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1. Co je TrustPort Antivirus Bart PE plugin?
TrustPort Antivirus Bart PE plugin je antivirový produkt, který je umístěn na
bootovacím CD/DVD/Flash paměti a umožňuje tak uživateli nastartovat počítač
z tohoto CD, nezávisle na systému umístěnému na infikovaném počítači. To
umožní odstranit z infikovaného počítače škodlivý software, který běžnými
metodami z nějakého důvodu odstranit nelze. V některých případech, např.
tehdy, když dojde k instalaci antivirového programu na již infikovaném počítači
nebo v případě, kdy dojde k průniku škodlivého softwaru do počítače i přes to,
že na počítači je již nainstalovaný antivirový program (např. pokud antivirový
program nemá aktualizovanou databázi virových definic), antivirový program
není schopen odstranit tento škodlivý software. Důvod může být např. ten, že
škodlivý software se spouští ještě před startem rezidentní ochrany antiviru
a brání v přístupu k infikovaným souborům.
Právě pro tyto případy je určen antivirový produkt TrustPort Antivirus Bart PE
plugin. Nastartováním počítače z bootovacího CD nedojde ke spuštění
škodlivého softwaru na infikovaném počítači a je tak možné provést odvirování
počítače.
TrustPort Antivirus Bart PE plugin se nedodává na bootovacím CD, ale je nutné
toto bootovací CD nejprve vytvořit na čistém (neinfikovaném) počítači.
Co je zapotřebí k vytvoření tohoto bootovacího CD?
Licenci produktu TrustPort Antivirus nebo TrustPort PC Security
Instalační medium s operačním systémem Windows XP se service
packem SP1 nebo vyšším či s Windows Server 2003.
PE Builder – software pro vytvoření Bart PE bootovacího media.
Vypalovací CD/DVD mechanika.
V případě, kdy na Vašem počítači používáte nestandardní ovladače pro
přístup k pevnému disku a pro síťovou kartu, tak budete potřebovat
i tyto ovladače.
Postup vytvoření bootovacího media je popsán v kapitole 3. Podrobný popis
vytvoření bootovacího CD s TrustPort Antivirus Bart PE pluginem.

2. Stručný popis jak vytvořit bootovací CD s TrustPort Antivirus
Bart PE pluginem.
1) Nainstalujte TrustPort Antivirus na čistý (neinfikovaný) počítač.
Aktuální verzi TrustPort Antiviru si můžete stáhnout zde :
http://www.trustport.cz/index.php?czpubdownload
2) Zaktualizujte databázi virových vzorků TrustPort Antiviru.
3) Nainstalujte PE Builder.
Stáhněte instalační balík PE Builderu z webových stránek
http://www.nu2.nu/pebuilder/ ze sekce Download a nainstalujte jej do
složky C:\PEBuilder. Doporučujeme stáhnout verzi 3.1.10a.
4) Vytvořte plugin TrustPort Antiviru pro PE Builder.
V „Nastavení“ TrustPort Antiviru zvolte „Kontrola na vyžádání“, klikněte
na tlačítko „Pokročilé“ a „Připravit BartPE plugin“. Poté vyberte
složku C:\PEBuilder\plugin a klikněte na tlačítko „OK“.
5) Zkopírujte instalační sadu Windows XP se service packem SP1.
Zkopírujte instalační sadu obsahující Windows XP se service packem SP1
nebo vyšším, případně s Windows Server 2003 do složky c:\xpinst.
Windows Vista nelze použít.
6) Vytvořte bootovací disk Bart PE pomocí aplikace PE Builder.
Spusťte aplikaci pebuilder.exe, která se nachází ve složce C:\PEBuilder.
Do pole „Zdroj“ zadejte c:\xpinst a zvolte „Vypálit CD/DVD“.

3. Podrobný popis vytvoření bootovacího CD s TrustPort
Antivirus Bart PE pluginem.
TrustPort Antivirus Bart PE plugin není dodáván na již připraveném
bootovacím mediu (CD/DVD), ale je nutné toto bootovací medium nejprve
předem vytvořit na čistém (neinfikovaném) počítači.

Postup vytvoření bootovacího média :

1. Instalace TrustPort Antiviru na čistý (neinfikovaný) počítač.
Nainstalujte TrustPort Antivirus resp. TrustPort PC Security na čistý
(neinfikovaný) počítač.
Po instalaci spusťte aktualizaci antivirového programu a zaktualizujte
databázi virových definic.

2. Instalace PE Builderu.

Stáhnete instalační balík PE Builderu z webových stránek
http://www.nu2.nu/pebuilder/ ze sekce Download.

Doporučujeme stáhnout verzi 3.1.10a http://www.nu2.nu/download.php?sFile=pebuilder3110a.exe

Pomocí Průzkumníka Windows vytvoříme na pevném disku novou složku
pojmenovanou PEBuilder a stažený instalační balík zkopírujeme do této
složky.

Dvojtým kliknutím na instalační balík pebuilder3110a.exe spustíte
instalaci PE Builderu.

