
Lucrul cu mai multe sisteme de operare pe același calculator. 
 

                                                                                                                             YO4UQ – Cristian Colonati 

 

Majoritatea programelor de calculator utile activității radioamatorilor: pentru concursuri, pentru 

evidența legăturilor – log-uri, software pentru comunicații digitale și alte utilitare, sunt construite sub sistemul 

de operare Windows. Evoluția acestui sistem de operare, cel puțin în versiunile Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8 și mai recent Windows 10, a forțat atât o adaptare a aplicațiilor cât mai ales a 

utilizatorilor la modificările survenite în manevrabilitatea din interiorul sistemelor de operare. 

În ultima perioadă a intervenit și o nouă tehnologie în suporții de memorie, suporții discuri. S-a trecut 

de la discurile HDD de construcție mecanică cu capetele de citire – scriere în mișcare la discurile SSD de 

construcție tip memorie statică fără piese în mișcare. Această nouă tehnologie a mărit substanțial viteza de 

acces și de lucru în calaculatoare. Practic s-au aliniat vitezele procesorului, memoriei interne și discului 

eliminând timpii de poziționare ai capului mecanic de citire – scriere din HDD. 

Această evoluție software și hardware a impus și modernizarea sub cele două aspecte a configurațiilor 

de calcul din dotarea radioamatorilor. Pentru a veni în ajutorul celor care folosesc în activitatea radio 

calculatoarele (și nu numai acolo) vă vom prezenta o soluție care să vă ajute la o adaptare mai ușoară la acestă 

evoluție accelerată în informatică. Vom prezenta încă de la început soluția finală pe care mai apoi o vom 

comenta în detaliu. 

O abordare de prezentare ”TOP – DOWN” se referă la posibilitatea de ”bootare” – încărcarea 

sistemului de operare în mod selectiv, la pornirea calculatorului, pe una din versiunile sistemelor de operare 

instalate pe discuri diferite (recomandabil) sau pe partiții diferite  ale aceluiați disc (mai puțin recomandat) 

dar cu o capacitate corespunzătoare. Pot coexista în acelați timp pe același calculator (desktop) mai multe 

discuri cu mai multe sisteme de operare diferite sau cu același fel de sistem de operare și eventual cu utilizări 

diferite, dedicate. Pentru laptop instalarea și accesul selectiv la sisteme de operare diferite se face pe același 

disc (HDD sau SSD) de capacitate corespunzătoare dar în partiții diferite. 

Presupunem că majoritatea radioamatorilor interesați de 

această soluție au cunoștințele minimale pentru generarea unui 

sistem de operare și a aplicațiilor adiacente: 

- Alocarea în BIOS a unei priorități la pornirea PC pentru 

accesul la generarea sitemului de operare dorit din CD sau DVD. 

- Formatarea NTFS a HDD sau SSD pentru eliminarea 

”scamelor” posibil a fi existente pe discul în care se va genera 

sistemul de operare. 

- Urmărirea pașilor de generare. 

- Instalarea eventualelor ”drive”-uri care nu există în 

sistemul de operare pentru dispozitivele auxiliare, periferice. 

- Instalarea aplicațiilor radio compatibile cu unul dintre 

sistemele de operare generate.  

- Dacă nu aveți această îndemânare apelați la un coleg binevoitor care vă poate ajuta. 

De ce am dori să avem două (dual BOOT) sau mai multe (multi BOOT) sisteme de operare pe același 

calculator și să putem accesa la pornire, selectiv, pe cel dorit? 

- pentru dispozitivele periferice mai vechi cum ar fi: imprimanta, scanerul, aparatul video, camera Web 

sau unele interfețe mai vechi care sunt bune și le putem folosi dar nu mai au ”drivere” pentru noile 

sisteme de operare. 

- de asemeni programele specifice radioamatorilor nu se aliniază în timp util la un nou sistem de 

operare și trebuiesc rulate pe cel vechi, incusiv alte programe de uz general. 



- operarea disjunctă pentru afaceri, legături cotidiene și ”hobby”, care să nu se amestece și să fie mai 

bine protejate față de un eventual ”crash”. 

- pentru adaptarea din mers a operatorului (pe măsura timpului disponibil și a dorinței de 

perfecționare)  de la un SO existent la un SO mai nou și mai performant fără să fi obligat să-l părăsești 

pe cel vechi. 

- dacă aveți nevoie dintr-un motiv oarecare să reveniți la un sistem de operare mai vechi pentru testări 

sau verificări de echipamente, programe sau drivere. 

