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Omówienie produktu 

Czym jest Migrate OS to SSD? 

Paragon Migrate OS to SSD pomaga wykonać szybkie i bezpieczne migracje systemu Windows na nowe 
urządzenie magazynujące (HDD lub SSD), w tym także na dyski o mniejszej pojemności, dzięki zaawansowanym 
funkcjom wykluczania danych. Możesz dokonać transferu bez wpływu na dane wraz z jednoczesnym 
wyrównaniem partycji. 

Składniki produktu 

 Narzędzie oparte o Windows – główne narzędzie do kopiowania na inny dysk. 

 Nośnik oparty o WinPE do przeznaczony do zadań migracji bez instalacji produktu. Możesz przygotować 
nośnik za pomocą kreatora na pamięci USB lub jako obraz ISO. Nośnik będzie zawierał także korektor 
rozruchu do naprawy problemów z rozruchem. 

Kluczowe funkcje 

 Przenosi system operacyjny Windows, aplikacje i dane użytkownika na większe lub mniejsze dyski za 
pomocą jednej operacji. 

 Obsługa dowolnego systemu operacyjnego Windows począwszy od 7 SP1, włączając w to wersje  
64-bitowe skonfigurowane do obsługi uEFI. 

 Automatyczne wyrównanie partycji na dysku docelowym. 

 Automatycznie wykrywa i kopiuje MSR. 

 Pozwala użytkownikowi na wykluczenie danych podczas operacji, aby zmieścić system na dysku 
docelowym. 

 Przetwarzanie dysków zablokowanych (używanych) z MS VSS do migracji bez konieczności ponownego 
uruchamiania. 

 Zawiera dobrze sprawdzoną funkcjonalność przenoszenia/zmiany rozmiaru woluminu. 

 Gwarancja bezpieczeństwa dla systemu i danych. 

 

 

Nasza firma stale wydaje nowe wersje aplikacji oraz aktualizacje oprogramowania, dlatego 
też ilustracje pokazane w tym podręczniku mogą różnić się od tych, które zobaczysz na 
ekranie. 

Rozpoczęcie pracy 

Wymagania systemowe 

Do instalacji pakietu Windows 

 Windows 7 SP1 i nowszy 

 Internet Explorer 10 i nowszy 

 Otwarte porty w Firewall: 80, 443 

 https://bo4-fe.paragon-software.com powinna zostać dodana do zaufanych stron, poza tym ustawienia 

bezpieczeństwa nie powinny być wyższe niż Średnie. Idź do Panelu kontroli > sieć i internet > Opcje 

internetowe > Bezpieczeństwo i skonfiguruj parametry. 

https://bo4-fe.paragon-software.com/
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Podczas instalacji wymagane jest dodatkowe wolne miejsce (do 1GB). 

 

Dla środowiska rozruchowego WinPE 

 Procesor Intel Pentium lub kompatybilny, min. 1 GHz  

 Co najmniej 1GB RAM 

 Karta graficzna SVGA i monitor  

 Klawiatura 

 Mysz 

Dodatkowe wymagania 

 Karta sieciowa jest wymagana do wysyłania / otrzymywania danych do / z komputera sieciowego 

 Nagrywarka CD/DVD jest potrzebna do nagrywania danych na dyski kompaktowe 

 Zewnętrzny dysk USB do przechowywania danych 

Instalacja 

Przed instalacją upewnij się, że Twój komputer spełnia minimalne wymagania. Jeśli wszystko jest w porządku, 
kontynuuj instalację produktu: 

 

 
Jeżeli na komputerze zainstalowane są wcześniejsze wersje programu, aplikacja uprzednio 
zaoferuje ich dezinstalację. 

 

1. Kliknij na plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację. Program wyszuka w systemie Visual Studio C++ 2010 i 

jeśli nie odnajdzie tego komponentu, poprosi o jego zainstalowanie (aplikacja jest zawarta w pakiecie 

instalacyjnym). 
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2. Strona powitalna informuje, że aplikacja jest instalowana. Kliknij Dalej, aby kontynuować. 

