
 

1                               www.kasperskyir.com                      |                         سانا سیستم پارس 

 

  



 

2                               www.kasperskyir.com                      |                         سانا سیستم پارس 

 

 فهرست مطالب

 

 Kaspersky Anti-Virus 2015 : ................................................................... 5 نصب جهت ازین مورد ستمیس -1

 Kaspersky Anti-Virus 2015 : ................................................................................................ 7 نصب -2

 8 ......................................................................................................................... : دارداستان نصب - 1-2

 Kaspersky Anti-Virus 2015 : ......................................................................................... 11 یفعالساز -3

 13 ......................................................................................... : نصب از پس روسیو یآنت یفعالساز نحوه - 1-3

 15 ................................................................................ : وتریکامپ چند یرو روسیو یآنت یفعالساز نحوه – 2-4

 17.....................................................................................................................................................................................: اسکن -4

 17 ...................................................................................................... : اسکن Task کردن اجرا نحوه – 1-4

 11 ................................................................................................................. : اسکن جینتا مشاهده – 2-4

 21 ................................................................................................... : اسکن Task کردن متوقف نحوه – 3-4

 23.................................................................................................................................................................................. : تیآپد -5

 23 .................................................................................... : برنامه شورتکات از تیآپد ندیفرآ یاجرا نحوه – 1-5

 25 .................................................................................... : افزار نرم پنجره از تیآپد ندیفرآ یاجرا نحوه  - 2-5

 22 ................................................................................................... : داده گاهیپا انتشار خیتار از اطالع – 3-5

 27 ............................................................................................................. : تیآپد مسئله بیع رفع – 4-5

 21............................................................................................................................................................................... : گزارشات -2

 21 ....................................................................................................................... : مختصر گزارش – 1-2

 31 ............................................................................................. : مختصر گزارش کی جادیا نحوه – 1-1-2

 32 ...................................................................................................................... : مفصل گزارشات – 2-2

 35 ..................................................................................................... : دادیرو کی جستجو نحوه – 1-2-2

 32 ....................................................................................................... : گزارش کی رهیذخ نحوه -2-2-2

 37 ....................................................................................................... : رشاتگزا تیوضع میتنظ نحوه -3-2

 Report ........................................................................................................................... 37  قسمت



 

3                               www.kasperskyir.com                      |                         سانا سیستم پارس 

 

 Quarantine ..................................................................................................................... 44 قسمت

 42...................................................................................................................................................................... :یمجاز بوردیک -7

 42 ............................................................................................................. ست؟یچ یمجاز بوردیک  – 1-7

 43 ....................................................................................................... یمجاز بوردیک کردن باز نحوه  - 2-7

 43 ............................................................. برنامه شورتکات یمنو از استفاده با یمجاز بوردیک کردن باز - 1-2-7

 43 ............................................................. یافزار سخت بوردیک از استفاده با یمجاز بوردیک کردن باز  - 2-2-7

 44 .............................................................. برنامه یاصل پنجره از استفاده با یمجاز بوردیک کردن  باز  – 3-2-7

 44 ................................................................................... مرورگر پنجره با یمجاز بوردیک کردن باز - 4-2-7

 45 ............................................................................... یمجاز بوردیک در بوردیک یها هیال ییجابجا حوهن – 3-7

 45 ............................................................................. یمجاز بوردیک در یبیترک یدهایکل از استفاده نحوه – 4-7

 47.............................................................................................................................................................................. : ماتیتنظ -8

 47 ............................................................................................................ : ماتیتنظ کردن باز نحوه – 1-8

 48 .................................................................................................... : برنامه ماتیتنظ یاجمال یبررس – 2-8

 

  



 

4                               www.kasperskyir.com                      |                         سانا سیستم پارس 

 

 

 

 

 

 

 Kaspersky Ant-Virus 2015نصب و فعالسازی 

 

  



 

5                               www.kasperskyir.com                      |                         سانا سیستم پارس 

 

 : Kaspersky Anti-Virus 2015جهت نصب  سیستم مورد نیاز -1

 سیستم عامل های زیر را پشتیبانی می کند : 2415آنتی ویروس کسپرسکی 

 سیستم مورد نیاز جهت نصب :

 480 MB free disk space 

 CD/DVD drive  

 Internet connection   

(for activation and updates) 

