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5

Wy sza szko"a jazdy
Po przeczytaniu tego rozdzia!u i wykonaniu wszystkich "wi-
cze# b$dziesz móg! przygotowa" p!yty w formacie Mixed Mode,
CD Extra, multisesyjnym, startowym oraz nauczysz si$ nagry-

wa" p!yty 90- i 99-minutowe. Nie zapomnia!em równie' o podrozdziale
omawiaj(cym nagrywanie p!yty przy wykorzystaniu overburningu.

P"yta multisesyjna
P!yty z danymi, jakie nagrywa!e) dotychczas, by!y tworzone w ca!o)ci
za jednym razem. Cz$sto bywa tak, 'e dane, które chcesz nagra" na
p!yt$, nie zajmuj( ca!ej jej pojemno)ci. W takiej sytuacji albo decydo-
wa!e) si$ na zapis niepe!nej p!yty, albo czeka!e), a' przyb$dzie plików.
Teraz dowiesz si$, w jaki sposób mo'na nagrywa" p!yt$ na raty.

Nale'y jednak pami$ta", 'e rozpoczynanie ka'dej kolejnej sesji poza
zapisanymi danymi wymaga dodatkowych 13 MB. Kolejnym ograni-
czeniem jest to, 'e ka'da sesja musi zawiera" minimum jedn( )cie'k$
o rozmiarze 300 lub wi$cej bloków. Do p!yty multisesyjnej mo'esz do-
dawa" dane a' (lub jedynie) 99 razy.

Utworzenie za pomoc( Nero p!yty z kilkoma sesjami nie sprawia wi$k-
szych problemów. Trzeba rozpocz(" dok!adnie tak samo jak w przy-
padku kr('ka z danymi, wi$c w oknie wyboru kompilacji okre)l, jaki
rodzaj p!yty chcesz nagra", a nast$pnie zaznacz opcj$ CD-ROM (ISO)
lub DVD-ROM (ISO) (rysunek 5.1).
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Rysunek 5.1. Tworzenie p1yty multisesyjnej — etap pierwszy

Aby utworzy" p!yt$, do której w przysz!o)ci b$dziesz móg! doda"
kolejne dane, musisz w!(czy" opcj$ Rozpocznij dysk multisesyjny
w zak!adce Ilo34 sesji na p1ytce.

Pozosta!e zak!adki wygl(daj( dok!adnie tak samo jak przy zwyk!ej p!y-
cie zawieraj(cej dane komputerowe. Proponuj$, by) ustawi! je sam
na podstawie wiedzy zdobytej podczas lektury poprzedniego rozdzia!u.
Gdy przejdziesz do okna programu, dodaj pliki, a po skompletowaniu
zawarto)ci p!yty z menu Nagrywarka wybierz opcj$ Nagraj kompilacj6.

Ustawienia okna widocznego na rysunku 5.2 musz( by" nieco inne
ni' w przypadku zwyk!ej p!yty.

Po pierwsze bezwzgl$dnie nale'y wy!(czy" opcj$ o nazwie Zako8cz
dysk i pozostawi" aktywn( funkcj$ Nagrywaj. Zalet( nowej wersji Nero
jest to, 'e program domy)lnie blokuje opcj$ Zako8cz dysk przy zapi-
sywaniu pierwszej sesji na p!ycie. Kolejna zmiana dotyczy metody
zapisu, który musi odbywa" si$ w trybie Track-At-Once, gdy' tylko
on umo'liwia nagranie p!yty na raty. Po ustawieniu pozosta!ych pa-
rametrów zapisu mo'esz przyst(pi" do nagrywania p!yty; aby to zro-
bi", kliknij przycisk Zapis.
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Rysunek 5.2. Tworzenie p1yty multisesyjnej — etap drugi

 W I C Z E N I E

5.1 Tworzenie p1yty multisesyjnej

Przygotuj p!yt$ multisesyjn(. Na pocz(tku dodaj do niej tylko jedn(
sesj$ i pami$taj, by w zak!adce Ilo34 sesji na p1ytce w!(czy" opcj$ Roz-
pocznij dysk multisesyjny. Przy zapisywaniu p!yty bezwzgl$dnie wy-
!(cz opcj$ Zako8cz dysk i w polu Metoda zapisu ustaw Track-At-Once.
Je)li pojawi( si$ problemy, pos!u' si$ odpowiednim opisem zamiesz-
czonym w niniejszym podrozdziale.

Instrukcja dodania kolejnej sesji jest bardzo podobna do powy'szego
opisu, z t( ró'nic(, 'e w zak!adce Ilo34 sesji na p1ytce (rysunek 5.3) dla
nowej kompilacji ustawiamy nieco inne warto)ci.

Chodzi tutaj o wybór opcji Kontynuuj dysk multisesyjny. Jej w!(czenie
uaktywni dodatkowe opcje w )rodkowej cz$)ci okna. Odpowiadaj(
one za dodawanie, usuwanie lub zast$powanie plików w istniej(cej
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Rysunek 5.3. Dodawanie nowych sesji do p1yty multisesyjnej
— etap pierwszy

kompilacji. Domy)lne ustawienia mo'emy pozostawi" bez zmian. Pa-
mi$taj o tym, by p!yta, do której chcesz dogra" dane, znajdowa!a si$
w nagrywarce. Nast$pnie kliknij przycisk Nowy.

W nowo otwartym oknie zobaczysz zapisane dotychczas )cie'ki. Pozo-
stanie Ci tylko zaznaczenie odpowiedniego wiersza, tak jak to przed-
stawi!em na rysunku 5.4.

Rysunek 5.4.
Dodawanie
nowych sesji
do p1yty
multisesyjnej
— etap drugi
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Po zatwierdzeniu wyboru (przycisk OK) przejd8 do g!ównego okna
Nero. Dalej post$puj wed!ug scenariusza znanego z poprzednich eta-
pów, czyli przeci(gnij nowe pliki do kompilacji, a stare i niepotrzebne
usu#. Je'eli dodawana sesja ma by" ostatnia, to w zak!adce Zapis uak-
tywnij opcj$ Zako8cz dysk. Je)li natomiast nadal chcesz mie" mo'li-
wo)" dodania danych do p!yty, pole to powinno pozosta" wy!(czone.

