaço em disco que pode ser alocada para armazenar um arquivo. Todos os 

sistemas de arquivos usados pelo Windows organizar discos rígidos baseados em clusters, que consistem em um 

ou mais sectores contíguos. Quanto menor o tamanho do cluster, o mais eficientemente uma armazena 

informações de disco. Se não é especificado o tamanho aglomerado durante a formatação, o Windows pega 

padrões com base no tamanho do volume. Estes padrões são selecionados para reduzir a quantidade de espaço 

que é perdido e a quantidade de fragmentação no volume. Um cluster é também chamado de uma unidade de 

alocação. 

Partição estendida é um tipo de partição que você criar apenas em um MBR (Master Boot Record) disco básico. 

Partição estendida é usado se você deseja criar mais de quatro volumes em um disco, uma vez que pode conter 

várias unidades lógicas. 

Sistema de arquivos Metadados. As estruturas manutenção de um sistema de arquivos, que contêm informações 

sobre a alocação de arquivos e diretórios, informações de segurança, etc, são nomeados os metadados do sistema 

de arquivos. Ele é invisível para usuários e aplicações regulares porque a sua modificação acidental geralmente faz 

uma partição inutilizável.  

Geometria Hard Disk. Tradicionalmente, o espaço utilizável de um disco rígido é dividido logicamente em 

cilindros, os cilindros são divididos em trilhas (ou cabeças) e trilhas são divididos em setores.  

A tríade de valores {[Setores-per-Track], [Faixas-per-Cylinder], [em quantidade de Cilindros]} é geralmente 

chamado a geometria do disco rígido ou C / H geometria / S.  

Faixas e cilindros são enumerados de "0", enquanto os sectores são enumerados de "1".Estes parâmetros de disco 

desempenham um papel essencial no esquema de particionamento do DOS.  

Hardware moderno usa um esquema avançado para o endereçamento linear de sectores, o que pressupõe que 

todos os setores no disco são continuamente enumerado de "0".Para permitir a compatibilidade com as normas 

antigas, discos rígidos modernos podem adicionalmente emular o C / H geometria / S.  

Partição oculta. O conceito de uma partição "escondido" foi introduzido no IBM OS / 2 Boot Manager. Por padrão, 

um sistema operacional não montar uma partição oculta, impedindo assim o acesso ao seu conteúdo.  

Um método de esconder uma partição consiste em mudar o valor de partição ID salvo na tabela de partição. Isto é 

conseguido pelo XOR-ing a identificação da partição com um valor hexadecimal 0x10. 

Master File Table (MFT) é um banco de dados relacional que consiste em linhas de registros e colunas de 

atributos de arquivo de ficheiros. Ele contém pelo menos uma entrada para cada arquivo em um volume NTFS, 

incluindo a MFT propriamente dito. MFT é semelhante a uma tabela FAT em um sistema de arquivos FAT.  
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MBR & primeira faixa do disco rígido é o setor 0 do disco. MBR (Master Boot Record) contém informações 

importantes sobre o layout do disco:  

-   O esquema de particionamento usado; 

-   Os registros a partir da tabela de partição; 

-   O código padrão de inicialização (ou o código inicial de gestores de arranque, software de sobreposição de 

disco ou vírus de inicialização). 

Geralmente, o sector 0 é utilizada para fins similares em todos os esquemas de particionamento existentes.   

A capacidade MBR não é suficiente para conter programas de inicialização sofisticados. É por isso que o software 

on-boot é permitido usar toda a pista 0 do disco. Por exemplo, a gestão de inicialização utilitários como o LILO, 

GRUB e Paragon Boot Manager estão localizados na faixa 0. 

ID da partição (ou sistema de arquivos ID) é um identificador de sistema de arquivos que é colocado na partição. É 

usado para detectar rapidamente partições de tipos suportados. Um número de sistemas operacionais totalmente 

contar com ele para distinguir partições suportados.  

ID de partição é salvo nas entradas apropriadas da tabela de partição e leva apenas um byte de espaço.  

Etiqueta partição (ou Volume Label) é um campo de texto pequeno (até 11 caracteres) que está localizado no 

setor de inicialização da partição. Esse valor é usado apenas para fins de notificação. Ele é detectável por 

qualquer ferramenta de particionamento, incluindo o utilitário DOS FDISK.  

Os sistemas operacionais modernos salvá-lo dentro de um sistema de arquivos, por exemplo, como um arquivo 

oculto especial. Assim, é capaz de conter uma quantidade relativamente grande de texto em múltiplos idiomas.  

Esquema de particionamento é um conjunto de regras, restrições e formato das estruturas de disco para manter 

a informação em partições localizados em um disco rígido. 

Não são conhecidos vários esquemas de particionamento. O mais popular deles é o chamado esquema de 

particionamento do DOS. Foi introduzido pela IBM e Microsoft para usar múltiplas partições nos subsistemas de 

disco em computadores compatíveis com IBM PC.  

Outro esquema de particionamento popular é o chamado Modelo discos lógicos (LDM) que se origina a partir dos 

sistemas de mainframe UNIX.  Veritas Executive acomoda uma versão simplificada da LDM para o sistema 

operacional Windows 2000.  

O suporte do Windows 2000 e XP dois esquemas de particionamento bastante diferentes: o esquema de 

particionamento velho DOS eo novo Gerenciamento de disco dinâmico (DDM). O problema é que as versões 

anteriores do Windows não suportam DDM. Além disso, a maioria dos utilitários de disco rígido não apoiá-lo 

também.  

Mídia de recuperação é um disco de CD / DVD, um cartão de memória flash USB ou até mesmo um disquete a 

partir da qual você pode inicializar para fins de manutenção ou de recuperação. 

Diretório raiz é o diretório de nível superior de uma unidade lógica formatada para incluir outros arquivos e 

diretórios. Em sistemas de arquivos modernos (ext2 / ext3, NTFS e até mesmo FAT32) não diferem de outros 

diretórios. Este não é o caso de sistemas FAT12 e velhos arquivos FAT16.  

Número de série. No esquema de particionamento do DOS, todos os discos rígidos e cada partição tem um 

número de série 32-bit representado por um valor hexadecimal de 8 dígitos. Ele é armazenado no MBR e seu valor 

é atribuído quando o setor de MBR é inicializado por ferramentas de gestão de disco padrão Microsoft, como o 

administrador de disco do Windows e do utilitário FDISK. 
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Na verdade, o número de série de um disco rígido não é importante para a maioria dos sistemas operacionais e 

software. Sabe-se que o Windows NT, 2000 e XP armazenar o seu valor no banco de dados de letras de unidade 

atribuídas. 

Número de série de uma partição é armazenada em seu setor de boot (em FAT16, FAT32 e sistemas de arquivos 

NFTS). Seu valor é atribuído quando a partição é formatada. Ele não desempenham um papel importante para a 

maioria dos sistemas operacionais e software também.  
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