
 update node eset7مراحل نصب و 

 مراحل زیر را انجام دهید: آنتی ویروس  setupبرای دریافت فایل  -1

 FTP Anti virus ESET  ESET 7 مرکز کامپیوتر وارد سایت دانشگاه شوید

 .را اجرا کنید SETUPو فایل  بیتی آنتی ویروس را انتخاب و دانلود می کنیم 46یا  22ویندوز ورژن   SYSTEM TYPEبا توجه به نوع  -2

 کلیک کنید . NEXTسپس طبق شکل زیر بر روی گزینه  -2

 

 کلید کنید .  NEXTرا تیک بزنید و بر روی گزینه  ACCEPTسپس گزینه  -6

 

 دهید .مرحله بعد را نیز مطابق شکل زیر انجام -5



 

 کلیک کنید .  INSTALLرا انتخاب کنید و بر روی گزینه  ENABLEمطابق شکل زیر گزینه -4

 



 

 کلیک کنید تا مرحله نصب به پایان برسد .  FINISHدر آخر بر روی گزینه -7

 

 را اجرا کنید. ESET NOD32 Antivirusآنتی ویروس STARTاز منوی  -8



 

 

 را کلیک کنید. Active Leterگزینه-9



 

 شوید.  setupوارد منوی  -11

 

 کلیک کنید.  Enter advanced setupبر روی گزینه-11



 

 شوید. computer/HIPSدر مرحله بعد وارد منوی -12

 

 کنید. OKرا برداشته و  Enable Self-defenseدر این قسمت تیک گزینه -12



 

 

 .نمائید restartرا سیستمدر این مرحله پنجره آنتی ویروس را برداشته و  -16 

 در این مرحله بعد از باال آمدن ویندوز مراحل زیر را انجام دهید:-15

  FTP Anti virus ESET ESET 7 مرکز کامپیوتر وارد سایت دانشگاه شوید

Define Update server      Antivirus.reg  اجرا کنید. را 

 را اجرا کنید( Smart Security.regرا نصب کرده باشید باید  Smart Security)الزم به ذکر است چنانچه 

 نمائید.restartمجددا سیستم را  registeryبعد از اجرای فایل -14

 در این مرحله بعد از باال آمدن ویندوز مراحل زیر را انجام دهید: -17

 



 را اجرا کنید. ESET NOD32 Antivirusآنتی ویروس STARTاز منوی  -18

 شوید.  setupوارد منوی  -19

 

 کلیک کنید.  Enter advanced setupبر روی گزینه -21

 

 را انتخاب نمائید. Settingگزینه Updateاز منوی-21



 

 را کلیک نمائید. Editاز پنجره باز شده دکمه -22

 

 نمائید.OKرا کلیک و سپس Addدر پنجره باز شده آدرس زیر را تایپ نموده و سپس کلید -22

http:\\update.sutech.ac.ir\eset_upd 



 

آنتی ویروس  Updateکلیک کرده تا شروع به  Update nowشده و بر روی دکمه  Updateپس از انجام مراحل باال وارد منوی -22

 نماید.

 


