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 مقدمه

 ، eScan Total Security Suite with Anti-Theftهای کلیدی نسخه قابلیتبا هدف معرفی  راهنمااین 

 فراهم آوردن جهت مفید و کاربردی در مورد منوهای برنامه ، ارائه اطالعاتبا رابط کاربریآشنایی 

  شده است.دوین تهیه و ت ،eScanآنتی ویروس  کاربران به پشتیبانی مؤثر

 eScan TSS  های کلیدیقابلیت

 گرافیکی جدیدابط ر 

  امنیت شبکهeScan (ESN) اطالعات گیریانبپشتی و (eBackup) 

 شناسایی هوشمند بدافزارها 

 فیشینگ(های صیادی فیلتر پویا جهت مقابله با حمله( 

 پیشگیری از آلودگی بدافزاری USB 

  حالت نجات( بدون استفاده ازUSB/CD) 

 حذف ایمن 

 حفاظت از هویت برخط 

 سرقت  ضد(Anti-Theft) 

 سازی دیسک سختیکپارچه 

 رجیستری مدیریت 

  افزونه مرورگرeScan گردی امنجهت وب 

  عملیاتیقابلیت تغییر زبان در محیط کاربری با استفاده از کلیدهای 
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 حداقل سیستم مورد نیاز

 هایویندوزنیاز:  سیستم عامل مورد 

 8.1/8/7/Vista/XP Service Pack 2 or higher/2000 Professional 10/ 

 بیتی( 64بیتی و  32های )تمامی نسخه

 گابایتگی 1: پیشنهادی دیسک سخت )هارد( فضای  (1 GB)  

 CPU گیگاهرتز  1: پیشنهادی(1 GHz) 

  :گیگابایت 1فضای حافظه پیشنهادی  (1 GB)   

 راحل نصبم

  با استفاده از یابا استفاده از دانلود فایل نصبی از طریق اینترنت و  TSS eScanمراحل نصب 
CD-ROM  با عنواننصب اجرایی یا یکسان است. فایل twn2k3ek.exe باشد. می 

 الیسنسنامه نصب و قبول توافق پوشهانتخاب  - مرحله اول

، نماییدکرده و محل نصب را مشخص کلیک   Browseروی بر و یا  نماییدمحل نصب را تایپ  پوشه
 ؛ اکنونکلیک کنید  Installروی  بر و در مرحله بعد (I accept the agreement)روی بر سپس 

 گردد.می آغاز eScanنصب آنتی ویروس 

 توجه:

 فرض مسیر نصب پیش 

  Program Files\eScan\[Disk Drive] بیتی: 32های رایانهبرای 
 Program Files (x86)\eScan\[Disk Drive]  :بیتی 64های رایانهبرای  

 دلخواهتان برای فرض زبان سیستم عامل انگلیسی نباشد از شما درباره زبان اگر پیش
 .کندمی پرسش ،نصب
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 eScanنصب  - مرحله دوم

ها و شود. این ابزار ویروساجرا می "eScan ،"eScan Anti-Virus Toolkitهنگام نصب
 .نمایدو حذف می ما پویشش رایانهروی افزارها را بر جاسوس

 مراحل نصب  تکمیل - مرحله سوم

افزار و بسته شدن پنجره نصب، نرم Finishروی دکمه بر بعد از کامل شدن تمام مراحل با کلیک 
eScan  شما نصب شده است رایانهروی بر. 

رخ  زمانیدر  حالت شود، اینسیستم ظاهر می Rebootیک گزینه برای  eScanاز نصب  پس :توجه
 داده باشد.  Rebootدر تنظیمات، درخواست  eScanکه فایروال  دهدمی

 ابط گرافیکی کاربرر

توانید بین . شما میهاستماژولترین قسمت، داشبورد است که شامل خالصه اطالعات مهم
زبانی به  برای سوئیچ از Shift+F12 دادن کلیدهایافزارتان سوئیچ کنید. با فشارها در نرمزبان

  .ای سوئیچ از زبان انگلیسی به زبان مورد نظربر Shift + F5دادن کلیدهای فشاربا انگلیسی و 

  است: فراهم نمودهزیر را ماژول  9دسترسی به  TSSبرای  eScan ها :ماژول

 File Anti-Virus:  های موجود در پوشهها و را برای فایلاین ماژول حفاظتی بالدرنگ
 .کندشما فراهم می رایانه

 Mail Anti-Virus:  در صندوق ورودی های آلوده ها و پیوستفایل دریافتاین ماژول از
(Inbox) که از طریق  آلودگی به بدافزارهارایانه شما از . بنابراین نمایدمی جلوگیری
  ماند.، مصون میشوندمنتشر میها( )ایمیلا هرایانامه

 Anti-Spam: س کلمات ها را بر اسااسپمها یا هرزنامهکند تا ا کمک میاین ماژول به شم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              شوند، فیلتر نمایید.ر میظاه و یا عباراتی که در رایانامه

