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 سیستم مورد نیاز برای نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی:-1

General requirements: 

 480 MB of free disk space. 

 CD/DVD drive (for installation from CD). 

 Internet connection (for product activation and database update). 

 Pointing device. 

 Microsoft Internet Explorer 8.0 or later (for updating anti-virus databases and application 

modules over the Internet). 

 Microsoft Windows Installer 3.0. 

 Microsoft .Net Framework 4. 

Requirements for netbooks: 

 CPU Intel Atom 1.6 GHz and faster (or a compatible equivalent) 

 Video adapter Intel GMA950 with at least 64 MB of video RAM (or a compatible 

equivalent) 

 Screen resolution of at least 1024×576 pixels. 

Operating systems: 

 Microsoft Windows XP Home Edition SP3 

 Microsoft Windows XP Professional x86 SP3 

 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2   

o CPU Intel Pentium 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) and faster (or a compatible 

equivalent)  

o 512 MB of free RAM 

 Microsoft Windows Vista Home Basic (including SP1 and SP2), 32/64-bit  

 Microsoft Windows Vista Home Premium (including SP1 and SP2), 32/64-bit  

 Microsoft Windows Vista Business (including SP1 and SP2), 32/64-bit  

 Microsoft Windows Vista Enterprise (including SP1 and SP2), 32/64-bit  

 Microsoft Windows Vista Ultimate (including SP1 and SP2), 32/64-bit 

 Microsoft Windows 7 Starter (including SP1), 32/64-bit 

 Microsoft Windows 7 Home Basic (including SP1), 32/64-bit  

 Microsoft Windows 7 Home Premium (including SP1), 32/64-bit 

 Microsoft Windows 7 Professional (including SP1), 32/64-bit 

 Microsoft Windows 7 Ultimate (including SP1), 32/64-bit    

o CPU Intel Pentium 1 GHz 32-bit (x86)/64-bit (x64) or faster (or a compatible 

equivalent). 

o 1 GB of free RAM (for 32-bit systems) 

o 2 GB of free RAM (for 64-bit systems) 

 Microsoft Windows 8 (32/64-bit) 

 Microsoft Windows 8 Pro (32/64-bit) 

 Microsoft Windows 8 Enterprise (32/64-bit) 

 Microsoft Windows 8.1 (32/64-bit) 
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 Microsoft Windows 8.1 Pro (32/64-bit) 

 Microsoft Windows 8.1 Enterprise (32/64-bit) 

 Microsoft Windows 8.1 Update  

o CPU Intel Pentium 1 GHz 32-bit (x86)/64-bit (x64) or faster (or a compatible 

equivalent). 

o 1 GB of free RAM (for 32-bit systems) 

o 2 GB of free RAM (for 64-bit systems) 

For correct displaying of the application interface, use standard screen resolutions of 800×600 

pixels and higher. 
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 نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی:-2

 .مطمئن شوید سیستم شما احتیاجات مورد نیاز برای نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی را داراست 

  نمائید. حذفکسپرسکی و یا آنتی ویروس دیگری روی سیستم شما نصب است را دیگر اگر محصوالت 

 است آن را حذف نمائید. اگر نرم افزار غیر سازگار با محصوالت کسپرسکی روی سیستم شما نصب 

 .تمامی برنامه های در حال اجرا را ببندید 

نصب را درون دستگاه قرار دهید. در صورتی که بصورت آنالین  CDدر صورتی که محصول را بصورت پک خریداری کرده اید 

 "دانلود"رفته و وارد قسمت  www.kasperskyir.comخرید انجام داده اید جهت دریافت فایل نصب وارد سایت به آدرس 

 کلیک نمائید. Kaspersky Total Securityشده و سپس روی لینک 

ducts/english/homeuser/kts4/kts15.0.1.415en.exelabs.com/pro-http://products.kaspersky 

 

 کلیک کنید. Installدبل کلیک کنید. در پنجره باز شده روی دکمه                  سپس روی فایل مربوطه

 

http://www.kasperskyir.com/
http://products.kaspersky-labs.com/products/english/homeuser/kts4/kts15.0.1.415en.exe
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ه نصب می کنید، ممکن است یک اعالن از کنترل حساب کاربری مشاهده کنید روی دکم 1اگر نرم افزار را ویندوز ویستا و یا 

Install  کلیک کنید. برای ادامه نصب در پنجره کنترل حساب کاربری روی دکمهYes .کلیک کنید 

 

اگر نرم افزار ناسازگار با کسپرسکی توتال سکیوریتی را قبل از نصب حذف کرده اید اما با پیغام خطا روبرو شدید می توانید روی 

kip the incompatible software check .کلیک کنید 

کسپرسکی توتال سکیوریتی نصب شد به شما توصیه می شود که نرم افزار رایگان کسپرسکی را استفاده نمائید. مطمئن بعد از اینکه 

