
 
Compatible with 

Windows 32-bit and 64-bit.  
  

  .طراحی شده است غیرقانونی می باشد IranSetup.comو ویرایش این فایل که توسط  هرگونه کپی برداري

 .توضیح داده شده است  ESET Smart Securityآنتی ویروسآفالین  Update ي در این راهنما ، نحوه

ي حـاوي فایـل هـاي     یـا پوشـه   Server، مکانی براي تعریف آدرس  ها نسخه این در. یکسان می باشد 7و  6هاي  نسخهدر  Offlineنحوه به روز رسانی 
Update اما . جود نداردوIranSetup هر کجاي توضیحات ، . ، ترفندي براي رفع این مشکل به شما آموزش می دهدRestart الزم بود ، حتماً انجام دهید. 

  .صورت بگیرد Restartغیرفعال گردد و سپس  HIPSضروري است که ،  شروعبراي 
  :)یکسان است 7و  6هاي  در نسخه( HIPS کردنِ غیرفعال

را بفشـارید تـا    Keyboardروي  F5، دقیقاً مانند تصاویر زیر عمل کنید ؛ بدین شکل که ابتدا آنتی ویروس را باز کنیـد و دکمـه    HIPSکردنِ  براي غیرفعال
  .ي زیر نمایان شود پنجره

  .هاي آن باز شود کلیک کنید تا زیرشاخه Computerکنار  )+(در سمت چپ ، بر روي عالمت مثبت  -1
  .یکبار کلیک نمائید HIPSسپس بر روي خود عبارت   -2
  ).ترتیب مهم است(را غیرفعال کنید  Enable HIPSو سپس تیکEnable Self-defense  ابتدا تیک . آنگاه به سمت راست مراجعه کنید  -3
 

 

  



  :نمائید Restartحتماً کامپیوتر خود را تأیید کنید و  OKي تنظیمات را با  اکنون پنجره. در نهایت باید به شکل زیر ، هر دو تیک مورد نظر غیرفعال شده باشند

  

  :پس از ورود مجدد به ویندوز
و از کنید ، سپس راسـت کلیـک    Select هر چه که بود. در باالي این پنجره ، آدرس پوشه نوشته شده است. را باز کنید Updateي حاوي فایل هاي  پوشه

  :باشدآدرس پوشه شما متفاوت از آدرس زیر ممکن است ال هستند و مث، یک توجه کنید که تصاویر زیر . بگیرید Copy درسآ

  
  

که به ترتیب با هر دوي آنهـا کـار    داده شده استقرار در اختیار شما  Original Serversو  Offline Addressدو فایل با نام هاي  Update ي پوشههمراه 
  :را انتخاب نمائید Edit، راست کلیک کنید و گزینه  Offline Addressبر روي فایل  .خواهید کرد

  

 
  :قرار دارد "SALAM"ي  در سه قسمت ، واژههمانطور که مالحظه می فرمائید . باز می شود و حاوي دستورهایی است Notepadي  این فایل در پنجره



  
کـه در ابتـدا و   توجه کنیـد  جایگزین کنید و  SALAMي  کرده بودید ، در هر سه قسمت به جاي واژه Copyکه را  Updateهاي  ي حاويِ فایل آدرس پوشه

 بدین شکل. قرار داشته باشد و اشتباهاً حذف نشده باشد "انتهاي آدرس ، نماد:  

  
براي مثال اگر آدرس . قرار دارد ، یکی دیگر نیز در کنار آن قرار دهید Back Slashاکنون ویرایش نهایی را انجام می دهید ؛ در هر سه مکان ، هر جا عالمت 

  :ویرایش کنید 2است ، آن را مانند شکل  1به شکل 
1- "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\7897" 
2- "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\7897" 

 



  :تأیید کنید OKو  Yesفایل را اجرا کنید و با  .پنجره را ببندیدکنید و این  Saveحاال 

  
  :نمائید Updateاکنون می توانید آنتی ویروس را 

  

  
  

اي که بر روي سیستمِ  در اختیار شما قرار داده شده است را ، با توجه به نسخه Original Serversپایان یافت ، فایل دیگري که با نام  Updateپس از آنکه 
  .تأیید کنید OKو  Yesاجرا نمائید و با ) 7یا نسخه  6نسخه (خود نصب دارید 

  



  
  

  

  

  .تست شده است Bit-64و  Bit-32بر روي انواع ویندوزهاي   ESET Smart Securityاین نسخه از آنتی ویروس
  .شویدلطفاً پیش از نصب هر آنتی ویروسی ، از سالم بودن ویندوز خود مطمئن 

 
  www.IranSetup.com 


