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باسمه تعالي

چگونه سيستم را توسط يک ديسک نجات کسپرسکي  Kaspersky Rescue Disk 10موجود روي يک دستگاه ( USBفلش
ديسک) ،بوت کنيم ؟

مقدمه  :ديسک نجات ) (Rescue Diskچيست ؟
ديسک نجات يک سيستم عامل لينوکسي (معموالً) است که روي آن  Anti-malwareنصب شده و آپديت است و
توانايي بوت سيستم را دارد.
اين ديسک بصورت فايل قابل دانلود است و روي  DVD ،CDو يا  USB flash Diskرايت مي شود و سپس سيستم توسط
آن  Bootمي شود  .پس از  Loadشدن سيستم عامل  Anti-malwareبصورت اتوماتيک باز مي شود و سپس از کاربر مي
خواهد پس از انتخاب درايو هاي موردنظر  ،روي  Start Scanکليک کند.
اين يک حالت مطمعن و سريع براي پاکسازي بد افزار از روي سيستم عامل آلوده است.
در اين حالت هارد ديسک سيستم در حالت آفالين مورد اسکن قرار مي گيرد و هيچ بد افزاري (فايلي) در حالت اجرا
نيست و هيچگونه مقاومتي در برابر اسکن و حذف  ،اتفاق نخواهد افتاد.
اغلب آنتي ويروس هاي مطرح  ،امکان دانلود فايل بوت  Rescue Diskرا براي کاربران گذاشته اند .از قبيل :
Kaspersky
Symantec
Bit Defender
Mac-Afee

کافيست به وب سايت اين شرکت ها رفته و سپس عبارت  Rescue Diskرا در آن جستجو کنيد.

اگر شما از نسخه هاي خانگي محصوالت کسپرسکي  Kaspersky Anti-Virusيا  Kaspersky Internet Securityاستفاده
مي کنيد  ،توسط صفحه اصلي آن مي توانيد به سرعت يک ديسک نجات بروز شده توليد کنيد  .برخي از محصوالت
کسپرسکي ابزار هاي ويژه اي براي ايجاد ديسک نجات دارند.

به منظور ساختن يک فلش قابل بوت داراي ديسک نجات و بوت سيستم از طريق آن  ،کارهاي زير را انجام دهيد :
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فلش را به کامپيوتر خود متصل کنيد
آخرين فايل (Kaspersky Rescue Disk 10) ISOو ديگر ابزار هاي ويژه را دانلود کنيد.
ذخيره سازي فايل  ISOروي فلش ديسک
پيکره بندي سيستم جهت بوت شدن از طريق فلش
روش بوت کردن کامپيوتر از طريق فلش ديسک آماده شده

 -1فلش را به کامپيوتر خود متصل کنيد






فلش مورد نياز بايد داراي اين ويژگي ها باشد :
داراي بيشتر از  512مگابايت فضاي ذخيره سازي باشد
با فايل سيستم  FATيا  FAT32فرمت شده باشد.
اگر فايل سيستم آن  NTFSيا موارد ديگري باشد بايد آن را با فايل سيستم  FATيا  FAT32فرمت نماييد.
از فلش ديسک هايي که داراي سيستم عامل هاي ديگري هستند  ،استفاده نکنيد چون باعث خراب شدن آن
خواهد شد.

 -2آخرين فايل )ISO (Kaspersky Rescue Disk 10و ديگر ابزار هاي ويژه را دانلود کنيد.
از طريق لينک هاي زير فايل  ISOديسک نجات و ابزار مورد نياز را از سرور هاي کسپرسکي دانلود کنيد :

دانلود فايل  ISOديسک نجات Kaspersky Rescue Disk 10
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.iso

دانلود ابزار جهت ذخيره سازي  ISOديسک نجات  Kaspersky Rescue Disk 10روي فلش
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/rescue2usb.exe

در صورت نياز (اجباري نيست) جهت اطمينان از اصيل بودن فايل دانلود شده ديسک نجات  ،مي توانيد  MD5 Hashفايل
دانلود شده را با  MD5 Hashموجود در فايل زير مقايسه کنيد.
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.md5.txt

 -3ذخيره سازي فايل  ISOروي فلش ديسک
براي اينکار مراحل زير را انجام دهيد :
أ .برنامه  rescue2usb.exeرا اجرا کنيد
ب .در پنجره  Kaspersky USB Rescue Disk Makerروي دکمه  Browseکليک کرده و فايل  ISOديسک نجات دانلود شده
را انتخاب کنيد.
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از منوي موجود درايو فلش موردنظر را انتخاب کنيد
روي دکمه استارت کليک کنيد
منتظر بمانيد تا پروسه کامل شود
در نهايت پنجره اي باز مي شود و اتمام موفق کار را اعالم مي کند  ،روي  OKکليک کنيد.

 -4پيکره بندي سيستم جهت بوت شدن از طريق فلش
با استفاده از دکمه  Delيا ( F2بسته به نوع مين بورد متفاوت است) در هنگام روشن شدن سيستم وارد محيط BIOS
) (Setupسيستم شده و تنظيمات بوت سيستم را روي  Removable Driveقرار دهيد(.معموال ً در سربرگ  Bootقرار دارد)
همچنين در صورت وجود مي توانيد از  Boot Menuجهت انتخاب ديسک جهت بوت استفاده کنيد.

در تصوير فوق براي ورود به محيط ) BIOS (Setupبه دکمه  DELو براي استفاده از  Boot Menuبه دکمه  F11اشاره شده
است.

 -5روش بوت کردن کامپيوتر از طريق فلش ديسک آماده شده
أ.

بعد از  Restartسيستم و بوت شدن از طريق فلش  ،پيامي ظاهر مي شود و براي ورود به  Menuخواسته مي
شود تا يک (هر) کليدي فشرده شود .دکمه را فشار دهيد

اگر تا  11ثانيه دکمه اي فشرده نشود  ،سيستم از روي هارد ديسک بوت مي شود.
ب .در صفحه بعدي زبان مورد نظر را انتخاب و  Enterبزنيد.

ج .توافقنامه را بدقت بخوانيد و براي قبول آن عدد  1را بزنيد .براي ري استارت سيستم عدد  2و براي خاموش
کردن عدد  3را بزنيد.

د .يکي از روش هاي شروع را مشخص کنيد :
 Kaspersky Rescue Disk. Graphic Mode .aجهت استفاده از حالت گرافيکي
 Kaspersky Rescue Disk. Text Mode .bجهت استفاده از حالت متني با کنسول MC

 Boot from Hard Disk .cجهت بوت شدن سيستم از طريق هارد ديسک
ه .حالت اول (گرافيکي) را انتخاب کنيد -در صورت عدم شروع به کار صحيح سيستم عامل با حالت گرافيکي ،
حتماً حالت متني را امتحان کنيد.

وقتي که مراحل باال انجام شد  ،سيستم عامل شروع به کار مي کند و کامپيوتر را جهت شناسايي ديسک هاي
موجود و فايل سيستم اسکن مي کند.
پس از شروع به کار سيستم عامل مي توانيد با  Kaspersky Rescue Disk 10کار کنيد.
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