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Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Αυτό το λογισµικό δεν σχεδιάστηκε για παράνοµη και µη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή 
πνευµατικού υλικού. Ο συγγραφέας σας υπενθυµίζει ότι η άνευ αδείας αντιγραφή πνευµατικού 
υλικού αποτελεί αδίκηµα, που τιµωρείται αυστηρά από το νόµο. Αν δεν είστε βέβαιοι για τα 
δικαιώµατά σας, σας παρακαλούµε να επισκεφθείτε το νοµικό σύµβουλό σας. 

 

 

 Λήψη/Παραγγελία 
Μπορείτε να κατεβάσετε τη δοκιµαστική έκδοση (30 ηµερών) των Alcohol 120% και 52% ή να 
παραγγείλετε την πλήρη έκδοση από το δικτυακό τόπο µας: www.alcohol-software.com. Εκεί θα βρείτε 
και επιπλέον πληροφορίες για το Alcohol. 

 

 

Απαιτήσεις συστήµατος 
Παρακαλώ, σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει τις παρακάτω προδιαγραφές, αλλιώς το Alcohol 
µπορεί να µη λειτουργεί σωστά: 

• Υπολογιστής µε επεξεργαστή Intel/AMD και λειτουργικό σύστηµα Windows 95 / 98 / ME / NT / 
2000 / XP / Server 2003. Όσοι χρησιµοποιούν Windows 95 ή NT, πρέπει να προσέξουν τα 
παρακάτω: 
   1. Ο Internet Explorer να είναι έκδοσης 5.0 ή νεότερος. 
   2. Τα Windows NT 4.0 να είναι Service Pack 5 ή νεότερα. 
   3. Τα Windows 95 να είναι OSR2 ή νεότερα. 

• Μνήµη RAM τουλάχιστον 32MB 

• Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 10GB (ένα CD 74 λεπτών απαιτεί χώρο 650-700MB) 

• Ένας ή περισσότεροι δίαυλοι SCSI ή IDE (ATAPI) 

• Μια ή περισσότερες συσκευές ανάγνωσης CD/DVD. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη 
συσκευή εγγραφής και για ανάγνωση, αρκεί να έχετε αρκετό χώρο στο σκληρό δίσκο σας. 

• Μια ή περισσότερες συσκευές εγγραφής CD (αν εγκαταστήσετε περισσότερες από µια 
συσκευές, σας προτείνουµε τουλάχιστον 700MHz CPU και 128MB RAM) - µόνο για το Alcohol 
120%. 

• Μια ή περισσότερες συσκευές εγγραφής DVD (εάν θέλετε να γράφετε δίσκους DVD) - µόνο 
για το Alcohol 120%. 
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∆ήλωση του Alcohol 

Κατά την εκκίνηση του προγράµµατος θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Πατήστε το κουµπί 
«∆ήλωση». 

 

Θα εµφανιστεί το επόµενο πλαίσιο διαλόγου. 

 

Τώρα πρέπει να αντιγράψετε και να επικολλήσετε µέσα στο πλαίσιο τον αριθµό-κλειδί που σας 
στείλαµε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σιγουρευτείτε ότι φωτίσατε όλο τον αριθµό, χωρίς κενά 
στην αρχή και στο τέλος. 

 

Κάντε δεξί κλικ στην πάνω αριστερή γωνία του πλαισίου του αριθµού-κλειδιού και επικολλήστε τον 
αριθµό. Στη συνέχεια πατήστε «ΟΚ». 

 

Αν όλα πήγαν καλά θα εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα. Έχετε ήδη δηλώσει το Alcohol. Πατήστε 
«ΟΚ» για να ολοκληρώσετε. 
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Κύριο παράθυρο 

Μόλις ξεκινήσετε το Alcohol 120%, εµφανίζεται το παρακάτω κύριο παράθυρο: 

 

Αυτό το παράθυρο εµφανίζεται µόλις ξεκινήσετε το Alcohol 52%: 

 

Υπάρχουν δώδεκα εικονίδια που εκκινούν τις βασικές λειτουργίες του Alcohol 120% (οχτώ για το 
Alcohol 52%): 
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∆ηµιουργία εικόνας 
∆ηµιουργία ενός αρχείου εικόνας από ένα πρωτότυπο δίσκο 
CD/DVD 

  
 

Οδηγός εγγραφής 
Αντιγραφή µιας εικόνας σε έναν εγγράψιµο δίσκο CD/DVD (µόνο 
στο Alcohol 120%) 

  
 

Οδηγός αντιγραφής 
Αντιγραφή ενός πρωτότυπου δίσκου CD/DVD σε έναν εγγράψιµο 
δίσκο (µόνο στο Alcohol 120%) 

  
 

Αναζήτηση εικόνων Αναζήτηση αρχείων εικόνας στον υπολογιστή σας 

  
 

∆ιαχείριση CD/DVD 
Προβολή πληροφοριών για τις συσκευές και τους δίσκους 
CD/DVD 

  
 

Οδηγός διαγραφής 
∆ιαγραφή ενός δίσκου CD-RW, DVD-RW, DVD+RW ή DVD-RAM 
(µόνο στο Alcohol 120%) 

  
 

Επιλογές γενικές Προσαρµογή των γενικών ρυθµίσεων του Alcohol 

  
 

Επιλογές εγγραφής 
Προσαρµογή των ρυθµίσεων εγγραφής του Alcohol (µόνο στο 
Alcohol 120%) 

  
 

Επιλογές εικονικής 
συσκευής 

Προσαρµογή των ρυθµίσεων των εικονικών συσκευών του 
Alcohol 

  
 

Επιλογές 
προσοµοίωσης 

Προσαρµογή των ρυθµίσεων των προσοµοιώσεων του Alcohol 

  
 

Εγχειρίδιο χρήσης Το εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol 

  
 

Πληροφορίες Λεπτοµέρειες για το εγκατεστηµένο λογισµικό 

Στο κύριο παράθυρο υπάρχουν επίσης και τέσσερα µενού Αρχείο, Συσκευή, Προβολή και Βοήθεια, 
µέσα από τα οποία µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις ή να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης του 
Alcohol. 

 

 

 

 

∆ηµιουργία εικόνας 

Με τον οδηγό δηµιουργίας εικόνας µπορείτε να µεταφέρετε τα περιεχόµενα του πρωτότυπου δίσκου 
CD/DVD σε ένα αρχείο εικόνας (προεπιλεγµένη κατάληξη *.mds). Αυτή η εικόνα θα χρησιµοποιηθεί 
αργότερα για την εγγραφή των περιεχοµένων σε ένα εγγράψιµο δίσκο CD/DVD. 

 

Τοποθετήστε τον πρωτότυπο δίσκο στη συσκευή ανάγνωσης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ή στο 
στοιχείο «∆ηµιουργία» του µενού Αρχείο. Θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. 
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Συσκευή CD/DVD: Επιλέξτε τη συσκευή ανάγνωσης από τη λίστα συσκευών CD/DVD. 

 

  

Ταχύτητα ανάγνωσης: Αφού επιλέξετε τη συσκευή ανάγνωσης, προσδιορίστε την ταχύτητα 
ανάγνωσης (προεπιλογή: Μέγιστη). 

 

Πληροφορίες µέσου: Στο παράθυρο προβάλλονται πληροφορίες για τον εισηγµένο δίσκο CD/DVD. 