 کلیک کنید. Finishفعال است و روی دکمه  Start Kaspersky Total Securityشوید که گزینه 

 

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را فعال کنید.اینکه نصب کامل شد  بعد از

http://support.kaspersky.com/11427
http://support.kaspersky.com/11427
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 کسپرسکی توتال سکیوریتیفعالسازی -3

 مطمئن شوید که تاریخ کامپیوتر شما به درستی تنظیم شده است. -1

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -2

 کلیک کنید. Enter activation code در گوشه پایین سمت راست پنجره، روی لینک -3

 

 کلیک کنید. Activate trial version of the application، روی  Activationدر پنجره  -4
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 کلیک کنید. Finishروی  Activation completed successfullyدر پنجره  -1

 

 ، اطالعاتی درباره الیسنس نمایش داده می شود. Licensingدر پنجره  -6
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 اسکن :-4

مخرب است. برای محافظت کامپیوتر خود در برابر تهدیدات و ویروس ها، کامپیوتر اسکن یک جزء مهم برای تشخص فایل های 

 خود را بطور مرتب اسکن نمائید.

 های اسکن زیر را ایجاد کرده اند : taskمتخصصان البراتوار کسپرسکی 

 Full Scan ء : اسکن کل سیستم است. قسمت های زیر بطور پیش فرض اسکن می شوند : حافظه سیستم، اشیا

سیستم، درایوهای دستگاه، رسانه های ذخیره سازی قابل  backupشده در هنگام راه اندازی سیستم، بارگذاری 

 جابجایی و درایوهای شبکه.

 Quick Scan  همچنین اسکن شده در هنگام راه اندازی سیستم عامل،  بارگذاری: اسکن سریع به معنی اسکن اشیاء

 .boot sectorsحافظه سیستم و 

 Custom Scan  :.اسکن سفارشی به معنی اسکن همه قسمت های انتخاب شده توسط کاربر 
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 اجرا کردن اسکن : – 1-4

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1

 کلیک کنید. Scanروی  -2

 

 بروید. Quick Scanیا  Full Scan، به سربرگ  Scanدر پنجره   -3

 کلیک کنید. Run scanدر سمت چپ پنجره ، روی دکمه  -4
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را اجرا می کنی، توصیه می شود کلیه برنامه های کاربردی را ببندید، زیرا ممکن است باعث کاهش سرعت  full scanهنگامی که 

 سیستم و یا نرم افزارهای دیگر شود.
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 اسکن دستگاه های قابل جابجایی : – 2-4

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1

 کلیک کنید. Scanروی  -2

 

 را انتخاب کنید. Removable Drives Scan، سربرگ  Scanدر پنجره  -3

 کلیک کنید. Run scanدستگاه قابل حمل و یا موبایل خود را انتخاب کنید، روی  -4
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 مشاهده نتایج اسکن : – 3-4

لیست  شاهدهمشامل اطالعات زمانی است اسکن متوقف و یا به پایان رسیده باشد. برای مشاهده زمان شروع, پایان و  Scanپنجره 

 کلیک کنید. Detailed reportتهدیدات کشف شده روی لینک 

 

هنگامی که شما یک رویداد را انتخاب می کنید، توضیحات آن در سمت راست پنجره نمایش داده می شود. برای مشاهده لیست 

 کلیک کنید. Detailsاسکنی که انجام داده اید را انتخاب کنید و روی لینک  در سمت راست پنجره نوع تهدیدات،
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 آپدیت : -5

صدها ویروس جدید تغییرات آنها هر روز مشاهده می شود. برای اطمینان از اینکه کامپیوتر شما امن است، بطور منظم پایگاه داده 

 انجام دهید. Full Scanآنتی ویروس خود را بروز رسانی کنید. همچنین توصیه می شود که بطور هفتگی 

ل های بروز رسانی از البراتوار کسپرسکی شما به اتصال اینترنت نیاز دارید. بطور پیش فرض، تنظیمات اتصال به برای دریافت فای

اینترنت بطور خودکار تعریف شده اند. با این حال، اگر شما از پراکسی برای اتصال به اینترنت استفاده می کنید، ما توصیه می کنیم 

 هید.که تنظیمات پراکسی سرور را انجام د

 

 کنید : به روزرسانیچگونه پایگاه داده را   -1-5

 :کارهای زیر را انجام دهید اجرای آپدیت از منوی میانبر نرم افزار برای 

 را انتخاب کنید. Updateدر گوشه پایین سمت راست، روی آیکون کسپرسکی توتال سکیوریتی راست کلیک و  -1

