
 : (eset) 23 نود ویروس آنتی مراحل نصب

به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید و جهت فعال سازی  Eset لطفا جهت نصب نسخه های خانگی

که در طول این  Password و User Name شماره سریال خود به نحوه فعال سازی و دریافت

 . آموزش بیان شده ، توجه کامل فرمایید

 . برنامه ، فعال سازی شماره سریال را انجام دهید و سپس برنامه را نصب نماییدلطفا قبل از نصب 

 : مربوطه اجرا نمایید CD ابتدا فایل اجرایی بزنامه را از داخل-1

 

 



 : مراحل نصب را یکی پس از دیگری مطابق تصاویر پی گیری نموده و پیش روید-2

 



 

در نصب به شما این اجازه را می دهد تا وضعیت پارامترهای اضافی  Custom انتخاب کردن گزینه

 Password Protection) ومحافظت از گذرواژه ها (Firewall Rules)مثل قوانین دیوار آتش 

تمامی تنظیمات  Typical را در هنگام نصب برنامه تنظیم فرمایید . در صورت انتخاب کردن (

 . بصورت پیش فرض نصب می شود



 

 I agree را جهت گزینه (Recommended)گزینه پیشنهاد شده  Eset Live Grid پنجرهدر 

to participate in Eset Live Grid  انتخاب نمایید ، تا با استفاده از تکنولوژی ابری ، از حداکثر

 . امنیت بهره مند شوید



 

در  انتخاب گزینه پیشنهادی از آنجایی که برخی برنامه های بصورت بالقوه ، خطر امنیتی ندارند ، با

بصورت خودکار ، آنها را کنترل می کند تا مزاحمت کمتری برای شما ایجاد نماید  esetتصویر باال ، 
. 

فرآیند نصب تکمیل شده و شروع به کپی فایل های مورد نیاز  Install با کلیک بر روی گزینه-3

 : می کند



 

خطا مواجه شدید ، این خطا می تواند به دلیل پاک در صورتیکه در هنگام نصب ) این مرحله ( با 

نشدن آنتی ویروس قبلی باشد ، در این صورت ابتدا ، آنتی ویروس قبلی را پاک نمایید و مراحل 

 . نصب را مجددا طی نمایید



 

وارد مرحله تنظیمات و فعال  Finish در این مرحله نصب پایان یافته و با کلیک بر گزینه -4

 : سازی می شوید



 

نمایان می شود . این پنجره نحوه دسترسی  New Network Detected پس از نصب ، پنجره -5

 Allow سیستم شما به شبکه و روش محافظتی آن را ، تعیین می نماید . لطفا گزینه دوم

Sharing  را انتخاب نمایید : 



 

ه بوده و در دسترسی بگزینه های فوق در نحوه دسترسی سیستم شما در شبکه داخلی محلی موثر 

 . اینترنت تاثیری ندارد

 : نوع دسترسی معرفی می شود 2در اینجا 

1- Strict Protection :  چنانچه مایل نیستید فولدرها و چاپگرهای خود را با کاربران دیگر در

همان شبکه به اشتراک بگذارید و نمی خواهید سیستم شما در این شبکه نمایش داده شود ، این 

 . را انتخاب نمایید . این روش برای کاربران با شبکه ارتباطی بی سیم پیشنهاد می شود گزینه



2-Allow Sharing : چنانچه مایل هستید فولدرها و فایل های روی سیستم خود را با سایر

کاربران این شبکه به اشتراک بگذارید و خواستار این هستید که سیستم شما برای سایر کاربران 

باشد ، این گزینه را انتخاب کنید . این گزینه برای کاربران خانگی و یا شبکه اداری قابل قابل رویت 

 . اعتماد پیشنهاد می شود

که در انتهای همین آموزش نحوه فعال  ) User Name , Password سپس جهت وارد کردن-6

 : گزینه دوم را انتخاب نمایید ( سازی و دریافت آن به تفضیل آمده

 

کلیک  Activate ربری و رمز عبور را در قسمت مربوطه وارد نمایید و بر روی گزینهکد کا-7

 : کنید



 

سپس در صورتیکه مراحل فعال سازی را بدرستی انجام داده باشید برنامه فعال شده و وارد -8

 : صفحه بروزرسانی می شود



 

 


