آموزش فعال سازی و تنظیمات سرور آپدیت

در اتتذا شوا ًیاز داریذ کِ آًتی ٍیرٍس خَد را فعال کٌیذ .اگرآًتی ٍیرٍس شوا فعال است ًیازی تِ ایي کار
ًذاردی ٍ فقط تٌظیوات هرتَط تِ سرٍر را اًجام دّیذ.
فعال سازی توسط تنظیمات ریجستری
در ایي رٍش تا تٌظیوات ریجستری تغیراتی ایجذا خَاّین کرد تا ها ّوراُ تاشیذ ٍ هراحل را تِ ترتیة اًجام
دّیذ.
.1

ٍارد طفحِ اطلی آًتی ٍیرٍس شذُ ٍ  F5را تسًیذ .

تررٍی Computerدٍتار کلیک کٌیذ ٍگسیٌِ  HIPSرا اًتخاب کٌیذ ٍ در سوت راست تایذ تیک
.2
گسیٌِ  ٍ Enable Self-defenseگسیٌِ  Enable HIPSرا ترداریذ .

.3

هطاتق رٍش قثل ٍارد  Safe Modeشَیذ .

.  را درٍى کادر هرتَطِ ًَشتِ ٍ ترًاهِ را اجرا کٌیذregedit ٍ  را اجرا کٌیذRun ِدر ایي هرحل

.4

(Win+R)

 سپس تِ کلیذ ریجستری زیر ترٍیذ.1
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ESET/ESET Security/CurrentVersion/Info

.2

هقذار  PackageFeaturesرا در سوت راست هطاتق ًسخِ آًتی ٍیرٍس خَد تغییر دّیذ .



در ٍرشى  ۵هقذار را رٍی  ۱تٌظین کٌیذ.



در ٍرشى ً ۶سخِ  Smart Securityعذد  ۵۳را تِ  ۵۱تغییر دّیذ.




در ٍرشى ً ۶سخِ  Antivirusعذد  ۲۲را تِ  ۲۰تغییر دّیذ.

در ٍرشى ً ۷سخِ  Smart Securityعذد  ۵۳را تِ  ۵۴تغییر دّیذ.



در ٍرشى ً ۷سخِ  Antivirusعذد  ۲۲را تِ  ۲۴تغییر دّیذ.



در ٍرشى ً ۸سخِ  Smart Securityعذد  ۵۳را تِ  ۵۴تغییر دّیذ.
در ٍرشى ً ۸سخِ  Antivirusعذد  ۲۲را تِ  ۲۴تغییر دّیذ.



در پایاى سپس  OKرا تسًیذ ٍ سیستن خَد را ریستارت کٌیذ هشاّذُ هیکٌیذ کِ آپذیت
است.

آًالیي فعال شذُ

اکنون برای تنظیم سرور سایت ما برای اپدیت از تنظیمات زیر استفاده کنید.

در اتتذا ٍارد طفحِ اطلی آًتی ٍیرٍس شذُ ٍ  F5را تسًیذ .

سپس تر رٍی آپذیت دٍتار کلیک کٌیذ تا پٌجرُ زیر را هشاّذُ کٌیذ ٍ سپس  Editرا تسًیذ.

اکٌَى سرٍر دریافتی خَد را در کادر هخظَص ًَشتِ ٍ  Addرا تسًیذ.

اکٌَى تر رٍی سرٍر کلیک کردُ ٍ OKرا تسًیذ.

اکٌَى در کادر هشخض شذُ ًیس  Password ٍ Usernameخَد را کِ از سایت ها دریافت کردیذ ٍارد
کٌیذ ٍ  OKرا تسًیذ.

اکٌَى در طفحِ اطلی آًتی ٍیرٍس تر رٍی  Updateکلیک کردُ ٍ
را تسًیذ تا آپذیت اًجام شَد.

گسیٌِ Update Virus Signature Database