3. Przeczytaj warunki umowy licencyjnej i zaakceptuj je. W przeciwnym wypadku instalacja zostanie 

przerwana. 

 

4. Wprowadź dane użytkownika oraz zdecyduj dla których użytkowników tego komputera program będzie 

dostępny. 

5. Jeśli to konieczne, kliknij Zmień aby zmienić ścieżkę instalacji (domyślnie C:\Program Files\Paragon 

Software\Migrate OS to SSD 5.0\). 

6. Kliknij Instaluj, aby rozpocząć instalację lub Cofnij, aby powrócić do którejś z poprzednich stron i dokonać 

modyfikacji ustawień instalacji. 

7. Ostatnia strona informuje o zakończeniu instalacji. Kliknij Zakończ, aby ukończyć kreatora. 

Pierwsze uruchomienie 

Po instalacji pojawi się ikona Migrate OS to SSD na pulpicie. Kliknij na nią dwukrotnie, aby uruchomić program. 
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Po uruchomieniu pojawi się okno aktywacyjne. Migrate OS to SSD jest produktem komercyjnym, który wymaga 
aktywacji przez internet. Wprowadź numer seryjny i kliknij Aktywuj. 

 

 
Jeśli widzisz czarne okienko zamiast okna aktywacyjnego upewnij się, że Twój system 
spełnia wymagania systemowe. 

 
Po aktywacji uzyskasz dostęp do programu. 

 

Górna część okna głównego zawiera następujące zakładki: Start, Widok główny i X-View. Poza tym w prawym 
rogu są dwa przyciski: 

 Odśwież: do odświeżenia informacji po podłączeniu zewnętrznego urządzenia magazynującego, 

 Pomoc: do otworzenia podręcznika, przejścia do bazy wiedzy lub forum. 
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Start 

Użyj tej zakładki do zmiany ustawień programu, utworzenia nośnika ratunkowego lub zbierania raportów. 

 

Po więcej szczegółów przejdź do: 

- Zmiana ustawień programu 

- Tworzenie nośnika ratunkowego 

- Rozwiązywanie problemów 

Widok główny 

Jest wyświetlany za każdym razem kiedy uruchamiasz program. Używaj tej zakładki, aby zobaczyć układ dysków, 
do otwierania kreatorów i okien dialogowych, monitorowania aktywności i innych akcji. 

 

Domyślnie program nie wykonuje operacji fizycznie od razu, ale dodaje je do listy (tak zwany tryb wirtualny). 
Pozwala to na uniknięcie błędów, ponieważ musisz potwierdzić operację. Dzięki temu nie musisz również czekać 
aż jedna operacja zakończy się, aby rozpocząć kolejną. 

Odpowiedni pasek pojawi się w górnej części, kiedy wykonasz potencjalnie niebezpieczną operację. 
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 Zastosuj. Kliknij, aby fizycznie zastosować wprowadzone zmiany. 

 Odrzuć. Kliknij, aby anulować wprowadzone zmiany. 

 Pokaż zmiany. Kliknij aby zobaczyć i zarządzać zmianami. 

 

Wybierz Stary układ dysków, aby zobaczyć układ dysków przed wprowadzeniem zmian. 

 

Wybierz Nowy układ dysku, aby zobaczyć układ dysków po wprowadzeniu zmian. Używaj strzałek, aby 
zobaczyć jak układ dysku docelowego zmieniał się po każdej operacji. 

 

 Cofnij. Kliknij, aby anulować ostatnią oczekującą operację. 

 Ponów. Kliknij, aby anulować anulowanie ostatniej oczekującej operacji. 

 

 
Pasek wirtualnych operacji wyświetlany jest w trybie X-View. 

Mapa dysku 

Mapa dysków wyświetla układ urządzeń magazynujących. Każde urządzenie przedstawione jest w formie 
prostokątnego paska, który zawiera mniejsze paski określające partycje lub dyski logiczne. Zacienione miejsce na 
pasku oznacza ilość używanego miejsca. 

