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Odkryj tajniki profesjonalnego nagrywania p³yt!

� Jak przygotowaæ materia³ do nagrania p³yty?
� Jak korzystaæ z obrazów p³yt?
� Jak odzyskiwaæ dane ze skasowanej sesji?

Mimo ¿e dzi� prawie ka¿dy komputer wyposa¿ony jest w nagrywarkê, nie wszyscy
z niej korzystaj¹, pozostawiaj¹c nagrywanie p³yt znajomym informatykom.
A przecie¿ obecnie nie jest to czynno�æ skomplikowana � producenci oprogramowania 
sukcesywnie oddaj¹ w rêce u¿ytkowników kolejne wersje programów, oferuj¹cych 
nowe mo¿liwo�ci i jeszcze bardziej intuicyjnych w obs³udze. Warto wiêc nauczyæ siê 
nagrywania p³yt, aby samodzielnie tworzyæ cyfrowe albumy fotograficzne czy 
pami¹tkowe filmy, przechowywane dla rodziny w archiwum kina domowego.

Ksi¹¿ka �ABC nagrywania p³yt� to kompletny przewodnik po nagrywaniu.
Z tym podrêcznikiem poznasz interfejsy nagrywarek oraz rozwi¹zania poprawiaj¹ce 
jako�æ i bezpieczeñstwo zapisu, stosowane w nowoczesnych nagrywarkach.
Nauczysz siê konfigurowaæ system operacyjny do pracy z nagrywark¹ i dobieraæ 
odpowiednie oprogramowanie. Bêdziesz umia³ nagraæ p³yty z danymi, muzyk¹ i filmami, 
a ponadto stworzyæ cyfrowy album fotograficzny, obrazy p³yt i p³ytê multisesyjn¹. 
Dowiesz siê tak¿e wiêcej o nowych technologiach czy s³ynnej wojnie formatów. 

� Konfiguracja systemu operacyjnego do pracy z nagrywark¹
� Oprogramowanie
� Nagrywanie p³yt z danymi oraz muzyk¹, a tak¿e p³yt wideo
� P³yta multisesyjna
� Cyfrowy album fotograficzny
� Zapis pakietowy
� Obraz p³yty
� Nagrywanie w systemie Linux
� Kopie bezpieczeñstwa
� Obs³uga wielu nagrywarek

I Ty mo¿esz profesjonalnie nagrywaæ p³yty CD oraz DVD!
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WY-SZY STOPIE/
WTAJEMNICZENIA

W tym rozdziale b%dziemy kontynuowa+ nagrywa-

nie p"yt, ale omówimy tutaj rodzaje p"yt, które nie

s$ tak popularne jak opisywane w rozdziale trze-

cim. Opowiem tu o metodach przygotowania na-

st%puj$cych rodzajów kompilacji:

  p"yty wielosesyjnej,

  p"yty zawieraj$cej jednocze#nie dane

i muzyk%,

  p"yty nagranej przy wykorzystaniu

overburningu.

P!yta multisesyjna

Du!a pojemno#+ p"yty ma niemal same korzy#ci,

jednak w niektórych przypadkach mo!e okaza+ si%

ma"o ekonomiczna z powodu zbyt ma"ej ilo#ci

danych przeznaczonych do nagrania. Pr%dzej czy
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pó&niej spotkasz si% z sytuacj$, w której b%dziesz zmuszony nagra+ mniej danych,

ni! wynosi pojemno#+ p"yty. Oczywi#cie mo!esz zapisa+ dane w znany z roz-

dzia"u trzeciego sposób, jednak niewykorzystana cz%#+ p"yty zostanie bezpow-

rotnie stracona. W przypadku gdy korzystasz z no#nika wielokrotnego zapisu,

nie ma wi%kszego problemu, gdy! w ka!dej chwili mo!esz wyczy#ci+ p"yt% i na-

gra+ j$ od nowa, dzi%ki czemu nie tracisz pieni%dzy na p"yty, które nie zosta"y

wykorzystane do ko'ca.

Z pewno#ci$ nasuwa si% pytanie, czy nie mo!na w jaki# magiczny sposób lepiej

wykorzysta+ p"yty jednokrotnego zapisu, tak by da"o si% do nich dogra+ dane

w przysz"o#ci. Otó! jest to mo!liwe, jednak wymaga wykorzystania zapisu w trybie

wielosesyjnym. W trybie zapisu wielosesyjnego dane b%d$ zapisywane w sesjach,

a te z kolei b%d$ zaka'czane, tak by p"yta nadawa"a si% do odczytu w czytnikach

DVD-ROM. W zwi$zku z tym, !e zako'czona jest tylko pojedyncza sesja, istnieje

mo!liwo#+ dodania danych w przysz"o#ci w postaci nast%pnych sesji. Rozwi$za-

nie to jest bardzo przydatne w przypadku p"yt DVD, gdy! trudno je zape"ni+ za

jednym razem.

