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 ضدویروس پادویش
) نسخه  ی خانگی(

راهنمای نصب



و  صدها  تولید  شاهد  ماهه  هر  که  دنیایی  در 
ابزارهای  به  نیاز  است،  جدید  بدافزار  هزارها 
بدافزار ها  این  با  مقابله  در  مؤثر  و  روز  به 
نرم افزارهای  نصب  و  کنترل  می باشد.  حتمی 
کارآمد  راهکاری  و  جدی  نیازی  ضدویروس 
توسط  شده  وارد  خسارات  از  جلوگیری  برای 
پادویش  راستا  همین  در  بدافزارهاست. 
جهت  ضدبدافزار  محصول  یک  عنوان  به 
ویروس،  قبیل  از  بدافزار  تهدیدات  شناسایی 
کرم، تروجان، روت کیت و... با امکانات مناسب 
متداول  سیستم عامل های  با  سازگاری  و 
که  نرم افزاری  است.  شده  طراحی  کشور  در 
آن ها  انتشار،  از  قبل  بدافزارها  شناسایی  با 
شبکه  تحت  آن  مدیریت  نیز  و  سازد  نابود  را 

کاربردی باشد. ساده و 

مقدمه
پادویش، یک پیشنهاد نیست، 

ورت رایانه شماست ضر
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برای  کارآمد  ی  راهکار و  ی جدی  نیاز وس  نرم افزارهای ضدویر و نصب  ل  کنتر
بدافزارهاست. توسط  شده  وارد  خسارات  از  ی  جلوگیر

است  مفتخر  امن پرداز  شرکت 
و  ایده ال  کیفیت  با  محصوالتی 
جهانی  بازارهای  با  رقابت  قابل 
رسی  بر بینی و  باز با  تولید نموده و 
را  یان  مشتر رضایت  آنان  کیفیت 

نماید.  تامین 
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ی  نصب و راه انداز

را اجرا نموده و در صفحه ظاهر  باید فایل نصب  ابتدا 
کنید. )شکل 1( کلیک   »Next« گزینه شده روی 
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قبل از نصب نرم افزار به بخش نیازمندی های سیستم 
صحت  از  و  نموده  مراجعه  آخر  صفحه  در  نصب  برای 

کنید.  تمام موارد اطمینان حاصل 
سیستم،  نیازمندی های  از  اطمینان  حصول  از  بعد 
عمل  زیر  صورت  به  پادویش  ضدویروس  نصب  برای 

کنید:

برنامه،  نصب  فایل  اجرای  از  پس  مرحله  این  در 
ضوابط  و  شرایط  »قوانین،  حقوقی  موافقت نامه ی 
را مطالعه   License Agreement یا  نرم افزار«  از  استفاده 
تیک  زدن  با  می پذیرید،  را  آن  که  درصورتی  نمایید، 
موارد  چنانچه  و  کنید  اعالم  را  خود  موافقت  مربوطه   
را نمی پذیرید فرایند نصب  بیان شده در موافقت نامه 

برنامه را لغو نمایید.)شکل2(
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شکل1. اجرای فایل نصب

شکل 2- اعالن موافقت نامه حقوقی



برنامه  می خواهید  که  پوشه ای  مرحله  این  در 
نمایید.  انتخاب  را  شود  نصب  آن  در  ضدویروس 
گرفته شده  مسیری به عنوان حالت پیش فرض در نظر 
مورد  آدرس  نرم افزار،  نصب  مسیر  تغییر  برای  است. 
نظر را به-صورت دستی وارد نموده یا بر روی دکمه ی 
انتخاب  را  نظر  مورد  مسیر  و  نموده  Browse… کلیک 
نمایید. پیشنهاد می شود از نصب برنامه ضدویروس در 
که حاوی فایل یا پوشه های دیگر می باشد،  پوشه ای 
آن  به  دسترسی  نصب  از  پس  زیرا  نمایید  خودداری 
فایل ها محدود می گردد. فضای خالی مسیر مورد نظر 
و فضای خالی مورد نیاز در پایین صفحه نمایش داده 
 »Install« گزینه از انتخاب مسیر روی  شده  است. پس 

کلیک نمایید.)شکل 3(

شکل 4- روند نصب

شکل 3- انتخاب مسیر

شکل 5- پایان نصب

در این مرحله شما روند نصب را مشاهده خواهید نمود.
)شکل4(

 ،»Finish« کلید  فشردن  با  باال  مراحل  انجام  از  پس 
پادویش روی سیستم شما نصب می شود. )شکل 5(
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شکل3.مدیریت لیسانس
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ی فعال ساز

گزینه »مدیریت مجوز استفاده«  بر روی  تنظیمات  نوار  در 
کنید. کلیک 

کلیک نمایید. در پنجره ظاهر شده بر روی »فعال سازی« 
)شکل6(

که در  کلید »فعال سازی« صفحه ای باز می شود  با فشردن 
کرده  صورت تمایل می توانید مشخصات خود را در آن وارد 
فشردن  از  پس  و  گذاشته  خالی  را  آن  این صورت  غیر  در  و 
فعال  شما  برای  خودکار  صورت  به  نرم افزار  »اتمام«،  کلید 

می گردد.)شکل7(

پیغام  و  شده  انجام  فعال سازی  باال،  مرحله  اتمام  از  پس 
موفقیت آمیزبودن آن نمایش داده خواهد شد.

)شکل8(

در صورتی که برای اولین بار از نرم افزار استفاده می کنید 
کنید. برای فعال سازی نرم افزار مراحل  باید آن را فعال  

زیر را انجام دهید:

شکل 7- ثبت نام نسخه خانگی

شکل 6- مدیریت مجوز

شکل 8- پایان فعال سازی
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شما  سؤاالت  به  تا  است  آماده  پشتیبانی  واحد 
بپردازد.  فنی تان  مشکالت  رفع  به  و  دهد  پاسخ 
الکترونیک  پست  از  می توانید  منظور  این  برای 

کنید: زیر استفاده 
Support@amnpardaz.com :پست الکترونیک 

کننده  در برابر بدافزار  که هیچ نرم افزار محافظت   • مطمئن شوید 
دیگری بر روی رایانه ی شما نصب نباشد، زیرا عملیات محافظت 

کند. خودکار آن ها ممکن است با هم تداخل ایجاد 
 80 پورت   HTTP پروتکل  از  پادویش  ضدویروس  افزار  نرم   •
می نماید.  استفاده   443 پورت   HTTPS پروتکل  همچنین  و 
لطفا  می کنید،  استفاده   )Firewall( آتش  دیواره ی  از  شما  گر  ا
به  خروجی  و  ورودی  داده های  که  نمایید  حاصل  اطمینان 

وسیله دیواره ی آتش رایانه ی شما مسدود نشوند.
• سیستم عامل های پشتیبانی شده:

 Microsoft Windows XP, SP3 )32 bit(
  Microsoft Windows Vista, SP2 )32/64 bit( 
  Microsoft Windows 7 )32/64 bit( 

• فضای دیسک سخت مورد نیاز: حداقل 1GB فضای آزاد
)1GB :512 )پیشنهاد شدهMB :حداقل حافظه مورد نیاز •

• دسترسی مدیر سیستم برای نصب
• دسترسی به اینترنت برای به روزرسانی و فعال سازی خودکار از 

طریق اینترنت

نیازمندی های سیستم برای نصب

خدمات پشتیبانی


