
Phục hồi bằng Ghosh từ ổ cứng rời qua cổng USB 
Ổ cứng nhỏ (loại dùng cho máy laptop) đựng trong hộp kết nối với máy PC qua cổng USB nhờ 

có dung lượng lớn (thông dụng hiện nay là 40GB) nên thuận tiện cho việc lưu trữ dữ liệu, đặc 

biệt là đối với các file Ghosh dùng để phục hồi ổ đĩa, thường phải lên tới vài trăm MB (Win 
98) hoặc vài GB (Win XP). Sau đây là một số kinh nghiệm để bạn sử dụng loại ổ cứng di động 

này phục hồi ổ đĩa chứa hệ điều hành từ file Ghost. 
Nguyên tắc chung là Windows không thể tự phục hồi lại chính nó bằng file Ghost, vì thế bạn 

cần phải làm trong MS-DOS, hoặc trong các hệ điều hành từ những đĩa khởi động khác (CD-

ROM, ổ USB tự boot). Tùy theo từng trường hợp cụ thể, bạn có thể dùng 1 trong 4 phương 

thức được trình bày dưới đây  

 

1. Boot máy từ hệ điều hành thứ hai (nếu máy có 2 hệ điều hành, từ là Win XP ở C, 

có thêm Win 2000 hoặc 98 trong ổ D). Khi gặp trục trắc không khởi động Win XP từ ổ C 

được, bạn sẽ chạy Win 2000 hoặc 98 từ ổ D, cắm USB vào và chọn phục hổi lại ổ C bằng 

cách cạy Ghost trong Win 2000 hoặc 98, không cần phải thoát ra DOS. Cách này sẽ thực 

hiện rất nhanh (3 phút) 

 

2. Boot máy tính từ đĩa DC boot Hiren 5, Hiren 6: Hiren cứu hộ máy tính thật tuyệt 

trong môi trường DOS nhưng do driver USB của nó rất yếu, phục hồi rất chậm, thời gian 

phục hồi có thể lên đến vài giờ. Bạn chỉ nên chép file ghosh từ USB qua ổ cứng máy tính và 

từ đó phục hồi cho ổ C 

 

3. Boot máy từ hệ điều hành Win XPE trên đĩa CD: Thời gian chờ boot vào XPE khoảng 

4 phút, sau đó dùng Ghost 32 bit phục hồi lại ổ đĩa bị hư. Bạn có thể phục hồi bất kỳ ổ đĩa 

nào (C, D...) qua cổng USB, thời gian chỉ khoảng 2-3 phút là xong 

 

4. Boot từ MS-DOS thực (trên CD-ROM, trên ổ A...): vấn đề là phải làm sao phục hồi 

nhanh ổ C qua cổng USB mà không mất thời gian chép qua ổ cứng. Bạn cần phải có driver 

của USB để sẵn trong DOS và chuẩn bị thêm các bước như sau: 

 

- File autoexec.bat ngoài các dòng chính còn phải có dòng cuối cùng sau: C:\DÓ\GUEST.EXE 

(bạn phải tạo thư mục DOS trong C và chép file Guest.exe vào đây) 

 

- File config.sys có dòng cuối cho driver USB sau: DEVICE=C:\DOS\ASHIEHCLSYS/INT/ALL 

(bạn phải chép file driver USB Aspiehci.sys vào thư mục DOS trong ổ C)  

 

Làm xong khởi động máy lại, bây giờ bạn có thể phục hồi bằng Ghost từ ổ cứng USB qua 

cổng USB trong DOS dễ dàng và nhanh như chớp rồi đó. Bạn nên tạo thêm thư mục 

DOSTOOLS trong ổ D hay E, trong thư mục bạn nên chép file Ghost.exe và file 

Ghostexp.exe (dùng để xem thư mục file Ghost trong Windows) của Norton Ghost 8.2 
 