Cele mai stabile și mai longevive sisteme de operare Windows au fost XP și Windows 7. De curând a 

apărut Windows 10 care aduce și noutăți legate de tablete. Să-l lăsăm să se stabilizeze! 

În condițiile coexistenței actuale a celor două tipuri de discuri HDD și SSD, primul cu acces lent la 

informație, mecanic, prin capetele de citire – scriere iar al doilea, SSD-ul, cu o configurație statică rapidă de tip 

memorie, se consideră oportună o evoluție de instalare minimă de ”dual BOOT” pe două discuri: un Windows 

XP pe HDD și un Windows 7 pe SSD, sau oricare altă combinație dorită. Dacă se dorește și un Windows 10 se 

mai poate monta și un al treilea disk, tot un SSD pentru acest nou sistem de operare, soluția devine ”muti 

BOOT”. Fără a intra în detalii informatice menționăm că pe discurile din același calculator care conțin sisteme 

de operare se creează la generare o înregistrare numită MBR – Master Boot Record. La fiecare pornire a 

calculatorului acesată înregistrare care conține adresele volumelor cu sisteme de operare care pot fi încărcate 

este afișată și ne putem alege volumul și SO dorit ( vezi și http://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record ). 

 Care este ordinea corectă a instalării sistemelor de operare în cazul unui dualboot sau multiboot? 

 Prima dată instalați Windows XP, apoi Windows 7 și la sfârșit Windows 10. Primul sistem pe care îl 

instalați trebuie să fie cel care o vechime mai mare. Cele mai noi le recunosc pe cele mai vechi dar nu și invers. 

La un laptop, cu un singur disk cu două partiții, va trebui să insalați prima dată Windows XP în partiția C: și apoi 

Windows 7 în partiția D. Dece este corectă acestă procedură? Pentrucă sistemul de operare XP este un sistem 

mai vechi el nu poate recunoaște boot loader-ul sistemului de operare Windows 7 care încă nu se ”născuse”. 

Windows 7 care a fost construit după XP are un boot loader care știe să citească din MBR la pornirea PC-ului 

înregistrarea care ne permite alegerea intrării în sistemul de operare dorit. 

 Aceasta a fost secvența de instalare ideală a sistemelor de operare pentru un multiboot și care dacă 

puteți să o executați nu veți avea nici o problemă. Se acceptă și instalarea mai multor sisteme de operare de 

același nivel ca de exemplu 2 x Windows 7 pentru utilizări diferite: hobby și utilizări casnice curente, la care 

multiboot funcționează de asemeni fără probleme.  

 Ce se întâmplă dacă ați greșit sau dacă aveți deja instalat un SO mai nou și doriți să instalați și un SO 

mai vechi? De exemplu aveți Windows 7 și vreți să veniți și înapoi la Windows XP cu care să testați 

echipamente sau aplicații mai vechi. Prezentăm în continuare modul în care se poate ajunge la dualboot sau 

multiboot în acestă situație fără să refacem generările în secvența normală XP, 7, 10. 

 Deci presupunem că aveți Windows 7 deja instalat pe un disk și doriți să instalați Windows XP pe al 

doilea disk, doriți apoi să le vedeți și să le puteți alege selectiv la pornire. Ca să faceți instalarea lui Windows XP 

pe al doilea disk HDD sau SSD din kit-ul de instalare aveți grije ca prioritatea pe accesul din BIOS să fie setată 

prioritar pe dispozitivul CD sau DVD. După ce Windows XP s-a instalat cu succes, la pornirea calculatorului el 

încă nu poate fi selectat la alegere cu Windows 7. Pentru a rezolva acestă problemă se apelează la o soluție 

inteligentă, gratuită, care are acces la înregistrarea MBR și care se numește ”EasyBCD – V2.3”. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record


Sunt necesare câteva acțiuni pregătitoare: 

- Pentru instalarea fizică a unui nou disk în calculator, HDD sau SSD, dacă nu ați făcut-o niciodată, apelați 

la un clip din Internet sau faceți operația cu ajutorul unui coleg priceput. Se instalează cu maxim 4 

șuruburi, un cablu de alimentare și unul de date (IDE sau SATA). Simplu, nu-i așa! 