Duże paski wyświetlają następujące informacje o urządzeniach: 

 Typ (fizyczny, wirtualny), 

 Używany schemat partycjonowania (MBR lub GPT), 

 Pojemność. 

Małe paski wyświetlają następujące informacje o dyskach logicznych lub blokach wolnego miejsca: 
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 Etykieta woluminu, 

 Rozmiar całkowity, 

 System plików. 

Kliknij lewym przyciskiem myszy na dysku, woluminie lub bloku wolnego miejsca, aby wywołać menu kontekstowe 
ze szczegółowymi informacjami o wybranym obiekcie oraz listą dostępnych operacji. 

 

Kreatory 

Wybierz Migruj aby przenieść Windows OS, aplikacje oraz dane na inny dysk twardy lub SSD. Jeśli docelowy dysk 
nie ma wystarczająco wolnej przestrzeni, zostaniesz poproszony o wykluczenie pewnych danych. 

X-View 

Użyj tej opcji, aby uprościć interfejs do widoku tylko głównych kreatorów. 

 

Zmiana ustawień programu 

Wybierz Strona główna > Ustawienia, aby uzyskać dostęp do ustawień programu. 
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 Pozwalaj na tryb wirtualny (domyślnie włączone). Tryb wirtualny to efektywny sposób na ochronę przed 
problemami, ponieważ żadna operacja nie zostanie wykonana bez jej potwierdzenia. Dowiedz się więcej 
w sekcji  Widok główny. 

 Automatycznie wyłącz okno dialogowe postępu. Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie zamknąć 
okno dialogowe postępu po zakończeniu operacji. 

Tworzenie nośnika ratunkowego 

Program zawiera Kreator, który pomaga w utworzeniu środowiska ratunkowego opartego o WinPE na pamięci 
USB lub formie obrazu ISO, aby nagrać go na płytę CD/DVD. Dla zaawansowanych użytkowników istnieje 
możliwość dodania sterowników dla określonego sprzętu, konfiguracja ustawień sieciowych lub mapowania sieci. 

 

1. Wybierz Strona główna> Kreator Recovery Media Builder. 

2. Strona powitalna wyjaśnia funkcjonalność kreatora. Znajdują się dwie opcje do wyboru: 
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 Tryb zaawansowany. Wybierz tę opcję, jeśli w przyszłości będzie potrzebny rozruchowy nośnik do 
zdefiniowania ustawień wstępnie skonfigurowanej sieci, mapowania sieci, czy też użycia specjalnych 
sterowników dla kontrolerów magazynowania lub kart sieciowych. 

 Użyj ADK/WAIK. Kreator Recovery Media Builder nie wymaga instalacji  Windows Assessment and 
Deployment Kit (ADK) lub Automated Installation Kit (WAIK) w systemie, aby utworzyć środowisko 
ratunkowe oparte o WinPE, ponieważ używa obrazu WIM zawartego w systemie. Jednakże niektórzy 
usuwają ten obraz z systemu Windows. W takim przypadku zaznacz opcję, aby użyć ADK/WAIK. 

 

 

WAIK/ADK to narzędzie należące do firmy Microsoft, które można pobrać ze strony 
Download Center za darmo. Pamiętaj, że musisz posiadać oryginalną instalację systemu 
Windows, aby pobrać to narzędzie. Co więcej, musisz pobrać wersję, która zgodna jest z 
Twoim systemem operacyjnym Windows – Kreator Recovery Media Builder automatycznie 
wykryje Twój system i zaoferuje wymagany link do pobrania instalacji. 

 

3. Kliknij na Wymienny nośnik flash, a następnie wybierz nośnik o wielkości co najmniej 512MB z listy 
dostępnych urządzeń. Jeśli chcesz utworzyć obraz ISO środowiska WinPE, użyj odpowiedniej opcji. 

 

4. Jeśli wybierzesz pamięć flash, kreator poinformuje, że wszystkie dane zostaną z niego usunięte. 

http://www.microsoft.com/download/
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Dodatkowe kroki dla trybu zaawansowanego 

5. Umieszczenie dodatkowych sterowników dla określonych kontrolerów magazynujących, kart sieciowych, 

lub innych urządzeń. Kliknij odpowiednie łącze. 