Rysunek 5.5 przedstawia p!yt$, na której zapisa!em dwie sesje z da-
nymi. Je'eli podczas dodawania do takiej p!yty kolejnej sesji zaznaczysz
pierwsz( )cie'k$ (tak jak na rysunku), to nagrany kr('ek b$dzie zawie-
ra! tylko dane dodane za pierwszym razem, a reszta zniknie z no)nika.

Rysunek 5.5.
Widok kilku sesji
na jednej p1ycie

Zawsze podczas dodawania nowych danych musisz koniecznie wska-
zywa" ostatni( )cie'k$ na li)cie. Pozwoli Ci to unikn(" niespodzia-
nek, na przyk!ad skasowania zawarto)ci p!yty. Je'eli pope!nisz ten
b!(d i cz$)ciowo „skasujesz” zawarto)" p!yty wskutek 8le zaimporto-
wanej sesji, nie martw si$ — na mojej stronie http://danowski.pl,
w dziale Artyku1y znajdziesz informacje, w jaki sposób odzyska" te dane.

 W I C Z E N I E

5.2 Dodawanie kolejnych sesji

Do p!yty nagranej w "wiczeniu 5.1 dodaj kolejn( sesj$. Mo'esz za-
mkn(" p!yt$ lub pozostawi" j( otwart(, dzi$ki czemu w przysz!o)ci
b$dziesz móg! ponownie doda" dane. Je)li pojawi( si$ problemy,
przeczytaj jeszcze raz uwa'nie odpowiedni opis zamieszczony w tym
podrozdziale.
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Je!eli przygotowa#e$ p#yt% multisesyjn&, to przy dodawaniu nowych sesji
musisz pami%ta(, by ustawienia w oknie Opcje ISO by#y takie same jak
poprzednio. W przeciwnym wypadku mo!e okaza( si%, !e p#yta zostanie
nagrana b#%dnie.

P"yta z danymi i muzyk%
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 dzi$ki Nero Burning ROM mo'emy stworzy" tak( hybrydow( p!yt$
— mo'e ona by" nagrana w jednej z dwóch odmian.

W trybie Mixed Mode CD na p!ycie zapisujemy najpierw dane kom-
puterowe ()cie'ka 1.), a nast$pnie )cie'ki audio. Za!o'eniem takiej
konstrukcji by!o utworzenie no)nika, który dzia!a w sprz$cie hi-fi
i zawiera bonusy dost$pne podczas pracy na komputerze. Ods!uchi-
wanie p!yty przygotowanej w trybie Mixed Mode CD na komputerze
nie sprawia problemów. Natomiast stacjonarny sprz$t hi-fi traktuje
pierwsz( )cie'k$ jako jeden z utworów i próbuje go odtworzy", co ob-
jawia 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$cie pro-
blemu z pust( pierwsz( )cie'k(. Dzieje si$ tak, poniewa' informacje
zapisywane s( w dwóch oddzielnych sesjach — najpierw muzyka,
pó8niej dane. Zalet( tego rozwi(zania jest to, 'e stacjonarny czytnik
p!yty CD nie widzi )cie'ki z danymi i odtwarza jedynie piosenki. Na-
tomiast 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 oddzielnej 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.

W celu przygotowania p!yty w formacie CD Extra w oknie wyboru
kompilacji musisz wybra" opcj$ CD Extra (rysunek 5.6). Pami$taj
równie' o tym, 'e w formacie CD Extra mo'esz nagra" wy!(cznie
kr('ek CD.
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Rysunek 5.6. Przygotowanie p1yty z danymi i muzyk? w formacie CD Extra
— etap pierwszy

Zestaw zak!adek przewidziany dla tej kompilacji jest imponuj(cy, ale
tak naprawd$ po g!$bszej analizie ich zawarto)ci dochodzimy do wnio-
sku, 'e s( to te same, które omawia!em przy kompilacjach p!yty z da-
nymi czy muzyk(, z t( ró'nic(, 'e wszystkie umieszczono w jednym
oknie. W zwi(zku z tym, 'e by!y one dok!adnie omawiane przy po-
przednio nagrywanych p!ytach, nie b$d$ ich ponownie prezentowa!.
Zw!aszcza 'e s!u'( do tego samego, a ich dzia!anie równie' nie ule-
g!o zmianie.

 W I C Z E N I E

5.3 Tworzenie p1yty z danymi i muzyk?

Utwórz now( kompilacj$ dla p!yty CD. W oknie wyboru kompilacji
wybierz format CD Extra i zapoznaj si$ z zawarto)ci( zak!adek wcho-
dz(cych w jego sk!ad. Zwró" uwag$, 'e w jednym miejscu zgrupo-
wano zak!adki, z którymi mia!e) styczno)" przy opracowywaniu p!yt
z danymi i muzyk(.

Po dokonaniu wymaganych poprawek mo'emy klikn(" przycisk Nowy,
aby przej)" do g!ównego okna programu (rysunek 5.7).
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Rysunek 5.7. Przygotowanie p1yty z danymi i muzyk? w formacie CD Extra
— etap drugi

Powy'szy rysunek przedstawia okno Nero dostosowane do wymogów
kompilacji CD Extra. Lewa strona okna w górnej cz$)ci posiada dwa
przyciski — Dane i Audio. Po klikni$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. Nast$p-
nie kliknij przycisk Dane — w dolnej cz$)ci okna b$dzie widoczna
cz$)" kr('ka z danymi. Musisz doda" swoje pliki tak samo, jak to ro-
bi!e) w przypadku kr('ka z danymi.

 W I C Z E N I E

5.4 Dodawanie muzyki i danych

Dodaj dane do utworzonej kompilacji. Wystarczy, 'e klikniesz przycisk
Audio i przeci(gniesz utwory do lewej kolumny, a nast$pnie naci)niesz
Dane i dodasz odpowiednie pliki do tworzonej kompilacji. Przez ca!y
czas obserwuj pasek zaj$to)ci p!yty. Tym razem jest on wyskalowany
w minutach, wi$c masz do dyspozycji 74 i 80 minut dla typowych
no)ników.
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Gdy ju' skompletujesz zawarto)" p!yty, z menu Nagrywarka wybierz
opcj$ Wypal kompilacj6. Przejd8 do zak!adki Zapis widocznej na ry-
sunku 5.8.

