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تیم فىی شزکت فىايری ارتثاطات ي اطالعات فاوًط تٍ عىًان وخستیه ومایىذٌ رسمی کًییکَیل در
ایزان چکیذٌ تیش اس  7سال تجزتٍ کار تا آوتی يیزيط کًییکَیل را تٍ صًرت کارتزدی ي سادٌ ،در ایه
جشيٌ آمًسشی گزد آيردٌ است.
در صًرت داشته َز وًع سًال ،پیشىُاد یا اوتقادی میتًاویذ تا شزکت فىايری ارتثاطات ي اطالعات
فاوًط اس طزیق ایمیل  ،info@42722.irتلفه  ، 100-24744پیامک  ، 011124744يب سایت
www.42722.ir

ي  www.quickheal.co.irي ویش يتالگ اطالع رساوی امىیتی ایه شزکت

 blogs.quickheal.co.irارتثاط تزقزار فزماییذ.
تذیُی است استفادٌ اس ایه جشيٌ تىُا يیضٌ شثکٍ تًسیع ،مشتزیان شزکت فىايری فاوًط مجاس میتاشذ ي
حق وسخٍتزداری تزای ایه شزکت محفًظ است.
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نیازمندیهای سیستمی
حذالل مشخصبت ظیعتمی ثٍ شرح زیر میثبشذ:
Minimum Requirements

Operation Systems

● 300 MHz Pentium Processor (or compatible) or higher
● 512 MB of RAM
● DVD or CD-ROM drive
● Service Pack 2 or later
● Service Pack 2 or later
● 1 GHz Pentium Processor (or compatible) or higher
● 512 MB of RAM
● DVD or CD-ROM drive

Windows XP

Windows Vista

● 1 GHz Pentium Processor (or compatible) or higher
● For 32-bit 1 GB or higher RAM; For 64-bit 2 GB or higher RAM
● DVD or CD-ROM drive

Windows 7 /
Windows 8 /
Windows 8.1

حذالل فضبی کبفی دیعک ثرای وصت آوتیيیريض:
Free Disk Space

Product

2.25 GB

Quick Heal Total Security

2.15 GB

Quick Heal Internet Security

2.15 GB

Quick Heal AntiVirus Pro

نيازمنديهاي  Anti-Rootkitكوييك هيل


 Anti-Rootkitکًییک َیل در ظیعتم عبمل َبی  46ثیتی پشتیجبوی ومی شًد( .آظیتپذییری ريکییذ ت کىُذب در ظیعذتمعبملُذبی 23
ثیتی مبییريظبف

يجًد دارد)

 PC2Mobile Scanكوييك هيل





ایه يیصگی کىُب در وعخٍ کًییکَیل کًکبل ظییًریتی ثٍ صًرت رایگبن ارائٍ میگردد.
ثرای اثسارَبی : Windows Mobile


ثرای ظیعتم عبمل يیىذيز  XPي لجل از آن میثبیع

ثروبمٍ  Microsoft Active Sync 4.0یب ثبالکر وصت ثبشذ.



ثرای ظیعتم عبمل يیىذيز  Vistaي ثبالکر میثبیع

ثروبمٍ  Windows Mobile Device Centerوصت ثبشذ.

ثرای دیذن لیع

گًشی َبی مًثبیل کٍ کًظظ کًییک َیل پشتیجبوی می شًد ثٍ آدرض زیر ثريیذ:
http://www.quickheal.ir/pc2mobile.asp

 PC Tunerكوييك هيل


ایه يیصگی کىُب در وعخٍ کًییکَیل کًکبل ظییًریتی ثٍ صًرت رایگبن ارائٍ میگردد.

سندباكس مرورگر كوييك هيل


ایه يیصگی ثر ريی يیىذيز  XPوعخٍ  46ثیتی ارائٍ ومیگردد.

