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Cum se face backup înainte de
actualizarea Windows 10
Urmează următoarea actualizare pentru Windows 10
Microsoft tocmai a anunțat că dezvoltarea versiunii planificate a Windows 10 a intrat
în faza de testare. Asta înseamnă că probabil va fi disponibilă în Aprilie. În timp ce
există multe caracteristici noi pentru a fi încântați - inclusiv o mai bună securitate,
confidențialitate, îmbunătățiri de jocuri și upgrade-uri grafice 3D - merită să ne
amintim că actualizările din trecut ale Windows nu au mers întotdeauna fără
probleme. Sperăm că actualizarea Windows va fi fără probleme, dar crearea unei
copii de siguranță înainte de a începe va reduce la minimum impactul oricăror
probleme pe care le-ați putea avea.

De ce Windows 10 Backup este crucial
În timpul ultimei actualizări Windows 10 au existat povești de groază cu oameni care
și-au schimbat sistemul de operare fără să mai facă copii de siguranță ale
computerului și au pierdut totul. Fotografii prețioase, documente importante,
videoclipuri de neînlocuit, tot.
"Am cumpărat Acronis True Image 2017 printr-un program de discount oferit prin
universitatea mea, dar vreau să postez un review pe Amazon, pentru că aici am
descoperit inițial Acronis. Am avut de a face cu o ștergere totala a HDD de 2 ori de la
upgrade-ul Windows 10 - coșmar! Din păcate, nu aveam Acronis, așa că mi-a fost
nevoie de două zile de fiecare dată pentru a reinstala toate programele și fișierele
mele. Acum am o imagine de sistem completă pe care o înlocuiesc săptămânal, și
cand Win 10 se deteriorează din nou (și știi că se va întâmpla) atunci restaurarea
imaginii va fi de folos.Mulțumesc, Acronis! Wendy Ritch
Fără excepție, experții în calculatoare sunt de acord că trebuie să creați o copie de
rezervă a computerului înainte de actualizarea sistemului de operare. Potrivit PC
Advisor, "Schimbarea unui sistem de operare este un lucru important, iar datele pot fi
de multe ori pierdute de-a lungul drumului".
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Nu toate copiile de rezervă sunt create egale
Când întrebați experții, vă recomandă cu insistență să creați o copie de rezervă
completă a imaginii calculatorului, mai degrabă decât să copiați fișiere individuale.
De ce este preferată o copie de rezervă completă?
Dacă copiați doar fișiere, veți captura probabil fotografiile, muzica și documentele,
dar veți pierde datele care trăiesc în afara acelor fișiere - lucruri precum parole,
marcaje, favorite și preferințe. Dacă există probleme cu actualizarea Windows 10 și
nu reușește să se instaleze, va trebui să petreceți mult timp recreând acele setări de
sistem.
O copie de rezervă completă a imaginii, pe de altă parte, cuprinde toate aceste date
suplimentare. Dacă creați o copie de rezervă completă a imaginii înainte de a începe
actualizarea Windows, puteți restabili rapid toate setările computerului, dacă ceva nu
merge bine.

acronis-backup.ro | 0332.730.730 | comenzi@acronis-backup.ro | distribuit de Nexus Media srl

Cum se face backup înainte de actualizarea Windows 10

3

Nu are Windows 10 Backup pe cont propriu?
În timp ce Microsoft Windows 10 include unele software de backup, acesta este lent
și mulți utilizatori au raportat că recuperarea nu se realizează întotdeauna în mod
corespunzător. Și la ce folosește o copie de rezervă care nu funcționează? Dacă
actualizarea Windows 10 durează și trebuie să restaurați computerul, veți dori cea
mai rapidă soluție de salvare disponibilă pentru a vă economisi timp, astfel încât să
puteți finaliza actualizarea și să continuați cu viața dumneavoastră.

Două mișcări inteligente
Două sfaturi pe care trebuie să le rețineți în timpul actualizării Windows 10: Dacă
aveți mai multe calculatoare, nu le actualizați pe toate simultan. Actualizați unul,
astfel încât să vedeți care sunt problemele care pot să apară, și apoi să aplicați ceea
ce ați învățat atunci când le actualizați pe celelalte. Asigurați-vă că urmați regula 3-21. Prin crearea a trei copii de rezervă, două dintre ele le stocați pe alte dipozitive, și
una o stocați în afara locației. Astfel, veți putea întotdeauna să vă restaurați datele.

Pregătește-te să actualizezi acum
Doriți să vă asigurați că aveți cel mai rapid și mai complet software de backup
înainte de viitoarea actualizarea Windows 10? Unul care creează o imagine
completă a tuturor informațiilor de pe computer, inclusiv toate datele, aplicațiile și
setările cu opțiuni de backup pentru unitățile locale și pentru cloud? Soluția este
Acronis True Image 2017.
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Acronis True Image este cel mai simplu program din clasa sa pentru utilizatorii nontehnici, dar care include opțiuni detaliate și puternice pentru experți. Combinația sa
de backup (cloud și local), clonarea discurilor, creare de discuri de salvare și alte
unelte unice, împreună cu o interfață mai modernă decât concurența, face ca
Acronis True Image să fie soluția indicată pentru backup.