Rysunek 5.8. Przygotowanie p1yty z danymi i muzyk? w formacie CD Extra
— etap trzeci

W zak!adce Zapis koniecznie musisz uaktywni" opcje Zako8cz dysk
i Nagrywaj, a w polu Metoda zapisu p1yty wybra" Disc-At-Once. Innymi
s!owy, ca!a p!yta musi by" nagrana za jednym razem, bez pozosta-
wiania mo'liwo)ci dodawania do niej nowych danych w przysz!o)ci.

 W I C Z E N I E

5.5 Zapis p1yty mieszanej

Nagraj p!yt$ w formacie CD Extra zgodnie z zaleceniami. Nast$pnie
sprawd8 na stacjonarnym sprz$cie hi-fi, czy p!yta odtwarza si$ popraw-
nie i czy przypadkiem na ko#cu nie ma dodatkowego utworu, który
wydaje dziwne d8wi$ki lub jest zupe!nie pusty. Dok!adniej mówi(c,
chodzi o to, 'e przy za!o'eniu, 'e nagra!e) dwa utwory audio oraz dane
dla komputera, Twoja wie'a powinna widzie" jedynie dwa utwory,
a nie trzy, jak to ma miejsce przy Mixed Mode CD.
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P"yta startowa
My)l$, 'e spotka!e) si$ ju' z poj$ciem no)nika startowego. Je'eli jednak
si$ myl$, to nale'y Ci si$ wyja)nienie: zarówno dyskietka, jak i dysk
twardy maj( pewien specjalny obszar zwany bootsektorem, który za-
wiera informacje odczytywane podczas uruchamiania komputera. S(
one na tyle istotne, 'e je)li ulegn( zniszczeniu, komputer albo urucho-
mi si$ nieprawid!owo, albo wcale.

Nawet gdy dysk twardy odmawia pos!usze#stwa, dyskietka startowa
pozwala uruchomi" komputer (przy wykorzystaniu informacji zawar-
tych w bootsektorze), co cz$sto ratuje dane i nasze dobre samopoczu-
cie. P!yta CD/DVD nie mog!a by" gorsza, wi$c w specyfikacji El Torito
zosta!y zawarte odpowiednie regu!y, które pozwalaj( na zapisanie na
niej bootsektora.

Windows 9x
My)l$, 'e takie krótkie wprowadzenie powinno wystarczy" i teraz mo-
'emy zaj(" si$ przygotowaniem p!yty startowej za pomoc( programu
Nero Burning ROM. W tym rozdziale skupimy si$ na przygotowa-
niu p!yty startowej wykorzystuj(cej emulacj$ dyskietek o pojemno)ci
1,44 MB oraz 2,88 MB. Wydaje mi si$, 'e ten rodzaj p!yty startowej
jest najpopularniejszy i najcz$)ciej u'ywany. Jej przyk!adem jest ory-
ginalna p!yta instalacyjna zawieraj(ca system MS Windows 98.

Do przygotowania pierwszego rodzaju p!yty startowej wykorzystuj(cej
emulacj$ no)nika o pojemno)ci 1,44 MB u'yjemy dyskietki systemowej
MS Windows 98. Dyskietk$ tak( mo'na przygotowa" za pomoc( spe-
cjalnego narz$dzia dost$pnego w systemie MS Windows 98.

Wystarczy, 'e otworzysz Panel sterowania i wybierzesz opcj$ Dodaj/
Usu8 programy (rysunek 5.9).

Nast$pnie w zak!adce Dysk startowy kliknij przycisk Utwórz dysk. Mu-
sisz posiada" oryginaln( p!yt$ instalacyjn( systemu MS Windows 9x
oraz czyst( dyskietk$ umieszczon( w nap$dzie.

Wystarczy, 'e odpowiesz na kilka pyta# zwi(zanych z tworzeniem
dyskietki (mam tutaj na my)li potwierdzenie zamiaru jej wykonania,
potwierdzenie umieszczenia jej w nap$dzie, potwierdzenie rozpocz$cia



Rozd z i a "  5 .  •  Wy s za  s z ko " a  j a zd y 77

Rysunek 5.9.
Tworzenie
dyskietki startowej
dla p1yty startowej
MS Windows 9x

jej wykonywania), i po chwili otrzymasz gotowy no)nik systemowy.
Utworzona dyskietka startowa pozwoli na uruchomienie komputera
!(cznie z obs!ug( nap$du CD-ROM, a przy tym zawiera narz$dzie od-
powiedzialne za tworzenie partycji — jednym s!owem, na pocz(tek
wystarczy.

 W I C Z E N I E

5.6 Przygotowanie dyskietki startowej

Przygotuj dyskietk$ startow(, korzystaj(c z mechanizmów wbudowa-
nych w MS Windows 9x. Je)li pojawi( si$ problemy, skorzystaj z od-
powiedniego opisu.

Najpierw proponuj$ z ciekawo)ci sporz(dzi" obraz dyskietki o rozmia-
rze 2,88 MB, który pó8niej wykorzystamy do tworzenia p!yty startowej
z emulacj( no)nika o tej pojemno)ci.

Do przygotowania obrazu b$dzie potrzebna dyskietka stworzona po
wykonaniu "wiczenia 5.6 oraz program o nazwie WinImage — http://
 www.winimage.com. Po zainstalowaniu programu musimy sporz(-
dzi" obraz dyskietki systemowej, któr( wykonali)my nieco wcze)niej.
W tym celu uruchamiamy program i wybieramy opcj$ Czytaj dysk
z menu Dysk (rysunek 5.10).

Nast$pnie z menu Obraz wybieramy opcj$ o nazwie W1a3ciwo3ci sek-
tora startowego (rysunek 5.11).