 Firewall: ورودی و خروجی شبکه را پایش  هایفیکاین ماژول طراحی شده تا تمامی ترا
 د.نمایمبتنی بر شبکه حفاظت می هایانواع حمله در برابر را شما بنابراین رایانه ،نماید
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 Cloud Protection:  تکنولوژی امنیت شبکهeScan جدید را با  مبتنی بر ابر، تهدیدهای
کند و برای مسدود می، شناسایی و ، پایشمنتشر شوند کهسریع قبل از این واکنش
 نماید.حفاظت جامعی فراهم می سامانه

 :Web Protection ر مرورگر وب د غیراخالقیآمیز و این ماژول از نمایش محتویات توهین
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              آورد.عمل میبهجلوگیری 

 Endpoint Security : ها و دستگاهکند تا سیستم خود را از کمک میاین ماژول به شما
 ظت نموده وافمح CD/DVDکم و ، وبSD حافظه ، کارتUSBآلوده مانند تجهیزات 

 یق لیست سیاه و سفید، کنترل نمایید.های مختلف را از طردسترسی به برنامه

 Privacy Control: گردیوب ، تاریخچهاطالعات موقتکند تا این ماژول به شما کمک می ،
بر های موقت فایلکه ممکن است در  را های مرورگر خود و سایر اطالعات شخصیکوکی

 حذف نمایید. ،باشد روی سیستم شما ذخیره شده

 Identity Protection: کارت اطالعات شخصی مهم از قبیل شماره تواند ازمی این ماژول 
. به فاظت نمایدح های برخط )آنالین(سرویس در بستر و ... (عبور کلمهگذرواژه )، اعتباری

در ارسال اطالعات حفاظت شده به  نیت بداندیشانه و مشکوکمحض تشخیص هرگونه 
انتقال به فرآیند  ،یا یک پیام فوری جعلی از طریق رایانامه اینترنت یا به یک صفحه وب

 شود.می مسدودصورت خودکار 

 های جدید:قابلیت

 توانید از تنظیمات پیکربندی در شما میتنظیمات:  از گرفتن خروجی/  درجeScan   خروجی
شود، میبرنامه نصب می هنگامی که درایو فرمت شده و مجدداًاین تنظیمات  بگیرید.

دیگری  رایانهید این تنظیمات را از هر توانشما میسازی شود. تواند به طور خودکار پیاده
 سازی نمایید.پیاده ؛نصب شده  eScanکه در آن 

 سازی درایو دلخواه با استفاده از این گزینه در یکپارچهسخت:  دیسک سازییکپارچه
eScan باشد.پذیر میامکان 

 رجیستری با استفاده از این  محتوای سازی و مدیریت، پاکبررسیرجیستری:  مدیریت
 باشد.پذیر میامکان eScanگزینه در 

  ایمن با حذف: ایمنحذف eScanها را  بدون ها و پوشهتواند به طور دائم فایل، کاربر می
به حفظ حریم در نتیجه  ،حذف نمایدهای شخص ثالث از طریق برنامه ،از بازیابی نگرانی

 شود.می کمک خصوصی کاربر
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 افزارهای پذیری نرمآسیب یبررساز عملکردهای این قابلیت،  :پذیریآسیب گرپویش
با هر نوع ضعفی که توسط مهاجم برای بدست آوردن اطالعات  رایانه رویبر نصب شده 
شما  قابلیت؛با استفاده از این  توان نام برد.گیرد؛ میبردای قرار میمورد بهرهذخیره شده 

به روز با همان نسخه تر افزارهای ذکر شده را با امنیت بیشنرم توانیدبه راحتی می
 نمایید.رسانی 

 های از تمام ماژول هایی جامعنید گزارشتواا میاز این گزینه شمبا استفاده : هاگزارش
eScan  .های تمام گزارشات در فرمتمشاهده کنیدPDF  HTML,  وCSV   به دلخواه شما

 باشند.قابل ارائه می

 گردی امن وبeScan  :نصب با Total Security for Windows گردی امنوب eScan  به
, Internet Explorer)طور خودکار به عنوان یک افزونه در مرورگرهای اینترنت شما 

Mozilla Firefox ,Google Chrome )سایت و یا اعتبار وب این افزونه شود.نصب می
 کند.موجود در یک صفحه وب را بررسی میلینک 

 دهند:می ها را نشانلینک اعتبار سطح شده زیر تعریف پیش از هاینآیک

  امن  –سبز    

 نسبتاً امن  –زرد     

 ناامن  – قرمز   

 وضعیت نامعلوم – خاکستری  

 :وجود دارد نیز در گوشه سمت چپ پایین صفحه شما دو گزینه دیگر های دیگر:گزینه

 Scan: های برنامهپویش، پیکربندی پویشهای کند تا ویژگیاین گزینه به شما کمک می
  باشد. پذیرامکانهای مبتنی بر تقاضا برایتان ی پویشاجرا ریزی شده و یا

