
 

 

 32آموزش رفع بالک سایت ها توسط نود

استفادُ کزدُ باشٌذ،  Nod32 ًشاًی سایت ّایی کِ در آًْا اس اصطالح ESET بِ دلیل ایي کِ شزکت

، ۳۲استفادُ اس بزًاهِ اهٌیتی ًَدکٌذ، هوکي است بزای دستزسی بِ ایي سایت، بزای یادگیزی طزیقِ  هسذٍد هی

کِ در ایي حالت بْتز است ًشاًی ایي سایت . هَاجِ شَیذ ۳۲ دچار هشکل شذُ ٍ با اخطار ًَد... خزیذ اکاًت ٍ 

قزار دادُ تا اس ایي بِ بعذ بذٍى ّیچ هشکلی بتَاًیذ اس هطالب ایي  Nod32 را جشء استثٌائات بزًاهِ دیَار آتش

  .سایت استفادُ کٌیذ

کٌذ، شوا  بِ صَرت سَْی اقذام بِ هسذٍد کزدى یک سایت هی NOD32 ر ایي گًَِ هَارد کِ ًزم افشارد

تَاًیذ جشء استثٌائات بزًاهِ دیَار آتش خَد قزار دادُ تا اس ایي بِ بعذ هشکلی بزای باس  ًشاًی آى سایت را هی

 .کزدى ایي سایت ًذاشتِ باشیذ

 اهِ قابل اجزا بَدُ ٍ دقیقا بِ ّویي شکل استایي تزفٌذ در تواهی ًسخِ ّای ایي بزى. 

بزای ایي کار اٍل بایذ . دّین بزای اًجام ایي کار ها بِ شوا ًحَُ تٌظیوات ًشاًی سایت ّای هستثٌی را یاد هی

اس صفحِ کلیذ  F5 بزای ایي کار کلیذ. را باس کٌیذ ۳۲ًَد  Advanced Setup پٌجزُ تٌظیوات پیشزفتِ یا

شَد، در غیز  اگز بزٍی تٌظیوات رهشی ًگذاشتِ باشیذ، پٌجزُ تٌظیوات پیشزفتِ بزای شوا باس هی. را بفشاریذ

 . ایي صَرت رهش پٌجزُ تٌظیوات را بایذ ٍارد کٌیذ

 

 

 .بزٍیذ Web and Email حاال بایذ اس فْزست درختی سوت چپ ایي پٌجزُ بِ بخش .1

. بزٍیذ Web access and antiphishing protection سپس .2

 . کلیک کٌیذ URL address management حال بزٍی عبارت .3



 

 

شَد، در  کلیک کٌیذ ٍ در پٌجزُ ای کِ بزایتاى باس هی Add بِ عٌَاى چْارهیي هزحلِ بایذ بزٍی دکوِ .4

ًشاًی ّز ًشاًی  بِ جای ایي. ٍارد کٌیذ را*/http://nod32eset.com* قسوت هَرد ًظز عبارت

  .کلیک کٌیذ OK تَاًیذ ٍارد کٌیذ ٍ بزٍی ای را کِ قصذ هستثٌی کزدى آى را داریذ را هی

 .را بشًیذ OKّویٌطَر باس .  .5

 

 

را بالک  سایت  ESET حال ًشاًی ایي سایت جشء فْزست ّای استثٌائات قزار گزفتِ است، ٍ در صَرتیکِ

  .کزد شوا بزاحتی هیتَاًیذ ٍارد شَیذ

 