 Pointing device 

 Internet Explorer 8.0 or later  

 Windows Installer 3.0 or later  

 Microsoft .Net Framework 4 

 

 ملزومات جهت نوت بوک :

 Intel Atom processor 1.6 GHz and faster  

 Video card Intel GMA950 or better  

 Screen resolution 1024×576 or higher 

 سازگار :مرورگرهای 

 Internet Explorer 8—11 

 Mozilla Firefox 9.x—28.x 

 Google Chrome 15.x—35.x 

 سرویس های گیرنده ایمیل سازگار :

 MS Office Outlook 2003 

 MS Office Outlook 2007 

 MS Office Outlook 2010 

 MS Office Outlook 2013  

 MS Outlook Express (Windows Mail) 

 سخت افزار مورد نیاز : و سیستم عامل

 Microsoft Windows XP Home Edition SP3 

 Microsoft Windows XP Professional x86 SP3 / x64 SP2   

o Intel Pentium 1 GHz or faster, 32-bit (x86) or 64-bit (x64) 

o 512 MB free RAM  
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 Microsoft Windows Vista Home Basic SP1+SP2 (32/64-bit)  

 Microsoft Windows Vista Home Premium SP1+SP2 (32/64-bit)  

 Microsoft Windows Vista Business SP1+SP2 (32/64-bit)  

 Microsoft Windows Vista Enterprise SP1+SP2 (32/64-bit)  

 Microsoft Windows Vista Ultimate SP1+SP2 (32/64-bit)  

o Intel Pentium 1 GHz or faster, 32-bit (x86) or 64-bit (x64) 

o 1 GB (for 32-bit systems) or 2 GB (for 64-bit systems) free RAM  

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

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

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

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

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

o Intel Pentium 1 GHz or faster, 32-bit (x86) or 64-bit (x64) 

o 1 GB (for 32-bit systems) or 2 GB (for 64-bit systems) free RAM  

 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) 

 Microsoft Windows 8.1 Pro (32/64-bit) 

 Microsoft Windows 8.1 Enterprise (32/64-bit) 

 Microsoft Windows 8.1 Update   

o Intel Pentium 1 GHz or faster, 32-bit (x86) or 64-bit (x64) 

o 1 GB (for 32-bit systems) or 2 GB (for 64-bit systems) free RAM 
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 : Kaspersky Anti-Virus 2015نصب  -2

 قبل از نصب توصیه می شود موارد زیر را چک کنید :

  ارد. را د 2415مطمئن شوید کامپیوتر شما سیستم مورد نیاز برای نصب آنتی ویروس 

 .بررسی کنید سایر محصوالت البراتوار کسپرسکی و یا آنتی ویروس های دیگر روی سیستم شما نصب نباشد 

  اگر نرم افزار ناسازگار کمپانی های دیگر و یا دیگر نرم افزارهای البراتوار کسپرسکی روی سیستم شما نصب

 است، آن را پاک کنید.

 .تمام برنامه های در حال اجرا را ببندید 

  نصب می کنید، به محیط دسکتاپ بروید. 8.1یا  8روی ویندوز را  2415اگر شما آنتی ویروس 
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 نصب استاندارد : - 1-2

  برای دریافت فایل نصب به سایت ما به آدرسwww.kasperskyir.com  رفته ، سپس به قسمت دانلود رفته و روی

  کنید.کلیک  Kaspersky Antivirus 2015لینک 

   به محل دانلود فایل رفته و روی فایلkav15.0.0.463en_6022.exe .دبل کلیک کنید 

  روی دکمهInstall .کلیک کنید 

 

 User Account Control (UAC)یک هشدار از  نصب می کنید 8.1یا  8، 7اگر شما نرم افزار را تحت ویندوز ویستا،  .1

 کلیک کنید. Yesبرای ادامه نصب روی دکمه  دریافت می کنید

http://www.kasperskyir.com/


 

9                               www.kasperskyir.com                      |                         سانا سیستم پارس 

 

 

 منتظر بمانید تا نصب کامل شود. .2
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 کلیک کنید.  Finishرا فعال کرده اید برای اتمام نصب روی دکمه   Run Kaspersky Anti-Virusمطمئن شوید گزینه  .3
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 : Kaspersky Anti-Virus 2015فعالسازی  -3

 : برای فعالسازی کارهای زیر را انجام دهید

 مطمئن شوید که تاریخ سیستم به درستی تنظیم شده است. .1

کد فعالسازی خود را وارد کنید. کد فعالسازی باید از طریق کیبورد و با حروف التین  Activationدر پنجره  .2

 وارد شود.