Během ní si vyberete jazykovou mutaci, která bude použita pro PE
Builder.

PE Builder nainstalujete do dříve vytvořené složky PEBuilder.

Po dokončení instalace bude obsah složky C:\PEBuilder vypadat takto :

3. Vytvoření pluginu TrustPort Antiviru pro PE Builder.

Nyní vytvoříte plugin pro PE Builder a uložíte jej do složky
C:\PEBuilder\plugin.
Nejprve kliknete na ikonu modrého diamantu a vyberete „Antivirus“ a
„Nastavení“.

V levém okně vyberete „Kontrola na vyžádání“ a poté kliknete na
tlačítko „Pokročilé...“.

Poté kliknete na tlačítko „Připravit BartPE plugin“.

Následně vyhledáte složku c:\PEBuilder\plugin a výběr potvrdíte
kliknutím na tlačítko „OK“. Po kliknutí na tlačítko „OK“ dojde ke
zkopírování příslušných souborů do složky c:\PEBuilder\plugin.

V případě, kdy na Vašem počítači používáte nestandardní ovladače
(nepodporované PE Builderem) pro přístup k pevnému disku či pro
síťovou kartu, musíte taktéž nakopírovat tyto ovladače do složky
c:\PEBuilder\plugin. Bez těchto ovladačů by nebyl možný přístup

k pevnému disku resp. by nebylo možné provést aktualizaci antivirového
programu TrustPort Antivirus Bart PE plugin.
Více o pluginech pro PE Builder naleznete zde :
http://www.nu2.nu/pebuilder/plugins/.

4. Zkopírování instalační sady Windows XP.

Pro vytvoření bootovacího CD disku Bart PE medium s TrustPort Antivirus
Bart PE pluginem musíte mít připravené instalační medium obsahující
operační systém Windows XP se service packem SP1 nebo vyšším.
Instalační medium obsahující Windows XP bez service packu nebo
s Windows Vista nelze použít.
Toto instalační medium vložíte do CD mechaniky počítače, na kterém
vytváříte bootovací disk a jeho obsah zkopírujete do adresáře C:\XPinst.
Je zapotřebí, abyste měli na pevném disku dostatek volného prostoru.
Pro instalační sadu Windows XP počítejte s cca. 600 MB.
Po zkopírování instalační sady vypadá složka C:\XPinst takto :

5. Vytvoření bootovacího disku Bart PE pomocí aplikace PE Builder.

Nyní spustíme aplikaci pebuilder.exe, kterou jsme předtím (viz. bod 3.
Instalace PE Builderu.) nainstalovali do složky C:\PEBuilder.

Po spuštění a odsouhlasení licenčního ujednání kliknete na „Ne“ pro
vyhledání instalačních souborů

Do pole „Zdroj: (cesta k instalačním souborům Windows)“ zadáte složku,
do které jste nakopírovali instalační sadu Windows XP, tj. zadáte zde
„C:\XPinst“.

V sekci „Výstupní medium“ kliknete na možnost „Vypálit CD/DVD“.

V poli „Vypalování“ ponecháte nastaveno „StarBurn“.
V poli „Jednotka“ si můžete vybrat mechaniku, kterou použijete pro
vypálení media (pouze máte-li více než jednu mechaniku).

Chcete-li zkontrolovat, zda jste správně přidali TrustPort Antivirus Bart PE
plugin, můžete kliknout na tlačítko „Pluginy“ a ověřit, zda je zde tento
plugin přítomen.

Je-li vše v pořádku, kliknete nejdříve na tlačítko „Zavřít“, vložíte čisté
medium do vypalovací CD/DVD mechaniky a poté spustíte vytvoření
bootovacího disku kliknutím na tlačítko „Spustit“.
Kliknutím na „Ano“ potvrdíte vytvoření složky „C:\PEBuilder\BartPE“.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ potvrdíte svůj souhlas s licenčním
ujednáním týkajícím se licence pro produkt Microsoft Windows XP.

Poté se spustí proces vytváření bootovacího disku.

Po dokončení procesu vytváření bootovacího disku můžete kliknutím na
tlačítko „Zavřít“ a „Konec“ ukončit PE Builder a vyjmout připravený
bootovací Bart PE disk s pluginem TrustPort Antivirus z mechaniky.

3. Použití BartPE bootovacího disku s pluginem TrustPort

Antivirus.
Pokud máme připravené bootovací BartPE medium s pluginem TrustPort
Antiviru (viz. kapitola 3. Podrobný popis vytvoření bootovacího CD s TrustPort
Antivirus Bart PE pluginem., můžete z tohoto media nastartovat zavirovaný
počítač a použít jej k odvirování tohoto počítače.
Abyste mohli nastartovat počítač z bootovacího media, musíte mít nejdříve
nastaveno v BIOSu počítače jako první bootovací zařízení CD-ROM mechaniku,
nikoliv Hard Disk – viz. obr.