 

W otwartym oknie dialogowym przeglądaj w poszukiwaniu pliku .INF wymaganego pakietu sterownika 
umieszczonego na dyskietce, dysku lokalnym, CD/DVD lub w udziale sieciowym. 

 

Jeśli proces zakończono pomyślnie, sterownik pojawi się na liście. W przypadku potrzeby dodania 
kolejnego sterownika, należy powyższe procedury powtórzyć. 

 

 

 

Kreator tworzenia nośnika ratunkowego może utworzyć 32-bitowy nośnik ratunkowy 
oparty na WinPE skonfigurowany do trybu uEFI. Jest to jedyny typ kompatybilny z 
systemem Windows działającym na platformie Intel Atom. 

Domyślnie, środowisko WinPE nie obsługuje ekranów dotykowych, dlatego nakładki 
Windows  mogą być jedynie obsługiwane poprzez myszkę lub/i klawiaturę. Można dodać 
odpowiednie sterowniki poprzez iniektor sterownika. 

 

6. Możesz ustawić połączenie sieciowe, jeśli występuje taka potrzeba. Można wybrać z kilku opcji: 
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 Podłącz do sieci automatycznie. Określi następujące parametry, jeśli chcesz posiadać aktywne 

połączenie sieciowe, po uruchomieniu środowiska rozruchowego: 

- Karta sieciowe. Wybierz kartę sieciową (jeśli jest ich kilka w systemie ) do użytku dla połączenia 

sieciowego. 

- Ustawienia adresu IP. Zdecyduj czy pobrać adres IP automatycznie z serwera DHCP czy ustawić go 

ręcznie. 

 Ustaw ręcznie połączenie sieciowe. Jeśli zostanie wybrana ta opcja, użytkownik zostanie poproszony 

o skonfigurowanie właściwości sieci, za każdym razem jak komputer uruchomi się z nośnika 

rozruchowego. 

 Pomiń dostosowywanie sieci. Należy użyć tej opcji, jeśli nie potrzebujesz obsługi sieci na nośniku 

rozruchowym.  

7. Montuj udział sieciowy – opcjonalnie (funkcja nie jest dostępna, jeśli zostanie wybrana opacja Pomiń 

dostosowywanie sieci). Znajduje się kilka możliwości do wyboru: 

 

 Zamontuj udział sieciowy automatycznie po uruchomieniu (zalecane). Wprowadź ręcznie ścieżkę do 

wymaganego udziału sieciowego lub kliknij Przeglądaj, aby go odnaleźć, wprowadź następnie dane 

użytkownika - jeśli jest to wymagane. 

 

 

Jeśli nie podasz danych uwierzytelniających użytkownika, udział sieciowy będzie mapowany 
pod kontem gościnnym. 

Powinieneś używać ukośników odwrotnych, podczas wprowadzania ścieżki sieciowej. 

 

 Zamontuj udział sieciowy ręcznie po uruchomieniu. Zostaniesz poproszony o mapowanie udziału 

sieciowego, za każdym razem, gdy komputer zostanie uruchomiony z nośnika rozruchowego. 

 Nie montuj udziału sieciowego.  Należy wybrać tę opcję, jeśli nie ma potrzeby mapowania zasobów 

sieciowych. 
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Dodatkowe kroki, jeśli używane są WAIK/ADK 

8. Jeśli WAIK lub ADK zostanie zainstalowany w domyślnej lokalizacji, kreator automatycznie to wykryje.                

W przeciwnym razie należy wybrać odpowiedni folder. Jeśli nie zostało zainstalowane żadne z tych 

narzędzi, należy kliknąć Pobierz WAIK/ADK, aby pobrać je bezpośrednio ze strony producenta. 

 

Ręczne przeglądanie w poszukiwaniu zestawów dla Windows OS: 

 

 

 

Kreator nie może być kontynuowany, dopóki nie zainstalujesz WAIK lub ADK. 

