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1 .  Uruchomienie programu

Cobian Backup 11  można zainstalować w systemach operacyjnych:  Windows XP, Windows 7,
Windows 8 oraz Windows 10.
Po  zainstalowaniu,  ikona  programu  Cobian  Backup  11  znajduje  się  zwykle  w  obszarze
powiadomień paska zadań.

Program Cobian Backup 11 uruchamiany jest po kliknięciu na tej ikonie prawego przycisku 
myszki oraz wybór z menu, opcji “Otwórz”.



2. Uruchomienie nowego zadania

Następnym krokiem jest uruchomienie nowego zadania:



3. Zmiana nazwy zadania oraz wybór typu kopi i

W nowo otwartym oknie wpisujemy swoją nazwę zadania (1) oraz wybieramy rodzaj kopii (3).

W  przypadku  wyboru  kopii  przyrostowej  warto  zaznaczyć  “Twórz  osobną  kopię  używając
sygnatury czasu”(2). Spowoduje to zapis wielu wersji plików ulagających zmianom.

Przy wykonywaniu kopii pełnej lub różnicowej opcję “Twórz osobną kopię uzywając sygnatury
czasu” (2) lepiej odznaczyć dla oszczędności miejsca w którym zapisywane są kopie. 



4. Wskazanie danych do kopiowania

W kolejnym kroku dodajemy źródło – czyli dane, które zostaną skopiowane. Najwygodniej jest
to zrobić wskazując katalogi (nie pliki), które chcemy skopiować:

Wybierając  taki  sposób,  wystarczy  wskazać  katalog,  lub  katalogi,  które  mają  zostać
skopiowane:



5. 1 .  Wybór miejsca zapisu kopi i  – nośnik zewnętrzny

W przypadku wyboru celu – czyli miejsca zapisu kopii na nośniku zewnętrznym, najpierw 
wybieramy opcję “Katalog”:

W  następnym  kroku  wybieramy  nośnik  zewnętrzny  i  ewentualnie  wskazujemy  folder
docelowy:



5.2 . Wybór miejsca zapisu kopi i  – chmura

Warunkiem  robienia  kopii  w  chmurze  z  wykorzystaniem  programu  Cobian  Backup  11,  jest
udostępniaie przez właściciela lub administratora serwera - konta FTP.

W  przypadku  wyboru  celu  –  czyli  miejsca  zapisu  kopii  na  serwerze  zewnętrznym  (w
chmurze), najpierw wybieramy opcję “FTP”:

W następnym kroku wpisujemy podane przez właściciela (administratora) serwera dane konta
FTP. Najczęściej są to nazwa lub adres serwera, nazwa użytkownika oraz hasło:



6. Uruchomienie zadania

Po  przygotowaniu  zadania  należy  je  uruchomić.  W  tym  celu  przyciskamy  prawym
przyciskiem myszy na nazwie zadania w głównym oknie programu. Z rozwiniętego menu
wybieramy opcję: “Uruchom wybrane zadania”:

Kopia  zacznie  się  wykonywać.  W głónym oknie  programu będą  pokazywane  informacje
o kolejno wykonywanych krokach:



7. Przegląd wykonanych kopi i

Listę  wykonanych  kopii  (2),  można  obejrzeć  klikając  na  zakładkę  “Historia”  (3),  przy
zaznaczonym zadaniu (1):

Wybierając  konkretną  kopię  można  zobaczyć  szczegółowe   informacje.  Klucz
“Zachowane  pliki”  wskazuje  na  miejsce  z  którego  w  razie  awarii  możemy
odzyskać nasze dane:


