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УРОК 67 

 

ТЕМА: «Користування компакт-дисками без дисководу» 

 

МЕТА:  
- Розглянути  можливості користування компакт-дисками без 

дисководу 

- Вивчити  навички користування компакт-дисками без дисководу 

- Опанувати засоби створення файлів ISO 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної 

професії, дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу:  

Сучасні ноутбуки - і навіть багато сучасних настільних ПК - скидають 

дисководи. Якщо у вас досі є диски, на яких є програмне забезпечення, музика, відео 

чи що-небудь ще, все ще є способи їх використання. 

Ваші варіанти варіюються від придбання зовнішнього накопичувача, який ви 

можете підключити через USB, коли вам потрібні диски, до перетворення цих дисків у 

цифрові формати, щоб ви могли отримати до них доступ за запитом.  

1. Отримайте зовнішній дисковод 

Придбайте зовнішній дисковод, який підключається через USB, і ви можете 

використовувати диски по-старому. Вони досить недорогі. Шукати в Amazon , 

наприклад, і ви побачите опції, що варіюються від накопичувачів на 12 доларів, які 

можуть читати DVD-диски та компакт-диски, а також записувати компакт-диски, і до 

25 доларів, які також можуть записувати DVD-диски. Приводи з підтримкою Blu-ray 

трохи дорожчі, починаючи з близько 37 доларів. 

Придбавши його, просто підключіть його через USB, вставте диск, і все готово. 

Вам потрібно лише підключити привід під час використання диска, щоб ви могли 

спільно використовувати один і той же USB-накопичувач між кількома комп’ютерами 

та використовувати його для своїх майбутніх комп’ютерів. 

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=usb+disc+drive&tag=alexdwilsons-20


 

 

2. Створюйте файли ISO та використовуйте віртуальні диски 

Якщо ви маєте справу з компакт-дисками із програмним забезпеченням, ви 

можете створювати з них файли ISO і використовувати ці файли ISO, коли вам 

потрібно встановити програмне забезпечення. Це корисно для старих дисків 

програмного забезпечення для ПК - ігор, наприклад - особливо тих, які потрібно 

вставити, щоб гра могла бути відтвореною. 

Існує багато інструментів, за допомогою яких можна створювати файли ISO у 

Windows, зокрема InfraRecorder . Після встановлення ви можете вставити диск, 

клацнути правою кнопкою миші та вибрати «Створити зображення з CD / DVD». Це 

створить файл ISO. Починаючи з Windows 8, Windows дозволяє вам це 

робити “Змонтувати” ISO (та файли IMG) як віртуальні диски, двічі клацнувши 

на них . Потім ви можете використовувати їх так, ніби вони були вставлені у ваш 

комп’ютер. 

Отримавши файл ISO, ви можете відключити зовнішній дисковод або перенести 

його на інший комп’ютер без дисковода. 

 

3. Копіюйте аудіо компакт-диски 

Ви можете копіювати аудіо компакт-диски для створення цифрових музичних 

файлів у форматі MP3, AAC, FLAC або в іншому форматі та слухати їх, а не 

покладатися на самі фізичні диски. Копіювання компакт-дисків досить просте , і ви 



 

можете використовувати iTunes або більш просунуту програму, наприклад EAC, щоб 

зробити це. 

Закінчивши, перенесіть ці цифрові музичні файли на комп’ютер без дисковода - 

або завантажте їх у безкоштовний сервіс потокової передачі музики, такий як 

Google Play Music так що ви можете транслювати їх з будь-якого місця. 

 

4. Копіюйте DVD або Blu-ray фільми 

DVD-диски та фільми Blu-ray важче копіювати у цифрові відеофайли завдяки їх 

захисту авторських прав. DVD-диски набагато легше копіювати за допомогою 

різноманітних програм, тоді як диски Blu-ray можна копіювати лише за допомогою 

декількох програм. 

Звичайно, це стосується лише комерційних відеодисків - якщо ви записали 

домашні відеозаписи на DVD або Blu-ray диск, їх легко розірвати, оскільки немає 

захисту від копіювання. 

Ці відео можна копіювати за допомогою різних програм , але вам потрібно 

буде переконатись, що обрана вами програма має спосіб обійти цей неприємний 

захист від копіювання. Ви, мабуть, захочете кодувати ці відео в інший формат , 

створивши менший файл, щоб вони також не займали стільки місця на вашому 

внутрішньому диску. 

5. Доступ до дисковода через мережу 

Також можна отримати доступ до дисковода через мережу, поділившись ним як 

спільний доступ до мережі. Якщо у вас є комп’ютер із дисководом у тій самій мережі, 

що і ваш комп’ютер без дисковода, ви можете надати цьому дисководу через мережу. 

Mac OS X надає функцію "віддаленого спільного використання диска" , 

хоча це можливо ділитися дисками по мережі в Windows теж. Однак це не буде 

працювати з усіма типами дисків - наприклад, програмні диски, які використовують 

захист від копіювання, не працюватимуть таким чином. Тим не менш, варто зробити 

спробу отримати доступ до цих файлів по мережі, не копіюючи їх на диск або не 

створивши файл ISO спочатку. 



 

 

Подумайте про те, щоб у майбутньому уникати фізичних носіїв і переходити на 

цифрові технології, щоб зменшити необхідність турбуватися про диски. Наприклад, 

якщо ви граєте в старі ігри для ПК, що поставляються на дисках, ви часто можете 

заново придбати їх у GOG або Steam за невеликі гроші - особливо під час розпродажів 

- і встановити їх, а не покладатися на ваші старі фізичні диски. 

 

6. Як записати образ на флешку 

Зазвичай в форматі ISO зберігаються образи операційних систем. І флешка, на якій 

зберігається цей самий образ, називається завантажувального. З неї потім і 

відбувається установка ОС. Існують спеціальні програми, які дозволяють створити 

завантажувальний накопичувач. Але в даному випадку ми маємо справу з іншою 

ситуацією, коли в форматі ISO зберігається не операційна система, а якась інша 

інформація.  

ISO to USB 

ISO to USB - це унікальна спеціалізована утиліта, яка виконує одну єдину задачу. 

Вона полягає в тому, щоб записувати образи на знімні носії інформації. При цьому 

можливості в рамках виконання даного завдання у неї досить широкі. Так користувач 

має можливість вказати нове ім'я накопичувача і відформатувати його в іншу файлову 

систему. 

Завантажити програму ISO to USB 

Щоб скористатися ISO to USB, зробіть наступне: 

https://uk.soringpcrepair.com/go/http:/www.isotousb.com/


 

1. Натисніть кнопку «Browse», щоб вибрати вихідний файл. Відкриється 

стандартне вікно, в якому і потрібно буде вказати, де знаходиться образ. 

2. У блоці «USB Drive», в підрозділі «Drive» виберете свою флешку. Дізнатися її 

можна по присвоєної їй букві. Якщо Ваш носій не відображається в програмі, 

натисніть кнопку «Refresh» і спробуйте знову. А якщо і це не допоможе, перезапустіть 

програму. 

3. За бажанням можете поміняти файлову систему в полі «File System». Тоді 

накопичувач буде відформатований. Також, якщо потрібно, можете поміняти ім'я 

USB-носія, для цього введіть нову назву в поле під написом «Volume Label». 

4. Натисніть кнопку «Burn», щоб почати запис. 

 

5. Дочекайтеся, поки цей процес завершиться. Відразу після цього флешкою можна 

користуватися. 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 
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