 و سپس روی آیکون کسپرسکی توتال سکیوریتی کلیک کنید. اگر آیکون برنامه مخفی بود، روی        کلیک

 

 باز می شود. منتظر بمانید تا آپدیت کامل شود. Updateپنجره  -2
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 اجرای آپدیت از پنجره اصلی نرم افزار : – 2-5

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1

 کلیک کنید. Updateروی  -2

 

 ک کنید.کلی Run updateروی دکمه  Updateدر قسمت  -3

 

 منتظر بمانید تا آپدیت کامل شود. -4
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 اطالع از تاریخ بروزرسانی پایگاه داده :  -3-5

برای اطالع از تاریخ انتشار پایگاه داده، نشانگر موس را روی آیکون کسپرسکی توتال سکیوریتی در گوشه پایین سمت راست 

 نمایشگر نگه دارید :

 

 کلیک و سپس روی آیکون کسپرسکی توتال سکیوریتی کلیک کنید.  اگر آیکون برنامه مخفی بود، روی      

 جهت اطالع از طریق صفحه اصلی برنامه :

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1

 کلیک کنید. Updateروی  -2

 

 ، می توانید اطالعات مربوطه را مشاهده نمائید.Updateدر پنجره  -3
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 را باز کنید. Detailed reportsی توانید پنجره ، م Last updateبا کلیک روی لینک در ستون 
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 مدیریت دستگاه ها در کسپرسکی توتال سکیوریتی : - 6

کسپرسکی توتال سکیوریتی شما می توانید دستگاه های خود را از راه دور مدیریت  Manage Your Devicesبا قابلیت 

 متصل می شود. My Kasperskyکنید. کامپیوتر شما به وب سایت 

 

 در صورتی که یک حساب کاربری داشته باشید : My Kasperskyنحوه اتصال دستگاه به وب سایت  -1-6

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1

 کلیک کنید. Manage Your Devicesروی  -2

 

 کلیک کنید. Connect computer to My Kasperskyروی  Manage Your Devicesدر نمای  -3



 

23                                www.kasperskyir.com                                  |                               رسنا سیستم پاسا  

 

 

 کلیک کنید. Log Inاکانت دارید، نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید و روی   My Kasperskyاگر شما در  -4
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 متصل می شود. شما می توانید وب سایت را مشاهده کنید. My Kasperskyبرنامه به  -1

 

 

 

 در صورتی که یک حساب کاربری نداشته باشید : My Kasperskyنحوه اتصال دستگاه به وب سایت   – 2-6

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1

 کلیک کنید. Manage Your Devicesروی  -2

 کلیک کنید. Connect computer to My Kasperskyروی  Manage Your Devicesدر نمای  -3

 یکی ایجاد کنید. Begin Nowحساب کاربری ندارید، با کلیک روی  My Kasperskyاگر در  -4
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 کلیک کنید. Registerبت نام را تکمیل و روی ، فرم ثRegistrationدر پنجره  -1
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 کلیک کنید. Finishروی  -6

 

، جهت فعالسازی اکانت موجود است Му Kasperskyایمیل خود را بررسی و روی لینکی که در ایمیل ارسالی از طرف  -1

 خود کلیک کنید.

 Activate andارد و روی و My Kaspersky، رمز عبور خود را در  Kaspersky Account activationدر پنجره  -8

sign in .کلیک کنید 
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 کلیک کنید. Doneانتخاب سپس روی  مورد نظر را زبان نوع کشور و -1

 

 اکانت شما فعال می شود. هم اکنون شما میتوانید از راه دور حفاظت دستگاه خود را مدیریت کنید. -11
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 پشتیبان گیری و بازیابی کسپرسکی توتال سکیوریتی : – 7

های ذخیره شده روی کامپیوتر شما بنا به دالیل مختلف، از جمله ویروس، مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری و یا حتی داده 

حذف تصادفی، می توانند آسیب ببینند و یا از دست بروند. برای حفاظت از داده های خود، توصیه می کنیم بطور منظم از داده 

شتیبان گیری بستگی به اندازه داده های شما داد. متخصصان البراتوار کسپرسکی های خود پشتیبان تهیه کنید. مدت زمان پ

 توصیه می کنند تنها از فایل ها و پوشه هایی که حاوی اطالعات مهم هستند پشتیبان بگیرید.

 ، شما می توانید : Backup and Restoreبا استفاده از 

 یک حافظه ذخیره سازی آنالین ایجاد کنید.