Zapis wielosesyjny ma równie! swoje wady, które objawiaj$ si% zmniejsze-

niem pojemno#ci wraz z dodaniem kolejnych sesji. Chodzi o to, !e ka!da sesja

musi zapisa+ pewne dane, na które potrzebuje kilkana#cie megabajtów miejsca.

W zwi$zku z tym zapis pakietowy nie jest najlepszym rozwi$zaniem, je!eli chcesz

nagrywa+ ma"e partie danych na przyk"ad po 10 MB. Natomiast idealnie nadaje

si%, w przypadku gdy chcesz nagra+ p"yt% w kilku cz%#ciach.

Musisz pami%ta+, !e zapis wielosesyjny mo!e zawiera+ maksymalnie 99 sesji.

Innymi s"owy, p"yt% mo!esz nagra+ maksymalnie w 99 kawa"kach. Oczywi#cie

ograniczenie to w zestawieniu z utrat$ danych na kolejne sesje nie stanowi pro-

blemu, gdy! — jak ju! wiesz — taka du!a liczba sesji nie jest korzystna i wi$!e si%

ze spor$ ilo#ci$ straconego miejsca na p"ycie.

Nero Burning ROM

Przygotowanie p"yty wielosesyjnej za pomoc$ Nero jest zadaniem stosunkowo

prostym, chocia! wymaga odrobiny skupienia, gdy! nierozwa!ne dodawanie ko-

lejnych sesji mo!e sko'czy+ si% utrat$ danych zapisanych w poprzednich sesjach.

Je%eli przy nagrywaniu p$yty wielosesyjnej utracisz dane

z poprzednich sesji, nie za$amuj si". W dodatku do niniejszej

ksi#%ki znajdziesz opis, w jaki sposób odzyska' uprzednio

skasowane dane.
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Przygotowanie p"yty wielosesyjnej zaczynamy od okre#lenia, jaki rodzaj p"yty

nagrywamy, oraz wybrania opcji DVD-ROM (ISO) lub CD-ROM (ISO) w oknie wy-

boru kompilacji widocznym na rysunku 4.1.

Rysunek 4.1. Wybór kompilacji DVD-ROM (ISO) lub CD-ROM (ISO)

dla p#yty wielosesyjnej — pierwsza sesja

Podczas nagrywania pierwszej sesji na nowej p"ycie zaznacz w zak"adce IloR\ sesji

na pCytce opcj% Rozpocznij dysk multisesyjny. Dzi%ki temu p"yta zostanie przygo-

towana w sposób umo!liwiaj$cy dodawanie nast%pnych danych w przysz"o#ci.

Ustawienia kolejnych zak"adek mo!esz dobra+ na podstawie opisu nagrania zwy-

czajnej p"yty, który znajdziesz w trzecim rozdziale niniejszej ksi$!ki. Po ustawie-

niu wszystkich w"a#ciwo#ci kompilacji kliknij przycisk Nowy, by przej#+ do g"ów-

nego okna Nero.

Dodaj zgromadzone dane do kompilacji. Wystarczy, !e przeci$gniesz je z prawej

do lewej cz%#ci g"ównego okna Nero (rysunek 4.2). Obserwuj pasek zaj%to#ci kom-

pilacji i, w sytuacji gdy masz bardzo ma"o danych, zaprzesta' nagrywania p"yty

w trybie wielosesyjnym, gdy! nie jest to najlepsze wyj#cie. Proponuj%, by# poszu-

ka" rozdzia"u o zapisie pakietowym i zastosowa" si% do opisów tam zawartych.
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Rysunek 4.2. Dodaj dane do kompilacji p#yty wielosesyjnej

Po dodaniu danych do kompilacji z menu Nagrywarka wybierz opcj% Wypal kom-

pilacjL. Nowo otwarte okno (rysunek 4.3) jest ju! doskonale znane, ale pami%taj,

!e nie mo!esz zastosowa+ identycznych ustawie' jak w przypadku kompilacji,

w której ca"a p"yta jest nagrywana w ca"o#ci za jednym razem.

Przy nagrywaniu pierwszej sesji, a tak!e wszystkich nast%pnych — poza ostatni$

— bezwzgl%dnie musisz wy"$czy+ opcj% ZakoQcz dysk (bez opcji dalszego zapisu).

Je!eli zapomnisz wy"$czy+ t% opcj%, to p"yta zostanie zako'czona, a dogranie ko-

lejnych danych w przysz"o#ci oka!e si% niemo!liwe.