 

Παράκαµψη σφαλµάτων ανάγνωσης (προεπιλογή): Το πρωτότυπο CD/DVD µπορεί να έχει 
γρατσουνιές ή σκόνη στην επιφάνεια της πλευράς ανάγνωσης. Σε αυτή την περίπτωση, είναι πιθανό 
εµφανιστούν σφάλµατα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάγνωσης. Σας προτείνουµε να επιλέγετε τη 
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λειτουργία «Παράκαµψη σφαλµάτων ανάγνωσης», όταν δηµιουργείτε ένα αρχείο εικόνας (*.mds) στο 
σκληρό δίσκο σας. 

Ταχεία παράκαµψη σφαλµάτων (δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές) (προαιρετικό): 
Αυτή η επιλογή χρησιµοποιείται σε συγκεκριµένες κατηγορίες CD µε ειδικές διαµορφώσεις, ώστε να 
επιταχυνθεί η διαδικασία της δηµιουργίας εικόνας. 

Έξυπνη Σάρωση Τοµέων: Προσπερνά µεγάλο πλήθος διαδοχικών προβληµατικών τοµέων, µε 
αποτέλεσµα να βελτιωθεί σηµαντικά η ταχύτητα ανάγνωσης. 

Ανάγνωση δεδοµένων υποδιαύλου (προαιρετικό): Αυτή η επιλογή χρησιµοποιείται σε 
συγκεκριµένες κατηγορίες CD, τα οποία έχουν αποθηκευµένες πληροφορίες στην περιοχή του 
υποδιαύλου. Πριν επιλέξετε αυτήν την λειτουργία, πρέπει να σιγουρευτείτε για τον τύπο των 
δεδοµένων του πρωτότυπου CD (περιγράφεται παρακάτω). 

Ανάλυση θέσης δεδοµένων (DPM): Νέες µέθοδοι προστασίας όπως το SecuROM 4.8x έχουν ως 
αρχή λειτουργίας τους την τοποθέτηση των δεδοµένων στη σπειροειδή τροχιά του cd µε αντικανονικό 
τρόπο. Αυτή η αντικανονική τοποθέτηση ελέγχεται, γίνονται οι απαραίτητες µετρήσεις και στη συνέχεια 
προσοµοιώνεται από το Alcohol µε τη βοήθεια της εικονικής συσκευής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η «Ανάλυση θέσης δεδοµένων» µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε τους τύπους 
δεδοµένων Securom New (V4.x), Starforce 1.x/2.x και VOB ProtectCD V5. Τα καλύτερα 
αποτελέσµατα επιτυγχάνονται όταν η ταχύτητα ανάγνωσης DPM κρατιέται όσο το δυνατόν 
χαµηλότερη. 

Τύπος δεδοµένων: Πρέπει να είστε σίγουροι για τον τύπο των δεδοµένων του πρωτότυπου CD ώστε 
να κάνετε τη σωστή επιλογή. Εάν όµως δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο του πρωτότυπου CD, τότε 
µπορείτε να βρείτε στο ∆ιαδίκτυο κάποιο λογισµικό ανίχνευσης όπως το ClonyXXL. Μια άλλη χρήσιµη 
πηγή πληροφοριών είναι το φόρουµ υποστήριξής µας στη διεύθυνση http://forum.alcohol-
software.com. 

 

Επιβεβαιώστε όλες τις επιλογές σας και πατήστε «Επόµενο». 
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Σηµείωση: Εδώ µπορείτε να καθορίσετε τη θέση της εικόνας που θέλετε να δηµιουργήσετεστο στο 
σκληρό δίσκο. Πατήστε το κουµπί «Νέος φάκελος», αν θέλετε να δηµιουργήσετε ένα νέο φάκελο. Το 
Alcohol 120% θα αποµνηµονεύσει το φάκελο µέχρι την επόµενη φορά που θα δηµιουργήσετε ένα 
άλλο αρχείο εικόνας. 

Συµβουλή: Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε το Alcohol 120%, δηµιουργήστε ένα νέο 
φάκελο στον τοπικό δίσκο σας αποκλειστικά για τα αρχεία εικόνας του Alcohol, π.χ. «Alcohol Images». 
∆ώστε κατάλληλα ονόµατα στις εικόνες σας, ώστε αργότερα να είστε σε θέση να τις ξεχωρίζετε. 
Φροντίζετε να µη κρατάτε πάρα πολλά αρχεία εικόνας. Ο χώρος στο σκληρό δίσκο είναι 
πεπερασµένος. 

Τύπος εικόνας: Μπορείτε να επιλέξετε µε ποια µορφή θα αποθηκευτεί η εικόνα στο σκληρό δίσκο. Η 
προεπιλεγµένη µορφή είναι η Media Descriptor (*.mds). 

 

Εκκαθάριση δίσκου: Αυτή η επιλογή θα υπολογίσει πόσο χώρο µπορείτε να ελευθερώσετε στο 
σκληρό δίσκο σας µε την αφαίρεση των προσωρινών αρχείων Internet, των εγκατεστηµένων 
συστατικών και τα προγραµµάτων που δεν χρησιµοποιείτε πλέον και το άδειασµα του κάδου 
ανακύκλωσης. Σας δίνει περισσότερο χώρο στο σκληρό δίσκο για τις εικόνες σας. 
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Όνοµα εικόνας: Το όνοµα της εικόνας που θέλετε να δηµιουργήσετε. 

 

Αφού επιλέξετε τη θέση του αρχείου εικόνας, επιβεβαιώστε όλες τις επιλογές σας και πατήστε 
«Εκκίνηση». Το αρχείο εικόνας θα δηµιουργηθεί αναλόγως. Παρακαλώ σηµειώστε ότι τα «σφάλµατα 
ανάγνωσης δίσκου» είναι φυσιολογικά για ορισµένες προστασίες και µπορούν να αγνοηθούν. 

 

 

 

 

Οδηγός εγγραφής 

Με τον Οδηγό εγγραφής µπορείτε να µεταφέρετε τα περιεχόµενα µιας εικόνας σε έναν εγγράψιµο 
δίσκο CD/DVD. 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Οδηγός εγγραφής» ή στο αντίστοιχο στοιχείο του µενού Αρχείο. Πατήστε 
το κουµπί «Έρευνα» και επιλέξτε µια εικόνα από το σκληρό δίσκο. Οι πληροφορίες της εικόνας θα 
εµφανιστούν στο παράθυρο. 
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∆ιαγραφή του αρχείου µετά την εγγραφή (προαιρετικό): Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε η 
εικόνα θα διαγραφεί µετά από µια επιτυχηµένη εγγραφή. Αν όµως η εγγραφή δεν ολοκληρωθεί, τότε το 
αρχείο θα παραµείνει στο σκληρό δίσκο. 

Επιβεβαιώστε όλες τις επιλογές σας και πατήστε «Επόµενο». 

 

 

Επιλέξτε τη συσκευή εγγραφής και προσδιορίστε την ταχύτητα εγγραφής. Προτείνουµε χαµηλή 
ταχύτητα εγγραφής ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα σφάλµατος κατά την εγγραφή. 

Σηµείωση: Αν επιλέξετε µια υψηλή ταχύτητα εγγραφής, φροντίστε να κάνετε πρώτα µια προσοµοίωση 
εγγραφής. Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώσετε αν ο υπολογιστής σας µπορεί να τροφοδοτεί 
επαρκώς γρήγορα τη συσκευή εγγραφής µε δεδοµένα, χωρίς να διακινδυνέψετε να καταστραφεί το 
CD/DVD σας. 
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Απλά πατήστε το κουµπί «Πληροφορίες» και θα πάρετε λεπτοµερείς πληροφορίες για τις δυνατότητες 
της συσκευής σας. 

