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7102آنتی ویروس کسپرسکی  نصب     

 ( ویندوز نسخه ) 

 

 ًصت سا اص ٍة سبیت کسپشسکی داًلَد کٌیذ. ثش سٍی فبیل داًلَد شذُ دٍثبس کلیک کٌیذ. هشحلِ ی اٍل( ثشًبهِ ی

 کلیک کٌیذ. Continueهشحلِ ی دٍم( ثش سٍی 

 
 

 

ّبی پبییي صفحِ   گضیٌِ صَست توبیل ًیض هیتَاًیذ تَافقٌبهِ خشیذاس هجَص یب ثیبًیِ کسپشسکی سا ًیض اص طشیق دس هشحلِ ی سَم(

 کلیک کٌیذ. Continueتَافق سا ثب دقت خَاًذُ ٍ دس صَست سبصش، ثش سٍی  .ثشسسی ًوبییذ
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 هشحلِ چْبسم( ثیبًیِ اهٌیت شجکِ کسپشسکی سا هطبلعِ فشهبییذ. دس صَست پزیشفتي آى، چک ثبکس سا اًتخبة کٌیذ. 

 

، ثِ هٌظَس اطویٌبى اص اتصبل حفبظت  Kaspersky Secure Connectionکسپشسکی،  7102 آًتی ٍیشٍسثِ ّوشاُ 

 کلیک ًوبییذ. Installًصت خَاّذ شذ. پیغبم صیش سا دس هَسد حفبظت قسوت ّبی ثیشتش خَاًذُ ٍ ثش سٍی شذُ دس ایٌتشًت 

https://support.kaspersky.com/12665
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  ثب پیغبهی اص سشٍیس  ،Installاستفبدُ هیٌوبییذ، هوکي است پس اص کلیک سٍی   8.0 ٍ یب، 8، 7 دس صَستی کِ اص ٍیٌذٍص ٍیستب، 

User Account Control (UAC)  سٍثشٍ شَیذ کِ ثشای اداهِ هشاحل ًصت هیتَاًیذ ضوي ٍسٍد کلوِ عجَس سیستن دس

  .کلیک ًوبییذYes  ًیبصسٍی  صَست
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یَسیتی کجشای تَتبل ساکبهل اًجبم گیشد. اطویٌبى حبصل کٌیذ کِ تیک چک ثبکس  ( هٌتظش ثوبًیذ تب ًصت ثِ طَس5هشحلِ 

 سا ثضًیذ ًب عولیبت ًصت کبهل شَد. finishکسپشسکی خَسدُ ثبشذ ٍ دکوِ ی 
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اص آى هٌصشف   ی ثب اهکبًبت ثشًبهِ داشتِ ثبشیذ یبهیتَاًیذ یک  گشت هجبصی ثشای آشٌبی Continue( ثب کلیک سٍی 6هشحلِ 

 شَیذ.
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 کسپرسکی 7102نحوه فعال سازی آنتی ویروس 

سٍصُ یب هحصَلی ثب  01تَاًیذ هحصَل خَاّذ. هیسبصی هی ،  ًشم افضاس اص شوب یک کذ فعبل7107پس اص ًصت آًتی ٍیشٍس

سبصی سا اًتخبة کٌیذ. کذفعبل  

 ساٌّوبی دقیق دس هَسد چگًَگی فعبل شذى ًسخِ ّبی آصهبیشی ٍ تجبسی ثِ ششط صیش است. 

 خشیذاسی کٌیذ. فشٍشگبُ سسوی آًالیي کسپشسکیسا اص  آىهی تَاًیذ  ،سبصی دس اختیبس ًذاسیذ اگش کذ فعبل

 هشاجعِ کٌیذ.قسوت  ایي ثِ شذُ، هٌقضی الیسٌس توذیذ ثشای

 نسخه آزمایشی

 .سٍصُ اهتحبى کٌیذ 01ست سایگبى ٍ سا ثِ صَ اص آًتی ٍیشٍستَاًیذ یک ًسخِ کبهل هی

http://irkaspersky.com/e-store
http://irkaspersky.com/renew/license_renewal
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دس ایي سبصی ثشًبهِ، لطفبً اص اتصبل کبهپیَتش خَد ثِ ایٌتشًت هطوئي شَیذ ٍ  تبسیخ سیستن خَد سا ثِ سٍص کٌیذ.  قجل اص فعبل

 قسوت ثبیذ آًتی ٍیشٍس ًصت  ٍ ثِ حبلت  اجشا ثبشذ. دس غیش ایي صَست آًتی ٍیشٍس 7107 کسپشسکی سا ًصت ٍ اجشا کٌیذ.