 Update: گرچه برای نماییدروز رسانی را دریافت های بهکند تا فایلاین گزینه کمک می .
 که سیستم شما به اینترنت متصل باشد. روز رسانی نیاز داریدآخرین دریافت به
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های زیر را توانید لینکپایین صفحه شما میگوشه سمت راست در  با دسترسی سریع: یهالینک 
 ، مشاهده نمایید.که قابلیت دسترسی سریع دارند

 :کند تا سیستم خود را در حالت نجات اجرا کنید. از این گزینه به شما کمک می حالت نجات
 سازیپاکاین حالت زمانی که آلودگی در حافظه باشد و یا آنتی ویروس و دیگر ابزارهای 

 گونهشود . حالت نجات نیاز به هیچد، استفاده مینها نباشآن حذفکدهای مخرب قادر به 

USB و یا CD/DVD .ندارد 

 از راه دور پشتیبانی eScan: کند تا از طریق ارتباط از راه دور این گزینه به شما کمک می
 و یا راهنمای محصول دردسترس شما قرار گیرد.  نمایید جهت رفع مشکالت اقدام

 ( رمز عبورگذرواژه): را برای  یت کاربریمدیر گذرواژهکند تا کمک می این ویژگی به شما
  تغییر دهید.  eScan برنامه

 :کند تا الیسنس را ثبت و فعال نماییداین گزینه کمک می اطالعات الیسنس. 

 :در دیسک  نجات نتی ویروس از قبیل ایجاد ابزارهای آکند تا این گزینه کمک می ابزارها
 آخرین ، حالت حفاظت امن، دانلودHotfix (eScan) نسخه، دانلود آخرین ISOفایل قالب 
 غیره در دسترس شما قرار گیرد. و Hotfix (Microsoft Windows OS) نسخه

 جامع مرتبط با تمام  هایدهد که گزارشین گزینه به شما این امکان را میا ها:گزارش
 ایجاد و مالحظه نمایید.های متنوع در فرمتها را ماژول

 الیسنس درج

eScan از  .در سیستم درج نماییددهد که در یک زمان تنها دو الیسنس این امکان را به شما می
 صورت و تا زمانیدر غیر این، زیرا حداقل یک الیسنس را فعال کنید باشیداین رو شما ملزم می

 کنید. اضافه ،تریهای بیشید الیسنستوان، نمیایدکه شما یک الیسنس را فعال نکرده

 : توجه

  بین حروف  شوید که هیچ فضای خالی مطمئن ،کنیدکلید الیسنس را وارد میلطفاً زمانی که
 ل:امث ، به عنوانباشدنمی

                 ABCD-EFGH-ABCD-EFGH-ABCD-EFGH-ABCD-EF 



 

 

 

  9-صفحه

 

  شود و در مواردی که هر می ، پیغام هشداری ظاهرالیسنس نامعتبری را وارد کنیداگر شما
 در نهایت اما ،پذیردمیاه تایپ شود در وهله اول از قلم بیفتد و یا اشتبکاراکترها یک از 

شود؛ در میارائه  ،"موجود نیست کلید در پایگاه داده"پیغام خطایی مبنی بر این که 
 تماس حاصل نمایید. سبا پشتیبانی آنتی ویروصورت بروز این مشکل 

 سازی الیسنسفعال

نام را اکنون کنید با این مضمون که ثبتدریافت می سنس معتبر، شما یک پیامیک الی پس از درج
. شما دو گزینه زیر را که شما نیاز دارید الیسنس را فعال کنیددهید یا بعداً، برای اینانجام می

 :رو داریدپیش سازی برای فعال

 برخط سازیشما باید به منظور فعال :انجام شودسازی فعال برخطخواهم من می eScan  به
شدن  Failکه به اینترنت متصل نباشید پیغامی مبنی بر اینترنت متصل باشید. در صورتی

 Onlineدرپنجره  Noروی گزینه بر شود که در آن اگر ظاهر می برخط سازیعملیات فعال

Activation  کلیک کنید، یک فایلOnlineRegister.txt شودبا جزئیات ثبت نام نمایان می. 
ارسال کنید.  register@escanav.com نشانیرا به  OnlineRegister.txtشما باید فایل 

خواهید دریافت  ،ایدکه مشخص کرده ایرایانامهسازی در یک کد فعالدر این صورت، 
 نمود.

 

 کد فعال درج کنید تنها فیلدما روی این گزینه کلیک میوقتی ش :سازی دارممن کد فعال
تایپ یا کپی  سازی راکد فعال Enter Activation Codeمشخص است. در فیلد  سازی
 بود.خواهد  و قابل استفاده برای شما فعال آسانیبه  eScanمحصول ، از این طریق ،کنید

 

 

 

 

 

mailto:register@escanav.com
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، 5، طبقـه 5متـری مطهـری، پـالک  20، خیابان پیامبر مرکزی،حکیم غرب تهران، تهران: دفتر فروش
 18واحد 

 021 -44955567 تلفن:

 av.ir-Sales@escan :واحد فروش

  av.ir-Support@escan: واحد پشتیبانی
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