Zanim klikniesz przycisk Zapis, ustaw jeszcze szybko#+ zapisu i ewentualn$ liczb%

kopii, jakie maj$ zosta+ nagrane. Dopiero teraz mo!esz rozpocz$+ zapis pierwszej

sesji — kliknij przycisk Zapis.

Zajm% si% teraz przypadkiem, gdy na p"ycie masz ju! nagran$ jedn$ sesj% i chcesz

dogra+ kolejne kilkaset megabajtów. Po uruchomieniu Nero w oknie kompilacji

musisz wybra+ opcj% DVD-ROM (ISO) lub CD-ROM (ISO), tak jak w przypadku ty-

powej kompilacji.
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Rysunek 4.3. Zapis kompilacji p#yty wielosesyjnej — pierwsza sesja

W zak"adce IloR\ sesji na pCytce (rysunek 4.4) zaznacz opcj% Kontynuuj dysk multi-

sesyjny. Po wybraniu opcji kontynuowania istniej$cej p"yty automatycznie zo-

stanie uaktywniona zawarto#+ sekcji Opcje. Zanim jednak wyja#ni%, do czego s"u!$

wszystkie tajemnicze ustawienia, musisz wiedzie+, !e podczas dogrywania no-

wych sesji istnieje mo!liwo#+ skasowania plików lub folderów zapisanych pod-

czas poprzednich sesji. Dok"adniej mówi$c, dane nie zostan$ zupe"nie usuni%te

z p"yty, ale nie b%d$ widoczne np. w Eksploratorze Windows. Zabieg usuwania

jest wi%c jedynie pozorny, gdy! nie zwraca miejsca na p"ycie, ale pozwala na upo-

rz$dkowania danych.

Podczas dodawania kolejnej sesji mo!e zaj#+ taka sytuacja, !e b%dziesz chcia" do-

da+ plik lub katalog o takiej nazwie, jak$ ma istniej$cy na p"ycie. Za pomoc$

ustawie' zgrupowanych w sekcji Opcje mo!esz okre#li+, w jaki sposób program

zachowa si% w przypadku wykrycia dwóch identycznych plików lub folderów.

Pierwsza opcja o nazwie ZamieQ pliki w kompilacji okre#la zachowanie programu

wtedy, kiedy dodajesz plik o takiej samej nazwie jak zapisany na p"ycie. Masz do

wyboru pi%+ schematów zachowania w takiej sytuacji. Mo!esz zabroni+ zamia-

ny plików — musisz wy"$czy+ opcj% ZamieQ pliki w kompilacji w przypadku

gdy. Je!eli zdecydujesz si% na zast%powanie plików, to czynno#+ ta mo!e mie+

miejsce, w sytuacji gdy plik na p"ycie posiada atrybut archiwalny, zmieni"a si%

data i dodawany plik jest nowszy ani!eli ten na p"ycie, zmieni"a si% zawarto#+

pliku lub zast%powanie b%dzie mia"o miejsce bez wzgl%du na okoliczno#ci.
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Rysunek 4.4. Dogrywanie kolejnych sesji do istniej)cej p#yty

Zawarto#+ zak"adki Opcje ISO powinna by+ taka sama dla ka!dej dogrywanej sesji,

dlatego proponuj%, by# wprowadzi" sta"e ustawienia i u!ywa" ich przy nagrywa-

niu wi%kszo#ci p"yt. Oczywi#cie w szczególnych przypadkach mo!esz wprowadza+

modyfikacje, ale pami%taj, co zmieni"e#.

Po ustawieniu opisanych opcji i umieszczeniu p"yty, do której chcesz dogra+ ko-

lejn$ sesj%, kliknij przycisk Nowy. Nero dokona sprawdzenia p"yty umieszczonej

w nap%dzie i po chwili na ekranie pojawi si% okno z informacj$ na temat sesji

znajduj$cej si% na p"ycie. Musisz zaznaczy+ wpis z listy, a nast%pnie klikn$+ przy-

cisk OK (rysunek 4.5). Pami%taj o tym, by zawsze zaznaczy+ najnowszy wpis na

li#cie, w przeciwnym razie skasujesz wszystkie dane dodane w nowszej sesji.

Je!eli nagrywa"e# poprzednie sesje na swoim komputerze, Nero sprawdzi, czy pliki

wchodz$ce w sk"ad poprzednich kompilacji uleg"y zmianie, i w razie potrzeby

powiadomi Ci% o tym za pomoc$ odpowiedniego komunikatu. Wystarczy, !e klik-

niesz przycisk OK, a Nero wprowadzi zmiany w plikach na p"ycie zgodnie z usta-

wieniami z zak"adki IloR\ sesji zgrupowanymi w sekcji Opcje.

