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 طشاحی ضذُ است. تشای وٌتشل واهپيَتشّای ضثىِ، اص ساُ دٍس،  وٌسَل هذیشیتی

 :لذاهات صیش سا اًجام دّيذ، اتٌظيوات اًجامتشای 

 سا اًتخاب وٌيذ. Management Centerپٌجشُ اصلی تشًاهِ سا تاص وٌيذ،  .1

سا  Management Console Configuration Wizardگضیٌِ ، سوت ساست ،پٌجشُ تاص ضذُدس  .2

 اًتخاب وٌيذ.
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 : Password Protectionگام اول.  

َسد ، یه پسضشٍع تشایت. اس Management Console Configuration Wizardایي پٌجشُ گام اٍل اص 

 تایذ تٌظين ضَد.دس ایي پٌجشُ تشای وٌسَل هذیشیتی 

 

 

 Change administrator ليٌه دس ایي پٌجشُ تا استفادُ اصسا ٍاسد وشدیذ،  پسَسد ، تؼذ اص ایٌىِ دسگام تؼذی

password سا تغييش دّيذ.پسَسد ایي  يذتَاً هی 
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 وٌسَل هذیشیتی سٍی ّوِ واهپيَتشّا یىساى تاضذ. پسَسد تشای هذیشیت اص ساُ دٍس تا ضثىِ هحلی، تایذ 
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 Search For Computersگام دوم. 

 ، طشاحی ضذُ است.شای جستجَی واهپيَتشّای تحت ضثىِت است، وِ وٌسَل هذیشیتی تٌظينگام دٍم تشای  ایي پٌجشُ

 

 هَضَع ضثىِ تشای وٌتشل اص ساُ دٍس سا هطخص وٌيذ. Networkدس ليست وطَیی، دس لسوت 

 Local "یا  "Trusted network "تشای ًوایص واهپيَتش دس هشوض هذیشیت سٍی ّش واهپيَتش، تایذ ٍضؼيت 

network"  ،واهپيَتش ٌّگام اسىي ضثىِدس تٌظيوات فایشٍال تشای ضثىِ خاًگی ضوا ًصة ضذُ تاضذ. دس غيش ایٌصَست 

 Configure firewall forًخَاّذ ضذ. تشای چه وشدى تٌظيوات فایشٍال سٍی واهپيَتش جاسی، سٍی ليٌه یافت 

this computer .وليه وٌيذ 
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شتَط تَاًيذ تا استفادُ اص ليٌه ّای ه. ضوا هی هی ضَدساُ اًذاصی تطَس اتَهاتيه ضثىِ  یّاجستجَی اٍليِ تشای واهپيَتش

 وٌيذ. "Start"یا  "Pause"دستیجستجَ سا تِ صَست 
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ًوایص دادُ هی ضًَذ. دس صیش ٍضؼيت ّای  ،دس یه جذٍل تا ٍضؼيت ّای هشتَطِ Tواهپيَتشّای ضٌاسایی ضذُ دس ضثىِ

 :ًطاى دادُ ضذُ است هوىي 

 Manageable  :KSOS  .ػثَس یىساى هطخص ضذُ است. هذیشیت اص ساُ  سهضسٍی واهپيَتش ًصة ضذُ است

 دس دستشس است.دٍس 

 Kaspersky Small Office Security is not install : KSOS .سٍی واهپيَتش یافت ًطذُ است 

 Remote management is prohibited :  خذهات اص ساُ دٍس سٍی واهپيَتش غيشفؼال گضیٌِ هذیشیت

 ضذُ است.

 لواه واهپيَتش اص ليست ٍ یا پان وشدى تاالی جذٍل تشای اضافِ وشدى دستی یه واهپيَتش، حزف وشدى یه ّای دووِ

 ليست است.
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 سا تيه تضًيذ. Hide not controlled computersدس دستشس ًيستٌذ، گضیٌِ وِ تشای هخفی وشدى واهپيَتشّایی 

 

 Update methodگام سوم. 

ٍیشٍس پایگاُ دادُ تشای آًتی تشٍص سساًی تشای اًتخاب حالت   ایي پٌجشُ، هشحلِ سَم اص هذیشیت پيىشتٌذی وٌسَل است.

 ، طشاحی ضذُ است. یهذیشیت وٌسَلسٍی 

 

 :تَضيح دادُ هی ضَدهَجَد پایگاُ دادُ تشٍص سساًی دس صیش حاالت 

 Select one computer as update source for other computers (recommended) 
اػوال هی  یه سشٍس اختصاصی ضثىِ خاًگی داًلَد خَاٌّذ ضذ، ٍ اص آى تِ واهپيَتشّای دیگش سٍیآپذیت ّا 
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سٍی آى ًصة ضذُ تِ ػٌَاى سشٍس تشٍصسساًی استفادُ خَاّذ  KSOS. یىی اص واهپيَتشّای ضثىِ ضذُ وِ ضَد

 سا اص ليست وشوشُ ای اًتخاب وٌيذ.تشٍص سساًی یه سشٍس تشای ایي واس ضذ. 

