
 

  

 .قرار دارد ، غيرقانوني مي باشد IranSetup.comهرگونه استفاده تجاري از آنچه در سايت 

 .توضيح داده شده است ESET NOD32 Smart Securityآنتي ويروس  اعتمادسازي يك فايل به نحوهدر اين راهنما ، 

  

كيبـورد را كليـك كنيـد و در صـورتي      F5برنامه را باز كنيد و دكمه  .شما با اين روش مانع حذف يك فايل مي شويد كه آنتي ويروس شما به آن حساس است

،  Web access protectionدر سمت چپ اين پنجره ، يكي از زير شاخه هـاي   .پنجره تنظيمات پيشرفته باز خواهد شد. نمائيدتأييد  YESكه سوالي پرسيد با 

د نظـر خـود را   و فايل مـور  آن را كليك نموده .ديد را خواهيد Addدر سمت راست دكمه . مانند تصوير زير روي آن يك كليك كنيد. است Exclusionsگزينه 

  .به آن معرفي نمائيد

  

  

امـا  . با اين روش مي توانيد از حذف آن ها جلوگيري كنيد. مي شودبعضي نرم افزارها توسط اين آنتي ويروس به عنوان ويروس شناخته  Patchيا  Crackگاهاً 

يـا   Crackزيـرا واقعـاً بعضـي از    . ني سيستم خود را كاهش دهيـد همه فايل ها در اين روش ، زياده روي كنيد ممكن است ايمتوجه داشته باشيد كه اگر براي 

Patch ها آلوده هستند.  

  :زيرا اغلب آن ها آلوده هستند نكنيد ، Flash Memory اين كار را با بهتر است، فايل مورد نظر را اعتمادسازي كنيد اما  خود Hardهاي  Partitionاز ميان 

  



  

) نه همه(بعضي از كاربران . مي روديك پروسه به كار شدن  Scanگاهي هم براي عدم . ك فايل به كار نمي رودي هميشه اين روش براي جلوگيري از حذف

يا  CDشدن آن ها داده اند كه بعداً مشخص شد بعضي آنتي ويروس ها هنگام انتقال يك فايل به  Writeبه هنگام  DVDيا  CDگزارشاتي مبني بر سوختن 

DVD  در كار نرم افزارهايي نظيرNero  كه ويژهWrite  كردنCD  وDVD ر آنتي ويروس ها هم ديده شده اين مشكل در ساي. است اختالل ايجاد كرده اند

  .نيست Nod32است و مختص 

  

  

  

تست شده است و بدون مشكل در حال كـار كـردن    Bit-64و  Bit-32بر روي انواع ويندوزهاي  ESET NOD32 Smart Securityاين نسخه از آنتي ويروس 

هميشه آنتي ويروس هـا را بالفاصـله پـس از نصـب وينـدوز      لم بودن ويندوز خود مطمئن باشيد و سعي كنيد پيش از نصب هر آنتي ويروسي ، از سا. مي باشد

  .سيستم شما باشند Guardنصب كنيد كه 