W g"ównym oknie Nero odpowiedzialnym za zawarto#+ p"yty zobaczysz pliki na-

grane w poprzednich sesjach (rysunek 4.6). Mo!esz teraz doda+ nowe dane do kom-

pilacji lub skasowa+ foldery i pliki, które ju! s$ niepotrzebne na p"ycie. Wystar-

czy, !e w odpowiednim oknie zaznaczysz plik lub folder, a nast%pnie naci#niesz

klawisz Delete na klawiaturze komputera.
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Rysunek 4.5.

Dodawanie

nowej sesji

do p#yty

Rysunek 4.6. G#ówne okno Nero — dodajemy dane kolejnej sesji

Po skompletowaniu kompilacji wybierz z menu Nagrywarka opcj% Wypal kom-

pilacjL i nagraj p"yt% w identyczny sposób jak poprzednie sesje. Pami%taj jednak

o tym, by opcja ZakoQcz dysk by"a bezwzgl%dnie wy"$czona, chyba !e nagrywasz

ju! ostatni$ sesj%.

W menu Nagrywarka znajduje si% opcja o nazwie Widok RciePki, za pomoc$ któ-

rej mo!esz sprawdzi+ liczb% sesji zapisanych na p"ycie. Opcja ta czasem okazuje si%

przydatna np. w celu okre#lenia, czy dana p"yta jest zapisywana w trybie wielo-

sesyjnym. Na rysunku 4.7 wida+ uk"ad sesji na przyk"adowej p"ycie.
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Rysunek 4.7.

Widok kilku sesji

zapisanych

na p#ycie

DeepBurner

Nagrywanie p"yt na raty jest mo!liwe równie! w przypadku programu DeepBurner.

Proces jest prosty i równie szybki co w Nero Burning ROM. Bezpo#rednio po w"$-

czeniu programu w oknie widocznym na rysunku 4.8 zaznacz opcj% Create data

CD/DVD, a nast%pnie kliknij przycisk Dalej.

Rysunek 4.8.

Przygotowanie

p#yty

multisesyjnej

za pomoc)

programu

DeepBurner

— etap pierwszy

W kolejnym oknie (rysunek 4.9) zaznacz opcj% Utwórz pCytL multisesyjnE i pono-

wie kliknij przycisk Dalej.

W g"ównym oknie programu (rysunek 4.10) dodaj dane, które maj$ trafi+ w pierw-

szej partii na p"yt%. Wystarczy, !e odpowiednie pliki lub katalogi przeci$gniesz

z prawej kolumny do lewej.

Po skompletowaniu zawarto#ci pierwszej sesji kliknij opcj% Nagraj pCytL, która jest

widoczna w skrajnej lewej kolumnie (rysunek 4.11). Nast%pnie w polu NapLd okre#l

nagrywark%, z której b%dziesz korzysta+. W polu PrLdkoR\ ustaw szybko#+, z jak$
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Rysunek 4.9.

Przygotowanie

p#yty

multisesyjnej

za pomoc)

programu

DeepBurner

— etap drugi

Rysunek 4.10. Przygotowanie p#yty multisesyjnej za pomoc) programu DeepBurner

— etap trzeci

b%dzie wypalana p"yta. Na koniec w"$cz opcj% Write, upewnij si%, czy czysta p"yta

jest w nap%dzie, i kliknij przycisk Nagraj. Spokojnie zaczekaj do zako'czenia za-

pisu pierwszej sesji na p"ycie.

Po nagraniu pierwszej sesji mo!emy zabra+ si% za dodawanie kolejnych danych

do ju! istniej$cej p"yty. W tym celu umie#+ p"yt% w nap%dzie (to wa!ne), w"$cz

program i w oknie widocznym na rysunku 4.8 wybierz opcj% Create data CD/DVD,

a nast%pnie kliknij przycisk Dalej. W nast%pnym oknie (rysunek 4.12) zaznacz opcj%

DoCEcz sesjL i kliknij przycisk Dalej.
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Rysunek 4.11. Przygotowanie p#yty multisesyjnej za pomoc) programu DeepBurner

— etap czwarty

Rysunek 4.12.

Przygotowanie

p#yty

multisesyjnej

za pomoc)

programu

DeepBurner

— etap pi)ty

Nast%pny krok wymaga wskazania ostatniej sesji na p"ycie, do której dodajemy

dane. W oknie widocznym na rysunku 4.13 w polu NapLd wska! nagrywark%,

z której b%dziesz korzysta+. Nast%pnie w polu Liczba istniejEcych sesji zaznacz

najnowsz$ z sesji widocznych na li#cie i kliknij przycisk Dalej.