Ce ar trebui să știți despre actualizarea
Windows 10
Cu 400 de milioane de dispozitive Windows 10 în uz, o mulțime de oameni se
întrebă cum va fi. Vă prezentăm câteva informații despre caracteristicile viitoare și
recomandări pe care le puteți face în avans pentru a vă menține buna funcționare a
sistemului.

Cele mai bune caracteristici
Există o mulțime de funcții noi cum ar fi controalele sporite de confidențialitate,
imbunătățirea jocurilor și imbogățirea capacităților grafice 3D. Actualizarea ar putea
chiar să vă ajute să dormiți mai bine noaptea. Să ne uităm la câteva dintre
schimbările mai interesante.
Un control mai mare asupra setărilor de confidențialitate: Închideți serviciile de
locație și funcțiile de recunoaștere vocală ale asistentului virtual Cortana dacă doriți.
Dacă confidențialitatea este importantă pentru dvs., veți primi aceste îmbunătățiri.
Realitate 3D și mixtă: Utilizatorii de zi cu zi vor putea să capteze cu ușurință imagini,
să imprime și să partajeze informații în 3D utilizând PowerPoint și noul Paint 3D.
Acum, v-ar plăcea să vă vedeți creațiile 3D în realitatea virtuală? Un utilizator poate
folosi un smartphone pentru a scana o floare, de exemplu, și pentru a crea un obiect
3D. În Paint 3D, poți construi o scenă care folosește floarea și alte obiecte 3D.
Îmbunătățirea jocurilor: Aveți mai multă putere CPU în timp ce jucați, în timp ce alte
aplicații primesc mai puține resurse.
Reducerea luminii albastre: Deoarece lumina albastră emisă de pe ecranele
computerului poate afecta negativ modelul de somn al unei persoane, Microsoft
Creators Update va introduce Night Light.
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Treceți la Windows 10? Faceți o copie
de rezervă înainte

O altă actualizare Windows 10 vine în curând și multe persoane intenționează să-și
actualizeze PC-urile personale. Dacă sunteți unul dintre acești indivizi, urmați aceste
7 sfaturi pentru a vă asigura că aveți o experiență pozitivă de upgrade Windows 10
și că nu pierdeți nici o data.

7 sfaturi pentru a vă pregăti actualizarea Windows 10:
1. Planificați-vă actualizarea: Dacă aveți mai multe PC-uri, nu vă grăbiți să
instalați imediat Windows 10 pe toate mașinile. Alegeți un computer și faceți
upgrade la Windows 10. Acest lucru vă va ajuta să învățați ce să faceți, ce să
nu faceți și cum să faceți mai ușor procesul de actualizare pentru celelalte
PC-uri.
2. Asigurați-vă că PC-ul dvs. Poate gestiona actualizarea: Dacă calculatorul dvs.
are o vârstă de peste trei ani, ar trebui să îl înlocuiți cu o mașină mai nouă
care poate rula mai ușor Windows 10. Noile sisteme de operare care rulează
pe mașini vechi pot să diminueze în mod semnificativ lucrurile. La un moment
dat, veți folosi mai multe aplicații avansate care necesită o putere de calcul
mai bună. Când se întâmplă acest lucru, va trebui să actualizați mașina
oricum. Planificați-vă astfel încât PC-ul să poată rula aplicațiile mai avansate
și să evitați să faceți upgrade de două ori.
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3. Creați copii de rezervă pentru vechiul PC: Înainte de a trece la Windows 10,
trebuie să creați copii de rezervă pentru toate informațiile și aplicațiile de pe
PC-ul original. Actualizarea fără a crea o copie de rezervă a tuturor fișierelor
și a sistemului în ansamblu poate duce la pierderea datelor.
4. Utilizați tehnologia de imagine pe disc pentru copierea de rezervă, nu doar
copierea fișierelor: Windows, chiar și XP, este un sistem de operare complex
și unele date trăiesc în afara fișierelor.
5. Copiați totul: Trebuie să copiați toate documente create în dosare desktop,
fișiere temporare sau chiar într-un coș de reciclare. De asemenea, nu uitați de
partițiile ascunse. Aceste partiții, găsite pe mașinile Acer, Asus, Dell, HP și
IBM, vă permit să restaurați computerul înapoi la starea inițială. Trebuie să
copiați și această partiție extrem de importantă.
6. Urmați regula de backup 3-2-1: Cu regula de backup 3-2-1, creați 3 copii ale
datelor, păstrați-vă copiile pe cel puțin 2 tipuri de suporturi de stocare și
stocați o copie în afara locației respective.
7. Salvați copii de siguranță mai vechi după ce faceți upgrade: Odată ce treceți
la Windows 10, asigurați-vă că păstrați copii de siguranță mai vechi ale
datelor dvs. Este posibil să aveți nevoie de ele din nou dacă actualizați o
versiune nouă Windows.
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