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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.
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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.
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