W #rodkowej cz%#ci lewej kolumny powinna si% pojawi+ aktualna zawarto#+ p"yty

(rysunek 4.14). Mo!esz doda+ kolejne dane (wystarczy je przeci$gn$+ z prawej

strony okna) oraz usun$+ zb%dne pliki lub katalogi (kliknij zb%dn$ pozycj%, a na-

st%pnie naci#nij klawisz Delete i potwierd&).
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Rysunek 4.13.

Przygotowanie

p#yty

multisesyjnej

za pomoc)

programu

DeepBurner

— etap szósty

Rysunek 4.14. Przygotowanie p#yty multisesyjnej za pomoc) programu DeepBurner

— etap siódmy

Po zako'czeniu kompletowania kolejnej sesji kliknij opcj% Nagraj pCytL i dalej po-

st%puj tak samo jak podczas nagrywania pierwszej sesji. Je!eli napotkasz pro-

blemy, wró+ do pocz$tku niniejszego podrozdzia"u lub do rozdzia"u trzeciego.
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Odzyskiwanie danych ze skasowanej sesji

W poprzednich podrozdzia"ach wspomina"em o tym, !e pomy"ka podczas impor-

towania sesji mo!e doprowadzi+ do cz%#ciowego lub ca"kowitego skasowania

zawarto#ci p"yty. Nie jest to do ko'ca prawd$ i teraz przysz"a pora zmieni+ ten

sposób my#lenia. Prawda jest taka, !e je#li co# raz nagramy na p"yt% CD, nie da

si% tego z niej skasowa+ — wyj$tkiem jest p"yta RW i jej formatowanie. Dok"adnie

tak samo dzieje si% z sesjami. Raz nagrana sesja nie mo!e by+ usuni%ta. Nato-

miast za znikni%cie &le zaimportowanej sesji odpowiada co# zupe"nie innego. Otó!

przy nagrywaniu p"yty z kilkoma sesjami wraz z dodawaniem kolejnych danych

zawsze jest tworzony nowy TOC — spis zawarto#ci p"yty CD.

Przyjrzyjmy si% nast%puj$cemu przyk"adowi. Na p"yt% nagrane s$ dwie sesje

danych:

Sesja 1 — zawiera katalog 1-folder i plik 1.mp3

Sesja 2 — zawiera katalog 2-folder i plik 2.mp3

Je!eli chcia"bym zgodnie ze wzorem dogra+ kolejn$ sesj%, to musz% zaimporto-

wa+ TOC z sesji drugiej, gdy! to w"a#nie on zawiera najbardziej aktualne dane.

Je!eli omy"kowo zaimportuj% TOC z pierwszej sesji, to jest on nieaktualny, gdy!

nie zawiera wpisów z drugiej sesji. Tym sposobem straci"em wszystkie pliki i fol-

dery dograne w drugiej sesji. Oczywi#cie nie s$ one widoczne na p"ycie, ale si%

tam fizycznie znajduj$.

Skoro dane s$ na p"ycie, a z no#nika CD-R/DVD-R nic nie mo!e zosta+ usuni%te,

to logika nakazuje my#le+, !e tak samo dzieje si% z TOC. W zwi$zku z tym na

naszej p"ycie z trzema sesjami powinno by+ kilka TOC, a co za tym idzie, da si%

odzyska+ utracone pliki z drugiej sesji.

Przydatnym narz%dziem podczas odzyskiwania skasowanych sesji jest program

BadCopy Pro, który mo!emy pobra+ ze strony http://www.jufsoft.com/badcopy.

Aplikacja jest p"atna, ale przy wykorzystaniu darmowej wersji mo!emy sprawdzi+,

czy co# uda nam si% odzyska+.

Po w"$czeniu programu w g"ównym oknie (rysunek 4.15) kliknij opcj% CD and

DVD. Nast%pnie w sekcji CD and DVD Drive List wska! nap%d, gdzie znajduje si%

p"yta, nad któr$ b%dziesz pracowa+. W polu Recovery Mode ustaw opcj% Rescue

Lost Files — Mode #2 i kliknij przycisk Next.

W nowym oknie (rysunek 4.16) kliknij przycisk Start.

W kolejnym nowym oknie, które jest widoczne na rysunku 4.17, zaznacz opcj%

Full Scan i kliknij przycisk OK.
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Rysunek 4.15.

Odzyskiwanie

skasowanej sesji

— etap pierwszy

Rysunek 4.16.

Odzyskiwanie

skasowanej sesji

— etap drugi

Rysunek 4.17.

Odzyskiwanie

skasowanej sesji

— etap trzeci
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W tej chwili rozpocznie si% skanowanie zawarto#ci p"yty. Proces ten mo!e po-

trwa+ nawet kilka godzin i post%py mo!esz #ledzi+ w oknie pokazanym na rysun-

ku 4.18. Po zako'czeniu skanowania przycisk Next stanie si% aktywny i powinie-

ne# go klikn$+.

