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Când restaurați anumite date importante din fișierul imagine, corectitudinea fișierului imagine joacă un rol 

foarte important. De exemplu, dacă facem o copie de rezervă a unității de sistem C pe un CD, fișierul imagine 

poate fi deteriorat din cauza deteriorării CD-urilor. După cum știm cu toții, procesul de restaurare este realizat 

prin suprascrierea datelor anterioare ale Drive-ului C cu datele de rezervă. Deci, dacă datele de pe CD au fost 

deteriorate, datele recuperate pe unitatea C vor fi incorecte. Prin urmare, în ceea ce privește fișierele de imagini 

stocate pe dispozitivul de stocare distructabil, ar trebui să facem o verificare a fișierului imagine înainte de 

restaurare pentru a vă asigura de corectitudinea datelor. 

AOMEI Backupper oferă de asemenea funcția de verificare a fișierelor imagine. Cu această funcție puteți efectua 

următoarele activități: 

• Verificați integritatea fișierului imagine. De exemplu, dacă ați împărțit fișierul imagine în câteva fișiere mai 

mici și unul dintre ele s-a pierdut nu veți reuși să finalizați restaurarea. 

• O parte din date au fost deteriorate. După restaurare unele fișiere sau programe nu pot fi utilizate în mod 

normal. Această problemă poate fi diagnosticată tot cu ajutorul funcției de verificare a fișierelor imagine. 

• Prin verificarea fișierelor imagine, puteți afla din timp problemele fișierului imagine. 

Puteți verifica fișierul imagine parcurgând următorii pași. 

Pasul 1: În fereastra "Home", selectați "Check image" din opțiunea "Advanced". 
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Pasul 2: Apoi, selectați un punct de rezervă și faceți click pe "Next" și operațiile de verificare a fișierelor de 

imagine vor fi efectuate automat. Faceți click pe "Finish" pentru a ieși din interfață când operația s-a terminat. 

Select a backup task-> Choose a backup point-> Finish. 

 

 

 

 Note: De asemenea, puteți verifica fișierul imagine prin următorii pași: Utilities-> Check Image-> Select a 

backup task-> Choose a backup point-> Finish. 

 Note: Vă recomandăm cu insistență să verificați fișierul imagine după copierea de rezervă sau înainte de 

restaurare pentru a vă asigura de corectitudinea și siguranța datelor. 
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