Jeśli Kreator używany jest w systemie Windows 7, 8, 8.1, Server 2008 R2, Server 2012 R1/R2 

użyj ADK 8.1. 

 

9. Po ustawieniu wszystkich parametrów, potwierdź operację, aby kontynuować. 
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Rozruch z nośnika ratunkowego 

Nośnik ratunkowy pozwala na kopiowanie środowiska programowego na inne urządzenie bez konieczności 
instalowania produktu lub na naprawę problemów z rozruchem. 

 

1. Uruchom komputer z nośnika ratunkowego. Aby automatycznie uruchomić nośnik ratunkowy skonfiguruj 

BIOS dla rozruch z CD/USB. 

2. Po załadowaniu zobaczysz znajome menu X-View. Środowisko ratunkowe posiada taki sam interfejs jak 

wersja instalacyjna dla Windows, dlatego przejdź do sekcji Pierwsze uruchomienie po więcej szczegółów. 

 

3. Nośnik ratunkowy zawiera dodatkowe narzędzia w porównaniu z wersją Windows. 

 

Po więcej szczegółów przejdź do: 

- Naprawa problemów z rozruchem 

- Dodawanie określonych sterowników 

- Konfigurator sieci 

4. Wybierz operację, aby ją rozpocząć. Jeśli masz pytania odnośnie użytkowania programu, przejdź do 

systemu pomocy, który znajdziesz w prawym górnym rogu okna. 
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Migracja Windows na SSD 

Najnowsze dyski SSD mają raczej mniejszą pojemność i szybciej przetwarzają dane niż standardowe dyski twarde. 
Poza tym są odporne na mechaniczne uszkodzenia, co jest bardzo ważne dla komputerów mobilnych. Korzyści te 
powodują, że coraz więcej użytkowników rozważa migracje co najmniej systemu operacyjnego na dysk SSD. 

Jak więc przenieść system Windows i gigabajty danych na dysk SSD o pojemności 28-256GB? Nasz Kreator pomoże 
tego dokonać. 

1. Podłącz dysk SSD do komputera. 

2. Włącz komputer. 

3. Uruchomienie Migrate OS to SSD. 

4. Wybierz Widok główny > Migracja, a następnie kliknij Dalej na stronie powitalnej. 

 

5. Kreator wyszuka obsługiwane systemy operacyjne. Jeśli znajdzie ich kilka pozwoli na wybranie, który 
system przenieść. 
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6. W zależności od wybranego systemu, automatycznie wybierze jedną lub dwie partycje (Windows może 
zawierać System Reserved, specjalną ukrytą partycję, która posiada pliki krytyczne dla rozruchu, podczas 
gdy dyski w trybie uEFI+GPT posiadają inną ukrytą partycję zwaną EFI System Partition) i następnie 
pozwoli na wybranie dysku docelowego. 

Jeśli dysk docelowy jest za mały do umieszczenia wybranych danych zostaniesz poproszony o wykluczenie 
niektórych danych. 

 

Jeśli wybrany dysk docelowy jest wystarczająco duży, aby pomieścić wybrane dane, nadal będziesz mieć 
opcje wykluczenia zbędnych danych, zaznacz odpowiednią opcję, aby wykonać to później. 
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7. Docelowy dysk zostanie sprawdzony. Jeśli program znajdzie na tym dysku dane, zostaniesz 
poinformowany, że dane te zostaną utracone po wykonaniu operacji. Użyj Windows Explorer lub innego 
programu, aby zapisać dane z tego dysku w innym miejscu, a następnie potwierdź wykonanie operacji. 

 

8. Jeśli dysk docelowy jest za mały dla Twoich danych, kliknij Oszacuj, aby wiedzieć jaką ilość danych 
wykluczyć. Obliczanie zajmie pewnien czas. 
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Kreator zawiera dwa tryby wykluczania, dostępne pod odpowiednimi zakładkami: 

 Foldery (domyślnie). Kliknij dwukrotnie partycję systemową, aby zobaczyć zawartość, a następnie 
odznacz pola wyboru przy plikach i folderach, które są zbędne. Nie zalecamy wykluczania plików 
systemowych, ale tych które zajmują dużo miejsca jak wideo, muzyka, zdjęcia itp. Po zakończeniu 
kliknij Oszacuj, aby upewnić się, że wykluczyłeś odpowiednią ilość danych. 