 ایجاد کنید. backupفرآیند 

 را بصورت دستی و یا زمانبندی شده اجرا کنید. backupرا اجرا کنید. شما می توانید فرآیند  backupفرآیند 

داده ها را بازیابی کنید. در صورت لزوم، شما می توانید نسخه های مورد نظر را بازگردانید. فایل ها می توانند به محل 

 زگردانی شوند.اولیه و یا هر پوشه در دسترس با

 و بازیابی. backupمشاهده گزارشات 

 



 

31                                www.kasperskyir.com                                  |                               رسنا سیستم پاسا  

 

 مدیریت کلمه عبور در کسپرسکی توتال سکیوریتی : – 8

می شود که می  رمز عبور، تنها مانع دستیابی مواردی رمز عبور یکی از رایج ترین روش های مجوز دستیابی است. در اغلب موارد،

 خواهند به داده های شما دسترسی پیدا کنند.

دسترسی پیدا  Kaspersky Password Managerپنجره اصلی نرم افزار کسپرسکی توتال سکیوریتی شما می توانید به  از

می توانید کلمه عبور و داده های خصوصی خود را بین چندین نوت  Kaspersky Password Managerکنید. با استفاده از 

 IOSبرای مک، اندروید و  Kaspersky Password Managerکنید. )بوک، کامپیوتر رومیزی، و سایر دستگاه ها همگام سازی 

 طراحی شده است.(

شما براحتی می توانید کلمات عبور مقاوم در برابر هک ایجاد، مدیریت و ذخیر کنید.  Kaspersky Password Managerبا 

از حساب های  Kaspersky Password Managerبرای مجوز دستیابی به پایگاه داده، یک پسورد ارشد استفاده می شود. 

 کاربری چندگانه پشتیبانی می کند، بنابراین هر کاربر از یک کامپیوتر می تواند یک پایگاه داده جداگانه داشته باشد.

 

 

 : Kaspersky Password Managerنحوه دانلود و نصب  – 1-8

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. .1

 د.کلیک کنی Password Managerروی  .2
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 کلیک کنید. Downloadروی  Kaspersky Password Managerدر پنجره  .3
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 برای ویندوز را دانلود کنید. Kaspersky Password Managerصفحه دانلود باز می شود.  .4

1. Kaspersky Password Manager .را اجرا کنید 

 کلیک کنید. Yesروی  User Account Controlدر پنجره  .6

 کلیک کنید. Installروی  Kaspersky Password Managerدر پنجره نصب  .1

 

 کلیک کنید. Finishمنتظر بمانید تا برنامه نصب شود. سپس روی  .8
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، شما نیاز دارید یک کپی از برنامه به حساب کاربری  Kaspersky Password Managerبرای شروع استفاده از  .1

My Kaspersky  : متصل شود 

  اگر شما حساب کاربریMy Kaspersky  دارید، نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد و رویSign In  کلیک

 کنید.

  اگر حساب کاربری درMy Kaspersky ،روی لینک  جهت ایجاد نداریدCreate Kaspersky Account 

right now .کلیک کنید 
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  درCreate a Kaspersky Account فرم را تکمیل و روی ،Create a Kaspersky Account لیک ک

 کنید.
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  در پنجرهKaspersky Password Manager  رویNext .کلیک کنید 

 

ید را انتخاب، سپس روی ناستفاده ک Kaspersky Password Managerمرورگرهایی که می خواهید با  .11

Continue .کلیک کنید 
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 کلیک کنید. Yesروی  User Account Controlدر پنجره  .11

 

 کلیک کنید. Doneی یک رمز عبور ارشد ایجاد و رو .12
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 قایل استفاده است. Kaspersky Password Managerهم اکنون  .13
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 : Kaspersky Password Managerنحوه استفاده از  – 2-8

 شما می توانید :  Kaspersky Password Managerبا 

 حساب های کاربری و پسوردهایشان 

 نکی، کلید الیسنس نرم افزار، شناسه ها، مجوز یادداشت خصوصی مربوط به کارت های اعتباری، حساب های با

 قالب های درونی و یا شخصی.اتصال به اینترنت و انواع دیگر داده های حساس، با استفاده از 

  شناسایی برای ثبت کردن داده های شخصی که به صورت مکرر در وب سایت ها استفاده می شود. نیاز نیست

: آنها بطور اتوماتیک کامل می شوند. همه آنچه که شما برای یک  شما یک فرم ثبت نام طوالنی تکمیل کنید

 کارت اعتباری نیاز دارید.
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 رمزگذاری داده ها در کسپرسکی توتال سکیوریتی : – 9

در کسپرسکی توتال سکیوریتی برای حفاظت از اطالعات محرمانه در مقابل دسترسی های غیرمجاز و  Data Encryptionماژول 

 طراحی شده است. نشت اطالعات 

، استفاده شده است. این بدین Transparent Data Encryption (TDE)برای حفاظت از اطالعات شخصی شما، مکانیزم 

یک محفظه رمزگذاری شده  Vault معنی است که داده ها در فرم های رمزگذاری شده در یک جای مخصوص ذخیره می شوند.