W nowo otwartym oknie klikamy przycisk Zapisz i zapisujemy boot-
sektor naszej dyskietki. Mo'emy mu nada" dowoln( nazw$, gotowy plik
powinien mie" rozmiar 512 bajtów.
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Rysunek 5.10.
Przygotowanie
obrazu dyskietki
2,88 MB
— etap pierwszy

Rysunek 5.11.
Przygotowanie
obrazu dyskietki
2,88 MB
— etap drugi

Teraz nale'y przygotowa" nowy obraz dyskietki o wielko)ci 2,88 MB;
w tym celu w oknie programu WinImage klikamy menu Plik/Nowy.
W nowo otwartym oknie wybieramy z listy odpowiedni rozmiar ob-
razu i zatwierdzamy przyciskiem OK (rysunek 5.12).
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Rysunek 5.12.
Przygotowanie
obrazu dyskietki
2,88 MB
— etap trzeci

Do nowo utworzonego projektu dyskietki 2,88 MB musimy doda"
uprzednio zgrany bootsektor. W tym celu z menu Obraz nale'y wybra"
opcj$ W1a3ciwo3ci sektora startowego i za pomoc( przycisku Otwórz
doda" plik bootsektora; ca!o)" zatwierdzamy, klikaj(c przycisk OK.

Do pustego obrazu trzeba przeci(gn(" lub doda" potrzebne pliki i pro-
gramy — wystarczy wybra" opcj$ Obraz/Do1?cz. Pami$taj o plikach
io.sys, command.com oraz msdos.sys. Warto przewidzie" równie' ob-
s!ug$ nap$du CD/DVD-ROM — w tym celu w obrazie powinny zna-
le8" si$ jeszcze dwa pliki, mscdex.exe i sterownik nap$du. Oczywi)cie
obraz dyskietki startowej mo'na zbudowa" na bazie darmowych od-
mian systemu DOS, na przyk!ad FreeDOS lub PCDOS.

Teraz pozostaje jedynie zapisa" gotowy projekt w pliku (rysunek 5.13).
W tym celu z menu Plik wybieramy opcj$ Zapisz jako.

W nowo otwartym oknie koniecznie zmie# warto)" pola Zapisz jako
typ na Pliki obrazu (*.IMA), gdy' tylko taki obraz b$dziemy mogli
wykorzysta" w czasie dalszej pracy z p!yt( startow(.

 W I C Z E N I E

5.7 Przygotowanie obrazu dyskietki

Przygotuj obraz dyskietki 2,88 MB. Odpowiedni opis znajduje si$
w niniejszym podrozdziale. Pami$taj, by doda" do obrazu bootsektor
oraz pliki io.sys, command.com i msdos.sys. Nast$pnie zapisz obraz
jako plik typu ima.
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Rysunek 5.13.
Przygotowanie
obrazu dyskietki
2,88 MB
— etap czwarty

Zarówno dyskietka, jak i jej obraz mog& zawiera( szereg przydatnych

aplikacji oraz rozwi&za- znanych z systemu MS DOS. Przyk#adowo

podczas uruchamiania komputera mo!esz utworzy( ramdysk i umie$ci(

w nim dodatkowe programy, dzi%ki czemu b%d& mia#y mo!liwo$( zapisu.

Przygotowa!e) ju' niezb$dne dodatki, wi$c pora zaj(" si$ nagraniem
typowej p!yty startowej, która mo'e zawiera" na przyk!ad wersj$ insta-
lacyjn( systemu MS Windows 9x.

Po uruchomieniu Nero Burning ROM w oknie wyboru kompilacji mu-
sisz wybra" opcj$ CD-ROM (start.) lub DVD-ROM (start.) (rysunek 5.14).

Zawarto)" zak!adki Opcje startowe pozostawi$ teraz bez komentarza,
ale niebawem do niej wróc$. Przejd8 do zak!adki Opcje ISO. Specyfi-
kacja p!yty startowej wymaga, by) w oknie Opcje ISO w!(czy! nast$-
puj(ce opcje:

  Tryb danych — Tryb 1,

  System plików — ISO 9660:1999 lub ISO 9660+Joliet.
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Rysunek 5.14. Przygotowanie p1yty startowej — etap pierwszy

 W I C Z E N I E

5.8 Tworzenie w1asnej p1yty startowej

Rozpocznij tworzenie p!yty startowej. W tym celu w oknie wyboru
kompilacji okre)l, czy tworzysz startow( p!yt$ CD czy te' DVD, a na-
st$pnie zaznacz opcj$ CD-ROM (start.) lub DVD-ROM (start.). Dalej
post$puj zgodnie z opisem zamieszczonym powy'ej.

Po wprowadzeniu ustawie# widocznych na rysunku 5.14 mo'emy
wróci" do zak!adki Opcje startowe (rysunek 5.15) w celu dok!adnego
okre)lenia w!a)ciwo)ci tworzonej p!yty startowej. W tym miejscu przy-
pominam, 'e wcze)niej pisa!em, w jaki sposób przygotowa" dyskietk$
startow( i obraz no)nika o pojemno)ci 2,88 MB. Informacje te b$d(
teraz potrzebne przy wprowadzaniu ustawie# dla p!yty startowej.

Przyjrzyjmy si$ najpierw pierwszemu rodzajowi p!yty startowej, któ-
ry wykonamy na bazie istniej(cej dyskietki systemowej. Umie)" dys-
kietk$ w stacji, a nast$pnie w zak!adce Opcje startowe zaznacz opcj$
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Rysunek 5.15.
Przygotowanie
p1yty startowej
— etap drugi
wykorzystuj?cy
dyskietk6

Logiczny dysk startowy (musi mie3ci4 si6 na CD!). W polu znajduj(-
cym si$ poni'ej musisz wybra" nap$d, w którym umie)ci!e) dyskietk$
startow(. Obecnie w przypadku nowych komputerów nie montuje si$
ju' stacji dyskietek, a wi$c mo'liwo)" ta jest raczej nieprzydatna.

W przypadku Windows Vista, aby uzyska( dost%p do nap%du dyskietek,
musisz uruchomi( Nero Burning ROM z uprawnieniami administratora.
Tylko wtedy dost%pna b%dzie stacja dyskietek lub inny dysk.