Rysunek 4.18.

Odzyskiwanie

skasowanej sesji

— etap czwarty

W tej chwili wrócisz do g"ównego okna programu (rysunek 4.19). W sekcji Recove-

ry Raport znajdziesz wykaz plików, które uda"o si% odzyska+. Je!eli klikniesz

wybran$ pozycj% na li#cie, a nast%pnie przycisk Preview, to plik powinien zosta+

otwarty i b%dzie mo!na podejrze+ jego zawarto#+. Aby zapisa+ na dysku odzyska-

ne z p"yty dane, w polu Select Destination Folder to Save the Recovered File(s)

wska! lokalizacj%, w której dane maj$ zosta+ zapisane, i kliknij przycisk Next.

Rysunek 4.19. Odzyskiwanie skasowanej sesji — etap pi)ty
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Spokojnie zaczekaj, a! wszystkie odzyskane dane zostan$ zapisane na dysku we

wskazanym miejscu. Post%p operacji mo!esz #ledzi+ dzi%ki graficznemu wska&ni-

kowi, który jest widoczny na rysunku 4.20. Po zako'czeniu zapisywania kliknij

przycisk Next i wy"$cz program.

Rysunek 4.20. Odzyskiwanie skasowanej sesji — etap szósty

Teraz mo!esz przej#+ do katalogu, do którego kopiowa"e# odzyskane dane. Sprawd&

swoje pliki i pami%taj, !e znacznie pro#ciej uwa!niej nagrywa+ p"yty, ni! odzy-

skiwa+ z nich zamazane dane.

Niestety, nie ma mo%liwo&ci odzyskania zawarto&ci p$yty RW,

która zosta$a wyczyszczona za pomoc# szybkiego lub pe$nego

kasowania zawarto&ci no&nika.

P!yta z muzyk< i danymi komputerowymi

Zapewne spotka"e# si% z p"ytami, które mog$ by+ odtwarzane w sprz%cie hi-fi

oraz mo!na z nich korzysta+ na komputerze. Cz%sto dostajemy p"yt% muzyczn$

wraz z jakim# dodatkiem dla komputera np. wygaszaczem ekranu.
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Specyfikacja zapisu p"yt CD przewiduje sytuacj%, w której na jednym kr$!ku CD

zapisujemy jednocze#nie dane i muzyk%. Tak si% sk"ada, !e mo!emy stworzy+ tak$

hybrydow$ p"yt% i mo!e ona by+ nagrana w jednej z dwóch odmian.

W trybie Mixed Mode CD na p"ycie zapisujemy najpierw dane komputerowe

(#cie!ka 1.), a nast%pnie #cie!ki audio. Za"o!eniem takiej konstrukcji by"o utwo-

rzenie no#nika, który dzia"a w sprz%cie hi-fi i zawiera bonusy dost%pne podczas

pracy na komputerze. Ods"uchiwanie p"yty przygotowanej w trybie Mixed Mode

CD na komputerze nie sprawia problemów. Natomiast stacjonarny sprz%t hi-fi

traktuje pierwsz$ #cie!k% jako jeden z utworów i próbuje go odtworzy+, co objawia

si% cisz$. Odtwarzanie danych audio nast%puje dopiero po przej#ciu do drugiego

utworu na p"ycie, czyli pierwszej #cie!ki audio.

Drugie rozwi$zanie nosi nazw% CD Extra i pozwala na usuni%cie problemu z pu-

st$ pierwsz$ #cie!k$. Dzieje si% tak, poniewa! informacje zapisywane s$ w dwóch

oddzielnych sesjach — najpierw muzyka, pó&niej dane. Zalet$ tego rozwi$zania

jest to, !e stacjonarny czytnik p"yty CD nie widzi #cie!ki z danymi i odtwarza

jedynie piosenki. Natomiast komputer umo!liwia zarówno ods"uchiwanie, jak

i przegl$danie zawarto#ci danych komputerowych. W odró!nieniu od p"yty

w formacie Mixed Mode CD tutaj dane komputerowe znajduj$ si% na ko'cu, w od-

dzielnej sesji.

Bezsprzecznie lepszym i bardziej przydatnym rozwi$zaniem jest CD Extra i z tego

powodu w"a#nie jemu po#wi%c% wi%cej miejsca.

Nero Burning ROM

W celu przygotowania p"yty w formacie CD Extra w oknie wyboru kompilacji

musisz wybra+ opcj% CD Extra (rysunek 4.21). Pami%taj równie! o tym, !e w for-

macie CD Extra mo!esz nagra+ wy"$cznie kr$!ek CD.