- Descărcarea programului gratuit se face de la adresa: http://neosmart.net/EasyBCD/ pe care îl salvăm 

pe discul activ și pe un suport extern, stick sau CD. Descărcăm și copiem pe un suport (stick sau CD) și 

NET Framework 2.0 din https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16614  

- Prezentăm  în continuare, pentru cei mai puțin familiarizați, rețeta de instalare a celui de al doilea 

sistem de operare și apoi funcționalitatea lui EasyBCD. Deoarece Windows XP nu mai este folosit 

curent este utilă o aducere aminte cu privire la instalare. Se recomandă vizualizarea unui instructiv 

tutorial de la adresa: 

http://videotutorial.ro/cum-reparam-dual-boot-ul-daca-am-instalat-windows-xp-dupa-windows-7-tutorial-

video/ 

 După ce ați văzut tutorialul recomandat, încerc să fac un rezumat scris cu pașii de urmat: 

Varianta 1 – Instalarea SO Windows XP pe un al doilea disk la un PC desktop la care este deja instalat 

Windows 7 pe primul disk fără deconectarea acestuia. 

1. Să aveți un CD cu kit-ul de generare Windows XP, eventual SP3. 

2. Verificați în BIOS (eventual la pornire apăsați F2 sau cum cere configurația voastră) la tabul de BOOT 

din Bios că PC-ul este configurat să pornească prioritar de pe dispozitivul CD/DVD. 

3. Puneți CD-ul cu kit-ul XP în unitatea CD și apăsați orice tastă la mesjul care vine: ”Press any key to 

enter Windiws setup”. 

4. Când apare ecranul cu lista discurilor existente în configurație alegeți cu săgețile din tastatură discul 

nou , gol, formatat NTFS și apăsați Enter. 

5. Windows XP începe configurarea. Va reporni de mai multe ori. Nu faceți nimic, nu întrerupeți procesul, 

până nu termină și nu vă invită să lucrați. 

6. După instalare sistemul va porni totdeauna pe copia nou instalată a Windows XP și nu va fi capabil să 

facă boot pe Windows 7. Nu se vor vedea la pornire opțiunile de selecție între XP și Windos 7. 

7. Faceți în noul SO Windows XP instalarea driverelor  și setările de rețea pentru conexiunea la Internet. 

8. Descărcați din Internet și instalați Microsoft NET Framework 2.0 SP1 precum și EasyBCD V2.3, 

versiunea free, de la adresa http://neosmart.net/EasyBCD/  

9. Dacă nu aveți instalată conexiunea de Internet copiați din stick-ul pregătit anterior cele două programe 

NET Framework 2.0 și EasyBCD și le instalați în SO nou generat. 

10. Avem pregătite toate instrumentele pentru MBR – Management Boot Record cu EasyBCD pe care îl 

vom descrie separat. 

Varianta 2 – Realizată cu asistență de la distanță pentru prietenul Boris YO4AH. Variantă care este 

aparent mai simplă cu oprirea din alimentare a discului cu Windows 7 pe durata generării XP.  

1. În Windows 7 deja existent pe primul disc, HDD sau SSD, descărcați și instalați EasyBCD. Windows 7 are 

deja de la generare o versiune de NET Framework activă. Dacă în versiunea voastră nu o găsește sau 

dă o eroare instalați și aici NET Framework 2.0. Oricum în această etapă faceți o copie a acestor două 

programe pe un stick de memorie sau un CD. 

2. La o lansare de probă a lui EasyBCD veți vedea că programul a văzut deja SO Windows 7 instalat. 

3. Opriți PC-ul și scoateți alimentarea discului cu Windows 7. 

4. Instalați fizic cel de al doilea disk (că PC-ul este deja oprit), alimentați și porniți PC-ul cu al doilea disk 

pe care veți instala Windows XP. 

5. Instalați din kit-ul de CD cu Windows XP sistemul de operare în mod normal de la A la Z cu tot ce este 

necesar sau doriți. Vedeți din nou pentru ajutor videotutorialul recomandat anterior. 

6. Copiați în noul XP de pe stick cele două programe NET Framework 2.0 și EasyBCD V2.3 free. 

7. Opriți PC-ul, refaceți alimentarea la primul disk cu Windows 7 și reporniți PC-ul. 

8. În mod normal PC-ul va porni cu Windows 7 dar nu vede încă și Windows XP. 

http://neosmart.net/EasyBCD/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16614
http://videotutorial.ro/cum-reparam-dual-boot-ul-daca-am-instalat-windows-xp-dupa-windows-7-tutorial-video/
http://videotutorial.ro/cum-reparam-dual-boot-ul-daca-am-instalat-windows-xp-dupa-windows-7-tutorial-video/
http://neosmart.net/EasyBCD/


9. Din Windows 7 lansăm EasyBCD deja instalat care va completa ”bootloader”-ul cu înregistrarea 

necesară recunoașterii lui Windows XP conform pașilor care urmează. 

Cum funcționează EasyBCD? 

1. Lansați EasyBCD indiferent de pe care disk se încarcă sistemul de operare deoarece a fost instalat pe 

ambele sisteme în cele două variante. 