سا دس گَشِ پبییي  Enter activation Codeسا  اجشا ٍ   7107 آًتی ٍیشٍسسبصی،  ثشای پیذا کشدى پٌجشُ ی فعبل 

 سوت ساست پٌجشُ، اًتخبة کٌیذ. 

 

 سازی نسخه آزمایشی:  فعال

 سا اًتخبة کٌیذ. Activate trial version of the applicationسبصی،  دس پٌجشُ فعبل (0

 

 

http://irkaspersky.com/trial/kaspersky-antivirus-2017
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 سا اًتخبة کٌیذ. Finishسبصی،  ثعذ اص فعبل (7

 کبهپیَتش ّوبى سٍی ثش کِ یب ثبشذ شذُ فعبل قجال کِ شَد هی دستشس قبثل غیش ٌّگبهی آصهبیشی ًسخِ سبصی :  فعبلتوجه

سبصی آى سا فعبل کشدُ  فعبلثبشذ. شوب ًویتَاًیذ اص ًسخِ آصهبیشی دس صَستی کِ قجال ثب کذ  شذُ اًجبم سبصی فعبل عولیبت

ثبشیذ، استفبدُ کٌیذ. ثعذ اص اتوبم صهبى ًسخِ آصهبیشی، ثِ سٍصسسبًی دیتبثیس غیشقبثل دستشس هی شَد. اگش شوب هیخَاّیذ 

 سبصی سا هجذد تْیِ کٌیذ. ّوبى هحصَل سا دٍثبسُ استفبدُ ًوبییذ، ثبیذ کذ فعبل

( ، ّوچٌبى هیتَاًیذ ایٌتشًت سکیَسیتی کسپشسکیشدُ ایذ )ثشای هثبل، اگش شوب یکی دیگش اص هحصَالت کسپشسکی سا ًصت ک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 سا  فعبل کٌیذ.                                                                                                                7107 آًتی ٍیشٍسًسخِ آصهبیشی 

 

 سازی کد فعال

 آًتی ٍیشٍستبسیخ سیستن خَد سا ثِ سٍص کٌیذ. سبصی ثشًبهِ، لطفبً اص اتصبل کبهپیَتش خَد ثِ ایٌتشًت هطوئي شَیذ ٍ   قجل اص فعبل

 کسپشسکی ًصت ٍ دس حبل اجشا ثبشذ. دس غیش ایٌصَست،آًتی ٍیشٍس7107 سا ًصت ٍ اجشا کٌیذ.

سا  Enter activation Codeا  اجشا کٌیذ ٍ  سکسپشسکی   7107 آًتی ٍیشٍسسبصی،  ثشای پیذا کشدى پٌجشُ ی فعبل 

 دس، گَشِ پبییي سوت ساست پٌجشُ، اًتخبة کٌیذ. 

 

 

 سازی:  فعال کد  با آنتی ویروس کسپرسکیسازی  فعال

 کٌیذ. تَجِ داشتِ ثبشیذ کِ کذ شبهل حشٍف التیي ٍ اعذاد ثبشذ. ٍاسد سا سبصی فعبل پٌجشُ دس سا سبصی فعبل کذ  (0

7) Activate .سا اًتخبة کٌیذ 

 
 

 

 

http://irkaspersky.com/trial/kaspersky-antivirus-2017
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سا اًتخبة  Finishظبّش شَد، هٌتظش هبًذُ ٍ سپس  Activation completed successfullyتب پٌجشُ ی  (0

 کٌیذ.

سبصی سا دس حسبة پَستبل  سبصی سا دس جبی اهي، رخیشُ ًوبییذ صیشا هوکي است ثعذا ثِ آى ًیبص پیذا کٌیذ )کذّبی فعبل کذ فعبل

My Kaspersky .)هیتَاًیذ رخیشُ کٌیذ 

 