 کلیک کنید. Activationبرای فعالسازی روی دکمه  .3

 

 شود و فایل الیسنس دانلود می شود. پنجره فعالسازی به سرور البراتوار کسپرسکی متصل می .4

 کلیک کنید. Finishروی دکمه  .5
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 نحوه فعالسازی آنتی ویروس پس از نصب : - 1-3

 برای فعالسازی آنتی ویروس پس از نصب پنجره اصلی نرم افزار را باز کنید :

 مطمئن شوید که تاریخ سیستم به درستی تنظیم شده است. .1

2. Kaspersky Anti-Virus 2015 باز کنید. را 

 کلیک کنید. Enter activation codeسمت راست روی لینک  نگوشه پایی .3

 

 کلیک کنید. Activate the application روی Licensingدر پنجره  .4
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 کد فعالسازی باید از طریق کیبورد و با حروف التین وارد شود. کد فعالسازی را وارد کنید. Activationدر پنجره  .5

 کلیک کنید. Activateد فعالسازی روی دکمه برای انجام فرآین .2

 فرآیند فعالسازی با سرورهای البراتوار کسپرسکی اتصال برقرار می کند و فایل الیسنس را دانلود می کند. .7

 کلیک کنید. Finishروی دکمه  .8

ضا و تعداد انق اطالعات زیر را نشان می دهد : وضعیت الیسنس، نوع الیسنس، تاریخ فعالسازی و  Licensingپنجره  .1

 ای باقیمانده از الیسنس.هروز



 

15                               www.kasperskyir.com                      |                         سانا سیستم پارس 

 

 

 

 

 نحوه فعالسازی آنتی ویروس روی چند کامپیوتر : – 2-4

برای  Kaspersky Anti-Virus 2015( نصب و فعالسازی 5تا  2اگر شما یک الیسنس را برای چند کامپیوتر خرید کرده اید )

 تمام کامپیوترها یکسان و به شیوه ای که گفته شد می باشد.

 ( که دریافت کرده اید استفاده کنید.Activation codeبرای فعالسازی بقیه کامپیوترها از همان کدفعالسازی )
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 : اسکن -4

Scan  .برای حفاظت کامپیوتر شما از تهدیدات ویروس ها، یک قسمت مهم در شناسایی اشیاء مخرب می باشدTask 

 اسکن را بطور منظم انجام دهید.

 های اسکن زیر را ایجاد کرده است  : Taskاتوار کسپرسکی البر

 Full Scan  : یک اسکن کامل از کل سیستم می باشد. قسمت های زیر بطور پیش فرض اسکن می شوند :

هایی که در استارتاپ اجرا می شوند، بک آپ سیستم، پایگاه داده ایمیل، هارد سیستم،  برنامهمموری سیستم، 

 بل حمل، و درایوهای شبکه.حافظه رسانه های قا

 Quick Scan  اشاره می کند به اسکن برنامه های لود شده در استارتاپ سیستم عامل ، همانند مموری :

 سیستم و بوت سکتور.

 Custom Scan  :.اشاره می کد به اسکن هر برنامه ای که کاربر مشخص می کند 

 Removable Drives Scan  اسکن درایوهای قابل حمل، مثل :USB ... هارد خارجی و ، 

 

 اسکن : Taskنحوه اجرا کردن  – 1-4

1. Kaspersky Anti-Virus 2015 .را باز کنید 

 کلیک کنید. Scanدر پنجره اصلی روی دکمه  .2
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 اسکن مورد نظر را انتخاب کنید. Scan ،Taskدر سمت راست پنجره  .3

 Taskاسکن قبل را مشاهده کنید. اگر  های Taskدر پایین ترین قسمت سمت چپ پنجره، شما می توانید لیست  .4

 کلیک کنید. Resume scanاسکن کامل نشده بود، روی 

 

 Full Scanرا اجرا می کنید، توصیه می شود کلیه برنامه های دیگر را ببندید، زیرا ممکن است  Full Scanمربوط به  Taskاگر 

