
 

 

 کسپرسکی مدیریتی کنسول توسط wannacry افزار باج برابر در محافظت برای شده منتشر های Patch نصب آموزش

centralizad distribution of the Microsoft update through Kaspersky Security Center 

 دانلود را الزم های Patch ، خود عامل سیستم نوع اساس بر زیر های لینک در. نمایید دانلود را ویندوز الزم های آپدیت میبایست شما

 .نمایید

 .کند می پشتیبانی آنها زا هنوز مایکروسافت که هایی عامل سیستم برای

 .کند نمی پشتیبانی آنها از مایکروسافت که هایی عامل سیستم برای

 ان داخل و ساخته bat. فایل یک شده ایجاد پوشه در. دهید انتقال پوشه یک به هستند msu. پسوند با که شده دانلود های فایل سپس

 :کنید وارد را زیر دستورات

wusa.exe%updatename%.msu/quiet/warnrestart 

%updatename%-update file name 

 بر مبنی پیغامی آن از پس و شود می انجام (Silent) پنهان صورت به Update اندازی راه و نصب باال دستور در باشید داشته توجه

 .داد خواهد فرصت آنها ذخیره و ها فایل بستن برای زمان دقیقه 1 حدود و دید خواهید سیستم ریستارت

 در شد خواهد بسته های فایل تمامی بالفاصله کنید استفاده Force restart کلمه از warnrestart کلمه جای به باال دستور در اگر

 .برود بین از و نشود ذخیره اطالعات است ممکن نتیجه

 .کنید اجرا را Kaspersky Security Center سپس

 create Installation روی راست سمت در. کنید انتخاب را Remote Installation ، Installation Package قسمت در سپس

Package کنید انتخاب را زیر گزینه و کرده کلیک. 

 

Create the installation package with the .bat file باکس چک و ساخته را copy entire folder to the package هم را 

 .بزنید المتع

 که پوشه داخل را update های فایل باید کار این برای.  کنید نصب را update چندین میتوانید شما bat file در باشید داشته توجه

 .کرد خواهد پیدا افزایش bat file حجم ولی.  شود گذاشته کردید ایجاد قبال

 نصب برای ها کامپیوتر تعیین در توانید می شما همچنین.  کنید نصب ها کامپیوتر روی گروهی Task از استفاده با را شده ساخته پکیج

 .کنید انتخاب عامل سیستم براساس
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https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/

