
 1صفحه 
 

 م؟یفعال کن ESET یتیرا در محصوالت امن نیآفال تیچگونه امکان آپد ✽
 03/07/1395 در تاریخ ارائه شده توسط ونوس بهار، آخرین بازبینی ✤
✤ https://venusbahar.blog.ir/1394/09/24/how-to-enable-offline-update-in-eset-security-products-for-windows-users 

 
اشخاص به  یو همه ستین سریهمگان م یبرا نترنتیا قیاز طر روسیویمداوم آنت تیجا که امکان آپداز آن

تا با دانلود  دهدیامکان را م نیبه شما ا نیآفال یروز رسانبه تیندارند، قابل یپرسرعت دسترس نترنتیا
 .دییروز نمابه نترنتیاتصال به ا به ازیو بدون ن یرا به آسان یاانهیهر را روسیویآنت ت،یآپد یهالیفا
 

را به منظور استفاده  ESET یتیمحصوالت امن یروز رسانبود سرور به دیآموزش قادر خواه نیا کار گیریبا به
 .دیده ریی( تغیروز رسانبه نیآنال یسرورها گریاستفاده از د ای)و  نیآفال یهایروز رسانبه یهااز بسته

 .دیبا ما همراه باش
 

 آموزش را انجام دهم؟! نیا یهادستورالعمل دیبا چرا ✽
 
 ریمس نییتع جه،یو در نت یروز رسانسرور به رییامکان تغ ،یمنافع مال نیو همچن یتیامنمسائل  یبرخ لیدل به
محصوالت  ماتیتنظ فرضشیپ یبه بعد در منو 5از نگارش  نیآفال یروز رسانجهت به تیآپد یهالیفا

 که: یاشده است. به گونه ییهاتیدچار محدود ESET یتیامن
 

در  ویرایش آنو  یروز رسانبهسرور  ماتیمربوط به تنظ یمنو :ESET یتیمحصوالت امن ۸تا  ۵نگارش  از ⦿
 پنهان شده است. یتینگارش از محصوالت امن نیا

⍟ افزار از نرم با استفاده حل: راهESET Update Server Toolbox روز ویرایش سرور به امکان دیتوانیم
 ریغ یاستفاده از سرورها یحت ای)و  نیآفال تیرا به منظور استفاده از آپد ESET یتیمحصوالت امنرسانی 

 .دیکن یبازگردان یتینگارش از محصوالت امن نیا ماتیتنظ فرضشیپ ی( در منونیآنال یرسم
 

در  ویرایش آنو  یروز رسانسرور به ماتیمربوط به تنظ یمنو :ESET یتـیوالت امنـمحص ۹گارش در ن و ⦿
 ریپذآن )طبق روال گذشته( امکان یحذف شده است و بازگردان یبه طور کل یتینگارش از محصوالت امن نیا
 !ستین

⍟ افزار از نرم با استفاده حل: راهESET Update Server Toolbox محصوالت  یروز رسانسرور به دیتوانیم
نگارش از  نی( در انیآنال یرسم ریغ یاستفاده از سرورها یحت ای)و  نیآفال تیرا جهت آپد ESET یتیامن

 .دیده رییتغ یتیمحصوالت امن

  

r 
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 2صفحه 
 

 ESET Update Server Toolboxافزار نرم یمعرف ✽
 

 نیآفال یروز رساندر رابطه با به ریاخ یهاتیبه منظور رفع محدود ESET Update Server Toolbox افزارنرم
 است. دهیو منتشر گرد یطراح« ونوس بهار»و توسط  ESET یتیمحصوالت امن

 
 یهانگارش یصورت گرفته است که عالوه بر سهولت در استفاده، با تمام یاابزار به گونهجعبه نیا یطراح
( یتیب ۶۴و  یتیب 32) ندوزیو یهانسخه یو تمام ندوزیکاربران و یبرا ESET یتیمحصوالت امن یخانگ

 کامل داشته باشد. یسازگار 
 

 ابزار:جعبه نیشده توسط ا یبانیپشت محصوالت
 ESET NOD32 Antivirus 
 ESET Smart Security 
 ESET Endpoint Antivirus 
 ESET Endpoint Security 

 
 شما آورده شده است. یافزار برانرم نیا یاز رابط کاربر  یر یتصاو زیدر ادامه ن و
 

 
 ESET Smart Security 8 یبر رو اجرا

 