Zestaw zak"adek przewidziany dla tej kompilacji jest imponuj$cy, ale tak napraw-

d% po g"%bszej analizie ich zawarto#ci dochodzimy do wniosku, !e s$ to te same,

które omawia"em przy kompilacjach p"yty z danymi czy muzyk$, z t$ ró!nic$,

!e wszystkie umieszczono w jednym oknie. W zwi$zku z tym, !e by"y one do-

k"adnie omawiane przy poprzednio nagrywanych p"ytach, nie b%d% ich ponow-

nie prezentowa". Zw"aszcza !e s"u!$ do tego samego, a ich dzia"anie równie! nie

uleg"o zmianie.

Po dokonaniu wymaganych poprawek mo!emy klikn$+ przycisk Nowy, aby przej#+

do g"ównego okna programu (rysunek 4.22).
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Rysunek 4.21. Przygotowanie p#yty z danymi i muzyk) w formacie CD Extra

— etap pierwszy

Rysunek 4.22. Przygotowanie p#yty z danymi i muzyk) w formacie CD Extra

— etap drugi
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Powy!szy rysunek przedstawia okno Nero dostosowane do wymogów kompilacji

CD Extra. Lewa strona okna w górnej cz%#ci ma dwa przyciski — Dane i Audio.

Po klikni%ciu przycisku Audio w dolnej cz%#ci lewego okna zobaczysz zawarto#+

cz%#ci p"yty, na której ma by+ zapisana muzyka. Teraz musisz tylko z prawej

kolumny przeci$gn$+ odpowiednie piosenki i doda+ do tworzonej kompilacji. Na-

st%pnie kliknij przycisk Dane — w dolnej cz%#ci okna b%dzie widoczna cz%#+ kr$!ka

z danymi. Musisz doda+ swoje pliki tak samo, jak to robi"e# w przypadku kr$!ka

z danymi.

Gdy ju! skompletujesz zawarto#+ p"yty, z menu Nagrywarka wybierz opcj% Wypal

kompilacjL. Przejd& do zak"adki Zapis widocznej na rysunku 4.23.

Rysunek 4.23. Przygotowanie p#yty z danymi i muzyk) w formacie CD Extra

— etap trzeci

W zak"adce Zapis koniecznie musisz uaktywni+ opcje ZakoQcz dysk i Nagrywaj,

a w polu Metoda zapisu pCyty wybra+ Disc-At-Once. Innymi s"owy, ca"a p"yta musi

by+ nagrana za jednym razem, bez pozostawiania mo!liwo#ci dodawania do niej

nowych danych w przysz"o#ci. Upewnij si%, czy w nap%dzie znajduje si% czysta

p"yta CD, i kliknij przycisk Zapis.

Gotow$ p"yt% mo!esz sprawdzi+ na komputerze oraz w sprz%cie hi-fi. Pami%taj,

!e na komputerze powinny poprawnie dzia"a+ obie cz%#ci — audio i dane.
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Overburning

Niemal wsz%dzie s"yszymy to dziwne s"owo, ale niewielu wie, co ono oznacza

i jakie daje mo!liwo#ci. Dlatego postaram si% w tym rozdziale napisa+ kilka s"ów

na temat overburningu.

Zgodnie ze specyfikacj$ na typowej p"ycie CD mieszcz$ si% 74 minuty muzyki lub

650 MB danych. Oczywi#cie w przypadku p"yt d"u!szych, ok. 80-minutowych,

mie#ci si% ich nieco wi%cej, bo 700 MB. Zgodnie z zapisem w Orange Book (spe-

cyfikacja nazywana pomara'czow$ ksi$!eczk$) na p"ycie musi znajdowa+ si% pe-

wien obszar pozwalaj$cy zapisa+ Lead-Out — obszar na ko'cu p"yty zawieraj$cy

wpis o zako'czeniu sesji. Funkcja overburningu pozwala na skrócenie obszaru

zajmowanego przez Lead-Out oraz jego przesuni%cie. Dzi%ki temu zostaje uzy-

skane dodatkowe miejsce na zapis danych. W zale!no#ci od p"yty i jej producenta

mo!emy dzi%ki temu zyska+ do kilku minut. W Internecie znajduje si% wiele baz,

gdzie zosta"y skatalogowane p"yty CD pod k$tem d"ugo#ci przy overburningu.

W naszym przypadku pomocn$ baz$ mo!e okaza+ si% ta z serwisu CDRinfo

— http://www.cdrinfo.pl.

By dokona+ zapisu z u!yciem tej w"a#ciwo#ci, kompilacja musi mie+ w"$czony

typ zapisu DAO.

