✽ چگونه امکان آپدیت آفالین را در محصوالت امنیتی  ESETفعال کنیم؟
✤ ارائه شده توسط ونوس بهار ،آخرین بازبینی در تاریخ 1395/07/03

r

✤ https://venusbahar.blog.ir/1394/09/24/how-to-enable-offline-update-in-eset-security-products-for-windows-users

از آنجا که امکان آپدیت مداوم آنتیویروس از طریق اینترنت برای همگان میسر نیست و همهی اشخاص به
اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند ،قابلیت بهروز رسانی آفالین به شما این امکان را میدهد تا با دانلود
فایلهای آپدیت ،آنتیویروس هر رایانهای را به آسانی و بدون نیاز به اتصال به اینترنت بهروز نمایید.
با بهکار گیری این آموزش قادر خواهید بود سرور بهروز رسانی محصوالت امنیتی  ESETرا به منظور استفاده
از بستههای بهروز رسانیهای آفالین (و یا استفاده از دیگر سرورهای آنالین بهروز رسانی) تغییر دهید.
با ما همراه باشید.

✽ چرا باید دستورالعملهای این آموزش را انجام دهم؟!
به دلیل برخی مسائل امنیتی و همچنین منافع مالی ،امکان تغییر سرور بهروز رسانی و در نتیجه ،تعیین مسیر
فایلهای آپدیت جهت بهروز رسانی آفالین از نگارش  5به بعد در منوی پیشفرض تنظیمات محصوالت
امنیتی  ESETدچار محدودیتهایی شده است .به گونهای که:
⦿ از نگارش  ۵تا  ۸محصوالت امنیتی  :ESETمنوی مربوط به تنظیمات سرور بهروز رسانی و ویرایش آن در
این نگارش از محصوالت امنیتی پنهان شده است.
 ⍟راه حل :با استفاده از نرمافزار  ESET Update Server Toolboxمیتوانید امکان ویرایش سرور بهروز
رسانی محصوالت امنیتی  ESETرا به منظور استفاده از آپدیت آفالین (و یا حتی استفاده از سرورهای غیر
رسمی آنالین) در منوی پیشفرض تنظیمات این نگارش از محصوالت امنیتی بازگردانی کنید.
⦿ و در نگارش  ۹محصـوالت امنیـتی  :ESETمنوی مربوط به تنظیمات سرور بهروز رسانی و ویرایش آن در
این نگارش از محصوالت امنیتی به طور کلی حذف شده است و بازگردانی آن (طبق روال گذشته) امکانپذیر
نیست!
 ⍟راه حل :با استفاده از نرمافزار  ESET Update Server Toolboxمیتوانید سرور بهروز رسانی محصوالت
امنیتی  ESETرا جهت آپدیت آفالین (و یا حتی استفاده از سرورهای غیر رسمی آنالین) در این نگارش از
محصوالت امنیتی تغییر دهید.

صفحه 1

✽ معرفی نرمافزار ESET Update Server Toolbox
نرمافزار  ESET Update Server Toolboxبه منظور رفع محدودیتهای اخیر در رابطه با بهروز رسانی آفالین
محصوالت امنیتی  ESETو توسط «ونوس بهار» طراحی و منتشر گردیده است.
طراحی این جعبهابزار به گونهای صورت گرفته است که عالوه بر سهولت در استفاده ،با تمامی نگارشهای
خانگی محصوالت امنیتی  ESETبرای کاربران ویندوز و تمامی نسخههای ویندوز ( 32بیتی و  ۶۴بیتی)
سازگار ی کامل داشته باشد.
محصوالت پشتیبانی شده توسط این جعبهابزار:
ESET NOD32 Antivirus



ESET Smart Security



ESET Endpoint Antivirus



ESET Endpoint Security



و در ادامه نیز تصاویر ی از رابط کاربر ی این نرمافزار برای شما آورده شده است.