 
 ESET Smart Security 9 یبر رو اجرا

  

https://venusbahar.blog.ir/
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 3صفحه 
 

 ESET Update Server Toolboxافزار گیری نرم کارگام بهبهگامراهنمای  ✽
 استفاده خواهد شد.« تولباکس» نوانع از به اختصار« ESET Update Server Toolboxافزار نرم» بارتدر این راهنما به جای ع ✤
 

ده در نظر گرفته شافزار برای این نرم یر یگ کار، دو روش بهتولباکسو سهولت در استفاده از  یبه منظور راحت
 .است

صرفًا مختص ( تولباکس قیاز طر روسیویآنت یروز رسانسرور به رییتغ) روش اولکه  دینظر داشته باش در
 یهانگارش ریسا یروش برا نیا یر یگ کاربه یول باشد؛یم ESET یتیمحصوالت امن 9و نگارش  ۶نگارش 

از  روسیویآنت یروز رسانسرور به رییتغ) روش دومبا  زینداشته و در عمل ن یمانع ESET یتیمحصوالت امن
 ندارد. یتفاوت چیه( آن ماتیتنظ یمنو قیطر
 .باشدیم رییقابل تغ یبرنامه، بدون اطالع قبل نینسخه از ا نیدتریارائه شده متناسب با جد حاتیتوض یهیکل
 

 تولباکس قیاز طر روسیویآنت یروز رسانسرور به رییتغ: اول روش ✪
 9و نگارش  ۶، مختص نگارش ESET یتیمحصوالت امنی هاگارشن یقابل استفاده جهت تمام  ✤ 

 
 یو برا دیانجام ده ESET یتیمحصوالت امن 9نگارش و  ۶نگارش را فقط جهت  روش اول شودیم هیتوص

 .دیمراجعه کن (حات یتوض یبه روش دوم )در ادامه ESET یتیمحصوالت امن یهانگارش ریسا
 
 روش ب ای روش الفاز دو  یکیخود را به  یتیافزار امنابتدا نرم :[است 9این گام فقط مختص نگارش ] (1

 :دیفعال کن
 

 تیسا»به  دیتوانیم یشیآزما الیسر افتیدر یبرا :یساز فعال الیبا استفاده از سر یساز ( فعالالف 
 .دی( مراجعه کنت یسا یاصل یصفحه یابتدا یرسان)باکس اطالع« گذرسافت

معتبر را  سازیفعال الیمجددًا سر ستیبایم ندهیدر آ الیدر صورت از کار افتادن سر دیداشته باش ادیبه 
( نیو چه به صورت آفال نی)چه به صورت آنال روسیویآنت تیتا قادر به آپد دیخود وارد کن روسیویدر آنت

 !دیباش
 
 یانهیرا روسیویروش با اقدام به کرک آنت نیدر ا :یساز فعال الیبه سر ازیبدون ن یدائم یساز ( فعالب 

، ESET 9 Product Activatorقرار داده شده در تولباکس تحت عنوان  یساز داخلخود توسط فعال
روز به یبرا یساز فعال الیبه سر یاز ین گرید روس،یویآنت یزمان تیو رفع محدود یساز عالوه بر فعال

شما به  یانهیرا روسیویبه بعد، آنت نینداشته و از ا ESET یسرورها قیاز طر روسیویآنت نیآنال یرسان
بر معت یساز فعال الیسر افتنی یخود کرده و شما را از جستجو برا یروز رسانصورت خودکار اقدام به به

 .دینمایم ازینیب
را دنبال  یبعد یهاگام ستیبایم د،ی( استفاده کنیدائم یساز فعال یعنیروش ) نیاز ا دیخواهیاگر م

 .دیانجام ده گام چهارمرا در ویروس آنتی یساز فعال اتیکرده و عمل
 

 ESET یتیمحصوالت امن تریمیقد یهاو نگارش ۸نگارش  یدائم یساز جهت فعال :شتریب اطالعات ❖
 (کلیک کنید )  .دیاستفاده کن ESET Product Activatorافزار از نرم دیتوانیم

http://softgozar.com/
http://softgozar.com/
http://softgozar.com/
http://softgozar.com/
http://yourl.ir/epa
http://yourl.ir/epa


 ۴صفحه 
 

 .دیکن یراه انداز  Safe Modeخود را در حالت  یانهیرا (2
 

 .دیرا اجرا کن تولباکسرا از حالت فشرده خارج و  ESET Update Server Toolbox.zip لیفا (3
 