Je#li chcemy zapisywa+ p"yty przy u!yciu overburningu, to nasz nap%d musi

obs"ugiwa+ tak$ funkcj%. Praktycznie ka!dy nowy nap%d ma tak$ w"a#ciwo#+.

W przypadku starszych nap%dów — mamy pecha, bo u!ycie overburningu mo!e

sko'czy+ si% uszkodzeniem urz$dzenia.

Sam nap%d to nie wszystko, w oprogramowaniu musi by+ tak!e specjalna opcja

zapisywania danych. Poni!ej zamieszczam spis kilku popularnych aplikacji ob-

s"uguj$cych zapis wi%kszej ilo#ci danych, ni! przewidzia" to producent p"yty:

  Nero Burning ROM,

  CDRWin,

  CloneCD,

  WinOnCD.

W celu nagrania p"yty z wykorzystaniem overburningu w Nero najpierw musimy

odpowiednio skonfigurowa+ sam program. W tym celu uruchamiamy program

i wchodzimy do menu Plik/Opcje. Nast%pnie w nowo otwartym oknie klikamy

zak"adk% Ustawienia zaawansowane (rysunek 4.24).
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Rysunek 4.24.

Ustawienia

zaawansowane

Nero pozwalaj)

na zapis p#yty

z wykorzystaniem

overburningu

W celu aktywacji overburningu w"$cz opcj% WCEcz przepalenie w CD w trybie

Disc-At-Once. Nast%pnie wybierz opcj% Absolutna maks. wielk. wydCuPenia i w polu

obok wpisz 99:00:00. Dodatkowo w"$cz opcj% WCEcz przepalanie (overburning)

DVD i w polu Maksymalny rozmiar DVD wpisz 4500. Aby jeszcze zwi%kszy+ po-

jemno#+ p"yty, w"$cz opcj% WCEcz tworzenie krótkiego obszaru Lead-Out.

Warto koniecznie pami%ta+ o tym, !e p"yta nagrana z wykorzystaniem overbur-

ningu mo!e:

  zawiera+ b"%dy,

  nie by+ czytana przez niektóre nap%dy CD-ROM — zw"aszcza starsze modele,

  zapis mo!e uszkodzi+ nagrywark%.

Ostrze!enia musimy wzi$+ sobie do serca i liczy+ si% z problemami, a nawet

uszkodzeniem nagrywarki, je!eli nie jest przystosowana do takiego zapisu. Na

w"asnej nagrywarce zapisa"em wiele p"yt o d"ugo#ci 80 minut przy wykorzysta-

niu overburningu. Cz%#+ z tych p"yt po latach zawiera wiele b"%dów i raczej nie

nadaje si% do u!ytku, ale s$ równie! no#niki, które dzia"aj$ poprawnie. Moim zda-

niem dla danych o szczególnym znaczeniu nie nale!y u!ywa+ overburningu, po-

niewa! w przysz"o#ci dost%p do tych danych mo!e by+ utrudniony lub niemo!liwy.
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Przygotowanie p"yty z wi%ksz$ ilo#ci$ danych ni! jej nominalna pojemno#+ nie

ró!ni si% niczym od opisanego wcze#niej projektu p"yty z danymi. Jednak musisz

pami%ta+ o tym, !e taka p"yta bezwzgl%dnie musi by+ zapisana za jednym razem,

co wi$!e si% z odpowiednim ustawieniem kilku kluczowych opcji.

Na rysunkach 4.25 i 4.26 zaznaczy"em opcje, które maj$ znaczenie dla zapisu

p"yty przy w"$czonym overburningu. W zak"adce IloR\ sesji na pCytce w"$cz zapis

tylko pojedynczej sesji.

Rysunek 4.25. Konfiguracja zapisu z overburningiem — krok pierwszy

W zak"adce Zapis w"$cz opcj% ZakoQcz dysk i zapis w trybie Disc-At-Once. Bez

tego Nero uparcie b%dzie twierdzi", !e kompilacja zawiera wi%cej danych, ni!

mie#ci p"yta.

Po chwili od klikni%cia przycisku Zapis, gdy program przeanalizuje dane i zajdzie

konieczno#+ w"$czenia overburningu, naszym oczom uka!e si% odpowiedni komu-

nikat zawieraj$cy informacje na temat braku miejsca na p"ycie oraz informuje

o mo!liwo#ci w"$czenia overburningu. Autorzy równie! w tym miejscu dodali

ostrze!enie o problemach mog$cych wyst$pi+ z tak$ p"yt$. Je!eli chcesz wyko-

rzysta+ overburning, kliknij przycisk Wykorzystaj overburning i zaczekaj na za-

ko'czenie procesu zapisu p"yty.
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Rysunek 4.26. Konfiguracja zapisu z overburningiem — krok drugi