 سرعت اجرای برنامه های دیگر سیستم را پایین بیاورد.
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 مشاهده نتایج اسکن : – 2-4

 Taskده زمان اجرا، توقف و اتمام ل فرآیند اسکن می باشد. برای مشاهشامل اطالعات مربوط به زمان توقف و یا تکمی Scanپنجره 

 کلیک کنید. Detailed reportاسکن، و مشاهده لیست تهدیدات کشف شده، روی لینک 

 

 کلیک کنید. Detailsنوع اسکن را انتخاب و روی لینک ،  Detailed Reportsدر پنجره  

http://support.kaspersky.com/11269
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 را انتخاب می کنید، توضیحی در سمت راست پنجره برای شما نمایش داده می شود. موردوقتی که شما یک 
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 اسکن : Taskنحوه متوقف کردن  – 3-4

1. Kaspersky Anti-Virus 2015 .را باز کنید 

 کلیک کنید Scanدر پنجره اصلی روی دکمه  .2

 کلیک کنید. Stop روی Scan اسکن را انتخاب کنید. در سمت چپ پنجره Scan  ،Taskدر سمت راست پنجره  .3
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 : آپدیت -5

بطور منظم آپدیت  Kaspersky Anti-Virus 2015برای حفاظت از کامپیوتر شما در برابر آلودگی ها، الزم است که پایگاه داده 

 .کنیدو حداقل هفته ای یک مرتبه اسکن 

برای دانلود آپدیت پایگاه داده از سرورهای البراتوار کسپرسکی، شما به اتصال به اینترنت نیاز دارید. بطور پیش فرض، تنظیمات 

تنظیمات نید، توصیه می شود که اتصال به اینترنت تنظیم شده است. اگر شما برای دسترسی به اینترنت از پراکسی استفاده می ک

 آن را وارد کنید.

 

 

 نحوه اجرای فرآیند آپدیت از شورتکات برنامه : – 1-5

راست کلیک و از منوی   Kaspersky Anti-Virus( روی آیکون Taskbarسمت راست پایین صفحه )در گوشه  .1

 بود :را انتخاب کنید. اگر آیکون در این قسمت مخفی شده  Updateباز شده گزینه 

  روی دکمه Show hidden buttons -> Customize .کلیک کنید 

  ،از لیست آیکونهاKaspersky Anti-Virus  را انتخاب، لیست کشویی را باز وShow icon and 

notifications .را انتخاب کنید 

  روی دکمهOk .کلیک کنید 

 



 

24                               www.kasperskyir.com                      |                         سانا سیستم پارس 

 

 ود.باز می شود. منتظر بمانید تا فرآیند آن کامل ش Updateپنجره  .2
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 : نحوه اجرای فرآیند آپدیت از پنجره نرم افزار  - 2-5

1. Kaspersky Anti-Virus 2015 .را باز کنید 

 کلیک کنید. Run updateدر پنجره برنامه، روی دکمه  .2

 

 کلیک کنید. Run updateروی دکمه   Updateدر محیط  .3
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 پایگاه داده : انتشار اطالع از تاریخ – 3-5

در گوشه سمت راست  Kaspersky Anti-Virus 2015ع از تاریخ انتشار پایگاه داده نشانگر موس را روی آیکون برای اطالالف ( 

 نمایشگر ببرید :

( ، و نشانگر موس را روی روی آیکون Show hidden iconsکلیک کنید ) اگر آیکون مخفی شده بود، روی دکمه 

Kaspersky Anti-Virus 2015 .نگه دارید 

 

 مشاهده اطالعات تاریخ انتشار پایگاه داده در پنجره اصلی برنامه : ب( برای

1. Kaspersky Anti-Virus 2015 .را باز کنید 

 کلیک کنید. Run updateدر پنجره برنامه، روی دکمه  .2

 ، اطالعات زیر ظاهر می شود. Update در پنجره .3
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 رفع عیب مسئله آپدیت : – 4-5

ریخ سیستم شما به درستی تنظیم شده باشد. در غیراینصورت آن را چک کنید تا:  چک کردن تاریخ سیستم .1

 آپدیت را اجرا کنید. Taskتنظیم و مجدد 

چک کنید که آیا اتصال اینترنت برقرار است با بازکردن وبسایت البراتوار :  چک کردن اتصال به اینترنت .2

ینصورت با پشتیبانی اینترنت خود با مرورگر اینترنت اکسپلورر. در غیر ا (www.kaspersky.com) کسپرسکی

 تماس بگیرید.