 یعنی روش الفاز  گام اولکه در  یدر صورت باشید داشته ادیبه  :[است 9این گام فقط مختص نگارش ] (۴
 د.ندار یشما ضرورت یگام برا نیانجام ا د،یااستفاده کرده یساز فعال الیسربا استفاده از  یساز فعال

 یساز جهت فعال دیتوانیماکنون  د،یا( فعال نکردهاز قبلو یا ) گام اولدر را  روسیویاگر آنتبنابراین، 
 را انتخاب OKی نیز گزینهشده  انینما یهاپنجرهدر و  دیکن کیکل Activate ینهیگز یآن بر رو یدائم

 د.یرانجام گ ویروستیآن یدائم یساز تا فعال دیکن
 

 گرید روس،یویآنت یزمان تیو رفع محدود یساز که پس از اقدام فوق، عالوه بر فعال میکنیم یآور  ادی ❋
نداشته و از  ESET یسرورها قیاز طر روسیویآنت نیآنال یروز رسانبه یبرا یساز فعال الیبه سر یاز ین
خود کرده و شما را از جستجو  یانروز رسشما به صورت خودکار اقدام به به یانهیرا روسیویبه بعد، آنت نیا

 .دینمایم ازینیمعتبر ب یساز فعال الیسر افتنی یبرا
 

به حذف آن در  ازین ایخود و  روسیویآنت یساز، جهت ارتقانوع فعال نیدر صورت استفاده از ا :توجه ⚠
اجرا کرده  Safe Modeرا در حالت تولباکس ، ابتدا عملیاتدو  نیقبل از اقدام به انجام ا ستیبایم ندهیآ

 دیرا انتخاب کن OK ینهیگز زیشده ن انینما یهادر پنجرهو  دیکن کیکل Reset ینهیگز یو سپس بر رو
 بازگردد. عادی تیبه وضع روسیویآنت ماتیلغو گردد و تنظ یدائم یساز فعال تا

 روسیویآنت دیآپگر ایحذف و  یهااتیقادر به انجام عمل د،یرا لغو نکن یدائم یساز فعالکه  یدر صورت
 شد. دی( مواجه خواهRoll Backخطا ) امیبا پ هااتیعمل نیا نیبود و در ح دیخود نخواه یانهیرا

 
⍟ الیبه سر ازیو بدون ن نیبه صورت آنال تانیتیافزار امننرم یروز رسانبه دیهست لیکه ما یدر صورت :حیتوض 

 .دیینما یپوشچشم یبعد یهااز انجام گام رد،یانجام گ یساز فعال
 .دیینما یانداز راه یو در حالت عاد استارتیخود را ر  یانهیرا رسد؛یم انیبه پا جانیمراحل کار شما در هم

 
مخصوص آن دسته از  ،(ی بعد در صفحه که در ادامه آمده است )منظور: گام پنجم تا گام هفتم یمراحلاما 

 .انجام دهند نیآفال تیآپدخود را به صورت  یتیافزار امننرم یروز رساندارند به لیاست که تما یکاربران
های بعدی این قسمت را نیز انجام الزم است گامروز رسانی آفالین های بهجهت استفاده از بسته نیبنابرا

 دهید.
  



 5صفحه 
 

 نیبنابرا د؛یده رییآن را تغ یروز رسانبه فرضشیالزم است سرور پ روسیویآنت نیآفال یروز رسانبه جهت (5
کس ا فوقانی تولبآدرس نوشته شده در کادر  روس،یویآنت تیآپد یهالیفا دیجد ریمس نییبه منظور تع

 د.یدرج کندر تولباکس آدرس سرور دلخواه( خود را در کادر مربوطه  ای)و  تیفولدر آپدرا حذف و آدرس 
 

فولدر با آدرس ثابت مثالً با آدرس  کیبهتر است  د،یکنیاستفاده م نیآفال تیاگر از آپد توجه: ⚠
C:\ESET Offline Update سرور مجدد نداشته  رییبه تغ ازین یآت یهایروز رسانبه یتا برا دیکن جادیا

 .دیقبل کن یهالیفا نیگزیرا جا دیجد تیآپد یهالیو فقط فا دیباش
مراحل فوق را مجددًا انجام  روس،یویآنت تیسرور آپد نییهر بار جهت تع ستیبایصورت م نیا ریغ در

 .دیده
 Advanced setupاز بخش  روسیویآنت Self-defenseکردن  رفعالیبا غ دیتوانیکه م دی)البته بدان

