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Mecanismul de ștergere AOMEI Backupper gratuit  
 

Nu ai suficient spațiu pe disk-ul de rezervă? Disk de backup este aproape plin? Copia de rezervă a eșuat din 

cauza lipsei de spațiu? Este un chin să ștergeți manual toate backup-urile vechi? Nu vă faceți griji despre asta. 

AOMEI Backupper îți vine în ajutor atunci când dorești să ștergi automat fișierele backup mai vechi de care nu 

mai aveți nevoie. 

Fie în timpul sau după ce se efectuează o copie de rezervă, AOMEI Backupper poate șterge în mod automat 

backup-uri vechi pentru a elibera spațiu discului pentru noile backup-uri, bazate pe mecanisme de mai jos: 

• Șterge backup-urile după un anumit număr de zile, săptămâni, luni sau ani doar după ce se termină 

următoarea rezervă. 

• Păstrează un număr maxim de fișiere backup ce șterge respectiva rezervă doar după ce se termină 

următoarea rezervă. 

Cum să se stabilească mecanismul de ștergere 
Există două modalități pentru a deschide fereastra de ”Backup Scheme”: 

Modul 1: După crearea unui backup, în meniul ”Home” în cadrul ”Back Management” selectați o sarcină de 

rezervă, faceți click pe ”Advanced” și selectați  ”Properties”. În fereastra pop-up, selectați tab-ul ”Backup 

Scheme”.  
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Modul 2: În timpul procesului de a crea a backup-ului 

Compară cu backup-ul efectuat manual, o copie de rezervă programată ce rulează paralel cu un backup. Prin 

urmare, este disponibil pentru a permite gestionarea spațiului de pe disc atunci când se planifică un backup. 

După ce am selectat partiția la care dorim să efectuam backup-ul, se va găsi căsuța ”Schedule Off”. Odată ce 

este bifată această opțiune va deveni  ”Schedule On” și apariția opțiunii ”Scheme”  
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Cum gestionăm spațiul de pe discul backup? 

După deschiderea ferestrei ”Backup Scheme”, aveți posibilitatea de a gestiona spațiu pe discul de backup. 

Pasul 1: În panoul principal, bifați "Enable Disk Space Management". 

Pasul 2: Selectați un mecanism de ștergere. 

Pasul 3: Introduceți numărul de zile, săptămâni, luni sau ani sau numărul de versiuni a copiei de rezervă. 

Pasul 4: Faceți clic pe "OK". 
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