 ( انجام می شود.AESبیتی ) 216رمزگذاری با استاندارد رمزگذاری پیشرفته  است. Data encryptionبوسیله کاربر با ماژول 

رمز عبور برای دسترسی به داده های ذخیره شده مورد نیاز است. یک کپی از کسپرسکی توتال سکیوریتی برای دسترسی به 

 اطالعات مورد نیاز است.

 RAMذخیره شده در آن بطور خودکار در ی کنید، داده های هنگامی که شما به محفظه نگهداری داده ها دسترسی پیدا م

 رمزگشایی می شوند. هنگامی که شما آنها را مشاهده کردید مجدد رمزگذاری می شوند.

 

 

 : Vaultایجاد  – 1-9

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1

 کلیک کنید. Data encryptionدر پنجره اصلی برنامه، روی  -2
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 کلیک کنید. Create new data vault، روی Data encryptionدر پنجره  -3
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اضافه کنید. روی  Add files and folders to data vaultیا کلیک روی لینک  drag and dropفایل ها را با  -4

Continue .کلیک کنید 

 

 را مشخص کنید : vaultتنظیمات  -1

  نامdata vault. 

  محلdata vault نوع مسیر .vault  یا انتخاب یک پوشه با استفاده از دکمهBrowse. 

  اندازهdata vault اندازه را تایپ و یا با کلیدهای میانبر وارد کنید. اگر .vault  را روی یک دیسک با سیستم

FAT32  ،ایجاد می کنیدvault  گیگابایت تجاور کند. 4شما نمی تواند از 

  به صورت اختیاری، گزینهCreate desktop shortcut for data vault .را فعال کنید 

  .چک باکس را برای اینکه هر زمان درایو قایل حمل با رمزگشایی داده ها در اتصال به درایوvault  به کامپیوتر

متصل می شود داده ها بطور اتوماتیک در دسترس باشند، انتخاب کنید. این گزینه فقط زمانی در دسترس 

 و قابل حمل ایجاد کنید.روی درای vaultاست که شما یک 

 کلیک کنید. Continueروی  -6
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 کلیک کنید. Continueیک پسورد ایجاد و روی  -1

*لطفا توجه داشته باشید که رمز عبور در صورتی که فراموش شود قابل بازیابی نیست. اگر رمز عبور خود را 

 فراوش کردید، دسترسی به داده ها غیر ممکن خواهد بود.
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حذف  Deleteرا با کلیک روی  vaultکپی می شوند. فایل های اصلی و پوشه ها در خارج از  vaultدر داده های شما  -8

 کنید.
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 کلیک کنید. Finishروی دکمه  -1

 

11-  vault  ی که شما ایجاد کردید در لیستData Encryption  نمایش داده می شود. رویLock  کلیک و داده ها را

 بصورت رمز درآورید.
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 امه را ببندید.پنجره اصلی برن -11

 

 vaultویرایش مشخصات   -2-9

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1

 کلیک کنید. Data Encryptionدر پنجره اصلی برنامه، روی  -2

 Vaultکلیک کنید. مشخصات  vaultبرای باز کردن  Unlock، روی فلش بعد از دکمه Data Encryptionدر پنجره  -3

مورد نیاز در لیست نیست، با کلیک  vaultشوند که داده ها رمزگذاری شده باشند. اگر تنها زمانی می توانند ویرایش 

 به آن متصل شوید. I already have a data vaultروی لینک 
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 کنترل والدین : – 11

ن شرکت های کسپرسکی توتال سکیوریتی، شما می توانید دسترسی کودکان و یا کاربرا Parental Controlبا استفاده از ویژگی 

 کنترل و یا محدود کنید.را  به وب سایتها بستگی به رده خود بزرگ

 تفاده می شوند.توجه داشته باشید : دسته بندی نام ها مشروط و تنها بر روی وب سایت و محصوالت البراتوار کسپرسکی اس

سالح ها  -خشونت  -تنباکو، مواد مخدر  الکل، - نرم افزار، صوت، ویدئو -محتوی بزرگساالن این قسمت شامل موارد زیر می شود : 

تغییر مسیر  -استخدام  -تجارت الکترونیک  -رسانه های ارتباطی اینترنت  -قمار، قرعه کشی، التاری  -توهین به مقدسات   -

  ادیان و انجمن های مذهبی -بازی های رایانه ای  - HTTPپرس و جو 
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 پول امن : – 11

نشت اطالعاتی که ممکن ه حفاظت بیشتر برای جلوگیری از بتم های پرداخت آنالین کار می کنید، نیاز وقتی با بانک و یا سیس

 است باعث از دست دادن پول شما شود، دارید.

