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De obicei, atunci când computerul nu reușește să pornească, ne folosim de un CD bootabil sau o unitate flash 

USB bootabilă, care poate fi micro-sistem Linux sau Windows PE. Când avem nevoie de instalarea sistemului în 

prea multe computere, de exemplu există 100 de computere pentru care trebuie să se instaleze sistemul, nu 

putem introduce CD-ul sau USB-ul în calculator unul câte unul, deoarece calculatoarele au configurații diferite 

și este posibil să nu existe o unitate CD sau unitate flash USB. 

Cum să rezolvi ușor astfel de probleme? AOMEI PXE Boot Tool este o bună alegere. Singurul lucru pe care trebuie 

să-l faceți este să rulați AOMEI PXE Boot Tool pe un computer (poate fi un server) în LAN și să porniți din rețea 

alte computere. 

Despre instrumentul AOMEI PXE Boot  
 

AOMEI PXE Boot Tool poate boota multe calculatoare de la micro sistem în rețea. În general, puteți crea un 

micro sistem Windows PE cu un instrument terț, de asemenea, puteți face o imagine bootabilă Linux sau fișier 

de imagine Windows PE cu instrumentul oferit de AOMEI Backupper. Puteți utiliza instrumentul de bootare 

AOMEI PXE și puteți face alte computere sau computerul-țintă să pornească de la microsistem. După pornire, 

aveți posibilitatea să salvați copii de rezervă, să restaurați sau să întrețineți sistemul cu ajutorul instrumentelor 

oferite împreună cu fișierul imagine. 

Avantajele pe care le oferă instrumentul AOMEI 
PXE boot 
 

Comparând cu funcția PXE contrapartidă, AOMEI PXE Boot Tool are propriile caracteristici: 

• AOMEI PXE Boot Tool suportă crearea unui micro-sistem bootabil de unul singur. Prin urmare, dacă ați avea 

un ISO bootabil sau Windows PE bootabil ISO, puteți boota calculatoarele care sunt în LAN. 

• AOMEI PXE Boot Tool poate crea direct un ISO bootabil sau Windows PE bootable ISO. Dacă nu le ai, le poți 

crea cu AOMEI PXE Boot Tool. Desigur, puteți crea un fișier ISO bootabil utilizând AOMEI Backupper -> 

Utilities -> Create Bootable Media. 

• Dacă doriți să utilizați un sistem micro puternic PE cu desktop, puteți crea fișierul ISO cu AOMEI PE Builder, 

care este oferit gratuit de AOMEI, și apoi îl puteți utiliza cu AOMEI PXE Boot Tool. 

• Nu este nevoie să implementați alte plug-in-uri sau programe, doar instalați AOMEI Backupper și puteți 

utiliza această funcție. 
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Cum se utilizează instrumentul AOMEI PXE boot 
 

Porniți serviciul de bootare AOMEI PXE 

Pasul 1. Instalați AOMEI Backupper pe un server sau pe un PC care poate fi bootat în mod normal și lansați-l. 

Selectați "Utilities" și apoi selectați "AOMEI PXE Boot Tool". 

 

 

 

Pasul 2. Alegeți mediul pentru încărcarea sistemului și porniți serviciul. 
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Cele trei opțiuni semnifică: 

• Boot from AOMEI Windows system: aceasta este o opțiune recomandată, astfel încât instrumentul vă ajută 

să creați direct un sistem Windows PE pentru bootarea în rețea. 

• Boot from AOMEI Linux system: această opțiune face posibilă încărcarea unei imagini de sistem Linux în 

rețea de către alte calculatoare. 

• Boot from custom image file: Puteți încărca microsistemul special creat de AOMEI PE Builder sau Bart PE. 

Pasul 3. După ce faceți click pe "Start Service", instrumentul de bootare AOMEI PXE va configura automat datele 

conexe și va porni serviciul. 
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Setarea computerelor “client” în LAN pentru bootarea în rețea 

Deschideți computerele și  înainte de a intra în sistem apăsați tasta rapidă specifică pentru a intra în BIOS (de 

obicei, tasta rapidă este F8 sau DEL și depinde de modelul de computer pe care îl utilizați), apoi activați "Boot 

Network" în setările BIOS. În cazul în care computerul dvs. se bootează în modul UEFI, vă rugăm să-l setați în 

BOIS în modul de boot tradițional-- " Legacy boot mode ". 

Reporniți computerul client și apăsați tasta DEL specifică pentru a intra în "UEFI Dual BIOS". Pentru pornirea 

rețelei PXE urmați următorii pași. 

Selecția modului de bootare 

Faceți click pe Bios Features -> CSM Support -> Boot Mode Selection și apăsați Enter în "Boot Mode Selection", 

din fereastra pop-up ce apare trebuie să alegeți "UEFI și Legacy" sau "Legacy Only". 
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Activați opțiunea de bootare PXE 

Alegeți opțiunea "LAN PXE Boot Option ROM" și schimbați starea de la "Disabled" la "Enabled". 
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Setați opțiunea PXE ca dispozitiv de bootare 

Puteți selecta opțiunea "Boot Option #1" din "Boot Option Priorities ", apoi selectați "Realtek PXE B02 D00" și 

apăsați Enter. 

mailto:comenzi@nxm.ro


Pxe Boot Tool - AOMEI Backupper                                                                                                                                         7 

 

 

aomei-backupper.nxm.ro | 0332.730.730 | comenzi@nxm.ro | distribuit de Nexus Media srl 
 

 

 

Alternativă la selecția primului dispozitiv de bootare 

De asemenea, puteți reporni computerul și să apăsați la alegere tasta F12 sau F11. Din fereastra care apare 

alegeți "Realtek PXE B02 D00" ca dispozitiv de bootare și apăsați Enter. 
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În final, computerul dvs. va boota din rețeaua PXE. Este posibil să fie necesar să așteptați câteva minute, în 

funcție de viteza rețelei și de dimensiunea fișierului de imagine bootabil. 
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Rezumat: 

Software-ul de bootare AOMEI PXE oferă mediul necesar pentru instalarea sau întreținerea sistemului fără a 

utiliza CD-ROM sau unitatea flash USB. Cu instrumentul de bootare AOMEI PXE întreținerea sistemelor de pe 

mai multe calculatoare este mai ușoară. Puteți încerca! 

Note: 

• Este posibil să trebuiască să așteptați 1 ~ 2 minute pentru ca procesul de bootare PXE să se încarce. 

• Toate computerele care folosesc PXE vor fi pe același segment de rețea. 

• Dacă există prea multe computere (peste 100) viteza rețelei va fi lentă. Astfel, trebuie să împărțiți rețeaua 

în mai multe grupuri pentru a crește viteza în rețea. 

• AOMEI PXE Boot Tool nu poate suporta în prezent mașinile UEFI, așadar ar trebui să setați modul de bootare 

ca mod “legacy boot” dacă calculatorul dvs. pornește cu UEFI. 

• Asigurați-vă că există un DHCP funcțional în computer. Dacă nu, serviciul AOMEI PXE nu va funcționa. De 

obicei, DHCP-ul este oferit de router, astfel dacă există un router în LAN, puteți folosi AOMEI PXE Boot Tool. 
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