Je'eli chcesz nagra" p!yt$ startow( przy u'yciu obrazu dyskietki
o wielko)ci 2,88 MB lub innej, musisz zaznaczy" opcj$ Plik obrazu
(rysunek 5.16). Nast$pnie za pomoc( przycisku Przegl?daj odszukaj
plik obrazu, który powiniene) mie" na dysku twardym komputera.

Rysunek 5.16.
Przygotowanie
p1yty startowej
— etap drugi
wykorzystuj?cy
obraz dyskietki
2,88 MB

Po dodaniu pliku obrazu pora wprowadzi" jeszcze jedn( zmian$ w za-
k!adce Opcje startowe. Mam tutaj na my)li opcj$ Rodzaj emulacji.
W tym polu musisz ustawi" rodzaj emulowanej dyskietki odpowiada-
j(cy rozmiarowi utworzonego obrazu. Je'eli nagrywasz p!yt$ startow(
z obrazu 2,88 MB, wybierz opcj$ Emulacja dyskietki 2,88 MB. Oczy-
wi)cie je)li dysponujesz obrazem dyskietki 1,44 MB, powiniene) wy-
bra" opcj$ Emulacja dyskietki 1,44 MB.
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Inne ustawienia w zak!adce Opcje startowe pozostaw bez zmian, gdy'
do nagrania naszej p!yty s( one wystarczaj(ce.

Okre)li!e) ju' sposób, w jaki ma powsta" p!yta startowa, i ustawi!e)
podstawowe w!a)ciwo)ci kompilacji. Teraz mo'esz klikn(" przycisk
Nowy znajduj(cy si$ w prawym górnym rogu okna wyboru kompilacji.

 W I C Z E N I E

5.9 Zmiana ustawieC

Kontynuuj ustawianie w!a)ciwo)ci tworzonej kompilacji p!yty starto-
wej. Nie zapomnij skonfigurowa" zak!adki Opcje ISO. W zak!adce Opcje
startowe okre)l, czy tworzysz p!yt$ na podstawie dyskietki umiesz-
czonej w stacji dysków, czy te' obrazu. W przypadku tworzenia p!yty
na bazie obrazu nie zapomnij okre)li" sposobu emulacji. Po skonfi-
gurowaniu w!a)ciwo)ci kompilacji kliknij przycisk Nowy, aby przej)"
do okna programu.

Wystarczy, 'e dodasz teraz do kompilacji potrzebne pliki, tak jak to
robi!e) przy nagrywaniu zwyczajnej p!yty CD lub DVD — po prostu je
przeci(gnij. W razie w(tpliwo)ci wró" do opisu w rozdziale trzecim.

Pami$taj, 'e musisz od razu doda" do kompilacji wszystkie potrzebne
pliki i foldery, gdy' p!yta zostanie nagrana w ca!o)ci za jednym razem
i nie b$dzie potem mo'liwo)ci dodania do niej nowych danych.

Je'eli jeste) pewien, 'e wszystko jest przygotowane i o niczym nie
zapomnia!e), wybierz z menu Nagrywarka opcj$ Wypal kompilacj6.

Zak!adka z ustawieniami zapisu niczym nie ró'ni si$ od tych, z któ-
rymi mia!e) wcze)niej do czynienia. Okre)l urz(dzenie, z którego
b$dziesz korzysta" przy zapisie, ustaw szybko)" zapisu, liczb$ kopii
oraz koniecznie w!(cz zapis w trybie Disc-At-Once.

Proces nagrywania rozpocznie si$ po klikni$ciu przycisku Zapisz. Czas,
jaki musi up!yn(" do jego zako#czenia, jest zale'ny od szybko)ci za-
pisu oraz rodzaju u'ytego no)nika, a dok!adniej od indeksu szybko)ci,
jaki mu nadano.

Po zako#czeniu nagrywania mo'na uruchomi" komputer z nowo
nagranej p!yty. Poni'ej zamie)ci!em przyk!adowy rysunek (5.17), na
którym wida", jak dzia!a p!yta startowa nagrana na podstawie dys-
kietki 1,44 MB.
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Rysunek 5.17.
Przyk1ad dzia1ania
p1yty startowej
dla MS Windows 9x

Windows 2000/XP
P!yty startowe przygotowane dla systemu MS Windows 9x oraz
MS DOS bazowa!y na mo'liwo)ci emulacji nap$du dyskietek przy
starcie z no)nika CD lub DVD. Niestety nie da si$ wykona" obrazu
dyskietek startowych MS Windows 2000/XP, by nast$pnie nagra" z nie-
go startow( p!yt$. Musimy tutaj skorzysta" z innego rozwi(zania i przy-
gotowa" startowy CD/DVD bez emulacji. Wbrew pozorom nie jest to
skomplikowana czynno)", a po przeczytaniu tego rozdzia!u wszystko
stanie si$ jeszcze prostsze.

Podobnie jak w przypadku p!yty startowej z MS Windows 9x, równie'
tym razem potrzebujemy pewnych plików. Pierwszym potrzebnym
elementem jest bootsektor oryginalnej p!yty z systemem MS Win-
dows 2000/XP. Ten drobiazg mo'esz sam wy!uska" z oryginalnej p!yty
lub pobra" z internetu.

Z racji ograniczonego miejsca po odpowiedni plik odsy!am do in-
ternetu.

  MS Windows XP — http://danowski.pl/pliki/nero8.

  MS Windows 2000 — http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/bootcd/
 w2kboot.bin.

Niestety przygotowanie p!yty startowej z systemem MS Windows 2000/
XP nie ko#czy si$ na zgraniu bootsektora, musimy utworzy" kilka
wa'nych plików.

Je'eli dok!adnie przyjrzysz si$ oryginalnemu no)nikowi z systemem
MS Windows 2000, to w g!ównym folderze powiniene) zobaczy" na-
st$puj(ce pliki:

  CDROM_NT.5 — 5 bajtów,

  CDROM_I*.5 — 5 bajtów.
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Gwiazdka w nazwie drugiego pliku jest w rzeczywisto)ci zast(piona
przez jedn( z trzech liter:

  = P — MS Windows 2000 Professional,

  = S — MS Windows 2000 Server,

  = A — MS Windows 2000 Advanced Server.

