نحوه ساخت دیسک آنتی ویروس بوت Rescue Disk
ریسکیو دیسک یک دیسک بوت مستقل از محیط سیستم عامل می باشد که بصورت خود کارو بدون داشتن وابستگی به ویندوز
(تحت سیستم عامل مینی لینوکس)امکان اجرا ،ویروس یابی و پاکسازی کامپیوتر های آلوده را به کاربران می دهد.
کاربرد ها:
 -1اسکن کامپیوتر های به شدت آلوده که امکان نصب و آپدیت آنتی ویروس وجود ندارد.
 -2ویروس یابی و پاکسازی کامپیوتر هایی که مجهز به شبکه و اینترنت نمی باشند.
 -3آزمودن ویروسی بودن کامپیوتر های مشکوکی که از یک آنتی ویروس دیگر بهر می برند.
 -4پاکسازی سرویس بوت سیستم عامل های رایانه استفاده شده در محیط نا امن قبل از نصب آنتی ویروس کاسپر معتبر
 -5احیا رایانه های از کار افتاده در شبکه توسط ریموت شبکه

بر روی ایکن نشان داده شده کلیک کنید

برروی گزینه  Nextکلیک کنید.

از ویزازد ظاهر شده  Download Iso image from kaspersky lab serverرا انتخاب نمایید و برروی گزینه  Nextکلیک
کنید .تا دانلود شدن ایزو فایل مطابق تصویر زیرآغاز گردد.

پس از پایان دانلود این ایزو فایل مطابق تصویر زیر امکان آپدیت این ایزو فایل و نیز ساخت ریسکسو دیسک تحت شبکه با استفاده
از امکان ریموت از راه دور را در گزینه اول و امکان ساخت ایزو فایل مورد نظر جهت رایت بر روی سی دی را از گزینه دوم
انتخاب می نماییم.

گزینه اول:
پس از زدن گزینه  Nextدانلود و آپدیت ایزو فایل مطابق تصویر زیر شروع میگردد.

پس از اتمام آپدیت مطابق ویزارد زیر با وارد کردن  IPآدرس یا نام کامپیوتر مورد نظر و همچنین مشخص کردن یوزر نیم و
پسورد مدیریتی شبکه استارت آپ از راه دور آغاز میگردد.

با زدن دکمه  Finishدر انتهای ویزارد فوق و ظاهر شدن پنجره زیر عملیات احیا از راه دور سیستم آلوده اجرایی می گردد.

گزینه دوم:
در صورت انتخاب گزینه  Startup From CD/DVD diskپنجره زیر ظاهر می شود و با انتخاب دکمه  Finishفایل ایزو جهت
رایت بر روی  CDایجاد و نمایش داده می شود.

با دابل کلیک بر روی ایکن این ایمیج ایزو فایل  ،توسط برنامه ی رایت بروی  CDرایت انجام می پذیرد و دیسک مورد نظر آماده
استفاده می باشد.
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