مراحل نصب آنتی ویروس کوئیک هیل
قبل از شروع نصب یک آنتی ویروس جدید بر روی سیستم ابتدا باید از نبود آنتی ویروس دیگری اطمینان حاصل کنیم ،زیرا همه آنتی ویروس هادارای
موتور جستجوی بد افزار هستند ،در صورتی که این موتور جستجو دو بار در سیستم اجرا شود موجب کندی سرعت سیستم خواهد شد.
برای نصب آنتی ویروس کوئیک هیل ابتدا باید پروانه بهره برداری (الیسنس) آنتی ویروس را از نمایندگان مجاز این محصول تهیه و سپس اقدام به نصب
نمایید .کاربرانی که با آنتی وی روس کوئیک هیل آشنایی چندانی ندارند میتوانند این محصول را بصورت آزمایشی از وب سایت www.quickheal.ir
دانلود و تست نمایند.
الزم به توضیح است که مراحل نصب آنتی ویروس ،اینترنت سکیوریتی و توتال سکیوریتی کوئیک هیل مشابه یکدیگر است.
مراحل نصب بشرح زیر می باشد:
پس از قرار گرفتن سی دی محصول داخل سی دی رام پنجره نصب آنتی ویروس بصورت اتوماتیک نمایش داده می شود ،این پنجره در صورتی بطور
خودکار نمایش داده خواهد شد که تنظیمات اجرای خودکار فایل های  auto runسیستم عامل شما غیر فعال نشده باشد ،در این صورت می توانید
داخل سی دی را باز کرده و از پوشه  Softwareنسخه  23بیتی و یا  46بیتی ،مدل مناسب سیستم عامل خود را انتخاب نمایید .پس از اجرای این
فایل پنجره شروع مراحل نصب نمایش داده خواهدشد( .شکل )1

(شکل )1

آن تی ویروس کوئیک هیل قبل از شروع مراحل نصب ،بررسی های اولیه از سیستم کاربر انجام میدهد ،این بررسی ها عبارت اند از :کنترل منابع موجود،
کنترل سرویسهای در حال اجرا و اسکن پروسس های در حال اجرا ،این مراحل به ترتیب طبق شکل های  6،2،3خواهد بود.

(شکل )3

(شکل )2

(شکل )6

پس از اجرای مراحل فوق به مرحله تایید قرارداد پروانه بهره برداری توسط کاربر می رسیم ،که در این مرحله با زدن گزینه  ، I Agreeسپس کلید
 Nextبه مرحله بعد میرویم( .شکل )5

(شکل )5

در این مرحله باید مسیر نصب آنتی ویروس را انتخاب کنیم ،محل نصب پیش فرض آنتی ویروس درایوی است که سیستم عامل در آن قرار دارد ،در
صورتی که فضای کافی برای نصب آنتی ویروس در مسیر پیش فرض موجود نباید باید درایو دیگری را انتخاب کنیم .سپس با زدن گزینه  Nextبه مرحله
بعدی میرویم( .شکل )4

(شکل )4

این مرحله آخرین مرحله نصب اولیه آنتی ویروس می باشد که پیشرفت کار را نمایش میدهد( .شکل )7

(شکل )7

پس از اینکه مرحله فوق با موفقیت به پایان رسید و فایل های آنتی ویروس بصورت کامل در مسیر مشخص شده انتقال داده شدند ،صفحه چگونگی ثبت
پروانه بهره برداری محصول نمایش داده خواهد شد( .شکل )8

(شکل )8

همانطور که در شکل فوق مشاهده میکنیم ،دو گزینه برای ثبت پروانه بهره برداری نمایش داده شده است ،گزینه  Register Laterبرای زمانی است که
هنگام نصب آنتی ویروس ،سیستم با اینترنت در ارتباط نیست ،در صورتی که در ارتباط با اینترنت سیستم مشکلی وجود ندارد باید گزینه Register
 Nowرا انتخاب کرده و به مرحله ثبت پروانه بهره برداری(الیسنس) منتقل شویم .پس از انتخاب این گزینه آنتی ویروس ارتباط سیستم کاربر را با اینترنت
کنترل میکند( .شکل )9

(شکل )9

در صورتی که سیستم بدون مشکل با اینترنت در ارتباط باشد ،صفحه درخواست پروانه بهره برداری نمایش داده خواهد شد( .شکل )11

(شکل )11

پس از وارد نمودن پروانه بهره برداری ،اعتبار سنجی آن توسط آنتی ویروس،بررسی شده و در صورتی که الیسنس وارد شده برای اولین بار استفاده شده
باشد ،اطالعات خریدار و فروشنده درخواست می شود .در صورتی که الیسنس وارد شده قبال ثبت شده باشد اطالعات کاربری که الیسنس را ثبت نموده
نمایش داده خواهد شد .بدین ترتیب کاربران می توانند از قانونی بودن پروانه بهره برداری خود اطمینان حاصل نمایند( .شکل )11

(شکل )11

مقابل گزینه های در خواست شده در شکل  11به ترتیب Purchased From ،آنتی ویروس را ازکدام نمایندگی تهیه نموده ایم را وارد می کنیم ،و
سپس از قسمت  ،Register Forنوع کاربری آنتی ویروس را مشخص نمایید و سپس با انتخاب گزینه  Nextبه مرحله بعدی انتقال داده می شوید.
همانطور که در شکل  13مشاهده می شود در این قسمت اطالعات کاربری که این پروانه بهره برداری بنام او ثبت خواهد شد درخواست می شود ،که پس
از تکمیل اطالعات درخواستی و زدن کلید  Nextبه مرحله بعدی انتقال داده خواهیم شد.

(شکل )13

(شکل )12

شایان ذکر است آنتی ویروس کوئیک هیل تنها آنتی ویروس دارای آپدیت سرور داخل ایران می باشد ،و تحریم های کشورهای خارجی تاثیری در بروز
رسانی این آنتی ویروس نخواهد داشت.
پس از تکمیل اطالعات درخواست شده و زدن کلید  Nextبه صفحه بعدی انتقال داده می شویم ،در این صفحه اطالعاتی که توسط کاربر تکمیل شده
یکبار دیگر نمایش داده می شود ،تا از صحت آنان مطمئن شود( .شکل )16

(شکل )16

بعد از اینکه صحت اطالعات ارائه شده کنترل گردید ،با زدن کلید  Nextبه صفحه بعدی انقال داده می شویم ،در این صفحه پیام Activation
 Successfully completedنمایش داده می شود ،همچنین تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری نیز نشان داده می شود(.شکل)15

(شکل )15

پس از کلیک بر روی گزینه  Finishمراحل نصب آنتی ویروس بصورت کامل پایان می پذیرد ،اگر در این مرحله سیستم شما به اینترنت متصل باشد ،آنتی
ویروس بصورت اتوماتیک شروع به آپدیت دیتابیس خود می نماید ،در غیر اینصورت منتظر ارتباط با اینترنت خواهد ماند ،تا زمانی که آنتی ویروس بروز
رسانی نگردد ،یک گزینه قرمز رنگ در گوشه سمت راست پنجره اصلی نمایش داده می شود ،با فشار دادن گزینه  Update nowآنتی ویروس به بروز
می گردد( .شکل )14

‘
(شکل )14

(شکل )17

پس از اتمام مرحله بروز رسانی با زدن کلید  Finishبه محیط اصلی آنتی ویروس باز میگردیم( .شکل )18

(شکل )18
پس از اتمام مرحله آپدیت آنتی ویروس پنجره اصلی بدین صورت نمایش داده می شود( .شکل )19

(شکل )19