Oba pliki s( potrzebne do nagrania p!yty startowej, dlatego powinie-
ne) je równie' zgra" na dysk twardy. Je'eli nie posiadasz oryginalnej
p!yty, pliki te mo'esz przygotowa" za pomoc( Notatnika. Wystarczy, 'e
do dokumentu wpiszesz W2k, a nast$pnie naci)niesz klawisz Enter.
Potem wystarczy tak przygotowany dokument zapisa" z nazwami, które
wcze)niej poda!em.

Kolejnym potrzebnym plikiem jest BOOTCAT.BIN (rozmiar 2048 baj-
tów, pusty w )rodku), którym musimy wype!ni" p!yt$. Plik ten mo'na
przygotowa" za pomoc( programu WinHex — http://www.winhex.com.

System MS Windows XP równie' wymaga dodatkowych plików, jed-
nak ich nazwy nieco si$ ró'ni( od tych z MS Windows 2000. Poni'ej
zamieszczam zmienione nazwy:

  win51 — 10 bajtów,

  win51I* — 10 bajtów.

Przygotowanie tych plików jest mo'liwe równie' za pomoc( Notatnika,
wystarczy wpisa" tekst Windows, nast$pnie nacisn(" klawisz spacji,
a potem Enter. Gwiazdka w nazwie drugiego pliku tak'e zosta!a na
oryginalnej p!ycie zast(piona przez liter$ odpowiadaj(c( wersji sys-
temu. Poni'ej zamie)ci!em litery stosowane zamiast gwiazdki:

  = P — MS Windows XP Professional,

  = C — MS Windows XP Home Edition.

Równie' tym razem b$dziemy potrzebowali BOOTCAT.BIN — mo'e to
by" ten sam plik, którego u'yli)my dla MS Windows 2000.

Na koniec powinni)my odczyta" etykiety, które nadano oryginalnym
p!ytom, gdy' dok!adnie takie same powinni)my nada" nowo tworzonej
kompilacji p!yty startowej.

Zarówno MS Windows 2000, jak i XP powinny w g!ównym folderze
p!yty CD mie" plik o nazwie BOOTFONT.BIN, gdy' odpowiada on za
poprawne pokazywanie polskich znaków w czasie instalacji tekstowej.
Plik musimy skopiowa" z oryginalnego no)nika z systemem MS Win-
dows 2000/XP.
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 W I C Z E N I E

5.10 Gromadzenie niezbEdnych plików

Pobierz z internetu lub sam przygotuj pliki potrzebne do utworzenia
p!yty startowej z systemem MS Windows 2000/XP. List$ potrzebnych
plików znajdziesz w opisie zamieszczonym w niniejszym podrozdziale.

Przysz!a pora na nagranie p!yty startowej z systemem MS Win-
dows 2000/XP. Po uruchomieniu Nero Burning ROM w oknie wy-
boru kompilacji okre)l, czy tworzysz p!yt$ CD, czy DVD, a nast$pnie
zaznacz opcj$ CD-ROM (start.) lub DVD-ROM (start.) (rysunek 5.18).

Rysunek 5.18. Przygotowanie p1yty startowej dla MS Windows 2000/XP
— etap pierwszy

W zak!adce Opcje startowe zaznacz Plik obrazu, a nast$pnie za pomoc(
przycisku Przegl?daj odszukaj uprzednio pobrany z internetu bootsek-
tor systemu MS Windows 2000/XP. W polu Rodzaj emulacji ustaw
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warto)" Bez emulacji. Nast$pnie zmie# warto)" opcji Liczba 1adowa-
nych sektorów z 1 na 4. Pozosta!e ustawienia w zak!adce Opcje startowe
pozostaw bez zmian.

 W I C Z E N I E

5.11 Tworzenie p1yty startowej Windows 2000/XP

Rozpocznij tworzenie p!yty startowej z systemem MS Windows 2000/XP.
W tym celu w oknie wyboru kompilacji wybierz startowy no)nik CD
lub DVD. Nast$pnie skonfiguruj zawarto)" zak!adki zgodnie z odpo-
wiednim opisem oraz rysunkiem 5.18.

Nast$pne zmiany nale'y wprowadzi" w zak!adce Opcje ISO widocz-
nej na rysunku 5.19.

Rysunek 5.19. Przygotowanie p1yty startowej dla MS Windows 2000/XP
— etap drugi
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W!(cz nast$puj(ce elementy:

  D1ugo34 nazw pliku (ISO) — Maks. to 11 = 8+3 znaki
(ISO Poziom I),

  Tryb danych — Tryb 1,

  Zestaw znaków — ISO 9660,

  System plików — ISO 9660+Joliet,

  Zezwalaj na zag16bianie 3cieXek wi6ksze niX 8 katalogów,

  Zezwalaj na wi6cej niX 255 znaków w 3cieXce,

  Nie dodawaj rozszerzenia ‘;1’ do pliku ISO.

W widocznej na rysunku 5.20 zak!adce Opis p1yty zaznacz opcj$
R6cznie i w polach ISO 9660 oraz Joliet wpisz WINXP lub WIN2K
w zale'no)ci od tworzonej p!yty.

Rysunek 5.20. Przygotowanie p1yty startowej dla MS Windows 2000/XP
— etap trzeci

Kliknij przycisk Wi6cej etykiet i opisz je zgodnie ze wzorem
z rysunku 5.21. Nast$pnie kliknij przycisk OK, by wróci" do
okna widocznego na rysunku 5.20.
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Rysunek 5.21.
Przygotowanie
p1yty startowej
dla MS Windows
2000/XP
— etap czwarty

Je'eli ustawi!e) ju' wszystkie opcje zgodnie z opisem zamieszczonym
w niniejszym rozdziale, mo'esz klikn(" przycisk Nowy, by przej)"
do g!ównego okna Nero.

 W I C Z E N I E

5.12 Zmiana w1aKciwoKci kompilacji

Kontynuuj konfiguracj$ niezb$dnych opcji kompilacji p!yty startowej.
Zgodnie z opisem skonfiguruj zawarto)" zak!adki Opcje ISO oraz
Opis p1yty. Nie zapomnij skorzysta" z opcji Wi6cej etykiet w zak!adce
Opis p1yty. Je)li pojawi( si$ problemy, u'yj informacji zawartych na
rysunkach 5.19, 5.20 oraz 5.21. Po zako#czeniu konfiguracji przejd8
do g!ównego okna programu Nero.