 

Μέθοδος εγγραφής: Μπορείτε να διαλέξετε µεταξύ των DAO/SAO (προεπιλεγµένη), RAW SAO, 
RAW SAO + SUB και RAW DAO. Αν και οι περισσότερες συσκευές εγγραφής CD/DVD υποστηρίζουν 
τη µέθοδο DAO/SAO, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τη µέθοδο RAW. Μπορείτε να ελέγξετε ποιες µεθόδους 
υποστηρίζει η συσκευή σας, πατώντας το κουµπί «Σύστηµα» στο παραπάνω παράθυρο. 

Η µέθοδος DAO/SAO χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας συνηθισµένων 
δίσκων CD/DVD. Αντίθετα, η µέθοδος RAW βρίσκει εφαρµογή σε δίσκους που έχουν διαµορφωθεί µε 
ασυνήθιστο τρόπο. 

Χρήση τεχνολογίας προστασίας εγγραφής (προεπιλογή): Με αυτή την επιλογή θα αποφύγετε 
σφάλµατα Buffer Under Run, που οφείλονται στην αδυναµία του υπολογιστή σας να τροφοδοτεί 
επαρκώς γρήγορα τη συσκευή εγγραφής µε δεδοµένα. Σχεδόν όλες οι σύγχρονες συσκευές εγγραφής 
ενσωµατώνουν αυτή την τεχνολογία. 

Να µην κλείσει η τελευταία περίοδος (προαιρετικό): Μπορείτε να αποφασίσετε αν θα κλείσει ή όχι 
η τελευταία περίοδος του τρέχοντος δίσκου. Εάν ναι, τότε µετά την εγγραφή δεν θα µπορείτε να 
προσθέσετε άλλα δεδοµένα σε αυτό τον δίσκο. Εάν όχι, τότε, εφόσον ο δίσκος έχει επαρκή χώρο, θα 
έχετε τη δυνατότητα να γράψετε αργότερα και άλλα δεδοµένα σε αυτόν. Εντούτοις, δεν συνιστούµε τη 
χρήση αυτής της επιλογής γιατί µερικές συσκευές ανάγνωσης CD/DVD αδυνατούν να διαβάσουν 
σωστά τους δίσκους µε πολλαπλές περιόδους (multi-session). 

Παράκαµψη σφαλµάτων EFM (προαιρετικό): Υπάρχει µια συγκεκριµένη κατηγορία εικόνων, που 
χωρίς τη χρήση αυτής της επιλογής δεν µπορούν να εγγραφούν σωστά στο δίσκο CD/DVD. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την Οµάδα Υποστήριξης στη διεύθυνση 
support_team@alcohol-soft.com. 

∆ιόρθωση δεδοµένων υποδιαύλου (προαιρετικό): Τα δεδοµένα υποδιαύλου χρησιµοποιούνται για 
την αποθήκευση πρόσθετων πληροφοριών στο δίσκο. Υπάρχουν µερικές προστασίες που 
χρησιµοποιούν αυτή την περιοχή για να αποθηκεύσουν µια ψηφιακή υπογραφή. Αν αυτή δεν είναι 
παρούσα, τότε το αντίγραφο δεν λειτουργεί. 
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Εγγραφή του «RMPS» στο δίσκο: Το Alcohol θα εγγράψει την εικόνα στο δίσκο µε έναν ιδιαίτερο 
τρόπο, ώστε να συµπεριληφθούν πληροφορίες για τη φυσική δοµή του πρωτότυπου δίσκου. Αυτή η 
δοµή θα προσοµοιωθεί όταν χρησιµοποιήσετε το αντίγραφο. Αυτό σηµαίνει ότι για να λειτουργήσει το 
αντίγραφο πρέπει να έχετε ήδη εγκαταστήσει στο σύστηµά σας είτε το Alcohol είτε κάποιο αντίστοιχο 
πρόγραµµα προσοµοίωσης RMPS. 

Τύπος δεδοµένων: Βλέπε «∆ηµιουργία εικόνας». 

Επιβεβαιώστε όλες τις επιλογές σας και πατήστε «Εκκίνηση» για να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής. 

 

 

Αναζήτηση εικόνων 

Με τον οδηγό αναζήτησης εικόνων µπορείτε να ψάξετε για συγκεκριµένους τύπους εικόνων σε 
συγκεκριµένες θέσεις ή συσκευές του υπολογιστή σας. 
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Οδηγός αντιγραφής 

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο στο Alcohol 120%. 

Με τον Οδηγό αντιγραφής µπορείτε να αντιγράψετε ένα δίσκο από µια συσκευή ανάγνωσης σε µια 
συσκευή εγγραφής. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα δηµιουργηθεί ή όχι ενδιάµεση εικόνα του 
πρωτότυπου δίσκου στο σκληρό δίσκο. 

Τοποθετήστε τον πρωτότυπο δίσκο στη συσκευή ανάγνωσης και τον εγγράψιµο δίσκο στη συσκευή 
εγγραφής. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Οδηγός αντιγραφής» ή στο αντίστοιχο στοιχείο του µενού Αρχείο. 
Επιλέξτε τη συσκευή ανάγνωσης από τη λίστα συσκευών CD/DVD και προσδιορίστε την ταχύτητα 
ανάγνωσης. Οι πληροφορίες του πρωτότυπου δίσκου θα εµφανιστούν στο παράθυρο. 

 

Παράκαµψη σφαλµάτων ανάγνωσης (προεπιλογή): Περιγράφεται στον Οδηγό δηµιουργίας 
εικόνας. 

Ταχεία παράκαµψη σφαλµάτων (δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές) (προαιρετικό): 
Περιγράφεται στον Οδηγό δηµιουργίας εικόνας. 

Έξυπνη Σάρωση Τοµέων: Προσπερνά µεγάλο πλήθος διαδοχικών προβληµατικών τοµέων, µε 
αποτέλεσµα να βελτιωθεί σηµαντικά η ταχύτητα ανάγνωσης. 

Ανάγνωση δεδοµένων υποδιαύλου (προαιρετικό): Περιγράφεται στον Οδηγό δηµιουργίας εικόνας. 

Ανάλυση θέσης δεδοµένων (DPM): Νέες µέθοδοι προστασίας όπως το SecuROM 4.8x έχουν ως 
αρχή λειτουργίας τους την τοποθέτηση των δεδοµένων στη σπειροειδή τροχιά του cd µε αντικανονικό 
τρόπο. Αυτή η αντικανονική τοποθέτηση ελέγχεται, γίνονται οι απαραίτητες µετρήσεις και στη συνέχεια 
προσοµοιώνεται από το Alcohol µε τη βοήθεια της εικονικής συσκευής. 

Αντιγραφή «on the fly» (προαιρετικό): Με αυτή την επιλογή γίνεται η αντιγραφή ενός CD/DVD σε 
πραγµατικό χρόνο. ∆εν την προτείνουµε γιατί µπορεί να προκύψουν προβλήµατα εγγραφής που 
οφείλονται στην ενδιάµεση µνήµη (Buffer Under Run). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή 
του εγγράψιµου δίσκου ή στην καλύτερη περίπτωση τον υποβιβασµό της ποιότητας του αντιγράφου. 

Τύπος δεδοµένων: Περιγράφεται στον Οδηγό δηµιουργίας εικόνας. 

