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 مقدمه

آشنایی  ، eScan Anti-Virus with Cloud Securityهای کلیدی نسخه قابلیتبا هدف معرفی  راهنمااین 

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

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

 eScan AV  های کلیدیقابلیت

 گرافیکی جدیدابط ر 

  امنیت شبکهeScan (ESN)  

 شناسایی هوشمند بدافزارها 

 پیشگیری از آلودگی بدافزاری USB 

  حالت نجات( بدون استفاده ازUSB/CD) 

 در محیط کاربری با استفاده از کلیدهای عملیاتی قابلیت تغییر زبان 

 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)   



 

 

 

  4-صفحه

 

 راحل نصبم

  با استفاده از یابا استفاده از دانلود فایل نصبی از طریق اینترنت و  AV eScanمراحل نصب 
CD-ROM  با عنواننصب اجرایی یا یکسان است. فایل awn2k3ek.exe   باشد. می 

 نامه الیسنستوافق پذیرشنصب و  پوشهانتخاب  - مرحله اول

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

 گردد.می آغاز eScanویروس نصب آنتی

 توجه:

 فرض مسیر نصب پیش 

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

 دلخواهتان برای از شما درباره زبان  ،فرض زبان سیستم عامل انگلیسی نباشداگر پیش
 .کندمی پرسش ،نصب

 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
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 ابط گرافیکی کاربرر

توانید بین شما می .هاستماژولترین 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  5دسترسی به  AVبرای  eScan ها :ماژول

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

 Mail Anti-Virus:  در صندوق ورودی های آلوده ها و پیوستفایل دریافتاین ماژول از
(Inbox) که از طریق  بدافزارهاآلودگی به رایانه 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

 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

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

 Scan:  های برنامهپویش، پیکربندی پویشهای کند تا ویژگیگزینه به شما کمک میاین
  باشد. پذیرامکانهای مبتنی بر تقاضا برایتان ی پویشریزی شده و یا اجرا

 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

های زیر را توانید لینکگوشه سمت راست پایین صفحه شما میدر  با دسترسی سریع: یهالینک 
 ، مشاهده نمایید.که قابلیت دسترسی سریع دارند



 

 

 

  6-صفحه

 

 :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 کند تا ابزارهای آاین گزینه کمک می ابزارها
 آخرین ، حالت حفاظت امن، دانلودHotfix (eScan) نسخه، دانلود آخرین ISOفایل قالب 
 دسترس شما قرار گیرد. غیره در 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 

  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. با پشتیبانی آنتی ویروسصورت بروز این مشکل 
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 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 کنیدیا بعداً، برای این دهیدانجام می

 :پیش رو داریدسازی 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
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