بسمه تعالی
نحوه کار آنتی ویروس دانشگاه
 -1برای اسکن کامپیوتر خود از سمت چپ گزینهی  computer scanرا کلیک کنید ،در قسمت  computer scanچند گزینه برای
اسکن کامپیوتر وجود دارد .با انتخاب گزینهی  Scan your computerتمام قسمتهای مختلف سیستم مورد بررسی قرار میگیرد.
اگر بخواهید فقط یک قسمت خاص مورد اسکن قرار بگیرد از گزینهی  Custom scanاستفاده نمایید .کافیست گزینههای موردنظر خود
را انتخاب کرده و بر روی  Scanکلیک کنید تا مورد بررسی قرار بگیرد.
گزینه  Removable media scanهم برای حافظههای اکسترنال( Flash memoryو  ) ...و هم برای  CD, DVDمورد استفاده
قرار میگیرد.
اگر بخواهید آخرین اسکن را دوباره تکرار نمایید از گزینهی  Repeat last scanکمک بگیرید.

 -2بروزرسانی آنتیویروس
در قسمت  Updateنسخهی آنتیویروس نصب شده و نیز آخرین بروزرسانی آنتیویروس نمایش داده میشود .در صورتیکه Update
شما مطابق با تاریخ روز نیست گزینهی  check for updateرا انتخاب نمایید.

-3قسمت Tools
در قسمت Toolsابزارهای زیادی وجود دارد .
اولین ابزار log fileمی باشد  .گزارش های مربوط به بدافزارهای کشف شده را می توانید در این بخش مشاهده کنید  .البته می توانید
فیلترهایی را نیز روی این گزارشات اعمال کرده و نتایج را به صورت سفارشی شده مشاهده نمایید  .مثال می توانید گزارش های بین یک بازه
زمانی خاص را جدا کرده و مشاهده کنید .
ابزار دوم  Running Processesمی باشد این ابزار هم دقیقا عملکردی مانند  Task Managerویندوز دارد .با این تفاوت که با
قدرت بیشتری عمل کرده و پردازش هایی که مخفی شدهاند را نمایش میدهد .همچنین میزان ریسک هر پردازش نیز در مقابل آن با آیکون
های سبز  ،زرد و یا قرمز نمایش داده می شود.

سومین ابزار  Protection Statisticsاست .از طریق این قسمت می توانید وضعیت کلی تهدیدات و اسپمهایی که در سیستم کشف شدهاند
را مشاهده نمایید.
چهارمین ابزار  Watch activityمی باشد .در این قسمت می توانید فعالیت فایلهای سیستم را مشاهده کنید .البته این قسمت زیاد حالت
امنیتی ندارد و تنها میزان خوانده شدن و نوشتن اطالعات را نمایش می دهد.
ابزار پنجم  Network Connectionsمیباشد .کارکرد این قسمت نیز از نامش پیداست .در این قسمت می توانید اتصاالت شبکهای که
در کامپیوتر شما در جریان میباشند را مشاهده نمایید  .همچنین میتوانید تنظیمات خود را نیز روی هر اتصال اعمال کنید.
ششمین ابزار ESET Syslnspectorاست .این ابزار در واقع با سیستم عامل شما یکپارچه شده و شروع به رصد فعالیتهای سیستم خواهد
کرد .مثال پردازشهای جاری سیستم ،محتوای ریجیستری ویندوز ،آیتمهای موجود در استارت آپ و اتصاالت شبکهای رصد خواهند شد.
بنابراین اگر فعالیت مشکوکی در سیستم صورت گیرد ،این بخش میتواند به شما هشدارهای الزم را بدهد و یا در کشف تهدید به شما کمک
کند.
 Schedulerیکی دیگر از ابزارها می باشد که میتوانید آنتی ویروس را طوری تنظیم کنید که هنگامیکه سیستم روشن می شود ،پارتیشن
ها را مورد بررسی قرار بدهد.

-4در قسمت  Help and supportمیتوانید مدت اعتبار آنتیویروس و شمارهی نسخهی آن را مشاهده کنید.