 رییاز تولباکس تغ فادهرا با است روسیویآنت تیمجددًا سرور آپد Safe Modeبه حالت  ازیآن، بدون ن
 .(شودینم شنهادیعنوان پ چیبه ه یتیماژول امن نیکردن ا رفعالیغ یول د؛یده

 
 .دیکن کیکل Exitو سپس  Save ینهیگز یرو بر (۶

 
به  تانیتیافزار امننرم. اکنون دیینما یانداز ( راهیخود را مجددًا )در حالت عاد یانهیتمام است؛ را کار (7

 انجام خواهد شد. یروز رسانمتصل و به د،یاکرده نییکه تع( خود  سرور دلخواه ای)و  تیفولدر آپد
 
 

⍟ یا طبمجددًا  بایستمی نیآنال تیآپدبازگشت به حالت  یروش برا نیدر ا :بازگشت به تنظیمات اولیه 
 :دیعمل کن گونهنیا گام پنجمبا صرف نظر از گام اول و چهارم، در  و مراحل فوق

 
a) را  روسیویآنت یساز فعال الیسربا استفاده از  یعنی) دیاخود را کرک نکرده روسیویکه آنت یصورت در

 Save ینهیگز یرا انتخاب و بر رو Default Server ینهیگزاز ناحیه سمت چپ تولباکس (، د یاکرده ویاکت
 .دیکن کیکل Exit ینهیگز یبر رو و سپس

 
b) الیبه سر ازیبدون ن یدائم یساز فعالاز روش  یعنی) دیاخود را کرک کرده روسیویکه آنت یدر صورت و 

را انتخاب و بر  Evaluation Server ینهیگزاز ناحیه سمت چپ تولباکس (، د یکنیاستفاده م یساز فعال
 .دیکن کیکل Exit ینهیگز یبر رو و سپس Save ینهیگز یرو

  



 ۶صفحه 
 

 آن ماتیتنظ یمنو قیاز طر روسیویآنت یروز رسانسرور به رییتغ: دوم روش ✪
 !ستیسازگار ن ESET یتیمحصوالت امن 9روش با نگارش  نیا  ✤ 

 
 !دیبرو ۶به گام  ستیتنها کاف د،یکنیاستفاده م ESET یتیمحصوالت امن ۴که از نگارش  یصورت در (1
 .دیکن یانداز راه Safe Modeخود را در حالت  یانهیرا (2
 .دیرا اجرا کن تولباکسرا از حالت فشرده خارج و  ESET Update Server Toolbox.zip لیفا (3
 .دیافزار خارج شوو از نرم دیرا انتخاب کن OK ینهیو گز کیکل Enable یدکمه یرو بر (۴
 .دیینما یانداز ( راهیخود را مجددًا )در حالت عاد یانهیرا (5
ویروس آنتیدلخواه را وارد  یروز رسانسرور به روس،یویآنت ماتیتنظ یمنو قیاز طر دیقادر هست اکنون (۶

آورده شده و  ESET Smart Securityجامع  یراهنما یاز بسته ۸در آموزش  این گامشرح کامل )  .دیکن
 (.باشدیم ریافتقابل د «نکیل نیا» قیطراز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های این مجموعهروز رسانیدریافت به ✤
فایل راهنما این و  ESET Update Server Toolboxافزار نگارش منتشر شده از نرم نیدتریو جد نیآخر

 .خواهد بود افتیقابل در http://youRL.ir/eust لینکاز همواره 
 

 ارتباط با ما / پشتیبانی آنالین ✤
از  افزار،نرم نیا یدر توسعه یاعالم همکار  ایو  شنهاداتیپ یارائه ایو  یاشکاالت احتمال یصورت مشاهده در
 .دیبا ما در ارتباط باش @alirezafvتلگرام  رسانامیپ قیطر
 

 از ونوس بهار یمال تیحما ✤
از ونوس بهار دارند، در  یمال تیبه حما لیکه تما یافزار دوستاننرم نیا یو توسعه هانهیمنظور جبران هز به

 .دیکن تیناموت( از ما حما 1,000اندک ) یبا پرداخت مبلغ دیتوانیافزار منرم نیاز ا تیصورت استفاده و رضا
 .میگزارشما سپاس تیاز اعتماد و حما شیشاپیپ

 
 

http://bayanbox.ir/id/5074180686409501549?download
http://yourl.ir/eust
https://telegram.me/alirezafv
https://zarinp.al/17065

