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Koneellani on kansio joka sisältää useita tiedostoja (usein jotenkin numeroitu) eikä
siellä ole kunnon ohjeita mitä pitäsis tehdä?
Aluksi pitää hankkia sopiva ohjelmisto jolla pääsemme tekemään tarvittavat työt.
Joten käy lataamassa seuraavat ohjelmat:
- Damn NFO Viewer (Ei pakollinen. tarvitaan nfo tiedostojen katseluun)
- WinRAR (Pakollonen, luultavasti myös 7zip ja UltimateZip käy)
- Nero, Alcohol 120% tai Daemon Tools (Jos halutaan polttaa tai mountata saatu/saadut
tiedostot)
Kun nämä on valmiina, niin siirry seuraavalle sivulle.

Tässä esimerkissä meillä on koneella kahden cd:n verran tavaraa ja neuvon miten ne
saadaan käyttöön.
Varaudu siihen että nimet muuttuvat...
Tässä mitä minulla on (nämä sain .torrenti tiedoston ladattuani):

CD1 kansion sisältö

CD2 kansion sisältö

Jos sinulla on kaksi .rar tiedostoa jotka sisältävät edellä mainitun näköiset tiedostot, niin
joudut ensin purkamaan sen.
Aika epäselvää, vai?
No minä avaan ainoan .nfo tiedoston (mo-ll) jonka löydän ja luen mitä ohjeessa sanotaan.
Siellä neuvotaan tekemään seuraavat asiat:

Jos sattuu toi englanti olemaan heikompaa laatua. niin tässä lyhyt englannin kurssi:
Pura, polta ja asenna.

Kun ohjelmat (ainakin WinRAR) on asennettu niin päästään purku (extract) vaiheeseen.
Avaa CD1 kansiossa ensimmäinen tiedosto ohjelmalla WinRAR.
Jos tämä on eknsinmäinen kerta tai et ole aikaisemmin valinnut mitään ohjelmaa jolla
nämä RAR-arkistot avataan, niin sinulla lukee näin:

Kun avaat sitä, niin saat seuraavanlaisen ikkunan josta valitaan sovellus jolla tämä
tiedosto avataan. Tai käytä ylemmässä ikkunassa näkyvän Muuta… painiketta.
Jos listassa ei ole WinRAR ohjelmaa, niin älä hyppää seuraavien kuvien yli.

Sitten pitäisi listassa olla seuraavanlainen lisäys:

Paina OK.
Sitten WinRAR aukeaa ja tulee seuraavan näköinen ikkuna:
Jos ei aukea, niin se meinaa että se eka tiedosto ei ole rar-arkisto. Joten tee toiselle ja
kolmannelle tiedostolle samalla lailla...

Paina Pura (extract).

Ja sitten odottellaan että WinRAR hoitaa hommansa.

Kun purku on valmis, niin tämä pikkuikkuna sulkeutuu ja sitten voit itse sulkea koko
WinRAR ohjelman vaikka X-painikkeesta.
Sitten mennään katsomaan mitä tuli purettua… Ja sieltä ilmestyi kaksi tiedostoa:

CUE ja BIN
Eli kyseessä on image tiedosto, joka tarvitsee joko polttaa Nerolla levylle tai ”mountata”
Alcohol 120% ohjelmalla.
Ohje: Alcohol 120% ohjelman käyttöön:
http://koti.mbnet.fi/nrautava/alcohol.php

Sitten vain toiselle CD:lle sama juttu...
Eli avaa ensinmäinen tiedosto ohjelmalla WinRAR ja pura se.
Saattaa olla että sinä sait jonkun muun imagen (nrg, iso, mds...), mutta sama idea niilläkin
on eli joko poltat Nerolla (polta-image levylle) tai mounttaa se.
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