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 01نسخه -ویروس کاسپرسکینصب آنتیمراحل 

 را کنار بگذارید: یپ کسیااستفاده نمایيد و ویندوز  7ویندوز از شود حداقل توصيه می .0

 را قطع نمایيد. (VPN)اتصال خود از اینترنت .2

 غيرفعال نمایيد.فایروال سيستم خود را  .0

 ( را از روی سيستم خود حذف نمایيد.1یا  6ویروس و یا نسخه قدیمی کاسپرسکی )نسخه آنتی .9

5. Net Agent 0نسخه قبلی را نيز حذف نمایيد . 

 دریافت و نصب نمایيد.  ftp.uok.ac.irویروس را از آدرس آخرین نسخه آنتی .6

 تغيير دهيد.متناسب با نام خود و دانشکده مربوطه ( خود را Computer Name) نام کامپيوتر .7

1. IP  وComputer Name  سيستم خود را به آدرسantivirus@uok.ac.ir .ایميل نمایيد 

بروز مشکل از  در صورتو  سيستم شما فعال خواهد شد کارشناس مربوطه،پس از احراز هویت سيستم توسط  .4

 .طریق ایميل به شما اطالع داده خواهد شد

  

                                                                        
 ویروس استویروس شما با سرور آنتیبرنامه ارتباط آنتی 1

ftp://ftp.uok.ac.ir/
mailto:antiVirus@uok.ac.ir
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 فایروال ویندوز نمودنغیرفعال 

 نمایيد: را اجرا  Windows Firewallاز کنترل پنل 

 
 فرض ویندوز را غيرفعال نمایيد:سپس فایروال پيش
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 ویروسراهنمای دریافت و نصب آنتی

 مرحله اول:

 
 مرحله دوم:

 را وارد نمایيد:ید نام کاربری و رمز عبور مربوطه مرحله  بادر این 

 
 مرحله سوم:

 بروید: Antivirus\(New Version KasperSky)_به پوشه 
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 :مرحله چهارم

 ( سيستم خود یکی از دو نسخه را به روی سيستم خود کپی نمایيد.RAM)حافظه داخلی متناسب با 

 
 

 

 گیگ 2 های با رم کمتر ازبرای سیستم

 

 

 گیگ 2و بیش از  2های با رم برای سیستم
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 مرحله پنجم

 دوبل کليک نمایيد: Setupپس از اتمام کپی بر روی 

 
 کليک نمایيد. Start installationبر روی 

 
 منتظر بمانيد تا تمام مراحل نصب به پایان برسد.

 
 .گرددیمو پنجره زیر ظاهر  شدهنصب کامالًویروس در پایان این قسمت آنتی 

  تماس بگيرید.( حوزه خوددانشکده یا  کارشناس مربوط بهدر صورت بروز مشکل در این قسمت با 
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 (Computer Nameراهنمای تغییر نام کامپیوتر )

 باید یکی از عناوین زیر باشد: نام دانشکده یا حوزه

 Name محل کار

 Sci دانشکده علوم

 Eng دانشکده مهندسی

 Hum دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 Lit های خارجیادبيات فارسی و زبان دانشکده

 Agri دانشکده کشاورزی

 Art دانشکده هنر و معماری

 NRes دانشکده منابع طبيعی

 Lib کتابخانه مرکزی

 UOK و پشتيبانی های اداریسازمان مرکزی و سایر حوزه

 مثال:

Computer Name  دانشکدهنام فرد و 

Eng-OAhmadi  دانشکده مهندسی- احمدیاميد 

 توجه: 

Computer Name  استفاده نکنيد.«  / @ , . “ *» و از کاراکترهای  نباشدکاراکتر  05بيش از 

Computer Name .در درون شبکه دانشگاه تکراری نباشد و به صورت یکتا تعریف شود 
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 XPدر ویندوز کامپیوتر  فرایند تغییر نام

 کليک کنيد. Propertiesکليک راست نمایيد. سپس بر روی  My Computerبر روی  .0

برای تغيير نام  Changeکليک کنيد. سپس بر روی کليد  Computer Nameبر روی تب  ظاهرشدهدر پنجره  .2

 کامپيوتر کليک کنيد.