 Allow each computer in my network to update its own database from the 

internet . سساًی سٍص تِ سٍی سشٍسهتوشوض اص طشیك یه سشٍس اختصاصی تشٍصسساًی. آپذیت اص تشٍص سساًی 

 تطَس جذاگاًِ داًلَد خَاّذ ضذ. ،سٍی ّش واهپيَتش ،وسپشسىی آصهایطگاُ

 

 Summaryگام چهارم. 

 .ًوایص هی دّذ ٍ تٌظيواتی وِ اًجام دادین وٌسَل هذیشیتیدستاسُ  یػاتاطالخالصِ ایي پٌجشُ دس 
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 تاص خَاّذ ضذ. هذیشیت وٌسَلوليه وٌيذ. پٌجشُ اصلی  Finishتشای تستي پٌجشُ سٍی دووِ 

 

 واهپيَتش ّش یه اص جضئياتتٌظين :  ضثىِ واهپيَتشّایهذیشیت اص ساُ دٍس 

تشًاهِ  اصلی پٌجشُ سوت ساست دس Management Center صتاًِ دس، ضثىِ واهپيَتش ّش اص ساُ دٍس حفاظتتِ هٌظَس 

Management Console  سا اًتخاب وٌيذ 

 

 اًتخاب وٌيذ. اًجام تٌظيواتسا تشای ضثىِ ضذُ  ّایواهپيَتش ی اصیى Management Consoleدس لسوت تاالی 

 تشای ٍیشٍس ّا، اسىي واهپيَتش، سساًی تشٍص اص لثيل هی تَاًيذ اطالػاتیدس سشتشي ّای هشتَطِ دس لسوت پایيي پٌجشُ 

 واهپيَتش اًتخاب ضذُ هطاّذُ وٌيذ.هَسد  دس اطالػات ًسخِ پطتيثاى تْيِ ٍ  web-policies تٌظيوات
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 Informationسربرگ 

 

ًام واهپيَتش اًتخاب ضذُ دس یه ضثىِ هحلی ٍ  ، Informationسشتشي  Management Consoleدس پٌجشُ 

 .سا ًطاى هی دّذتشًاهِ ّای ًصة ضذُ سٍی آى 

 واهپيَتش هطخص ضذُ هطاّذُ وٌيذ :ػالٍُ تش ایي، ضوا هی تَاًيذ اطالػات صیش سا دستاسُ 

 Problem List : .ليستی اص هطىالت اهٌيتی واهپيَتشّا ٍ ساُ ّای ػية یاتی ایي هطىالت است 

 Protection components  :اهىاى  تا، ذواهپيَتش ضوا دس ایي لسوت ّستٌ واهپًٌَت ّای حفاظت اص

 اص ساُ دٍس. ش فؼال وشدى آًْافؼال/غي

 License management هی وٌيذ استفادُحاضش اص آى دس حال  ی وِ: ضاهل اطالػاتی دستاسُ الیسٌس. 
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 Scanسربرگ 

 

طشاحی ضذُ است. ضوا هی تَاًيذ واسّای صیش سا ، یتشای یه واهپيَتش اًتخاتٍیشٍس یاتی  Taskایي پٌجشُ تشای اجشای 

 اًجام دّيذ:

 Full Scan تشًاهِ، سيستن حافظِ: ضًَذ. اسىي واهل سيستن. لسوت ّای صیش تِ طَس پيص فشض اسىي هی 

سساًِ ّای ، سخت ّای ّا، دیسه ایويل، پایگاُ دادُ سيستن پطتيثاى ،اجشا هی ضًَذ startupی وِ دس ّای

 .دسایَّای ضثىِ ٍ لاتل حول رخيشُ ساصی

 Quick Scan.  فایل ّایی وِ دسStartup اسىي هی ضًَذ.ّستٌذ   سيستن ػاهل 

 Vulnerability Scan.  تاي ّا ٍ حفشُ ّای تاص سيستن ػاهل ٍ توام ًشم افضاسّای ًصة ضذُ سٍی سيستن

 آى ّا تشطشف هی وٌذ. Task Fixػاهل سا پيذا هی وٌذ ٍ اص طشق 
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 Updateسربرگ 

 

واهپيَتش اًتخاب ضذُ،  ّوچٌيي یه هٌثغ تِ سٍص سساًی سا ًوایص سٍی  آى پٌجشُ ٍضؼيت پایگاُ دادُ ّا ٍ تاسیخ اًتطاسایي 

 اًتخاب وشد.اص ليست وطَیی  واهپيَتش هَسد ًظشهٌثغ تِ سٍصسساًی سا هی تَاى تا اًتخاب هی دّذ. 