فایروال  ،تبادل اطالعات انجام می دهید در شبکه محلی و یا اینترنت هنگامی که شماغیرفعال کردن فایروال :   .3

  که انتقال داده های شما را محافظت می کند. اگر شما نرم افزار فایروالی دارید آن را حذف کنید.

مطمئن شوید که هیچ نرم افزار ناسازگار با  نتی ویروس های دیگر روی سیستم :اطمینان از عدم نصب آ .4

Kaspersky Anti-Virus 2015 .روی کامپیوتر شما نصب نیست.  در غیراینصورت آن را حذف نمائید 

 روش زیر عمل کنید : دوبرای این کار به یکی از  اطمینان از عدم آلودگی کامپیوتر : .5

  سیستم خود را با نرم افزارKaspersky Anti-Virus 2015  در سایت اسکن نمائید(

www.kasperskyir.com  )قسمت دانلود، ابزارهای دیگر 

 .فایل مربوطه را از لینک زیر دریافت نمائید : ساخت دیسک نجات کسپرسکی و اسکن کردن سیستم 

http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.iso 

  نصب مجدد نرم افزار. .6

http://www.kasperskyir.com/
http://www.kasperskyir.com/
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 گزارشات : -6

 انجام می شود در گزارشات آن ثبت می شود. Kaspersky Anti-Virus 2015تمام کارهایی که بوسیله اجزای مختلف 

 وش های زیر تنظیم کنید :را به ر Reportگزینه های شما می توانید 

 Change the settings of report storage  : 

o  روز ذخیره می شوند. پس از این دوره، گزارشات حذف می شوند. شما  34بطور پیش فرض گزارشات برای

 می توانید مدت زمان ذخیره سازی را تغییر بدهید و یا حذف اتوماتیک گزارشات را غیرفعال کنید.

o مگابایت است. یک مرتبه که به حد نهایی رسید، محتویات  2414داکثر سایز گزارشات بطور پیش فرض ح

فایل با ورودی های جدید جایگزین می شوند. شما می توانید حداکثر اندازه را تغییر و یا محدودیت را لغو 

 کنید.

 Clear reports  :( بروزرسانیاسکن، پاک کردن گزارشات، جهت هر دو گزارش کلی و گزارش قسمت های) 

 

 گزارش مختصر : – 1-6

 کلیک کنید.  Reportsروی دکمه   Kaspersky Anti-Virus 2015در پنجره اصلی   Reportsبرای باز کردن نمای 
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 شما می توانید خالصه هر رویداد را مشاهده کنید.   Reports در نمای
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 نحوه ایجاد یک گزارش مختصر : – 1-1-6

  :کلیک کنید را تعریف می کند دوره یک لینک که، روی باالی پنجره در قسمت یک دوره خاص، برای گزارش برای تولید یک

 During last week   :هفته گذشته 

 During last month   :گذشته ماه 

 Entire history   :تاریخ کل 
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 گزارشات مفصل : – 2-6

دسترسی پیدا کنید، روی  Kaspersky Anti-Virus 2015 اگر می خواهید به اطالعات دقیق تر در مورد قسمت های مختلف

 کلیک کنید. Detailed reportsلینک 

 

 شما می توایند گزارشات زیر را مشاهده کنید. Detailed reportsدر پنجره 

 Detected objects  
 All events  
 Update  
 Scan 
 IM Anti-Virus  
 Web Anti-Virus  
 File Anti-Virus  
 System Watcher   
 Mail Anti-Virus  

http://support.kaspersky.com/11232
http://support.kaspersky.com/11232
http://support.kaspersky.com/11233
http://support.kaspersky.com/11233
http://support.kaspersky.com/11238
http://support.kaspersky.com/11238
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نند مشاهده کنید. برای مثال، اگر شما یا رویداد خاصی اشاره می ک Taskدر سمت راست پنجره، شما می توانید رویدادهایی که به 

Update : را انتخاب کنید، می توانید به اطالعات زیر دسترسی پیدا کنید 

 Average download speed  :سرعت متوسط آپدیت 

 Status  :وضعیت 

 Downloaded and updated (size in MB)  :سایز 

 Time  :زمان 

 آن فعالیت را باز می کند. لینک  دارند که توضیح جزئیاتبرخی رویدادها 
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 نحوه جستجو یک رویداد : – 1-2-6

 شما می توانید با استفاده از دکمه جستجو در واسط برنامه به جستجو یک رویداد بپردازید. 