اجرا بر روی ESET Smart Security 8

اجرا بر روی ESET Smart Security 9

صفحه 2

✽ راهنمای گامبهگام بهکار گیری نرمافزار ESET Update Server Toolbox
✤ در این راهنما به جای عبارت «نرمافزار  »ESET Update Server Toolboxبه اختصار از عنوان «تولباکس» استفاده خواهد شد.

به منظور راحتی و سهولت در استفاده از تولباکس ،دو روش بهکار گیر ی برای این نرمافزار در نظر گرفته شده
است.

ً
صرفا مختص
در نظر داشته باشید که روش اول (تغییر سرور بهروز رسانی آنتیویروس از طریق تولباکس)

نگارش  ۶و نگارش  9محصوالت امنیتی  ESETمیباشد؛ ولی بهکار گیر ی این روش برای سایر نگارشهای
محصوالت امنیتی  ESETمانعی نداشته و در عمل نیز با روش دوم (تغییر سرور بهروز رسانی آنتیویروس از
طریق منوی تنظیمات آن) هیچ تفاوتی ندارد.
کلیهی توضیحات ارائه شده متناسب با جدیدترین نسخه از این برنامه ،بدون اطالع قبلی قابل تغییر میباشد.

✪ روش اول :تغییر سرور بهروز رسانی آنتیویروس از طریق تولباکس
✤ قابل استفاده جهت تمامی نگارشهای محصوالت امنیتی  ،ESETمختص نگارش  ۶و نگارش 9

توصیه میشود روش اول را فقط جهت نگارش  ۶و نگارش  9محصوالت امنیتی  ESETانجام دهید و برای
سایر نگارشهای محصوالت امنیتی  ESETبه روش دوم (در ادامهی توضیحات) مراجعه کنید.
[ )1این گام فقط مختص نگارش  9است] :ابتدا نرمافزار امنیتی خود را به یکی از دو روش الف یا روش ب
فعال کنید:
الف) فعالساز ی با استفاده از سریال فعالساز ی :برای دریافت سریال آزمایشی میتوانید به «سایت
سافتگذر» (باکس اطالعرسانی ابتدای صفحهی اصلی سایت) مراجعه کنید.

ً
مجددا سریال فعالسازی معتبر را
به یاد داشته باشید در صورت از کار افتادن سریال در آینده میبایست

در آنتیویروس خود وارد کنید تا قادر به آپدیت آنتیویروس (چه به صورت آنالین و چه به صورت آفالین)
باشید!
ب) فعالساز ی دائمی بدون نیاز به سریال فعالساز ی :در این روش با اقدام به کرک آنتیویروس رایانهی
خود توسط فعالساز داخلی قرار داده شده در تولباکس تحت عنوان ،ESET 9 Product Activator
عالوه بر فعالساز ی و رفع محدودیت زمانی آنتیویروس ،دیگر نیاز ی به سریال فعالساز ی برای بهروز
رسانی آنالین آنتیویروس از طریق سرورهای  ESETنداشته و از این به بعد ،آنتیویروس رایانهی شما به
صورت خودکار اقدام به بهروز رسانی خود کرده و شما را از جستجو برای یافتن سریال فعالساز ی معتبر
بینیاز مینماید.
اگر میخواهید از این روش (یعنی فعالساز ی دائمی) استفاده کنید ،میبایست گامهای بعدی را دنبال
کرده و عملیات فعالساز ی آنتیویروس را در گام چهارم انجام دهید.
❖ اطالعات بیشتر :جهت فعالساز ی دائمی نگارش  ۸و نگارشهای قدیمیتر محصوالت امنیتی ESET
میتوانید از نرمافزار  ESET Product Activatorاستفاده کنید ( .کلیک کنید)
صفحه 3