Dodaj teraz do kompilacji p!yty pliki i foldery, zgodnie ze wzorem
z rysunku 5.22. Zwró" uwag$, 'e do kompilacji zosta! dodany folder
i386, który normalnie znajduje si$ na p!ycie z instalacyjn( wersj( sys-
temu. Folder ten musisz w ca!o)ci przenie)" z oryginalnej p!yty na
dysk twardy, a nast$pnie doda" do kompilacji nowego no)nika. Podczas
dodawania plików w g!ównym katalogu pami$taj o ró'nicach mi$dzy
nazwami niektórych z nich w przypadku MS Windows 2000 oraz XP.

Po dodaniu wszystkich plików do kompilacji wybierz opcj$ Wypal
kompilacj6 z menu Nagrywarka. Zak!adka z ustawieniami zapisu ni-
czym nie ró'ni si$ od tych, z jakimi mia!e) wcze)niej do czynienia.
Okre)l urz(dzenie, z którego b$dziesz korzysta", ustaw szybko)" zapisu,
liczb$ kopii oraz koniecznie w!(cz nagrywanie w trybie Disc-At-Once.
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Rysunek 5.22. Przygotowanie p1yty startowej dla MS Windows 2000/XP
— etap pi?ty

Proces nagrywania rozpocznie si$ po klikni$ciu przycisku Zapisz,
a czas, jaki musi up!yn(" do jego zako#czenia, jest zale'ny od usta-
wionej szybko)ci oraz rodzaju u'ytego no)nika, a dok!adniej od in-
deksu szybko)ci, jaki mu nadano.

Po zako#czeniu nagrywania mo'na z nowo nagranej p!yty uruchomi"
komputer. Poni'ej zamie)ci!em przyk!adowy rysunek 5.23, na którym
wida", jak dzia!a p!yta startowa nagrana z MS Windows XP/2000.

Rysunek 5.23. Widok uruchamiania komputera z p1yty startowej



Rozd z i a "  5 .  •  Wy s za  s z ko " a  j a zd y 91

 W I C Z E N I E

5.13 Dodawanie danych i zapis p1yty

Do tworzonej kompilacji dodaj dane. Wystarczy, 'e do lewej cz$)ci
g!ównego katalogu przeci(gniesz folder i386 i pozosta!e pliki, które
pobra!e) z sieci lub sam przygotowa!e). W przypadku startowej p!yty
dla MS Windows XP zawarto)" kompilacji powinna by" zgodna z ry-
sunkiem 5.22. Nagraj teraz kompilacj$ na p!ycie, pami$taj(c o tym,
'e zapis powinien odbywa" si$ w trybie Disc-At-Once. Je)li pojawi( si$
problemy, skorzystaj z odpowiednich opisów. Po nagraniu p!yty nie za-
pomnij jej sprawdzi". Wystarczy, 'e nowo nagrany no)nik umie)cisz
w nap$dzie CD/DVD-ROM, a nast$pnie ponownie uruchomisz kompu-
ter — pami$taj o odpowiednim ustawieniu BIOS-u.

Overburning oraz zapis
p"yt 90- i 99-minutowych
Podczas przygotowywania kompilacji bardzo cz$sto bywa tak, 'e da-
nych jest troch$ wi$cej, ni' mo'e si$ zmie)ci" na p!ycie, któr( mamy
do dyspozycji. W takim przypadku istniej( dwie mo'liwo)ci:

  zakup wi$kszej p!yty, na przyk!ad 80-minutowej,

  overburning.

W pierwszej mo'liwo)ci sprawa jest raczej jasna. Je'eli zapisujesz dane
na no)niki o pojemno)ci 650 MB i nie mo'esz ich upchn(", u'yj p!yty
700 MB, w ten sposób unikniesz problemu.

Niestety nie zawsze problem braku miejsca mo'na rozwi(za", u'ywa-
j(c innej, wi$kszej p!yty. Wtedy pomocny b$dzie overburning. 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$cej, bo 700 MB. Zgodnie z za-
pisem w Orange Book (specyfikacja nazywana „Pomara#czow( ksi$-
g(”), na p!ycie musi znajdowa" si$ pewien obszar pozwalaj(cy zapisa"
Lead-Out — miejsce na ko#cu p!yty zawieraj(ce wpis o zako#czeniu
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sesji. Funkcja overburningu pozwala na skrócenie obszaru zajmowa-
nego przez Lead-Out oraz jego przesuni$cie — w efekcie uzyskujemy
dodatkowe miejsce na zapis danych.

Overburning p#yt CD sta# si% na tyle popularny, !e wi%kszo$( nagrywarek
radzi sobie z nim bez znacznych problemów. Jednak w przypadku
nadpalania p#yt DVD nale!y zachowa( ostro!no$(, poniewa! overburning
tego typu no$ników mo!e od czasu do czasu sprawia( k#opoty.

Dzi$ki temu mo'emy zyska" — w zale'no)ci od p!yty i jej producen-
ta — do kilku minut. W internecie znajduje si$ wiele baz, w których
p!yty zosta!y skatalogowane pod k(tem ilo)ci miejsca przy zastoso-
waniu overburningu. W naszym przypadku pomocn( baz( mo'e oka-
za" si$ ta z serwisu CDRinfo — http://www.cdrinfo.pl.

Je)li chcesz zapisywa" p!yty przy u'yciu overburningu, Twój nap$d
musi obs!ugiwa" tak( funkcj$. Aby nagra" p!yt$ z wykorzystaniem
overburningu w Nero, najpierw musisz odpowiednio skonfigurowa"
sam program. W tym celu uruchom go i wejd8 do menu Plik/Opcje.
Nast$pnie w nowo otwartym oknie kliknij zak!adk$ Ustawienia za-
awansowane (rysunek 5.24).