بانکداري امن كوييك هيل


ایه يیصگی ثر ريی يیىذيز  XPوعخٍ  46ثیتی ارائٍ ومیگردد.
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نصب آنتیویروس کوییکهیل
اثتذا مغمئه شًیذ کٍ آوتیيیريض دیگری ثر ريی ظیعتم شمب وصت وجبشذ( .امیبن وصت دي آوتیيیريض ثر ريی یذک ظیعذتم يجذًد
وذارد).
اگر ظیعتم شمب ثٍ شذت آلًدٌ ثبشذت میکًاویذ از دیعک ايرشاوعذی کًییذکَیذل ظیعذتم را راٌاوذذازی کذردٌ ي الذذاه ثذٍ يیريظذیبثی
ومبییذ.
اگر وعخٍی لذیمی آوتی يیريض کًییک َیل ثر ريی ظیعتم شمب وصت اظ ت اثتذا آورا حیف ي ظیعتم را ریاظتبرت کردٌ ي مجذذدا
الذاه ثٍ وصت ومبییذ.
آخریه وعخٍ وذرهافذسار وصذت را مذیکًاویذذ از ظذبی

رظذمی  http://42722.ir/productdownload.phpویذس داولذًد ومبییذذ.

َمچىیه امیبن کُیٍ  CD/DVDوصت از مراکس مخبثراکی مُیب میثبشذ.
امیبن اظتفبدٌ یک  CDیب  DVDوصت ثروبمٍ در چىذیه ظیعتم يجًد دارد.
َر الظىط (کلیذ محصًل) کىُب ثر ريی یک ظیعتم لبثل اظتفبدٌ میثبشذ.
وصت آوتی يیريض کًییک َیل ثعیبر ظبدٌ میثبشذ .مراحل زیر را دویبل فرمبییذ:

اثتذا  CDمحصًل را يارد دظتگبٌ کردٌ ي مىتظر ثمبیىذ کب صفحٍ زیر ومبیش دادٌ شًد (در صًرت عذه اجرای خًدکذبر ثذر ريی فبیذل
اجرای فبیل  Autorun.exeدرين  CDکلیک کىیذ) .ثر ريی  Installکلیک کىیذ.
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پیش از شريع ثٍ وصتت کًییک َیل حبفظٍ اصلی  RAMظیعتم را يیريظیبثی میکىذ .در صًرکی کٍ يیريض در  RAMيجًد
داش ت از شمب می خًاَذ کب ظیعتم را راٌ اوذازی مجذد ومبییذ کب پیش از ثبرگیاری يیىذيز يیريض فًق از ريی ظیعتم شمب پبکعبزی
شذٌ ظپط وصت را ادامٍ دَیذ.

چىذ لحظٍ کأمل فرمبییذ کب فرایىذ اظتخراج فبیل فشردٌ وصت کیمیل گردد.
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معیر وصت آوتیيیريض را مشخص کىیذ .پیشىُبد میشًد درایًی کٍ فضبی آزاد ثیشتری در اختیبر دارد را اوتخبة ومبییذ ( 3GBیب
ثیشتر پیشىُبد میشًد).

در ایه مرحلٍ وصت آوتیيیريض کًییکَیل آغبز میشًد .کمی مىتظر ثمبویذ کب فرآیىذ وصت کبمل گردد.
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در اوتُبت پیغبه وصت مًفك آوتیيیريض ومبیش دادٌ میشًد.
ظیعتم زمبوی امه ي ثريز میشًد کٍ الیعىط محصًل در ورهافسار ثج
 Nowکلیک کىیذ .در صًرکی کٍ میخًاَیذ ثعذاً فرایىذ ثج
ثرای فعبلعبزیت ظیعتم ثبیذ ثٍ ایىترو

( )Registerشًد .کًصیٍ میشًد ثر ريی دکمٍ Register

را اوجبه دَیذ دکمٍ  Register Laterرا اوتخبة ومبییذ.

متصل ثبشذ کب فرایىذ احراز اصبل

ثب ظرير کًییکَیل ثٍ صًرت معتمیم صًرت پییرد (ثٍ

عل ايرجیىبل ثًدن).

