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 مقدمه

برای تامین امنیت رایانه های دانشگاه، آنتی ویروس تحت شبکه 

 تهیه شده است.   (Symantec Endpoint Protection)سیمانتک 

 

 توجه مهم

قبل از نصب سیمانتک، اطمینان حاصل کنید که آنتی ویروسهای 

 قبلی حذف شده باشد. 

 

 لینک دانلود

رده و در کامپیوتر خود بسته نصبی سیمانتک را از آدرس زیر دانلود ک

 ذخیره کنید:

 

 نصب به صورت دستی -۲

 آنتی ویروس های قبلیحذف  ۲-۱

 را انتخاب کنید Add or Remove Programsوارد کنترل پنل شده و 

را به  ) (توانید با کیبرد، دگمه ویندوز )برای انجام این کار می

 را وارد کنید( appwiz.cplفشار داده و سپس دستور  Rهمراه 

را  Removeو یا  Uninstallحال، آنتی ویروس مورد نظر را انتخاب و 

 انتخاب کنید.

در کنرل پنل دیده نشود، به مرحله  G Dataدر صورتیکه آنتی ویروس 

 بعد بروید)حذف اتوماتیک(

 

 سیمانتکنصب  -2

زیرپرتال فناوری اطالعات بنشانی  نصبی سیمانتک را از آدرس فایل

it.maragheh.ac.ir زیر  قسمت نصب آنتی ویروس و یا از لینک 

 ویروس سیمانتیکدانلود آنتی 

کلیک نمایید تا  SEP.exeفایل اجرایی  روی دانلود نمایید و سپس

 نصب گردد

جهت سهولت استفاده، بسته نصب اتوماتیک سیمانتک طراحی شده 

 ESET،Gهای است. این بسته، به صورت اتوماتیک، آنتی ویروس

data سیمانتک را  یروسکسپرسکی را حذف کرده و سپس آنتی وو

 کند.نصب می

 G Dataحذف آنتی ویروس برای بصورت اتوماتیک بسته سیمانتک 

 دادپنجره زیر را برای تائید کردن نشان خواهد 

 
 را می زنیم. Deleteرا زده سپس  select Allدر پنجره فوق 

 
مراحل بعدی را نیز همینطور ادامه داده و تمامی کامپوننت ها را 

 حذف میکنیم.

 
 

 

https://it.maragheh.ac.ir/?PageID=9
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 کامپیوتر را ریستارت میکنیمپس از پایان 

 

 را می زنیم. Deleteرا زده سپس  select Allدر پنجره فوق 

 

کافی است، بسته دانلود شده در آدرس فوق را اجرا کنید. پس از حدود 

سیستم شده حذف از  )و ایست(دقیقه، آنتی ویروس کسپرسکی ۱۰

 شود. میشده و آنتی ویروس سیمانتک نصب 

 

 
 

 

دقیقه، عملیات نصب پایان یافته و پیام زیر نمایش  ۱۰پس از حدود 

 شود:میداده 

 

 

 
 

شود میپس از مدتی، پنجره زیر نمایش داده شده و از شما خواسته 

 که کامپیوتر خود را ریستارت کنید. 

 
 

 پایان نصب اتوماتیک 

 

 سند پایان 