برای افزایش سطح امنیت شما زمانی که در حال انجام کار بانکی و یا سیستم پرداخت آنالین هستید،  Self-Defenseاز ویژگی 

 . استفاده کنید

 

 

1-11- Safe Money : چگونه کار می کند 

 کسپرسکی توتال سکیوریتی اطالعات محرمانه کاربران را جمع آوری نمی کند.

 هنگامی که شما به پروفایل حساب بانکی آنالین خود متصل می شوید، کسپرسکی توتال سکیوریتی کارهای زیر را انجام می دهد :

 و یا سیستم پرداخت آنالین معتبر و واقعی وصل می شوید. برای اطمینان از قابل  چک می کند که آیا شما به درگاه بانک

صفحه مورد نظر را با پایگاه داده خودش که بطور مداوم آپدیت می شود چک اعتماد بود یک وب سایت، نرم افزار آدرس 

 می کند.

 ک صفحه وب جعلی. تایید این موضوع برقراری ارتباط امن، و در نتیجه جلوگیری از دسترسی به ی 

 .اسکن سیستم عامل شما در زمینه آسیب پذیری که برای بانکداری آنالین ضروری است 

  به شما پیشنهاد می دهد که جهت حفاظت از اطالعات شخصی وب سایت را در حالتSafe Money .باز کنید 
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Kaspersky Total Security  در حالتSafe Money گیری و سرقت محافظت می کند. این از داده های شما در برابر ره

 ت آنالین شما را امن تر می کند.محصول همچنین مانع عکس گرفتن غیرمجاز می شود. در نتیجه معامال

 

 : Safe Money نحوه فعال و غیرفعالسازی  – 2-11

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1

 بروید. Protection، به بخش Settingsدر پنجره  -2

برسید، دکمه را با کلیک روی  Safe Moneyمت راست، نوار لغزنده را به پایین حرکت دهید تا به قسمت در قسمت س -3

 آن خاموش یا روشن کنید.

 را ببندید. Settingsپنجره  -4
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Safe Money .فقط زمانی که شما آن را در کسپرسکی توتال سکیوریتی روشن کرده باشید کار می کند 

، از کلید میانبری که هنگام نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی روی دسکتاپ ایجاد شده Safe Moneyبرای راه اندازی سریع تر 

 است استفاده کنید.

 

 

 : Safe Moneyاضافه کردن یک وب سایت به پایگاه داده  -3-11

ه یک آدرس اضافه کنید. هرگا Safe Moneyشما می توانید آدرس سیستم پرداخت و یا وب سایت بانک را به پایگاه داده 

را باز می  حفاظت شده )مثال مرورگر بطور اتوماتیک عمل از پیش تعریف شده را انجام می دهد. Safe Moneyدرخواست شد، 

 کند(

 برای اضافه کردن آدرس یک وب سایت مراحل زیر را انجام دهید :

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1
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 کلیک کنید. Safe Moneyروی دکمه  -2

 

 کلیک کنید. Add website to Safe Money، روی لینک Safe Moneyره در پنج -3
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 در سمت راست پنجره کارهای زیر را انجام دهید : -4

  آدرس وب سایت را در قسمت نامSafe Money website (URL) .وارد کنید 

 .عملی را که می خواهید همیشه پس از وارد کردن آدرس وب سایت انجام شود را انتخاب کنید 

 ی روAdd .کلیک کنید 
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در سمت چپ پنجره یک ورودی جدید نمایش داده می شود. برای ویرایش آن روی دکمه چرخ دنده در سمت راست  -1

 کلیک کنید.
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 : Safe Moneyنحوه استفاده از  -4-11

اشد )در مرورگر وب شما )اینترنت اکسپلورر، موزیال و فایرفاکس( نصب و فعال ب Safe Moneyمطمئن شوید پالگین  -1

Google Chrome  پالگینKaspersky Protection Plugin .)باید نصب شود 
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 در نوار آدرس مرورگر، آدرس درگاه بانک و یا سیستم پرداخت خود را وارد کنید. -2

 کلیک کنید. Open in Protected Browserروی  -3

 

4- Safe Money .اجرا خواهد شد 
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12 - Additional Tools سکیوریتی : در کسپرسکی توتال 

Additional Tools  در کسپرسکی توتال سکیوریتی برای بهینه سازی تنظیمات سیستم عامل و انجام وظیفه خاص حفاظت از

 کامپیوتر استفاده می شود. کسپرسکی توتال سکیوریتی ابزارها و ویژگی های زیر را داراست :

 Browser Configuration wizard نت اکسپلورر تنظیمات امنتی مرورگر اینتر 

 Microsoft Windows Troubleshooting جهت حذف اشیاء به جا مانده از اشیاء مخرب در سیستم 

 Privacy Cleaner  برای تشخیص و حذف آثار فعالیت های کاربر در سیستم و همچنین تنظیمات سیستم عامل که