 

 Rodzaje plików. Tutaj możesz zobaczyć trzy wcześniej określone kategorie zawierające maski 
plików dla popularnych formatów dokumentów, muzyki i obrazków. Wybierz całe kategorie lub 
użyj strzałek aby rozszerzyć listę i wybrać określone maski. Jeśli nie znajdziesz odpowiednich 
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typów plików użyj opcji Mój typ filtrów. Po zakończeniu kliknij Oszacuj, aby upewnić się, że 
wykluczyłeś odpowiednią ilość danych. 

 

 

 
Jeśli docelowy dysk ma odpowiednią ilość miejsca, opcja obliczania ilości danych nie będzie 
dostępna. 

 

9. Przejrzyj wszystkie parametry i jeśli to konieczne zmodyfikuj je cofając się do wymaganego etapu. 

 

 Jeśli docelowy dysk jest większy niż przenoszone partycje, kreator zaproponuje zwiększenie 
przenoszonej partycji, aby użyć całe miejsce dysku docelowego. Zaznacz odpowiednią opcję, jeśli 
nie chcesz zwiększać partycji. 
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 Jeśli docelowy dysk będzie rozruchowym GPT, zobaczysz kolejną opcję, która pozwoli na rozruch 
systemu operacyjnego na tym dysku. Możesz określić urządzenie rozruchowe  za pomocą 
Korektora rozruchu. 

10. Kliknij Zakończ, gdy będziesz gotowy. Domyślnie wszystkie zmiany będą oczekiwać na potwierdzenie. 

 

11. Po zakończeniu migracji, sprawdź czy system uruchamia się z nowego dysku. Jeśli tak, możesz usunąć 
dane ze starego dysku. 

 

 
Operacje te można wykonać za pomocą rozruchowego nośnika WinPE. 

Scenariusze WinPE 

Naprawa problemów z rozruchem 

Jeśli Windows nie uruchamia się po wymianie sprzętu lub z innego powodu, spróbuj go naprawić. 

 

1. Uruchom komputer z nośnika WinPE. 

2. Wybierz Korektor rozruchu. 

3. Strona powitalna przedstawia funkcjonalność Kreatora. Kliknij Dalej. 

4. Kliknij wymaganą operację. 
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 Instalacja Windows do naprawy. Naprawia problemy z rozruchem.  

Wybierz system Windows z listy znalezionych instalacji. Klikając plus obok instalacji możesz uzyskać 
więcej informacji. 

 

Jeśli chcesz ręcznie naprawić instalację, kliknij Parametry naprawy rozruchu, a następnie edytuj 
wymagane parametry. W innym przypadku kliknij Dalej, aby kreator automatycznie naprawił 
instalacje. 
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 Naprawa Master Boot Record. Użyj tej opcji, aby nadpisać aktualny kod rozruchowy w MBR (Master 
Boot Record) standardowym kodem bootstrap, w celu naprawy uszkodzonego kodu. 

 

 Edycja/widok sektorów. Możesz uzyskać dostęp i modyfikować sektory całych dysków lub 
poszczególnych partycji, zapisywać i przywracać sektory z określonych plików oraz nawigować poprzez 
metadane systemu. 
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 Naprawa parametrów rozruchu (boot.ini, BCD). Jeśli masz kilka systemów operacyjnych (Windows 
Vista i nowsze), po skopiowaniu partycji systemowej, zaktualizuj pliki BCD (Boot Configuration Data), 
aby mieć możliwość wybrania systemu do uruchomienia. 

 Naprawa parametrów rozruchu EFI. Kreator wykryje wszystkie dostępne partycje GPT, które 
zawierają Windows 64 bitowy. Wybierz ten, z którego chcesz dokonać rozruchu, aby Kreator 
zmodyfikował odpowiednio wpis rozruchowy EFI. Opcja ta jest dostępna tylko dla nośnika WinPE                
(64 -bity). 