Επιβεβαιώστε όλες τις επιλογές σας και πατήστε «Επόµενο». 
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Αν η επιλογή «Αντιγραφή on the fly» είναι ενεργοποιηµένη, τότε η διαδικασία αντιγραφής θα ξεκινήσει 
αφού ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις, οι οποίες είναι ίδιες µε αυτές του Οδηγού εγγραφής. 

 

 

 

Αν η επιλογή «Αντιγραφή on the fly» είναι απενεργοποιηµένη, τότε η διαδικασία αντιγραφής πρώτα θα 
δηµιουργήσει µια εικόνα του πρωτότυπου δίσκου (*.mds) στο σκληρό δίσκο και στη συνέχεια θα 
γράψει το περιεχόµενό της στο εγγράψιµο CD/DVD. Συνδυάζει τις ενέργειες των Οδηγών δηµιουργίας 
και εγγραφής εικόνας. 
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∆ιαχείριση συσκευών CD/DVD 

 

 

 

Το κουµπί «Σύστηµα», προβάλει την τρέχουσα διαµόρφωση του υπολογιστή σας και πληροφορίες για 
τις εγκατεστηµένες συσκευές CD/DVD. Συµπληρωµατικά, µπορείτε να επιθεωρήσετε την τρέχουσα 
διαδικασία (προσοµοίωση CD/DVD ή εγγραφή) πατώντας το κουµπί «Αναφορά στην Οµάδα 
Ανάπτυξης». Αν κατά τη διαδικασία προσοµοίωσης ή εγγραφής προκύψουν προβλήµατα, αυτές οι 
πληροφορίες θα είναι χρήσιµες για τους υπόλοιπους χρήστες αλλά και για την Οµάδα Ανάπτυξης 
Λογισµικού ώστε να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα το συντοµότερο δυνατό. Μπορείτε να 
αποθηκεύσετε ή να τυπώσετε αυτή την αναφορά για µελλοντική χρήση. 

(Η επιλογή «Προχωρηµένες» δεν είναι διαθέσιµη στο Alcohol 52%). 
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Οδηγός διαγραφής 

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο στο Alcohol 120%. 

Με τον Οδηγό διαγραφής µπορείτε να διαγράψετε τα δεδοµένα ενός επανεγγράψιµου δίσκου (CD-
RW/DVD-RW/DVD+RW/DVD-RAM). 

Τοποθετήστε τον επανεγγράψιµο δίσκο στη συσκευή εγγραφής. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Οδηγός 
διαγραφής» ή στο αντίστοιχο στοιχείο του µενού Αρχείο. Επιλέξτε τη συσκευή εγγραφής και 
προσδιορίστε τη µέθοδο διαγραφής. 

 

Γρήγορη (µόνο TOC) (Προεπιλεγµένο): Με αυτή τη µέθοδο, η διαγραφή θα διαρκέσει µόλις δύο 
λεπτά, αφού στην πραγµατικότητα διαγράφεται µόνο ο πίνακας περιεχοµένων (TOC) του δίσκου. 

Πλήρης (ολόκληρος ο δίσκος): Με αυτή τη µέθοδο, η διαγραφή διαρκεί πολύ περισσότερο γιατί 
διαγράφονται όλα τα δεδοµένα του δίσκου. 

Προσοχή: Η γρήγορη διαγραφή προτείνεται, αν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε τον επανεγγράψιµο 
δίσκο ξανά µε το Alcohol 120%. Αν όµως θέλετε να χρησιµοποιήσετε άλλο λογισµικό Packet Writing, 
τότε πρέπει να επιλέξετε την πλήρη διαγραφή. 
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Μενού 

Οι επισηµασµένες επιλογές είναι διαθέσιµες µόνο στο Alcohol 120% 

Αρχείο 

 

∆ηµιουργία: Όπως το εικονίδιο . 

∆ηµιουργία εικόνας: Όπως το εικονίδιο . 
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Οδηγός εγγραφής: Όπως το εικονίδιο (µόνο στο Alcohol 120%). 

Οδηγός αντιγραφής: Όπως το εικονίδιο (µόνο στο Alcohol 120%). 

Οδηγός διαγραφής: Όπως το εικονίδιο (µόνο στο Alcohol 120%). 

Επιλογές: Όπως το εικονίδιο . 

Λίστα αρχείων εικόνας: Περιέχει τα παρακάτω υποµενού 

 

 

 

Εξαγωγή: Μπορείτε να οµαδοποιήσετε τις εικόνες και να αποθηκεύσετε τη λίστα των ονοµάτων τους 
µε κάποιο όνοµα (*.fls). 

Εισαγωγή: Άνοιγµα µιας λίστας εικόνων (*.fls). 

Μενού συντόµευσης: 

∆ιαγραφή ανύπαρκτων αρχείων από τη λίστα: Μπορείτε να αποµακρύνετε από τη λίστα τα αρχεία 
εικόνας που δεν υπάρχουν πλέον. 

∆ιαγραφή όλων των εικόνων από τη λίστα ιστορικού: Μπορείτε να αποµακρύνετε από τη λίστα 
ιστορικού του µενού συντόµευσης όλα τα αρχεία εικόνας. 

Έξοδος: Τερµατισµός του Alcohol. 

  

Συσκευή 
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Ιδιότητες: Περιγράφονται στη ∆ιαχείριση συσκευών CD/DVD. 

Ιδιότητες συσκευής συστήµατος: Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση αναπαραγωγής ήχου CD 
καθώς και την περιοχή του DVD. (Αυτή η ρύθµιση είναι διαθέσιµη µόνο στα Windows NT / 2000 / XP / 
Server 2003). 

Αλλαγή γράµµατος συσκευής: Μπορείτε να αλλάξετε το γράµµα µιας εικονικής συσκευής CD/DVD. 
(Αυτή η ρύθµιση είναι διαθέσιµη µόνο στα Windows NT / 2000 / XP / Server 2003). 

Σύνδεση εικόνας: Με αυτή την επιλογή συνδέετε µια εικόνα CD/DVD που βρίσκεται αποθηκευµένη 
στο σκληρό δίσκο µε µια εικονική συσκευή CD/DVD. Αυτή η ενέργεια είναι αντίστοιχη µε την εισαγωγή 
ενός νέου δίσκου σε µια πραγµατική συσκευή ανάγνωσης CD/DVD. 

Αποσύνδεση εικόνας: Με αυτή την επιλογή αποσυνδέετε την εικόνα CD/DVD από την εικονική 
συσκευή CD/DVD. Αυτή η ενέργεια είναι αντίστοιχη µε την εξαγωγή του δίσκου CD ή DVD από µια 
πραγµατική συσκευή ανάγνωσης CD/DVD. 

Εισαγωγή: Με αυτή την επιλογή φορτώνεται ξανά η εικόνα, που είναι ήδη συνδεµένη µε την εικονική 
συσκευή CD/DVD, µετά από µια εξαγωγή. Η αντίστοιχη ενέργεια σε µια πραγµατική συσκευή 
ανάγνωσης CD/DVD είναι το κλείσιµο του συρταριού της, που περιέχει ήδη κάποιο δίσκο. ∆εν πρέπει 
να συγχέεται µε τη σύνδεση εικόνας, που αντιστοιχεί στην τοποθέτηση ενός νέου δίσκου στο συρτάρι 
µιας πραγµατικής συσκευής και το κλείσιµό του στη συνέχεια. Όπως καταλαβαίνετε, όταν κάνετε 
σύνδεση εικόνας, γίνεται συγχρόνως και εισαγωγή. 