 تایپ کنید. Detailed Reports( را در کادر جستجو در پنجره rootkitبرای جستجو، کلیئد واژه مورد نظر )برای مثال 
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 : یک گزارش ذخیرهنحوه  -2-2-6

 شما می توانید گزارشات را در یک فایل متنی ذخیره کنید. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

 را انتخاب کنید. Taskک مولفه یا ی .1

 قرار دارد کلیک کنید. Searchکه نزدیک قسمت  Saveدر قسمت باالی پنجره، روی دکمه  .2

 نظر را انتخاب کنید.محل مورد  Save asدر پنجره  .3

 کلیک کنید. Saveروی دکمه  .4
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 ضعیت گزارشات :نحوه تنظیم و -3-6

  تنظیماتKaspersky Anti-Virus 2015 .را باز کنید 

  در پنجرهSettings  به قسمت ،Additional  رفته و رویReports and Quarantine .کلیک کنید 

 

 .سپس کارهای زیر را انجام دهید 

 Report قسمت 

o  محدوده زمانی ذخیره سازی گزارشات، مطمئن شوید که گزینهStore reports no longer than  را

 انتخاب کرده اید، سپس یک محدوده را انتخاب کنید.
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o اطمینان پیدا کنید که گزینه سایز فایل گزارشات،  حدLimit the size of report file to  را انتخاب کرده

 د کنید.اید و مقدار معینی را وار

o  اگر می خواهید ورود وقایع غیر حساس را انتخاب کنید، گزینهLog non-critical events .را انتخاب کنید 
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o  برای حذف گزارشات، دکمهClear .را انتخاب کنید 
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 Quarantineقسمت 

o  برای محدوده زمان ذخیره سازیQuarantine  مطمئن شوید گزینه  را فعال کرده اید و سپس محدوده

 مورد نظر را انتخاب کنید.

o  برای محدوده سایز ذخیره سازیQuarantine  گزینه ،Limit the size of Quarantine to  را انتخاب

 و مقدار مورد نظر را وارد کنید.

 

 پنجره برنامه را ببندید. .4
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 مجازی درکیبو
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 کیبورد مجازی: -7

، این خطر وجود وارد می کنید با استفاده از کیبورد را ل، نام کاربری و پسورد()برای مثا هنگامی که شما داده های محرمانه خود

دارد که داده های شخصی شما با استفاده از صفحه کلید سخت افزاری یا کی الگرها )برنامه هایی که کلیدها را ثبت می کنند( 

 ی هکرها ارسال می شوند.رهگیری شوند. اطالعات ذخیره شده توسط این برنامه ها از طریق اینترنت برا

 

 کیبورد مجازی چیست؟  – 1-7

Virtual Keyboard  ،برای حفاظت بیشتر شما هنگامی که داده های شخصی خود را در وب سایت های بانکی وارد می کنید

 یپ می کنید.ابزار حفاظتی داده های شما هنگامی که در مرورگرهای حفاظت شده و یا در ویرایشگرهای متنی تا استفاده می شود.

Virtual Keyboard : با مرورگرهای زیر سازگار است 

 Internet Explorer 8 – 11 

 Google Chrome 22.x – 35.x 

 Mozilla Firefox 16.x – 28.x 

 ویرایش شده باشندتوجه کنید در صورتی که وب سایت هایی که استفاده می کنید مورد حمله قرار گرفته شده باشند و یا 

virtual Keyboard به عبارت دیگر اطالعات بطور مستقیم به هکرها ارسال می نمی تواند داده های شخصی شما را حفاظت کند .

 شود.