 )2رایانهی خود را در حالت  Safe Modeراه انداز ی کنید.
 )3فایل  ESET Update Server Toolbox.zipرا از حالت فشرده خارج و تولباکس را اجرا کنید.
[ )۴این گام فقط مختص نگارش  9است] :به یاد داشته باشید در صورتی که در گام اول از روش الف یعنی
فعالساز ی با استفاده از سریال فعالساز ی استفاده کردهاید ،انجام این گام برای شما ضرورتی ندارد.
بنابراین ،اگر آنتیویروس را در گام اول (و یا از قبل) فعال نکردهاید ،اکنون میتوانید جهت فعالساز ی
دائمی آن بر روی گزینهی  Activateکلیک کنید و در پنجرههای نمایان شده نیز گزینهی  OKرا انتخاب
کنید تا فعالساز ی دائمی آنتیویروس انجام گیرد.
❋ یاد آور ی میکنیم که پس از اقدام فوق ،عالوه بر فعالساز ی و رفع محدودیت زمانی آنتیویروس ،دیگر
نیاز ی به سریال فعالساز ی برای بهروز رسانی آنالین آنتیویروس از طریق سرورهای  ESETنداشته و از
این به بعد ،آنتیویروس رایانهی شما به صورت خودکار اقدام به بهروز رسانی خود کرده و شما را از جستجو
برای یافتن سریال فعالساز ی معتبر بینیاز مینماید.
⚠ توجه :در صورت استفاده از این نوع فعالساز ،جهت ارتقای آنتیویروس خود و یا نیاز به حذف آن در
آینده میبایست قبل از اقدام به انجام این دو عملیات ،ابتدا تولباکس را در حالت  Safe Modeاجرا کرده
و سپس بر روی گزینهی  Resetکلیک کنید و در پنجرههای نمایان شده نیز گزینهی  OKرا انتخاب کنید
تا فعالساز ی دائمی لغو گردد و تنظیمات آنتیویروس به وضعیت عادی بازگردد.
در صورتی که فعالساز ی دائمی را لغو نکنید ،قادر به انجام عملیاتهای حذف و یا آپگرید آنتیویروس
رایانهی خود نخواهید بود و در حین این عملیاتها با پیام خطا ( )Roll Backمواجه خواهید شد.
 ⍟توضیح :در صورتی که مایل هستید بهروز رسانی نرمافزار امنیتیتان به صورت آنالین و بدون نیاز به سریال
فعالساز ی انجام گیرد ،از انجام گامهای بعدی چشمپوشی نمایید.
مراحل کار شما در همینجا به پایان میرسد؛ رایانهی خود را ر یاستارت و در حالت عادی راهانداز ی نمایید.
اما مراحلی که در ادامه آمده است (منظور :گام پنجم تا گام هفتم در صفحهی بعد) ،مخصوص آن دسته از
کاربرانی است که تمایل دارند بهروز رسانی نرمافزار امنیتی خود را به صورت آپدیت آفالین انجام دهند.
بنابراین جهت استفاده از بستههای بهروز رسانی آفالین الزم است گامهای بعدی این قسمت را نیز انجام
دهید.

صفحه ۴

 )5جهت بهروز رسانی آفالین آنتیویروس الزم است سرور پیشفرض بهروز رسانی آن را تغییر دهید؛ بنابراین
به منظور تعیین مسیر جدید فایلهای آپدیت آنتیویروس ،آدرس نوشته شده در کادر فوقانی تولبا کس
را حذف و آدرس فولدر آپدیت (و یا آدرس سرور دلخواه) خود را در کادر مربوطه در تولباکس درج کنید.
⚠ توجه :اگر از آپدیت آفالین استفاده میکنید ،بهتر است یک فولدر با آدرس ثابت مثالً با آدرس
 C:\ESET Offline Updateایجاد کنید تا برای بهروز رسانیهای آتی نیاز به تغییر سرور مجدد نداشته
باشید و فقط فایلهای آپدیت جدید را جایگزین فایلهای قبل کنید.