 

 کنيد. OKو  نام جدید را وارد نمایيد« Computer Name Changes»با عنوان  ظاهرشدهدر پنجره  .0

 
 یستارتاز شما درخواست ر يستمس يدکن يککل OK یبر رو يزپنجره ن یندر ا شویدمی یتهدا یحال به پنجره قبل .9

 شود. یستارتبه صورت خودکار ر يستمتا س یيدنما يککل تأیيد ینهگز یبر رو کندیم

Eng-OAhmadi 

 

Eng 
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 : 8 و7 در ویندوز فرایند تغییر نام کامپیوتر 

 کليک نمایيد. Propertiesکليک راست و سپس روی  Computerبر روی  .0

 
 کليک نمایيد. Change Settingبر روی  ظاهرشدهدر پنجره  .2

 
 برای تغيير نام کامپيوتر کليک کنيد. Changeبر روی کليد  ظاهرشدهدر پنجره  .0
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 کنيد. OKنام جدید را وارد نمایيد و   «Computer Name/Domain Changes» با عنوان بعددر پنجره  .9

 
  کليک نمایيد تا سيستم ریستارت شود. تأیيدگزینه  خواهد نمودسيستم از شما درخواست ریستارت  نمودن OK با .5

Eng-OAhmadi 

 

Eng 
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 در انواع مختلف ویندوز IPراهنمای استخراج 

 ه کنيم. با گرفتن کليدهای را باز می Runابتدا پنجره  .0

 کليک نمایيد OKکنيم سپس را درون کادر تایپ می cmd فرمانحال  .2

 
 مشابه شکل زیر بازخواهد شد. ایپنجره .0

 
 را فشار دهيد. Enterرا تایپ نموده و در انتها کليد  ipconfigحال عبارت  .9

 سيستم خود را مشاهده نمایيد. IP توانيدمیاست  شدهمشخص قرمزرنگدر قسمتی که با کادر  .5

 
 باشد، یعنی دو قسمت اول مشترک است.می ***.***.172.16به صورت   هایپیآتمام توجه داشته باشيد 
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 (Update)ویروسآنتی روزرسانیبهراهنمای 

 کليک نمایيد: Tasks یزبانه روی و ویروس را باز نمایيدویروس ابتدا آنتیدستی آنتی یروزرسانبهبرای 

 ویروس نمایيد.اقدام به آپدیت کردن آنتی Start Updateو سپس بر روی  Updateبا کليک بر روی 
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 مشکالت احتمالی

 های ویندوز آید که در برخی از نسخهبه ندرت پيش میXP  دارای رم کمتر از دو گيگ( با استفاده از فایل موجود برای(

را نصب نموده و  6ویروس ورژن ، نصب به درستی صورت نگيرد در این صورت ابتدا باید آنتی6ویروس نسخه نصب آنتی

 نمود. 01نسخه  Agentبعد از آن اقدام به نصب 

  کامل از روی سيستم خود  طوربهير از کاسپرسکی( را به دیگر )غ یهاروسیویآنتدر مواردی نيز ممکن است نتوانيم

 نصب نمایيم. مجدداًحذف نمایيم، که در این مورد شاید مجبور شویم ویندوز خود را 

 هایی که بر روی سيستمAgent کند.به درستی کار نمی ویروسآنتینباشد  01نسخه  هاآن 

  ویندوز ویروسآنتی 01موردنياز برای نصب نسخه  عاملستميسحداقل ،XP-SP3  ( 0)ویندوز اکس پی سرویس پک

 باشد.می

  در برخی مواردWeb Antivirus  برای برطرف نمودن این مشکل ابتدا اقدام به  شودینمی درست اجرا سازفعالبعد از

ب مجدد نص حلراهکه با این کار مشکل حل نشد، تنها  یو سپس نصب مجدد نمایيد، در صورت شدهنصبحذف نسخه 

 است. روسیویآنتویندوز و سپس نصب 

 حتماً از  اندبودهنصب بر روی سيستم  آویرا و یا آواست ویروسآنتیکاسپرکسی،  روسیویآنتب قبل از نص کهیدرصورت

ها ای از موارد با حذف عادی آنها نمایيد چرا که در پارهمخصوص خودشان اقدام به حذف آن Removal Toolطریق 

 کاسپرسکی وجود نخواهد داشت. صحيح و امکان نصب گردندینمبه درستی از روی سيستم حذف 

 

 :یادآوری 

 ارسال نمایيد. Antivirus@uok.ac.irبه آدرس  نهيزملطفاً نظرات، پيشنهادات، مشکالت و راهکارهای خود را در این 

 

 با تشکر از همراهی شما

mailto:Antivirus@uok.ac.ir