Rysunek 5.24.
Zmiana
konfiguracji
Nero w celu
zapisu z uXyciem
overburningu
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Wybierz opcj$ W1?cz przepalanie CD w trybie Disc-At-Once. Zaznacz
Absolutna maks. wiel. wyd1uXenia i wpisz 99:00:00. Dodatkowo mo'esz
uruchomi" opcj$ W1?cz tworzenie krótkiego obszaru Lead-Out. Dzi$ki
temu b$dziesz móg! na p!ycie zapisa" o kilka dodatkowych MB wi$cej.

Je'eli zamierzasz korzysta" z overburningu p!yt DVD, zaznacz opcj$
W1?cz przepalanie (overburning) DVD, a w polu Maksymalny rozmiar
DVD wpisz 4500.

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK, aby zapisa" nowe usta-
wienia.

Pami%taj o tym, !e p#yta nagrana przy u!yciu overburningu mo!e:

 zawiera( b#%dy,

 nie by( czytana przez niektóre nap%dy — zw#aszcza starsze
modele,

 podczas zapisu 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.

 W I C Z E N I E

5.14 Zmiana ustawieC overburningu

Zmie# ustawienia Nero, tak by obs!ugiwa! overburning. Wystarczy, 'e
otworzysz okno w!a)ciwo)ci programu dost$pne w menu Plik/Opcje.
Nast$pnie w zak!adce Ustawienia zaawansowane wprowad8 zmiany
zgodne z opisem i rysunkiem 5.24. Nie zapomnij zapisa" nowych
ustawie# poprzez klikni$cie przycisku OK.

Przygotowanie p!yty z ilo)ci( danych wi$ksz( ni' jej nominalna po-
jemno)" nie ró'ni si$ niczym od opisanego wcze)niej projektu no)ni-
ka z danymi lub muzyk(. Musisz jednak pami$ta" o tym, 'e taka p!yta
powinna by" zapisana za jednym razem, co wi('e si$ z odpowiednim
ustawieniem kilku kluczowych opcji.

W widocznej na rysunku 5.25 zak!adce Ilo34 sesji na p1ytce zaznacz
opcj$ Bez multisesyjno3ci.
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Rysunek 5.25. Zapis p1yty przy uXyciu overburningu — etap pierwszy

Nast$pnie mo'esz klikn(" przycisk Nowy i doda" wszystkie dane do
kompilacji. Je'eli stan graficznego wska8nika przekroczy granic$ ozna-
czon( czerwon( pionow( lini(, to powinien zmieni" kolor z zielonego
na 'ó!ty (rysunek 5.26).

Rysunek 5.26.
Graficzny wska^nik
po dodaniu
wi6kszej ilo3ci
danych zmienia
kolor na Xó1ty

Po skompletowaniu zawarto)ci p!yty wybierz z menu Nagrywarka opcj$
Wypal kompilacj6. W zak!adce Zapis widocznej na rysunku 5.27 musisz
wprowadzi" kilka istotnych zmian.

Koniecznie zaznacz opcj$ Zako8cz dysk — overburning wymaga na-
grania p!yty w ca!o)ci za jednym razem — a w polu Metoda zapisu
ustaw Disc-At-Once.
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Rysunek 5.27. Zapis p1yty przy uXyciu overburningu — etap drugi

Po klikni$ciu przycisku Zapis na ekranie monitora pojawi si$ nowe
okno widoczne na rysunku 5.28.

Okno widoczne na rysunku 5.28 zawiera dane na temat braku miej-
sca na p!ycie oraz informuje o mo'liwo)ci w!(czenia overburningu.
Autorzy dodali w tym miejscu ostrze'enie o problemach mog(cych
wyst(pi" z tak( p!yt(. Je'eli chcesz wykorzysta" overburning, kliknij
przycisk OK i zaczekaj na zako#czenie procesu zapisu p!yty.

Od czasu do czasu podczas zapisu z w#&czonym overburningiem mo!e
pojawia( si% b#&d przy zamykaniu p#yty. Zanim wyrzucisz p#yt% do kosza,
sprawd8 j&, bo bardzo cz%sto mimo b#%du no$nik dzia#a poprawnie.

 W I C Z E N I E

5.15 Stosowanie overburningu

Utwórz p!yt$ wykorzystuj(c( overburning. W tym celu w oknie wybo-
ru kompilacji odszukaj i zaznacz opcj$ CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM
(ISO). Ustawienie w zak!adce Ilo34 sesji na p1ytce skonfiguruj zgodnie
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Rysunek 5.28.
Zapis p1yty
przy uXyciu
overburningu
— etap trzeci

z odpowiednim opisem. Dodaj dane do kompilacji i postaraj si$ tak
dobra" ich rozmiar, by nieznacznie przekroczy!y nominaln( pojemno)"
no)nika. Przy zapisywaniu pami$taj, 'e p!yta musi by" zamkni$ta
i nagrana w trybie Disc-At-Once. Je)li pojawi( si$ problemy, skorzystaj
z odpowiednich instrukcji zawartych w niniejszym podrozdziale.

Zapis no)ników o d!ugo)ci 90 i 99 minut odbywa si$ w identyczny
sposób, czyli z u'yciem overburningu.

Pami%taj, !e nie wszystkie nagrywarki obs#uguj& no$niki o pojemno$ci 90
i 99 minut. Zanim zaczniesz nagrywa( takie p#yty, sprawd8 na stronie
http://www.cdrinfo.pl, czy Twój nap%d to potrafi.

Przy nagrywaniu p#yt 90- i 99-minutowych nie przekraczaj ich nominalnych
pojemno$ci. Kompatybilno$( no$nika o zwi%kszonej pojemno$ci jest
stosunkowo niska i sporo nap%dów nie radzi sobie z jego odczytaniem.
Po dodatkowym przekroczeniu pojemno$ci p#yta stanie si% nieczytelna
dla jeszcze wi%kszej liczby nap%dów i pojawi& si% b#%dy.

 W I C Z E N I E

5.16 Zapis p1yty 90- i 99-minutowych

Spróbuj nagra" na swojej nagrywarce p!yt$ o d!ugo)ci 90 lub 99 minut.
Zanim to zrobisz, upewnij si$, czy Twój nap$d radzi sobie z nagrywa-
niem takiego no)nika. W niniejszym rozdziale znajdziesz wszystkie
informacje potrzebne do utworzenia w!asnej p!yty o du'ej pojemno)ci.