اگر ظرير ثٍ ایىترو

دظترظی وذاشتٍ ثبشذت پىجرٌ فًق ومبیش دادٌ میشًد .اثتذا ظرير را ثٍ ایىترو

متصل کردٌ ي ثر ريی دکمٍ

 Retryکلیک کىیذ.
ثرای رجیعتر کردنت ظیعتم ثبیذ ثٍ ایىترو

متصل ثبشذ( .ثرای مراکس حعبض کٍ امیبن اکصبل ثٍ ایىترو

را وذاروذت ثب ومبیىذٌ

کًییکَیل در ایران کمبض ثگیریذ)
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ثرای کع

ارکجبط صحیح ایىتروتیت مريرگر ایىترو

اکعپلًرر ( )Internet Explorerثبیذ امیبن مشبَذٌ يةظبی

 quickheal.co.irرا داشتٍ ثبشذ .گسیىٍ  Work Offlineمريرگر وجبیذ کیک ثبشذ.

الیعىط یب کلیذ محصًل خًد را يارد ومبییذ.
یبدآيری  :1اگر ثرای ايلیه ثبر الذاه ثٍ فعبلعبزی الیعىط آوتیيیريض کًییکَیل میومبییذت پط از يارد کردن الیعىطت در
صفحبت ثعذی اعالعبت درخًاظتی را کیمیل ثفرمبییذ.
یبدآيری َ :3ر الیعىط کىُب ثر ريی یک ظیعتم لبثل اظتفبدٌ میثبشذ .در صًرت اظتفبدٌ ثر ريی چىذ ظیعتم الیعىط لفل خًاَذ
شذ.
یبدآيری  :2اگر ثٍ َر دلیلی يیىذيز ظیعتم خًد را کعًیض کردیذ ي میخًاَیذ مجذدا کًییکَیل را ثر ريی آن وصت کىیذت ویبزی
ثٍ خریذ مجذد ثرای آن ظیعتم يجًد وذارد .پط از وصت مجذد کًییکَیل کىُب کبفی اظ

َمبن الیعىط (کلیذ محصًل) را يارد

ومبییذ .ظرير کًییکَیل ثٍ صًرت خًدکبر کشخیص میدَذ کٍ اعالعبت ظیعتم مرثًط ثٍ َمبن کبرثر ثًدٌ ي اعالعبت کمبض ثج
شذٌ کبرثر را جُ

کبییذ وشبن میدَذ .در صًرکی کٍ اعالعبت کمبض صحیح میثبشذت کبییذ ومبییذ .اگر الیعىط از لجل ثج

مرثًط ثٍ شمب ومیثبشذ ضمه  Cancelکردنت ثب کیم پشتیجبوی کًییک َیل (شرک

شذٌ

فىبيری ارکجبعبت ي اعالعبت فبوًض) کمبض

ثگیریذ.
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Purchased from: Fanoos
Register for:
Personal Use
اعالعبت فًق را کبمل ومًدٌ ي ثر ريی  Nextکلیک کىیذ .در صفحٍ ثعذ اعالعبت کیمیلی مرثًط ثٍ کمبض خریذار کیمیل خًاَذ
گردیذ.

در ایه صفحٍ اعالعبت کمبض خریذار يارد میشًد .لغفب اعالعبت صحیح را يارد ومًدٌ ي ثر ريی  Nextکلیک کىیذ:
 :Nameوبه ي وبه خبوًادگی خًد را يارد ومبییذ( .مثال )Babak Karimi
 :Email Addressآدرض ایمیل خًد را يارد کىیذ( .مثال )MyEmailID@yahoo.com
 :Confirm Email Addressآدرض ایمیل خًد را مجذدا يارد ومبییذ( .مثال )MyEmailID@yahoo.com
 :Contact Numberشمبرٌ مًثبیل یب کلفه خًد را يارد ومبییذ( . .مثال )00989111231234
 :Countryکشًر  Iranرا از لیع اوتخبة کىیذ.
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 :Stateوبه اظتبن خًد را يارد کىیذ( .مثال )Mazandaran
 :Cityوبه شُر خًد را يارد کىیذ( .مثال )Sari

در ایه صفحٍ اعالعبت يارد شذٌ کًظظ شمب وشبن دادٌ می شًد .در صًرکی کٍ اعالعبت ومبیش دادٌ شذٌ صحیح اظ ت ثر ريی
 Nextي در غیر ایىصًرت ثرای يیرایش اعالعبت ثر ريی  Backکلیک کىیذ.