پيَتشّا آپذیت سا دسیافت هی وِ اص طشیك آى دیگش واه، اًتخاب ضَدّش واهپيَتشی هی تَاًذ تِ ػٌَاى یه سشٍس تشٍص سساًی 

 .وٌٌذ

یا  Pauseتشٍص سساًی سا  یاجشاوٌيذ. ضوا هی تَاًيذ وليه  Start Update، سٍی دووِ تشای ضشٍع تشٍص سساًی

 صهاًثٌذی وٌيذ.

 تؼذ اص اٍليي آپذیت فؼال هی ضَد. ،پایگاُ دادُ لثلی تِ اصگطت تِ ػمةگضیٌِ ت
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 Backupسربرگ 

 

 پطتيثاى گيشی طشاحی ضذُ است. Taskایي پٌجشُ تشای هذیشیت اص ساُ دٍس 

 ليستی اص توام ٍظایف پطتيثاى گيشی سٍی واهپيَتش اًتخاب ضذُ ایجاد هی وٌذ.

 

تایذ اص پٌجشُ اصلی تشًاهِ سٍی واهپيَتش اجشا ضَد  Taskواس پطتيثاى گيشی سا اص ساُ دٍس اًجام دّيذ. ایي ضوا ًوی تَاًيذ 

(Tools>Backupتؼذ اص آى .)  Backup Task دس پٌجشُ هذیشیت هشوضی واهپيَتش ظاّش هی ضَد 
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 سا هىث یا هتَلف وٌيذ. Taskضوا هی تَاًيذ اجشای وليه وٌيذ.  Run، سٍی دووِ Taskتشای اجشای 

وليه  View Reportٍ تشهين دادُ ّا سٍی واهپيَتش اًتخاب ضذُ، سٍی دووِ  Backupتشای تذست آٍسدى گضاسش 

 وٌيذ.

 

 Group Task :ضثىِ واهپيَتشّایهذیشیت اص ساُ دٍس 

 واسّای صیش سا اًجام دّيذ:اگش ضوا ًياص داسیذ واهپيَتشّای ضثىِ ضذُ س تِ طَس ّوضهاى آپذیت یا اسىي وٌيذ، 

 سا اًتخاب وٌيذ. Management Centerسشتشي  .1

 Scan Network Computers دٍ لسوت  Group Tasksدس لسوت  ،دس سوت ساست پٌجشُ .2

 ٍUpdate Center .هَجَد ّستٌذ 
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 شروع اسکن گروهی

 
 طشاحی ضذُ است.اسىي گشٍّی واهپيَتشّا، آسية پزیشی ٍ دیگش تْذیذات ایي پٌجشُ تشای 

 دس ليست وطَیی ًَع اسىي هَسد ًظش سا اًتخاب وٌيذ:

 Full Scan :   : حافظِ سيستناسىي واهل سيستن. لسوت ّایی وِ تِ طَس پيص فشض آپذیت هی ضًَذ ،

سساًِ ، سخت ّای ّا، دیسه ایويل، پایگاُ دادُ سيستن پطتيثاى ،اجشا هی ضًَذ startupی وِ دس ّای تشًاهِ

 .دسایَّای ضثىِ ٍ لاتل حول ساصی ّای رخيشُ

 Quick Scan :  فایل ّایی وِ دسStartup ّستٌذ اسىي هی ضًَذ.  سيستن ػاهل 

 تشای ضشٍع اسىي وليه وٌيذ. Run Scanدس جذٍل تشسسی واهپيَتشّا، ضوا تایذ سٍی 
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 شروع آپدیت گروهی

ٍیشٍس سٍی یه گشٍُ اص واهپيَتشّای ضثىِ طشاحی ضذُ ایي پٌجشُ تشای ساُ اًذاصی تِ سٍص سساًی پایگاُ دادُ ّای آًتی 

 است.

 
 چٌذیي واهپيَتش تحت ضثىِ، الذاهات صیش سا اًجام دّيذ:تشای تشٍص سساًی پایگاُ دادُ ّا سٍی 

 سًذ تِ ضوا ًطاى دادُ هی ضًَذ.صیش واهپيَتشّایی وِ تِ آپذیت ًياص دادس جذٍل  .1

 سا ًطاى هی دّذ.ٍضؼيت فؼلی آپذیت  Update Statusوليه وٌيذ. دس ستَى  Run Updateسٍی دووِ  .2

 وليه وٌيذ. Stop Updateاگش ضوا ًياص داسیذ اجشای آپذیت سا هتَلف وٌيذ، سٍی دووِ  .3