 

5. Po ustawieniu wszystkich parametrów, potwierdź operację, aby kontynuować. 

6. Po zakończeniu operacji uruchom ponownie komputer. 

Odblokowywanie woluminów Bitlocked 

Program pozwala na migrację Windows na woluminy zaszyfrowane przez BitLocker, ale tylko gdy są odblokowane. 
Dopóki nie zostaną odblokowane są widziane w programie jako “Nieznane”. 

1. Uruchom komputer z nośnika WinPE. 

2. Otwórz Widok główny > Mój komputer. Kliknij lewym przyciskiem na woluminie “Nieznany”, a następnie 
wybierz w otwartym menu Odblokuj zaszyfrowany wolumin Bitlocker. 



25 

Copyright© 1994-2017 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

3. Wprowadź hasło lub zapewnij ścieżkę do klucza odzyskiwania (recoverykey.bek). Po więcej szczegółów 
przejdź do dokumentacji Microsoft. 

 

4. Kliknij Odblokuj, gdy będziesz gotowy. Domyślnie wszystkie zmiany będą oczekiwać na potwierdzenie. 

5. W rezultacie operacji wolumin zostanie poprawnie rozpoznany. 

 

 

 
Operację tą można także wykonać w programie z poziomu Windows. 
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Dodawanie określonych sterowników 

Środowisko WinPE oferuje doskonałą obsługę sprzętu. Jeśli jednak nie posiada sterowników dla twojego 
kontrolera dysku nie będzie mógł z nim pracować. Użyj tego scenariusza, aby dodać sterowniki do nieznanych 
urządzeń. 

 

 

Aby uniknąć tych akcji za każdym razem po uruchomieniu nośnika, zalecamy dodanie 

sterowników podczas tworzenia nośnika. Więcej informacji znajdziesz w sekcji  Tworzenie 

nośnika ratunkowego.  

 

1. Uruchom komputer z nośnika WinPE. 

2. Wybierz Narzędzia > Ładowanie sterowników. 

 

3. Użyj odpowiednich łączy, aby wyszukać plik .INF wymaganego sterownika z dysku, płyty lub udziału 
sieciowego. Aby dowiedzieć się więcej przejdź do sekcji Konfiguracja sieci. 

 

Wybrany pakiet pojawi się na liście. Wybierz pozostałe sterowniki. Kliknij Załaduj sterowniki, aby wykonać 
operację. 

 

 
Środowisko WinPE może być 32 lub 64-bitowe. Sterowniki muszą być zgodne z wersją 
środowiska. 

Konfiguracja sieci 

Jeśli sieć lokalna posiada serwer DHCP, połączenie zostanie automatycznie skonfigurowane po załadowaniu 
nośnika. W innym przypadku musisz ręcznie wprowadzić dane takie jak, adres IP, maskę sieci itp. Kreator 
dodatkowo pozwala na mapowanie udziału sieciowego oraz śledzenie szybkości sieci. 
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Aby uniknąć wykonywania tych czynności po każdym uruchomieniu nośnika, zalecamy 

skonfigurowanie ustawień sieciowych podczas tworzenia nośnika. Po więcej informacji 

przejdź do sekcji  Tworzenie nośnika ratunkowego.  

 

1. Uruchom komputer z nośnika WinPE. 

2. Wybierz Narzędzia > Konfiguruj połącznie sieciowe. 

 

3. Wprowadź adres IP, maskę sieciową, bramę domyślną itp., aby skonfigurować urządzenie sieciowe. 

 

4. Użyj zakładki Dyski sieciowe, aby zarządzać udziałami sieciowymi. 

 

5. Kliknij Mapuj dysk sieciowy, aby mapować udział sieciowy. 
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 Kliknij standardowy przycisk przeglądania [...] w celu znalezienia żądanego zasobu sieciowego lub 
ręcznie podaj do niego ścieżkę; 

 Wybierz literę z rozwijalnej listy dostępnych liter dysku; 

 Jeśli chcesz, aby połączenie było stałe, kliknij odpowiednią opcję. W innym przypadku będzie 
dostępne tylko w aktualnej sesji; 

 Kliknij Połącz jako użytkownik w dole okna dialogowego, aby określić nazwę i hasło użytkownika jeśli 
jest to konieczne. 