در اوتُب پیبه فعبلعبزی آوتیيیريض ثٍ صًرت مًفك ومبیش دادٌ خًاَذ شذ.
یبدآيری :کبریخ اوتُبی الیعىطت ثر اظبض درخًاظ

خریذ شمب در عرح جسیرٌ امه خًاَذ ثًد .زمبن اوتُبی الیعىط ثٍ صًرت

خًدکبر لبثل افسایش ي یب معذيد شذن (در صًرت عذه پرداخ
مشتریبن ظبی
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پط از فعبلعبزی میکًاویذ ثٍ صًرت اختیبری از امیبوبت مذیری

راٌ دير اثسار کًییکَیل ویس ثٍ صًرت رایگبن اظتفبدٌ ومبییذ .ایه

صفحٍ ثٍ صًرت خًدکبر پط از مذکی وشبن دادٌ خًاَذ شذ .در صًرت ثج
يضعی امىیتی ظیعتمت مذیری
صًرت ظرل

وبه ثعتٍ ثٍ وًع محصًل امیبوبت جبلجی (مثل مشبَذٌ

از راٌ دير الیعىطت ي یب در وعخٍ َبی مًثبیل ي کجل ت امیبن ردیبثی گًشیت لفل کردن از راٌ دير در

ي )...را در پىل راٌ دير فعبل میظبزد .ثرای ثج

وبه کبفی اظ

ایمیل خًد را يارد ومًدٌ ي  Sign Up Nowرا

اوتخبة ومبییذ.
َمچىیه در صًرت اظتفبدٌ از چىذیه محصًل کًییکَیل ثٍ صًرت َمسمبنت میکًاویذ ثب يريد ثٍ کىترل پىل خًدت الیعىط آوُب را
ثرای مذیری متمرکس اضبفٍ ومبییذ.

پط از ایجبد حعبة کبرثریت یک ایمیل فعبلعبزی ثٍ آدرض ایمیل شمب ارظبل میشًد .لغفب ایمیل خًد را ثبز کردٌ ي عجك راَىمب ثر
ريی لیىک مرثًعٍ کلیک ومبییذ.
کًجٍ :در اوتُبی وصت ي فعبلعبزیت میکًاویذ ثب کلیک ثر ريی  Updateآکًرانت ثريزرظبوی ايلیٍ را ثٍ يصًرت آفالیه از عریك
 DVDاوجبه دَیذ.
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خاتمه
در کىار سٍ شعار اصلی ًَشمىذتز ،سثکتز ي سزیعتز ( )smarter, lighter, fasterکًییکَیل ،کٍ
ومایاوگز استفادٌ حذاقلی اس مىاتع میتاشذ ،رعایت اصًل سادگی ،کارتزپسىذ در وصة ،راٌاوذاسی ي مذیزیت
اوذپًیىت سکیًریتی کًییکَیل یکی دیگز اس مشایای کلیذی ایه آوتیيیزيط وسثت تٍ سایزیه میتاشذ.
راٌاوذاسی  Update Serverرسمی ي  Honeypotدر ایزان (ظزف عسل جُت جذب ي آوالیش
يیزيطَای مىطقٍای ایزان تزای افشایش قذرت يیزيط شىاسی در ایزان) ،تٍ َمزاٌ التزاتًارَای مجاسی
مستقز در اوجیه  DNAScanدر َمٍ کالیىتَا اس دیگز قاتلیتَای اوحصاری ایه شزکت تزای کارتزان
ایزاوی جُت افشایش قذرت يیزيطشىاسی میتاشذ.
ارتثاط مستقیم ي مستمز ي تذين ياسطٍ تیم فىی ي پشتیثاوی شزکت تکىًلًصیَای کًییکَیل َىذ تا
کارتزان وُایی ي ویش شزکت فىايری ارتثاطات ي اطالعات فاوًط تٍ عىًان ومایىذٌ رسمی محصًالت امىیتی
ساسماوی در ایزان مًجة اطمیىان خاطز کارتزان اس پشتیثاوی تذين يقفٍ کًییکَیل میگزدد.
تزای دریافت اطالعات تیشتز اس جًایش ،تاییذیٍَا ،سایز محصًالت ي تًاومىذیَای کًییکَیل تٍ
يبسایت شزکت مزاجعٍ ي یا تا شمارٌ  100-24744تماط حاصل فزماییذ.
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