
 8.1.0.646راهنماي نصب آنتی ویروس کسپرسکی نسخه 

  

  :ابتدا فایل ھای مربوطه را از مسیر زیر دانلود کنید

NewVersion/kaspersky/Antivirus/Public/ir.ac.qums.ftp://ftp  

٩.٠.٢٧٨٦ net agentنصب )١

  :برنامه را اجرا کرده و مراحل زیر را ادامه دھید  setupشده ،  execابتدا وارد پوشه ) الف

  



  

  .مربوط به سرور آنتی ویروس مرکز خود را وارد نمایید   server address  ،ipدر قسمت ) ب

  

  

  

  

  

  



  .برنامه را نصب نمایید) ج

  

  

  

  ٨.١.٠.٦٤٦_KESنصب آنتی ویروس  )٢

  :برنامه را اجرا کرده و مراحل زیر را ادامه دھید  setupشده ،  execابتدا وارد پوشه ) الف 

  



  .را انتخاب نمایید full installationزده و در پنجره زیر گزینه را  nextمراحل اولیه دکمه ) ب

  

  .در مرحله بعد برنامه را نصب کنید) ج

  

  

  .نمایید  restartپس از پایان مراحل نصب ، سیستم را ) د



  

  .پس از باال آمدن مجدد سیستم ، مراحل زیر را ادامه دھید) ه

  

  



  

  .سیستم به صورت اتوماتیک اجرا می گردد full scanو  updateپس از پایان نصب ، 

  .و بیشتر است نصب گردد ٥١٢  kb آنھا   Ramقابل ذکر است این نسخه بر روی سیستم ھایی که 



راهنمای نصب آنتی ویروس کسپرسکی نسخه 8.1.0.646



ابتدا فایل های مربوطه را از مسیر زیر دانلود کنید:

ftp://ftp.qums.ac.ir/Public/Antivirus/kaspersky/NewVersion

1) نصب net agent 9.0.2786



الف) ابتدا وارد پوشه exec شده ، setup برنامه را اجرا کرده و مراحل زیر را ادامه دهید :





ب) در قسمت server address ، ip  مربوط به سرور آنتی ویروس مرکز خود را وارد نمایید .













ج) برنامه را نصب نمایید.







2) نصب آنتی ویروس KES_8.1.0.646

الف ) ابتدا وارد پوشه exec شده ، setup برنامه را اجرا کرده و مراحل زیر را ادامه دهید :



ب) مراحل اولیه دکمه next را زده و در پنجره زیر گزینه full installation را انتخاب نمایید.



ج) در مرحله بعد برنامه را نصب کنید.





د) پس از پایان مراحل نصب ، سیستم را restart  نمایید.



ه) پس از بالا آمدن مجدد سیستم ، مراحل زیر را ادامه دهید.







پس از پایان نصب ، update و full scan سیستم به صورت اتوماتیک اجرا می گردد.

قابل ذکر است این نسخه بر روی سیستم هایی که Ram  آنها  kb  512 و بیشتر است نصب گردد.
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