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AOMEI Backupper- Command Line Backup  
 

AOMEI Backupper oferă utilitarul AMBackup.exe pentru ca utilizatorii să facă copii de rezervă din interfața liniei 

de comandă sau prin crearea unui fișier lot (.BAT). Este foarte util pentru backup-uri nesupravegheate și cu mai 

multe sarcini. Utilitarul pentru linia de comandă AMBackup.exe vă permite să efectuați majoritatea operațiilor 

de salvare de rezervă care sunt acceptate de interfața grafică AUII Backupper (GUI). 

Aveți posibilitatea să creați o copie de rezervă a stării sistemului, a hard disk-urilor sau a partițiilor din promptul 

de comandă utilizând comanda AMBackup.exe urmată de diverși parametri. Tipurile de backup disponibile 

includ elemente noi, complete, incrementale și diferențiale. O imagine de backup poate fi salvată într-o locație 

de stocare locală (internă sau externă) sau într-o rețea partajată la distanță. În plus, utilitarul AMBackup.exe 

acceptă, de asemenea, acțiuni suplimentare, cum ar fi numirea, comprimarea, împărțirea, criptarea fișierului 

imagine și copierea de rezervă în funcție de sector. Pentru a restabili imaginile de rezervă, utilizați GUI 

Backupper AOMEI. 

Cum se creează backup-ul cu ajutorul utilitarului 

AMBackup.exe? 
 

Următorul exemplu arată cum se utilizează utilitarul AMBackup.exe pentru a crea o copie de rezervă a driver-

ului de sistem din CMD. Acest exemplu face o nouă copie de siguranță a sistemului și îl numește "sysbackup". 

Unitatea F este setată ca fiind calea de destinație pentru stocarea fișierului de backup imagine. Nivelul de 

compresie este 0, ceea ce înseamnă că nu există nicio comprimare, iar fișierul imagine este criptat cu parola 

123. 

Pasul 1: Descărcați și instalați Backup-ul AOMEI. 

Pasul 2: Faceți click pe butonul "Start" din colțul din stânga jos. În caseta de căutare, tastați "cmd" sau apăsați 

WIN + R și tastați "CMD", apoi executați cu rolul de administrator. Apoi, Command Prompt se va deschide (Dacă 

lansați AUII Backupper GUI, închideți-l înainte de a deschide promptul de comandă). 

Pasul 3: În cmd, tastați: 

AMBackup.exe /b nou /n sysbackup /t sistem /d f: /c 0 /e 123 

Apoi apăsați tasta "Enter" de pe tastatură pentru a efectua operația de copiere a liniei de comandă. 
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Note: 

• Linia de comandă AOMEI Backupper nu suportă încă o copie de rezervă și o restaurare a fișierelor. Trebuie 

să executați linia de comanda cu rolul de administrator. 

• De asemenea, puteți crea un fișier lot (.BAT) cu linia de comandă și scripturi pentru copii de rezervă 

nesupravegheate și cu mai multe sarcini. 

• Pentru a afișa lista tuturor parametrilor disponibili ai utilitarului de linie de comandă AMBackup.exe, tastați 

"AMBackup.exe /?" în cmd. 
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