Εξαγωγή: Με αυτή την επιλογή ξεφορτώνεται η εικόνα από την εικονική συσκευή CD/DVD, η οποία 
εικόνα παραµένει συνδεµένη µε την εικονική συσκευή. Η αντίστοιχη ενέργεια σε µια πραγµατική 
συσκευή ανάγνωσης CD/DVD είναι το άνοιγµα του συρταριού της (ο δίσκος παραµένει µέσα στο 
συρτάρι). Αντίθετα, µε την αποσύνδεση εικόνας ο δίσκος αποµακρύνεται. 

Ανίχνευση συσκευών CD/DVD: Με αυτή την επιλογή γίνεται ξανά ανίχνευση όλων των 
εγκατεστηµένων συσκευών CD/DVD, πραγµατικών και εικονικών. 

  Προβολή 
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∆ιαχείριση CD/DVD: Όπως το εικονίδιο . 

Αναζήτηση εικόνων: Όπως το εικονίδιο . 

Σύστηµα: Εµφανίζεται µια αναφορά συστήµατος που δηµιουργείται από το Alcohol. 

Εξερεύνηση αρχείων: Εξερεύνηση αρχείων µέσα από τον Windows Explorer. 

∆ιαχείριση συσκευών: Ανοίγει την Κονσόλα διαχείρισης συσκευών των Windows. 

∆ιαχείριση δίσκων: Ανοίγει την Κονσόλα διαχείρισης δίσκων των Windows. 

Πληροφορίες συστήµατος: Ανοίγει το εργαλείο Πληροφορίες συστήµατος των Windows. 

Γλώσσα: Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα για το Alcohol. 

   

Βοήθεια 

 

Εγχειρίδιο χρήσης: Όπως το εικονίδιο . 

Άµεση υποστήριξη: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην άµεση βοήθεια και άλλες υπηρεσίες. 
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβληµα ή ερώτηση σχετικά µε τη χρήση του Alcohol, παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µαζί µας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση support_team@alcohol-soft.com. Η Οµάδα 
Ανάπτυξης Λογισµικού θα σας απαντήσει το πολύ σε 48 ώρες. 

Έλεγχος/Λήψη ενηµερωµένης έκδοσης: Το Alcohol συνδέεται µε τους διακοµιστές µας και ελέγχει 
εάν είναι εγκατεστηµένη η τελευταία έκδοση του προγράµµατος. Εάν όχι, τότε θα µεταβείτε αυτόµατα 
στην κατάλληλη ιστοσελίδα από όπου θα κάνετε την ενηµέρωση του λογισµικού σας. 

Πληροφορίες για το Alcohol: Όπως το εικονίδιο . 

 

Επιλογές 

Αλλαγή γλώσσας του Alcohol: 

Το Alcohol υποστηρίζει πλέον ένα ευρύ φάσµα γλωσσών, προσφέροντας έτσι περισσότερη ευχρηστία 
στους χρήστες, των οποίων η µητρική γλώσσα δεν είναι η αγγλική.  
 
1. Ανοίξτε το µενού «Προβολή».  
 
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Γλώσσα».  
 
3. Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα.  
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Γενικές επιλογές 
Εδώ σας δίνεται η ευκαιρία να προσαρµόσετε τις γενικές επιλογές του προγράµµατος. Ανοίξτε το 
µενού «Αρχείο» -> «Επιλογές».  

 

Μόνο 1 αντίγραφο του ∆ιαχειριστή του Alcohol τη φορά: Αν το επιλέξετε, τότε θα είστε σε θέση να 
τρέχετε µόνο ένα αντίγραφο του Alcohol τη φορά, αλλιώς θα µπορείτε να τρέχετε πολλαπλά αντίγραφα 
του Alcohol συγχρόνως. 

Αυτόµατος έλεγχος για ενηµερωµένη έκδοση του Alcohol: Με αυτήν την επιλογή θα επιτρέψετε 
στο Alcohol να ελέγξει εάν η έκδοση που χρησιµοποιείτε είναι η πιο ενηµερωµένη. 
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Ενεργοποίηση της Προστασίας Οθόνης: Χρησιµοποιεί τις ρυθµίσεις του συστήµατος για την 
προστασία οθόνης. 

Οριστική διαγραφή της εικόνας. ΟΧΙ στον Κάδο Ανακύκλωσης: Αν το επιλέξετε, τότε η εικόνα που 
επιθυµείτε να διαγράψετε δεν θα µετακινηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης, αλλά θα διαγραφεί οριστικά 
και αµετάκλητα από το σκληρό δίσκο σας. 

Ενεργοποίηση της Αυτόµατης Εκτέλεσης: Αν τοποθετήσετε ένα CD που έχει δυνατότητα 
αυτόµατης εκτέλεσης και αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιηµένη, τότε αυτό θα τρέξει αυτόµατα. 

Εµφάνιση «Ανάγνωσης δίσκου» µε την εισαγωγή ενός CD µουσικής: ∆ίνει στο χρήστη τη 
δυνατότητα να διαβάσει µε το Alcohol ένα CD µουσικής, µόλις αυτό εισαχθεί στη συσκευή. 

Εµφάνιση «Ανάγνωσης δίσκου» µε την εισαγωγή µιας ταινίας DVD: ∆ίνει στο χρήστη τη 
δυνατότητα να διαβάσει µε το Alcohol µια ταινία DVD, µόλις αυτή εισαχθεί στη συσκευή. 

Εµφάνιση «Εγγραφής δίσκου» µε την εισαγωγή ενός κενού δίσκου: ∆ίνει στο χρήστη τη 
δυνατότητα να εγγράψει µε το Alcohol ένα κενό δίσκο, µόλις αυτός εισαχθεί στη συσκευή. 

∆ιασύνδεση ελέγχου συσκευών: Επιλέξτε την «Προεπιλεγµένη διασύνδεση», εάν δεν είστε 100% 
βέβαιοι για οποιαδήποτε άλλη επιλογή. 

  

Οθόνη 

 

Αυτόµατη εκκίνηση του Alcohol µε τα Windows: Με αυτή την επιλογή το Alcohol θα ξεκινά 
αυτόµατα µαζί µε τα Windows. 

Εκτέλεση του Alcohol σε όλη την οθόνη: Μπορείτε να επιλέξετε αν το Alcohol θα ξεκινά 
µεγιστοποιηµένο ή ελαχιστοποιηµένο. 

Προβολή των φυσικών συσκευών πριν τις εικονικές: Καθορίζει τη σειρά µε την οποία θα 
εµφανίζονται οι συσκευές στο κύριο παράθυρο. 

Καθαρισµός τρέχουσας λίστας πριν την εισαγωγή νέας: Η τρέχουσα λίστα εικόνων θα διαγραφεί 
µόλις δηµιουργήσετε µια άλλη. 
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Ενηµέρωση για ασυµφωνίες µε τα αρχεία εικόνας: Σας ενηµερώνει όταν µια εικόνα έχει διαγραφεί, 
αλλά ακόµα εµφανίζεται στη λίστα αρχείων εικόνας του Alcohol. Με το πλήκτρο F5 εµφανίζεται ένα 
πλαίσιο διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε να αφαιρέσετε αυτήν την εικόνα από τη λίστα. 

Ένδειξη του Alcohol σε: Καθορίζει πού θα εµφανίζεται το εικονίδιο του Alcohol. 

Επιλογή εικονιδίου: ∆ιαλέξτε ποιο εικονίδιο θα χρησιµοποιεί το Alcohol στο χώρο ειδοποιήσεων. 