 کامپیوتر خود را ریست کنید.  Kaspersky Anti-Virus 2015، درست بعد از نصب  virtual Keyboardبرای شروع 
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 نحوه باز کردن کیبورد مجازی  - 2-7

 دن کیبورد مجازی با استفاده از منوی شورتکات برنامه باز کر - 1-2-7

 گوشه پایین سمت راست صفحه، روی آیکون برنامه راست کلیک کنید. در  .1

 را انتخاب کنید. Virtual Keyboardدر منوی شورتکات،  .2

 

 

 باز کردن کیبورد مجازی با استفاده از کیبورد سخت افزاری  - 2-2-7

 در کیبورد  CTRL+ALT+SHIFT+Pبا ترکیب دکمه های 
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 باز  کردن کیبورد مجازی با استفاده از پنجره اصلی برنامه  – 3-2-7

 در پنجره اصلی برنامه کلیک کنید. Virtual Keyboardروی دکمه 

 

 

 باز کردن کیبورد مجازی با پنجره مرورگر - 4-2-7

در  روی دکمه  Mozilla Firefoxو یا  Internet Explorer  ،Google Chrome در Virtual Keyboard برای باز کردن

 تولبار مرورگر وب خود کلیک کنید.
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 کیبورد مجازی الیه های کیبورد درنحوه جابجایی  – 3-7

 بطور مداوم روی کلیدهای کیبورد مجازی با نشانگر موس کلیک کنید.برای جابجایی زبان و یا الیه های کیبورد در کیبورد مجازی، 

کلیک و سپس راست کلیک  Shiftمی باشد، با کلیک چپ موس روی دکمه  Ctrl+Shiftگر شورتکات سیستم شما برای مثال، ا

 .Altروی 

 (.Shift+Altیا  Ctrl+Shiftشما می توانید با جابجایی الیه های کیبورد، از کیبورد سخت افزاری خود همچنان استفاده کنید )برای مثال 

 

 

 ترکیبی در کیبورد مجازی نحوه استفاده از کلیدهای – 4-7

، بطور مداوم روی کلیدهای مجازی که نیاز دارید کلیک کنید.  Virtual Keyboardبرای استفاده از شورتکات های کیبورد در  

 کلیک کنید. F4و سپس روی  Alt، ابتدا روی  Alt+F4برای مثال، برای استفاده از شورتکات  

 یک کلید در کیبورد سخت افزاری است.کلیک دوم روی یک کلید همانند رها کردن 

، شما می توانید حالت های ورودی مشخص را فعال  Virtual Keyboard( روی Shift, Alt, Ctrlبا فشردن کلیدهای اصالحی )

مجازی کلیک کنید همه حروف بصورت بزرگ وارد می شوند(. برای غیرفعال   Shiftکنید )برای مثال، وقتی که شما روی دکمه 

 یک حالت ورودی مشخص، روی کلیدهای اصالحی مجدد کلیک کنید. کردن 
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 تنظیمات
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 :تنظیمات  -8

 نحوه باز کردن تنظیمات : – 1-8

1. Kaspersky Anti-Virus 2015 .را باز کنید 

 کلیک کنید. Settingsدر گوشه پنجره سمت چپ روی لینک  .2
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 بررسی اجمالی تنظیمات برنامه : – 2-8

 بوسیله دو فریم نمایش داده می شود :  Settingsپنجره 

 : در سمت چپ فریم، شما یک بخش را انتخاب می کنید 

o   General  

o   Protection Center  
o   Performance   

o   Scan  

o   Additional 

 

  ،در سمت راست فریم، شما یک قسمتTask .و یا ویژگی که نیاز دارید تنظیم کنید را انتخاب می کنید 
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 قسمت  درGeneral : 

o Interactive protection  

o Autorun  

o Set up password protection  

o Manage settings 
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  در قسمتProtection Center : 

o File Anti-Virus  

o IM Anti-Virus  

o Mail Anti-Virus  

o Web Anti-Virus  

o System Watcher 

 

  

http://support.kaspersky.com/11236
http://support.kaspersky.com/11236
http://support.kaspersky.com/11238
http://support.kaspersky.com/11238
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  در قسمتPerformance : 

o Battery Saving  

o Gaming Profile  

o Computer resources 

 

  در قسمتScan : 

 

http://support.kaspersky.com/11240
http://support.kaspersky.com/11240
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  در قسمتAdditional : 

o Update  

o Threats and Exclusions  

o Self-Defense  

o Network  

o Notifications  

o Reports and Quarantine.  

o Feedback  

o Appearance 
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