6. Użyj zakładki Identyfikacja sieci, aby zmienić nazwę sieci komputera (wygenerowaną automatycznie) i 
nazwę grupy roboczej. 

 

7. Domyślnie, kreator zapisuje wszystkie ustawienia sieciowe w pliku “netconf.ini”, który ulokowany jest na 
płycie WinPE, dlatego też będzie on dostępny tylko do ponownego uruchomienia komputera.  
Można jednak tylko raz skonfigurować urządzenie sieciowe, a następnie zapisać ten plik w innym miejscu, 
na przykład na dysku lokalnym, i w ten sposób uniknąć ciągłych ponownych konfiguracji, poprzez podanie 
ścieżki do niego. Więc kliknij przycisk Zapisz do pliku, aby zapisać “netconfig.ini” gdzie indziej. 

Rozwiązywanie problemów z siecią 

Konfigurator sieci zawiera narzędzie traceroute/ping, które pozwala na uzyskanie informacji o stanie połączenia 
sieciowego. 

1. Uruchom komputer z nośnika WinPE. 

2. Wybierz Narzędzia > Konfiguruj połącznie sieciowe. 

3. Kliknij zakładkę  Identyfikacja sieci, a następnie wybierz Ping. Kliknij Rozpocznij, gdy ustawisz wszystkie 
parametry. 

 

 Miejsce docelowe. Wprowadź adres IP lub nazwę DNS. 

 Pinguj określonego hosta do odwołania. Zaznacz tę opcję, aby pingować hosta do odwołania. 
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 Tłumacz adresy na nazwy hostów. Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić nazwy hostów zamiast adresów 

IP. 

 Liczba wysyłanych powtórzeń żądania. Domyślnie narzędzie wysyła 1 żądanie, ale parametr można 

zmodyfikować. 

4. Wybierz Śledzenie trasy, aby śledzić trasę do hosta sieci. Kliknij Rozpocznij po ustawieniu wszystkich 
parametrów. 

 

 Nie tłumacz adresów na nazwy hostów. Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić nazwy hostów zamiast 
adresów IP. 

 Maksymalna liczba przeskoków do sprawdzenia. Domyślnie narzędzie wykonuje maksymalnie 30 
przeskoków, podczas wyszukiwania docelowego hosta, co można zmodyfikować. 

 Limit czasu oczekiwania w ms dla każdej odpowiedzi. Domyślnie narzędzie odczekuje 4 sekundy dla 
każdego komunikatu odpowiedzi echo. Jeśli nie zostanie on w tym czasie uzyskany, wyświetlana jest 
gwiazdka. 

Rozwiązywanie problemów 

W razie problemów z użytkowaniem produktu możesz się zgłosić do naszego działu pomocy technicznej.                    
Aby rozwiązać problemy nasi inżynierowie potrzebują raporty z programu oraz szczegółowy opis problemu. 

1. Wybierz Strona główna > Zbierz raporty. Wprowadź adres email użyty do rejestracji produktu, a 
następnie opisz problem w odpowiednim polu. Pamiętaj, że Twoje dane są u nas bezpieczne. 
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2. Przeglądaj w poszukiwaniu plików raportów i edytuj nazwę domyślną, jeśli to konieczne. Kliknij Zapisz. 

 

3. Po zakończeniu operacji, kliknij Otwórz folder z raportami…, aby sprawdzić co zawiera pakiet. 

 

 

4. Użyj łącza na pierwszej stronie kreatora, aby zalogować się do panelu klienta MyParagon. 

 

5. Wypełnij formularz oraz załącz przygotowane raporty, a następnie kliknij Zamieść zapytanie. To wszystko. 
Nasza pomoc techniczna skontaktuje się z Tobą. 
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