
 بسمه تعالی
 دانشگاه نحوه کار آنتی ویروس

چند گزینه برای   computer scanکلیک کنید، در قسمت را   computer scanی برای اسکن کامپیوتر خود از سمت چپ گزینه -1
 گیرد.تمام قسمتهای مختلف سیستم مورد بررسی قرار می Scan your computerی اسکن کامپیوتر وجود دارد. با انتخاب گزینه

های موردنظر خود استفاده نمایید. کافیست گزینه Custom scanی فقط یک قسمت خاص مورد اسکن قرار بگیرد از گزینهاگر بخواهید 
 کلیک کنید تا مورد بررسی قرار بگیرد.  Scanرا انتخاب کرده و بر روی 

مورد استفاده  CD, DVDو هم برای  و ... ( Flash memoryهای اکسترنال)هم برای حافظه Removable media scanگزینه 
 گیرد. قرار می

 کمک بگیرید. Repeat last scanی اگر بخواهید آخرین اسکن را دوباره تکرار نمایید از گزینه

 
 

 

 

 



 ویروسبروزرسانی آنتی -2

 Updateد. در صورتیکه شوویروس نمایش داده میویروس نصب شده و نیز آخرین بروزرسانی آنتیی آنتینسخه  Updateدر قسمت 
 را انتخاب نمایید.  check for updateی شما مطابق با تاریخ روز نیست گزینه

 

 
 

 Toolsقسمت -3
 ابزارهای زیادی وجود دارد .  Toolsدر قسمت

البته می توانید  ش مشاهده کنید .بخمی باشد . گزارش های مربوط به بدافزارهای کشف شده را می توانید در این log file اولین ابزار
یید . مثال می توانید گزارش های بین یک بازه نمارهایی را نیز روی این گزارشات اعمال کرده و نتایج را به صورت سفارشی شده مشاهده تفیل

 . زمانی خاص را جدا کرده و مشاهده کنید
ویندوز دارد. با این تفاوت که با   Task  Manager می باشد این ابزار هم دقیقا عملکردی مانند Running Processes  ابزار دوم
چنین میزان ریسک هر پردازش نیز در مقابل آن با آیکون هم دهد.مییش نمااند را فی شدهخمری عمل کرده و پردازش هایی که تقدرت بیش

 .ایش داده می شودنمهای سبز ، زرد و یا قرمز 



 
 

اند هایی که در سیستم کشف شدهدیدات و اسپمهطریق این قسمت می توانید وضعیت کلی تاست. از Protection Statistics    سومین ابزار
 .ییدنمارا مشاهده 

البته این قسمت زیاد حالت  .های سیستم را مشاهده کنیدمی باشد. در این قسمت می توانید فعالیت فایل Watch activity چهارمین ابزار
 .ایش می دهدنمعات را الاط نامنیتی ندارد و تنها میزان خوانده شدن و نوشت

ای که ت شبکهاالباشد. کارکرد این قسمت نیز از نامش پیداست. در این قسمت می توانید اتصمی Network Connections  ابزار پنجم
 توانید تنظیمات خود را نیز روی هر اتصال اعمال کنید. چنین میهمیید . نماباشند را مشاهده جریان میا در مدر کامپیوتر ش

های سیستم خواهد کپارچه شده و شروع به رصد فعالیتا یم. این ابزار در واقع با سیستم عامل شاستESET Syslnspector  ششمین ابزار
ای رصد خواهند شد. شبکهت االهای موجود در استارت آپ و اتصم، آیتویندوزی رتجیسیحتوای رم ،جاری سیستمهای . مثال پردازشکرد

ا کمک مدید به شهزم را بدهد و یا در کشف تالا هشدارهای متواند به شمی شخب، این گیردبنابراین اگر فعالیت مشکوکی در سیستم صورت 
 کند. 

Scheduler  روس را طوری تنظیم کنید که هنگامیکه سیستم روشن می شود، پارتیشن توانید آنتی ویاز ابزارها می باشد که میدیگر کی ی
 .ها را مورد بررسی قرار بدهد

 
 
 



 ی آن را مشاهده کنید.ی نسخهویروس و شمارهتوانید مدت اعتبار آنتیمی Help and supportدر قسمت -4

 
 

 