ً
مجددا انجام
در غیر این صورت میبایست هر بار جهت تعیین سرور آپدیت آنتیویروس ،مراحل فوق را
دهید.
(البته بدانید که میتوانید با غیرفعال کردن  Self-defenseآنتیویروس از بخش Advanced setup
ً
مجددا سرور آپدیت آنتیویروس را با استفاده از تولباکس تغییر
آن ،بدون نیاز به حالت Safe Mode
دهید؛ ولی غیرفعال کردن این ماژول امنیتی به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشود).
 )۶بر روی گزینهی  Saveو سپس  Exitکلیک کنید.
ً
مجددا (در حالت عادی) راهانداز ی نمایید .اکنون نرمافزار امنیتیتان به
 )7کار تمام است؛ رایانهی خود را
فولدر آپدیت (و یا سرور دلخواه خود) که تعیین کردهاید ،متصل و بهروز رسانی انجام خواهد شد.

ً
مجددا با طی
 ⍟بازگشت به تنظیمات اولیه :در این روش برای بازگشت به حالت آپدیت آنالین میبایست
مراحل فوق و با صرف نظر از گام اول و چهارم ،در گام پنجم اینگونه عمل کنید:
 )aدر صورتی که آنتیویروس خود را کرک نکردهاید (یعنی با استفاده از سریال فعالساز ی آنتیویروس را
اکتیو کردهاید) ،از ناحیه سمت چپ تولباکس گزینهی  Default Serverرا انتخاب و بر روی گزینهی Save
و سپس بر روی گزینهی  Exitکلیک کنید.
 )bو در صورتی که آنتیویروس خود را کرک کردهاید (یعنی از روش فعالساز ی دائمی بدون نیاز به سریال
فعالساز ی استفاده میکنید) ،از ناحیه سمت چپ تولباکس گزینهی  Evaluation Serverرا انتخاب و بر
روی گزینهی  Saveو سپس بر روی گزینهی  Exitکلیک کنید.

صفحه 5

✪ روش دوم :تغییر سرور بهروز رسانی آنتیویروس از طریق منوی تنظیمات آن
✤ این روش با نگارش  9محصوالت امنیتی  ESETسازگار نیست!

 )1در صورتی که از نگارش  ۴محصوالت امنیتی  ESETاستفاده میکنید ،تنها کافیست به گام  ۶بروید!
 )2رایانهی خود را در حالت  Safe Modeراهانداز ی کنید.
 )3فایل  ESET Update Server Toolbox.zipرا از حالت فشرده خارج و تولباکس را اجرا کنید.
 )۴بر روی دکمهی  Enableکلیک و گزینهی  OKرا انتخاب کنید و از نرمافزار خارج شوید.
ً
مجددا (در حالت عادی) راهانداز ی نمایید.
 )5رایانهی خود را
 )۶اکنون قادر هستید از طریق منوی تنظیمات آنتیویروس ،سرور بهروز رسانی دلخواه را وارد آنتیویروس
کنید( .شرح کامل این گام در آموزش  ۸از بستهی راهنمای جامع  ESET Smart Securityآورده شده و
از طریق «این لینک» قابل دریافت میباشد).

✤ دریافت بهروز رسانیهای این مجموعه
آخرین و جدیدترین نگارش منتشر شده از نرمافزار  ESET Update Server Toolboxو این فایل راهنما
همواره از لینک  http://youRL.ir/eustقابل دریافت خواهد بود.
✤ ارتباط با ما  /پشتیبانی آنالین
در صورت مشاهدهی اشکاالت احتمالی و یا ارائهی پیشنهادات و یا اعالم همکار ی در توسعهی این نرمافزار ،از
طریق پیامرسان تلگرام  @alirezafvبا ما در ارتباط باشید.
✤ حمایت مالی از ونوس بهار
به منظور جبران هزینهها و توسعهی این نرمافزار دوستانی که تمایل به حمایت مالی از ونوس بهار دارند ،در
صورت استفاده و رضایت از این نرمافزار میتوانید با پرداخت مبلغی اندک ( 1,000ناموت) از ما حمایت کنید.
پیشاپیش از اعتماد و حمایت شما سپاسگزاریم.

صفحه ۶