2. EasyBCD se deschide automat cu tabul View Setting / selectat Overview cu care vedeți imediat 

sistemul activ. 

3. Apăsți butonul Add New Entry pentru o nouă intrare de SO în MBR – Boot Manager Record. 

4. Selectați din Type tipul de sistem de operare care vreți să-l adăugați. În cazul exemplului nostru vrem 

să adăugăm Windows XP. Câmpul Name se încarcă cu Windows Nt/2K/XP/2K3. 

5. Apăsți butonul Add Entry. 

6. Mergeți în tabul Advanced Setting  > cu Basic selectat și dați Save Setting. Înregistrarea în MBR pentru 

SO Windows XP a fost făcută. 



7.  Din Edit Boot Meniu puteți selecta cu bifă care SO care să starteze automat la pornirea calculatorului. 

Nu uitați după fiecare modificare de opțiune în meniul lui EasyBCD dați Save Settings. Tot aici puteți 

redenumi SO care vă apare în ecranul de selecție la pornire. De exemplu unul se va numi Win7_ Radio 

iar celălalt se va numi Profesional_XP sau orice denumiri doriți prntru un multiboot. Dacă doriți puteți 

să ștergeți numele unor SO pe care le-ați abandonat. 

8.  În View Setting vedem caracteristicile globale sau detaliate ale sistemelor de operare accesibile. 

Scurte note  recapitulative. 

1. Secvența normală de instalare pentru dualboot sau mutiboot este de la cel mai vechi sistem către cel 

mai nou: XP > Vista > Windows 7 > Windows 8 > Windows 10. 

2. Dacă vrem să instalăm un sistem de operare mai vechi lângă unul mai nou, deja instalat, aplicăm 

procedurile menționate în acest articol. 

3. Instalarea a mai multor sisteme de operare de aceeași vechime ca de exemplu Win 7 + Win 7 pe două 

discuri separate (sau partiții separarte) pentru splitarea resurselor pe activități specifice: ”profesional” 

și ”hobby”, sau altele, generează automat multiboot și ecranul de selecție la pornire. 

4. Cu EasyBCD puteți gestiona pe același calculator multiple SO pe discuri sau partiții separate. Puteți 

alege sau schimba SO de care aveți nevoie la pornire care să booteze fără selecție. Puteți denumi 

semificativ sistemele de operare instalate. 

5. Cu EasyBCD puteți realiza orice combinație de bootare de pe discuri sau partiții diferite cu  două sau 

mai multe SO diferite. 

Autorul acestor rânduri vă prezintă un set de capturi de ecran cu structura sistemelor de operare instalate 

pe mai multe discuri și partiții pentru testări și exprimentări diverse, funcționabilă în acest moment. 

 PC Desktop de performață medie / mică. 

- Procesor Intel E8400 (32 & 64bit) – 3GHz 

- Memorie – 3GB pentru Windows 32bit si 4GB pentru Windows 64bit 

- IDE – HDD 80GB Windows XP SP3 Licență 

- IDE – HDD 500GB Windows 7 Home Premium 32bit 1/3 licențe family 

- SATA – HDD 500GB Windows 7 Home Premium 32bit 1/3 licențe family 

- SATA – SSD 240GB – 2 partiții / Windows 7 Home Premium 32 & 64bit 1/3 licențe family 

- SATA – SSD 240GB – Windows 10 – 64bit – free upgrade din Windows7 

- SATA – SSD240GB – Windows 7 Ultimate – 32bit Licență (în activitatea curentă) 

- SATA SD/DVD – pe adaptor PCI-SATA 



 
 

De la stânga la dreapta și de sus în jos sunt prezentate capturi de ecran realizate din EasyBCD pentru o 

configurație cu două discuri HDD – IDE de 80 și 500GB precum si patru discuri SATA – 1xHDD 500GB și 3xSSD 

de 240GB și cu patru sisteme de operare diferite Windows XP, Windows 7 de 32bit, Windows 7 de 64bit și 

Windows 10. Configurație permite la o viteză de lucru apreciabilă pe discurile SSD, pe care nu se simt practic 

nici un fel de întărzieri, testarea diverselor aplicații precum și un spațiu rezonabil pentru realizarea unei 

siguranțe în exploatare prin ralizarea sistematică de ”backup” la sistemele de operare cele mai importante. 

În primele trei capuri vedeți afișarea din View Settings, Edit Boot Meniu și Add New Entry pentru 

ultimul SO încărcat în MBR, Windows 10. 

 
În următoarele două Avem Advanced Settings, Basic și Save Settings 



 În ultimele două ferestrele sunt BCD Deployment și Useful Utilities. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