Πατώντας στο κουµπί κλεισίµατος [X] θέλετε να γίνεται: Επιλέξτε πώς θα συµπεριφέρεται το 
Alcohol µε το πάτηµα του κουµπιού κλεισίµατος [X]. 

  

Ρυθµίσεις τύπων δεδοµένων 

 

Τύπος δίσκου: Τα προφίλ όλων των γνωστών «τύπων δεδοµένων» έχουν προρυθµιστεί από το 
Alcohol. Μην τα αλλάζετε, εκτός αν είστε απόλυτα σίγουροι για τις ενέργειές σας. 

Επιλογές ανάγνωσης και εγγραφής: Όλες οι επιλογές της ανάγνωσης και εγγραφής που 
χρησιµοποιούνται από τα προφίλ του Alcohol. Παρακαλώ, µην τροποποιήσετε τα προεπιλεγµένα 
προφίλ, γιατί αν στο µέλλον θελήσετε να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο 1:1 χρησιµοποιώντας ένα 
τροποποιηµένο προφίλ, είναι πιθανό να πάρετε ένα αλλοιωµένο αντίγραφο. ∆οκιµάστε αλλαγές µόνο 
στα δικά σας προφίλ και εφόσον είστε βέβαιοι ότι ξέρετε τι κάνετε. 

Προσθήκη: Εδώ µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα προφίλ, δίνοντας ένα νέο όνοµα προφίλ. 

Μετονοµασία: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα ονόµατα των «τύπων δεδοµένων» (συνήθως 
προστασιών). 

∆ιαγραφή: Ή να τα διαγράψετε... 

  

 

Ηχητικά εφέ 
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Εκτέλεση ήχων: Επιλέξτε αν τα παρακάτω συµβάντα θα συνοδεύονται από ήχους. 

Η εξαγωγή/εγγραφή της εικόνας υπήρξε επιτυχής, Η εξαγωγή/εγγραφή της εικόνας απέτυχε, 
Παρακαλώ τοποθετήστε το δίσκο: ∆ιαλέξτε τον ήχο κάθε συµβάντος. 

  

Αρχεία καταγραφής 

 

Αποθήκευση των πληροφοριών δηµιουργίας εικόνας στο ηµερολόγιο: Κάθε φορά που 
δηµιουργείτε µια εικόνα θα αποθηκεύεται αυτόµατα και το αντίστοιχο αρχείο καταγραφής. 

Αποθήκευση των πληροφοριών εγγραφής στο ηµερολόγιο: Κάθε φορά που κάνετε µια εγγραφή 
θα αποθηκεύεται αυτόµατα και το αντίστοιχο αρχείο καταγραφής. 

Αρχείο καταγραφής: Επιλέξτε τη διαδροµή του αρχείου καταγραφής. 
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Εγγραφή (∆ιαθέσιµη µόνο στο Alcohol 120%) 

 

Εξαγωγή του δίσκου µετά την εγγραφή: Εξάγει το δίσκο από τη συσκευή µόλις τελειώσει η 
διαδικασία εγγραφής. 

Εξαγωγή του δίσκου µετά τη διαγραφή: Εξάγει το δίσκο από τη συσκευή µόλις τελειώσει η 
διαδικασία διαγραφής. 

Overburn (µερικές συσκευές ∆ΕΝ το υποστηρίζουν): Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να εγγράψετε 
περισσότερα δεδοµένα από αυτά που φαίνεται να δέχεται το CD, εφόσον βέβαια η συσκευή εγγραφής 
σας υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα. ∆εν υποστηρίζουν όλες οι συσκευές αυτή τη λειτουργία. Επειδή 
υπάρχει πιθανότητα καταστροφής της συσκευής σας, µη χρησιµοποιείτε αυτή τη δυνατότητα αν δεν 
είστε σίγουροι ότι την υποστηρίζει. Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιήσετε ένα δίσκο µεγαλύτερης 
χωρητικότητας (π.χ. 700MB/80min). 

Απενεργοποίηση «Βέλτιστης ταχύτητας εγγραφής» αν είναι δυνατό: Σταµατά την αυτόµατη 
ρύθµιση ταχύτητας εγγραφής της συσκευής. Πολλές συσκευές εγγραφής ρυθµίζουν αυτόµατα την 
ταχύτητα εγγραφής ανάλογα µε το µέσο που χρησιµοποιούν. Μπορείτε, εάν το επιθυµείτε και το 
επιτρέπει η συσκευή, να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. 

Γέµισµα της προσωρινής µνήµης πριν την έναρξη της εγγραφής: Το Alcohol 120% θα γεµίζει την 
προσωρινή µνήµη πριν ξεκινήσει την εγγραφή. Θα χρειαστεί να περιµένετε λίγα δευτερόλεπτα 
παραπάνω ώσπου να γεµίσει η προσωρινή µνήµη, µε αντάλλαγµα τη µείωση της πιθανότητας 
εµφάνισης σφάλµατος «Buffer Under Run», που θα είχε ως αποτέλεσµα την αλλοίωση ή την 
καταστροφή του αντιγράφου σας. 

Μέγεθος προσωρινής µνήµης (MB): Εδώ µπορείτε να ορίσετε το µέγεθος της προσωρινής µνήµης 
που θα χρησιµοποιήσει το Alcohol. Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ 4Mb και 128Mb, ενώ το 
συνιστώµενο µέγεθος είναι το 40% της φυσικής µνήµης του υπολογιστή σας. 

Προτεραιότητα χρήσης CPU: Εάν επιλέξετε «Υψηλή», τότε το µεγαλύτερο µέρος της επεξεργαστικής 
ισχύος θα διατεθεί στο Alcohol. Αν επιλέξετε «Κανονική», τότε θα µπορούν να τρέχουν παράλληλα και 
µερικές ακόµη διεργασίες, ενώ η «Χαµηλή», αν και σας επιτρέπει να κάνετε περισσότερα πράγµατα 
κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το πιθανότερο είναι να σας δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα και 
σφάλµατα εγγραφής. Είναι προτιµότερο να διατηρήσετε την «Υψηλή» προτεραιότητα. 
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Εικονική συσκευή 

 

Πλήθος εικονικών συσκευών: Εδώ µπορείτε να ορίσετε πόσες εικονικές συσκευές θα 
χρησιµοποιήσετε (1 έως 31). Για τους περισσότερους, µια εικονική συσκευή είναι αρκετή, αφού η 
σύνδεση και η αποσύνδεση εικόνων διαρκούν ελάχιστο χρόνο. 

Σύνδεση εικόνων µε την επανεκκίνηση του συστήµατος: Κάθε εικονική συσκευή θα συνδεθεί µε 
το ίδιο αρχείο εικόνας, µε το οποίο την είχαµε συνδέσει πριν κλείσουµε τον υπολογιστή. 

Σύνδεση εικόνας µε τη Συσκευή 0 µε διπλό κλικ πάνω στο αρχείο: Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα 
αρχείο εικόνας, αυτό θα συνδεθεί µε την πρώτη διαθέσιµη εικονική συσκευή. Είναι µια γρήγορη και 
χρήσιµη επιλογή. 

Κατασκευαστής, Ταυτότητα προϊόντος, Έκδοση υλικολογισµικού: Αυτές είναι οι προδιαγραφές 
της «νέας συσκευής» σας. Κανονικά δεν υπάρχει καµία ανάγκη να τροποποιηθούν αυτές οι ρυθµίσεις. 
Περιστασιακά, µπορεί να απαιτηθεί να αλλαχτεί η «ταυτότητα προϊόντος» για λόγους συµβατότητας. 