 ی شود.اجازه می دهد اطالعات در مورد اقدامات انجام شده توسط کاربر جمع آور

 File Shredder .مانع بازیابی غیرمجاز فایل های حذف شده است 
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 : Browser Configuration wizardنحوه اجرای  – 1-12

 Browser Configuration Wizard  برای تجزیه و تحلیل امنیت مرورگر اینترنت اکسپلورر است. برخی از تنظیمات پیش

پیوتر شما را تحت تاثیر قرار دهد. این قسمت چک می کند که آخرین آپدیتهای مرورگر فرض و یا سفارشی ممکن است امنیت کام

 نصب و تنظیمات مرورگر را برای آسیب پذیری های بالقوه که می توانند به کامپیوتر شما صدمه بزنند را بررسی می کند. 

Browser Configuration Wizard : اشیاء زیر را اسکن می کند 

  حافظه نهانMicrosoft Internet Explorer  .شامل اطالعات محرمانه ثبت ورودهای کاربر به وب سایتها می باشد

هارد را اسکن می کنند حافظه نهان مرورگر را نیز اسکن می کنند و در نتیجه می بسیاری از اشیاء مخرب در حالی که 

 ازدید حافظه نهان مرورگر خود را پاک نمائید.توانند ایمیل های کاربر را بدست آورند. ما توصیه می کنیم پس از هر ب

 Displaying extensions for files of known formats دیدن فرمت واقعی فایل مهم است، بسیاری از اشیاء .

مخرب از دو الحاقیه به فایل استفاده می کنند. اگر پسوند مخفی است، کاربر فقط می تواند یک فایل بدون پسوند 

طرح بطور گسترده توسط اشیاء مخرب استفاده می شود. ما توصیه می کنیم نمایش پسوند فایل از  مشاهده کند. این

 فرمت های شناخته شده را فعال کنید.

 List of trusted URLs هکرها به . اشیاء مخرب می توانند از وب سایت های ایجاد شده توسطURL  مورئ اعتماد

 اضافه شوند.

 

 : Browser Configuration Wizardاجرای  – 1-1-12

 کپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1

 کلیک کنید. Show additional toolsدر پنجره اصلی، روی لینک  -2

 کلیک کنید. Browser Configuration، روی Toolsدر پنجره  -3
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 Perform diagnostics، گزینه Browser Configuration Wizardدر راه اندازی اولیه، تنها گزینه موجود در  -4

for Microsoft Internet Explorer  می باشد. برای شروع تشخیص رویNext .کلیک کنید 
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 سپس دو گزینه موجود است :

 Perform diagnostics for Microsoft Internet Explorer. 

 Roll back changesکل دارید به .  شما می توانید تغییرات ایجاد شده توسط این پنجره را در صورتی که با آن مش

 عقب برگردانید.

 منتظر بمانید تا تنظیمات مرورگر بررسی شود. -1

را نشان داد، اقدامی را که می خواهید برای از بین بردن  Problems search completedهنگامی که پنجره پیغام  -6

 کلیک کنید. Nextمشکالت انجام دهدی را انتخاب کنید. روی 
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 Finishرا نشان داد روی  Configuration completed successfully, click Finishهنگامی که پنجره پیغام   -1

 کلیک کنید.
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 مطمئن شوید مشکل از بین رفته است. -8

 

 : Microsoft Windows Troubleshooting Wizardاجرای   - 2-12

 سکیوریتی را باز کنید. لکسپرسکی توتا -1

 کنید. کلیک Show additional toolsدر پنجره اصلی، روی لینک  -2

 کلیک کنید. Microsoft Windows Troubleshooting، روی Toolsدر پنجره  -3
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 Search for damages، تنها گزینه برای  Microsoft Windows Troubleshootingدر اولین راه اندازی  -4

caused by malware activity  ارائه می کند. عالوه بر این، گزینهRoll back changes هد تا ، اجازه می د

 کلیک کنید. Nextتغییرات اخیر را خنثی کنید. برای شروع جستجوی آسیب، روی 
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 منتظر بمانید تا جستجو تمام شود. -1

، اقدامات مورد نیاز برای رفع عیب را انتخاب کنید. Microsoft Windows Troubleshooting wizardدر پنجره  -6

 کلیک کنید. Nextروی 
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 ی کامل شود.منتظر بمانید تا بازگردان -1

 کلیک کنید. Finishرا نمایش داد، روی  Restore completed successfullyهنگامی که پنجره پیغام  -8
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 پنجره اصلی برنامه را ببندید. -1

 

 : Privacy Cleaner Wizardنحوه اجرای  -3-12

ه شامل اطالعاتی درباره فعالیت های هر زمان که شما از اینترنت و یا برنامه های دیگر استفاده می کنید، سیستم فایل هایی ک

 انجام شده شماست را ذخیره می کند.