Do nastavení BIOSu se dostanete stisknutím klávesy F2 nebo Delete během
startování počítače (závisí na výrobci BIOSu). Nemáte-li nastavenu CD-ROM
mechaniku jako první bootovací zařízení, tak tak učiňte (první bootovací
zařízení je zobrazeno nejvýše).
Před odchodem z nastavení BIOSu
nezapomeňte uložit změny (stiskněte F10 a potvrďte uložení změn).

Po té již můžete vložit bootovací medium do mechaniky a nastartovat počítač
z něj.
Po chvíli se na obrazovce objeví dialogové okno, ve kterém je možné se
rozhodnout, zda budete chtít používat síťovou kartu nebo ne. Zvolte „Yes“,
protože v opačném případě pak nebude možné aktualizovat antivirový program
TrustPort Antivirus a databáze virových definic, kterou tento program používá,
nebude obsahovat informace o nejnovějších virových hrozbách a nebude tak
schopen tyto nejnovější hrozby nalézt a odstranit. Pro úspěšnou aktualizaci
antivirového programu je samozřejmě nutné funkční internetové připojení.

V dalším kroku si musíte vybrat, zda IP adresa Vašeho počítače mu bude
automaticky přiřazena DHCP serverem (volba Dynamic IP Address (DHCP)),
nebo mu ji nastavíte ručně sám (volba Static IP Address (manual)). Zvolte tu
možnost, kterou běžně používáte a potvrďte kliknutím na „OK“.

Po detekci síťové karty je možné buď ponechat automatické přiřazení IP adresy
nebo nastavit IP adresu ručně. V druhém případě nastavte IP adresu
(IP Address), masku podsítě (Subnet Mask) a výchozí bránu (Default Gateway).

Pokud jste vše nastavili správně a máte k dispozici funkční internetové
připojení, můžete spustit aktualizaci TrustPort Antiviru.
V případě, že se aktualizace antivirového programu nezdaří, možné příčiny
mohou být :
Nenastavili jste správně konfiguraci síťové karty
Vaše připojení k Internetu není funkční
Na Vašem počítači používáte nestandardní ovladače, které nejsou
podporovány PE-Builderem. V tomto případě musíte tyto ovladače
přidat již při vytváření bootovacího BartPE media, viz. bod Zkopírování
TrustPort Antivirus Bart PE pluginu.

Klikněte myší v levém dolním rohu na „GO“ a pak vyberte „Programs“,
„TrustPort Antivirus“ a „Spustit aktualizaci“.

Probíhá aktualizace TrustPort Antiviru…

Po provedení aktualizace TrustPort Antiviru můžete spustit odvirování počítače
kliknutím myší v levém dolním rohu na „GO“ a pak následným vybráním
„Programs“, „TrustPort Antivirus“ a „Skenovat všechny místní disky“.

Nyní probíhá skenování zavirovaného počítače…

V případě, že je nalezen škodlivý software, je uživatel vyzván k tomu, aby zvolil,
jak má být s nalezeným souborem naloženo. Je možné infikovaný soubor
smazat, přejmenovat nebo ponechat beze změny na místě.

4. Možné problémy
Problém :
1. Pevný disk, který na zavirovaném počítači potřebuji odvirovat je
nepřístupný.
Příčina : Pravděpodobně používáte nestandardní (nepodporované PE
Builderem) ovladače pevného disku.
Řešení : Během vytváření BartPE media je nutné přidat příslušné
ovladače. Více o problému naleznete v kapitole 3. v části „ Zkopírování
TrustPort Antivirus Bart PE pluginu.“

2. Nelze provést aktualizaci TrustPort Antiviru, síťové disky jsou
nepřístupné.
Příčina : Síťové rozhraní není správně nakonfigurováno.
Řešení : Klikněte na „GO“ , vyberte „System“, „Network“ , „PE Network
Configurator“ a nastavte síťové rozhraní.
Příčina : Pro síťovou kartu používáte nestandardní ovladače
(nepodporované PE Builderem) .
Řešení : Během vytváření BartPE media je nutné přidat příslušné
ovladače. Více o problému naleznete v kapitole 3. v části „ Zkopírování
TrustPort Antivirus Bart PE pluginu.“

3. Nelze spustit skenování pevného disku, proces aktualizace databáze
virových definic skončí s chybou „Unexpected error“.
Příčina : Nedostatečná velikost operační paměti RAM.
Řešení : TrustPort Antivirus Bart PE plugin lze použít na počítačích,
které mají minimálně 512 MB RAM. Zvyšte velikost operační paměti.

5. Kontakty
Sídlo a fakturační adresa společností TrustPort, a.s.
Spielberk Office Centre
Holandská 878/2
639 00 Brno
Česká republika
IČ: 28277066
DIČ: CZ28277066
e-mail: info@trustport.com
tel.: +420 5 4123 5466
fax: +420 5 4123 5038
Další kontakty:
Obchodní oddělení: obchod@trustport.com
Marketingové oddělení: marketing@trustport.com
Technická podpora: support@trustport.com
Personalistika: info@trustport.com