Επαναφορά στο αρχικό όνοµα: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις προεπιλεγµένες 
προδιαγραφές της εικονικής συσκευής µετά από κάποια µεταβολή. 

 Παράµετροι συσκευής 
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Εικονική συσκευή: Επιλέξτε την εικονική συσκευή, της οποίας θέλετε να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις 
(αν έχετε περισσότερες από µία). 

Περιοχή DVD: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε κωδικό περιοχής ενός DVD για να παίξει 
στην εικονική συσκευή σας. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσετε να δείτε µια ταινία DVD, την οποία 
πιθανόν να µην ήσαστε σε θέση να παίξετε στη φυσική συσκευή DVD σας λόγω του ελέγχου 
περιοχής. 

Συσκευή DirectSound: Μπορείτε να επιλέξετε τον ελεγκτή ήχου που θα χρησιµοποιηθεί µε την 
εικονική συσκευή σας. 

Ένταση αναπαραγωγής ήχου: Μπορείτε να ρυθµίσετε χειροκίνητα την ένταση αναπαραγωγής της 
εικονικής συσκευής σας. 

Έξοδος αναλογικού ήχου σε DirectSound (για όλες τις εικονικές συσκευές): Χρησιµοποιεί τη 
συσκευή DirectSound για τα CD µουσικής. 

 

 

 

  

Γράµµα οδηγού 

 

Επιλέξτε την εικονική συσκευή, της οποίας θέλετε να αλλάξετε το γράµµα οδηγού. 

Πατήστε «Επεξεργασία» για να αλλάξετε το γράµµα του οδηγού. 

Θα εµφανιστεί ένα παράθυρο, στο οποίο θα µπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα διαθέσιµα γράµµατα 
συσκευών. Στο τέλος πατήστε «ΟΚ» για επιβεβαίωση. 
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Καταλήξεις 

 

Οι καταλήξεις αρχείων χρησιµοποιούνται για να συσχετίσουν διάφορες µορφές αρχείων εικόνας (CCD, 
CUE, ISO, BWF, CDI, MDS και NRG) µε τις εικονικές συσκευές του Alcohol. 

 

Για παράδειγµα, έστω ότι επιλέξατε το αρχείο «z.mdf». Κάνοντας δεξί κλικ πάνω του, έχετε τη 
δυνατότητα να το συνδέσετε µε κάποια εικονική συσκευή. Αν αυτό ήταν ήδη συνδεµένο, θα είχατε 
επιπλέον τη δυνατότητα να το αποσυνδέσετε. Αυτή η δυνατότητα δεν θα είναι διαθέσιµη, αν δεν 
επιλέξετε κάποια κατάληξη. 

   

Προσοµοίωση 
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Απόκρυψη φύσης του µέσου: Αυτή η επιλογή είναι είναι σηµαντική για παιχνίδια που 
προστατεύονται µε SecuRom New ή άλλες προστασίες που ελέγχουν αν το CD που χρησιµοποιείτε 
είναι πρεσαριστό ή εγγράψιµο (CD-R/RW).  
Απαιτείται µόνο όταν τρέχετε το αντίγραφο από τη συσκευή εγγραφής σας. Οι συσκευές ανάγνωσης 
δεν µπορούν να ανιχνεύσουν εάν το CD είναι πρεσαριστό ή εγγράψιµο. (Όταν γίνεται απόκρυψη, το 
κουµπί «Προχωρηµένες» στο ∆ιαχειριστή συσκευών δεν είναι διαθέσιµο, εκτός αν ενεργοποιήσετε την 
παρακάτω επιλογή). 

Να µη γίνεται απόκρυψη φύσης του µέσου στο ∆ιαχειριστή συσκευών: Απενεργοποιεί την 
απόκρυψη φύσης του µέσου στο ∆ιαχειριστή συσκευών. Αφήστε το επιλεγµένο. 

Προσοµοίωση RMPS (Recordable Media Physical Signature): Αυτό θα επιτρέψει την 
προσοµοίωση σχεδόν όλων των προστασιών που βασίζονται στη φυσική υπογραφή, η οποία προς το 
παρόν είναι αδύνατο να εγγραφεί µε άλλο τρόπο στα συνηθισµένα µέσα. 

   

Άλλες προσοµοιώσεις 

 

Προσοµοίωση αδύναµων τοµέων / δεδοµένων υποδιαύλου / Laserlock  
Οι επιπλέον προσοµοιώσεις χρησιµοποιούνται όταν δεν έχετε 1:1 αντίγραφο του πρωτότυπου δίσκου 
(συνήθως επειδή η συσκευή εγγραφής σας αδυνατεί να δηµιουργήσει). Αφού διαπιστώσετε το είδος 
της προστασίας που χρησιµοποιείται, µπορείτε, τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή, να τρέξετε µε 
προσοµοίωση την εικόνα του πρωτότυπου δίσκου µέσα από την εικονική συσκευή του Alcohol.  

 

 

Οδηγίες για το RMPS 

Από το κύριο παράθυρο, εκκινήστε τη «∆ηµιουργία εικόνας». 
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Επιλέξτε τον τύπο δεδοµένων «Securom *NEW (V4.x)». Αυτόµατα θα ενεργοποιηθεί η επιλογή 
«Ανάλυση θέσης δεδοµένων (DPM)». Συνεχίστε πατώντας «Επόµενο». 

 

Ο τύπος του αρχείου εικόνας, που θα δηµιουργήσετε, πρέπει να είναι MDS. Αλλάξτε το όνοµα αρχείου 
εάν δεν είναι ακριβές, κατόπιν πατήστε «Εκκίνηση». 

 

Επιλέξτε την ταχύτητα µέτρησης για τη λειτουργία DPM. Όσο χαµηλότερη είναι, τόσο ακριβέστερα 
αποτελέσµατα θα πάρετε. Σας προτείνουµε ταχύτητα 1x, η οποία αν και ακούγεται αργή, στην πράξη 
κάνει τη λειτουργία DPM να διαρκεί περίπου 3-4 λεπτά. 
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Θα παρατηρήσετε δύο σφάλµατα ανάγνωσης στο τέλος της διαδικασίας. Αυτό είναι απολύτως 
φυσιολογικό, αποτελεί σηµάδι των νεότερων µορφών της προστασίας SecuROM. Με τα κουµπιά 
«Ηµερολόγιο» και «Επιδόσεις» µπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτοµέρειες για τη διαδικασία 
ανάγνωσης. Πατήστε «Τέλος» για να ολοκληρώσετε. 

 

Στο κύριο παράθυρο θα εµφανιστεί η εικόνα που µόλις δηµιουργήσατε. Αν θέλετε να τη γράψετε σε 
δίσκο, τότε πρέπει να εκκινήσετε τον «Οδηγό εγγραφής» (Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο στο 
Alcohol 120%). 
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Αν η εικόνα που θέλετε να γράψετε δεν εµφανίζεται ήδη, πατήστε «Έρευνα» για να την εντοπίσετε. 
Πατήστε «Επόµενο» για να συνεχίσετε. 

 

 

 

Επιλέξτε ξανά «Securom *NEW (V4.x)». Θα δείτε τώρα την επιλογή «Εγγραφή του RMPS στο δίσκο» 
ενεργοποιηµένη. Αυτό είναι το νέο χαρακτηριστικό που θα σας επιτρέψει να εκτελέσετε αντίγραφα 
δίσκων προστατευµένων µε SecuROM 4.8 µέσα από µια συσκευή ανάγνωσης, σε αντιδιαστολή µε τη 
χρήση εικονικής συσκευής. (Παρακαλώ, θυµηθείτε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αυτής 
της λειτουργίας είναι η ενεργοποίηση της «Ανάλυσης θέσης δεδοµένων (DPM)» κατά την ανάγνωση). 
Πατήστε «Εκκίνηση» για να ξεκινήσετε. 
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Πατήστε «ΟΚ» και «Τέλος» για να ολοκληρώσετε. 