 : تاریخچه 

o .صفحات بازدید شده 

o .برنامه های اجرا شده 

o .موتورهای جستجوی نمایش داده شده 

o .فایل های برنامه های باز شده و ذخیره شد 

 .رویدادهای ثبت شده ورود به ویندوز 

 ( فایل های موقتtemp.... و ) 
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Privacy Cleaner Wizard  مربوط به کسپرسکی توتال سکیوریتی آثار فعالیت های کاربر که ممکن است حاوی اطالعات

 محرمانه باشند را حذف می کند.

 

 : Privacy Cleanerنحوه اجرای  – 1-3-12

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1

 کلیک کنید. Show additional toolsدر پنجره اصلی، روی لینک  -2

 کلیک کنید. Privacy Cleaner، روی Toolsدر پنجره  -3

 

 یک عمل را انتخاب کنید : Privacy Cleaner Wizardدر پنجره  -4

 Search for user activity traces .جستجو برای آثار فعالیت های کاربر : 

 Roll back changes )برگرداندن تغییرات )در صورتی که یک مرتبه عمل حذف انجام شود : 

 کلیک کنید. Next روی -1
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جستجو کامل شود. در لیست فعالیت های جستجو شده، فعالیت هایی که می خواهید حذف شوند را منتظر بمانید تا  -6

 کنید. لیست شامل قسمت های زیر است :انتخاب 

 )اقدامات به شدت توصیه شده. )از بین بردن مسائل مهم 

  است تهدیدی باشند(اقدامات توصیه شده. )ازبین بردن مسائلی که ممکن 

 )اقدامات اضافی. )کم اهمیت 

 کلیک کنید. Nextبرای شروع پاکسازی فعالیت های روی  -1
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 کلیک کنید. Finishمنتظر بمانید تا پاکسازی کامل شود. برای بستن پنجره روی  -8
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 : File Shredderاجرای  – 4-12

اده های شخصی خود را که روی کامپیوتر ذخیره کرده اید بطور کامل دشما نیاز دارید )مثل زمان فروش کامپیوتر(  در برخی موارد

حذف کنید. حذف داده ها با ابزارهای استاندارد مایکروسافت ویندوز )ارسال آنها به سطل آشغال و سپس تخلیه آن( ایمنی کامل 

ی متعدد دوباره بازسازی شوند. فرمت کردن ندارد و نمی تواند از بازیابی آنها جلوگیری کند. فایل ها ممکن است با یکی از ابزارها

 ( نمی تواند حذف کامل داده ها را تضمین کند.USBرسانهه ای ذخیره سازی )مثل هارد دیسک، کارت حافظه، 

 کسپرسکی توتال سکیوریتی استفاده کنید. File Shredderبرای محافظت از اطالعات محرمانه، از ویژگی 

 نجام دهید :برای این منظور کارهای زیر را ا

 کسپرسکی توتال سکیوریتی را باز کنید. -1

 کلیک کنید. Show additional toolsروی  -2
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 کلیک کنید. File Shredderروی  Toolsدر پنجره  -3

 

، مسیر اشیایی که می خواهید حذف کنید را مشخص کنید. می توانید مسیر را تایپ و یا با  File Shredderدر پنجره  -4

 ید.انتخاب کن Browseدکمه 

این قسمت می تواند داده های موجود در درایوهای محلی )در صورتی که مجوز دستریس داشته باشد( و یا هر درایو قایل 

، تلفن های همراه( استفاده می USBجابجایی و یا دستگاه های دیگر که به عنوان درایو قایل جابجایی )کارت های حافظه، 

 ظه در صورتی که قفل باشند غیر ممکن است.شود را حذف کند. حذف داده های کارت حاف

 ، یک روش را انتخاب کنید :Data deletion methodدر قسمت  -1

 )حذف کامل )توصیه می شود 

 GOST R 50739-95.فدراسیون روسیه ، 

  استانداردVSITR.آلمان ، 

  الگوریتمBruce Schneier. 

  استانداردNAVSO P-5239-26 (MFM)  وNAVSOP-5239-26 (RLL) ریکا آم 

 کلیک کنید. Deleteدر قسمت پایین پنجره روی دکمه  -6
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 اگر سیستم فایل ها و پوشه ها را در میان فایل ها پیدا کرد آن ها را حذف می کند، از شما برای اجازه حذف سوال می پرسد.

 بزنید. OKدر کادر محاوره ای باز شده جهت تایید،  -1

 

 منتظر بمانید تا حذف کامل شود. -8
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 را ببندید. File Shredderپنجره  -1

 

 پنجره اصلی برنامه را ببندید. -11