Στο κύριο παράθυρο, πηγαίνετε στις «Επιλογές» και διαλέξτε «Προσοµοίωση». 

 

 

Ενεργοποιήστε την «Προσοµοίωση RMPS» και αφού πατήσετε «ΟΚ» µπορείτε να κλείσετε το Alcohol. 
Οι ενέργειες αυτές δε χρειάζεται να επαναληφθούν στο µέλλον. 

Τώρα είστε έτοιµοι να χρησιµοποιήσετε τα αντίγραφά σας. 
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Εναλλαγή πολλαπλών CD/DVD 

 

Επιλέξτε τις εικόνες CD/DVD τις οποίες επιθυµείτε να εναλλάξετε. 

 

Κάντε δεξί κλικ στην επιθυµητή εικόνα και επιλέξτε «Ιδιότητες». 
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Θα αναδυθεί αυτό το παράθυρο. Επιλέξτε την «Ενεργοποίηση συντόµευσης». 

 

Επιλέξτε τα πλήκτρα συντόµευσης που προτιµάτε. 

 

Τώρα µπορείτε να εναλλάξετε τις εικόνες CD/DVD, όταν χρησιµοποιείτε λογισµικό που απαιτεί 
περισσότερα του ενός CD/DVD. 
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Άδεια Χρήσης 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: 

Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη είναι νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς 
(είτε είστε φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο) και την Alcohol Soft Development Team για το προϊόν 
λογισµικού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. Το προϊόν λογισµικού περιλαµβάνει λογισµικό 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενδέχεται να περιλαµβάνει συναφή αποθηκευτικά µέσα, έντυπο 
υλικό, άµεση («online») ή ηλεκτρονική τεκµηρίωση («ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»). Εάν εγκαταστήσετε, 
αντιγράψετε ή χρησιµοποιήσετε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, δηλώνετε ότι 
συµφωνείτε µε τους όρους αυτής της Άδειας και δεσµεύεστε από αυτούς. Εάν δεν συµφωνείτε 
µε τους όρους αυτής της Άδειας, δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσετε ή να χρησιµοποιήσετε το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Σας παρακαλούµε να ΜΗΝ παραγγείλετε έναν αριθµό-κλειδί, αν δεν συµφωνείτε 
µε τους όρους αυτής της Άδειας. 

Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (η «Άδεια») είναι νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε 
εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο) και στην Alcohol Soft Development Team. Το προϊόν 
αυτής της Άδειας Χρήσης περιλαµβάνει λογισµικό ηλεκτρονικού υπολογιστή, έντυπο υλικό και 
ηλεκτρονική τεκµηρίωση («ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»). Εάν εγκαταστήσετε ή χρησιµοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, 
δηλώνετε ότι συµφωνείτε µε όλους τους όρους αυτής της Άδειας και δεσµεύεστε από αυτούς. 
Παρακαλούµε να µην εγκαταστήσετε ή χρησιµοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, εάν δεν συµφωνείτε µε 
οποιοδήποτε από τους παρακάτω όρους αυτής της Άδειας. 

Όροι της Άδειας Χρήσης 
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία ή διάδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ µε κανένα τρόπο, χωρίς 
τη γραπτή άδεια της Alcohol Soft Development Team. Όσοι παραβιάσουν οποιοδήποτε όρο αυτής της 
Άδειας θα διωχθούν δικαστικά σε κάθε περίπτωση. 

Η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ γίνεται µε δικό σας κίνδυνο και ευθύνη. Ο κατασκευαστής και ο υπεύθυνος 
ανάπτυξης δε φέρουν καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που πηγάζει από τη χρήση αυτού του 
προϊόντος. 
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα (c) 2003 Alcohol Soft Development Team. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου 
δικαιώµατος. 

Άδεια Χρήσης Λογισµικού 
Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, συµπεριλαµβανοµένων της εξουσιοδοτηµένης και της έκδοσης επίδειξης, 
προστατεύεται από τους νόµους και τις διεθνείς συνθήκες για τα πνευµατικά δικαιώµατα, καθώς 
επίσης και από άλλους νόµους και συνθήκες πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Έχετε την άδεια να χρησιµοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όπως παρακάτω: 

Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε ένα µόνο 
υπολογιστή. 

Μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε µια συσκευή 
αποθήκευσης, όπως ένα διακοµιστή δικτύου, που χρησιµοποιείται µόνο για να εγκαταστήσει ή να 
τρέξει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε άλλους υπολογιστές σας µέσω ενός τοπικού δικτύου. Εντούτοις, πρέπει να 
αποκτήσετε µια Άδεια Χρήσης χωριστά για κάθε υπολογιστή στον οποίο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
εγκαταστάθηκε ή τρέχει από τη συσκευή αποθήκευσης. Μια Άδεια Χρήσης δε µπορεί να µοιραστεί ή 
να χρησιµοποιηθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικούς υπολογιστές. 

Εάν λάβατε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή την Άδεια Χρήσης µαζί µε µια συσκευή υλικού, τότε µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ως µέρος του πακέτου υλικού και λογισµικού σύµφωνα µε αυτήν την 
Άδεια Χρήσης. 

Περιορισµοί 
Η Άδεια Χρήσης αφορά το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ως ενιαίο προϊόν. ∆εν επιτρέπεται ο διαχωρισµός των 
συστατικών µερών του για χρήση σε περισσότερους από έναν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτό 
ισχύει για τις εκδόσεις επίδειξης επίσης. 
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∆εν επιτρέπεται να νοικιάσετε, να µισθώσετε, ή να δανείσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε τρίτους. Αυτό ισχύει 
για τις εκδόσεις επίδειξης επίσης. 

∆εν επιτρέπεται να µεταβιβάσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε τρίτους. 

Λήξη 
Η Άδεια Χρήσης λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2030. Η Alcohol Soft Development Team έχει το δικαίωµα 
να ακυρώσει αυτήν την Άδεια, σε περίπτωση που δεν συµµορφώνεστε µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και όλα τα συστατικά του µέρη. Αυτό ισχύει για τις εκδόσεις επίδειξης επίσης. 

Αναβαθµίσεις 
Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ φέρει την ένδειξη ότι είναι έκδοση αναβάθµισης, για να έχετε δικαίωµα χρήσης του 
θα πρέπει να έχετε την απαιτούµενη άδεια χρήσης του προϊόντος που προσδιορίζεται από την Alcohol 
Soft Development Team ως προϊόν κατάλληλο για αναβάθµιση. Επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε το 
προκύπτον αναβαθµισµένο προϊόν µόνο σύµφωνα µε τους όρους αυτής της Άδειας. Εάν το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ είναι αναβάθµιση συστατικού µέρους ενός πακέτου προγραµµάτων λογισµικού για το 
οποίο σας χορηγήθηκε η άδεια χρήσης του ως ενιαίου προϊόντος, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και να µεταβιβασθεί µόνον ως µέρος εκείνου του ενιαίου πακέτου προϊόντων και δεν 
επιτρέπεται ο διαχωρισµός του για χρήση σε περισσότερους του ενός ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


