
و مدیریتراهنماي نصب   

Kaspersky Security Center 



Security Center نصب 

Install Kaspersky Security  جهت نصب کنسول مرکزي آنتی ویروس وارد DVD فایلو  دریافتی شده

را اجرا کنید.  Center Administration Server 

دریافت کنید.  http://support.kaspersky.com/ksc10#downloads  یا از لینک 

انجام شود و فایل ها کپی شود.  Extract منتظر بمانید تا فایل نصب 

 در این مرحله نصب کنسول مدیریتی آنتی ویروس آغاز می شود. 

کلیک کنید.  Next روي 

http://support.kaspersky.com/ksc10%23downloads
http://support.kaspersky.com/ksc10%23downloads


I accept the therms of the license agreement توافق نامه الیسنس را مطالعه کرده تیک گزینه 

 را بزنید و روي Next کلیک 
کنید.

 در این مرحله باید متناسب با شبکه خود یکی از حالت هاي نصب اتوماتیک یا دستی را انتخاب کنید.که نوع 

براي افراد مبتدي توصیه می شود که طبق تنظیمات پیش فرض نرم افزار نصب می شود.  Typical 



براي افراد حرفه اي توصیه می شود که تنظیمات را بر اساس نیاز و نوع شبکه خودشان وارد کنند.  Custom نوع 

 روي Nextکلیک کنید.

 در این مرحله بزرگی شبکه خود را مشخص کنید.

کلیک کنید.  Install براي نصب روي 



 منتظر شوید تا کلیه پیش نیازهاي کنسول نصب شود.

با موفقیت انجام شد. نصب   

کلیک کنید.  Finish روي   Kaspersky یافتن مراحل نصب و باز شدن کنسولبراي پایان   



باز می شود.   Quick Start Wizardکمی منتظر بمانید.کنسول آنتی ویروس به همراه پنجره 

کلیک کنید.  Next روي 

(.key (فایلی با پسوند  Key file در این مرحله باید الیسنس خود را اضافه کنید.الیسنس به دو صورت 

) می باشد.روي رقمی ترکیب حروف و اعداد 16کاراکتر   :Activation Code) ویا کد فعال سازي 



کلیک کنید.  Add Key file 

کلیک کنید.  Next محل ذخیره فایل الیسنس خود را انتخاب کرده روي   Select  توسط دکمه 

کلیک کنید.  Next گزینه اول را تیک بزنید و روي 



SMTP در صورتیکه تمایل داشته باشید اخطارهاي کنسول برایتان ایمیل شود آدرس ایمیل خود را در قسمت 

وارد کنید.  SMTP Port وارد کنید و پورت آن را در قسمت   Server 

کلیک کنید.  Next روي 

username است اینجا آدرس   Proxy است اگر اینترنت شما داراي   Proxy Server  این قسمت براي تنظیم
خود را وارد کنید.  passwordو 



هاي پیش فرض است.  Policy وTask این مرحله در حال ساخت 

کلیک کنید.  Next کمی صبر کنید تا این سه قسمت تیک بخورد و سپس روي 

کلیک کنید.  Next روي 



Task این مرحله براي آپدیت شدن کنسول است که می توان این کار را پس از نصب کامل و توسط 

کلیک کنید.  Next خود کنسول انجام داد.روي 

کلیک کنید.  Finish  روي 



 نصب به پایان رسیده است.

 این صفحه کنسول مدیریتی است.



 معرفی قسمت هاي مختلف کنسول مدیریتی

Manage Computers 

تب اصلی می باشد: 4شامل   

براي اضافه کردن گروه جدید و مدیریت گروه ها  : Groups 

 Policies : تنظیمات مدیریتی و حفاظتی کالینت ها 

اصلی آپدیت و اسکن می باشد.  Task شامل دو   , انجام شودکارهایی که می خواهیم روي کالینت   : Tasks 



لیست کامپیوترهاي موجود در شبکه  : Computers 

 : Administration Server Tasks

Download Updates to the repository به نام هاي   Task هاي اصلی کنسول مدیرتی دو   Task 

و   Backup of Administration Server Data(بک آپ گرفتن  ( آپدیت کنسول مدیریتی آنتی ویروس  ) 

 از آخرین وضعیت کنسول و کالینت ها ) 



را انتخاب کنید.  Properties روي آن راست کلیک کرده و   Task براي تنظیم هر 

کلیک کنید.و بر حسب زمان و ساعتی که ترافیک اینترنت و شبکه   schedule براي تنظیم زمانبندي بر روي 

مورد نظر به هر دلیلی   Task در صورتی که   Run missed Tasks کم تر است تنظیم کنید.و با انتخاب گزینه 

 در زمانبندي تنظیم شده اجرا نشود مجددا راه اندازي می شود.

را انتخاب کنید در پنجره اي که باز می شود  Properties روي آن راست کلیک کرده و   Backup براي تنظیم 

شوید و تنظیمات مربوط به زمانبندي را انجام دهید آن را روزانه و در   Schedule از سمت راست وارد قسمت 

 پایان ساعت کاري قرار دهید.

ر زمانبندي تنظیم شدهمورد نظر به هر دلیلی د  Task در صورتیکه   Run missed Tasks وبا انتخاب گزینه 

 اجرا نشود مجددا راه اندازي شود.



درایوي به جز درایو   Browse هاي کنسول است با انتخاب دکمهBackup   محل ذخیره Setting در قسمت 

را فعال   Limit the number of backup copies savedویندوز انتخاب کنید.در قسمت پایین گزینه 

هاي ذخیره شده در آن درایو است.  Backup کنید نشان دهنده حداکثر  

:Tasks for spicific computers 

هایی می باشد که روي کامپیوتر خاص و مشخص اجرا می شود.  Task براي   Task این 

در اینجا ساخته می شود.  Endpoint و آنتی ویروس   Network Agent هاي نصب   Task معموال 



بسته ي نصبساخت یک نمونه   

ابتدا باید   Security Center جهت نصب نرم افزارها بر روي سیستم هاي شبکه از طریق کنسول مدیریتی 

جهت نصب بسته مورد نظر ساخته شود.  Task   آن ساخته شود و پس از آن یک Package   

راست   Installation packages شوید و بر روي قسمت   Remote installation براي اینکار وارد بخش 

. را انتخاب کنید   Installation package گزینه   New کلیک کنید و از منوي 

را توضیح خواهیم داد.  Teamviewer در ادامه روش ساخت یک پکیج  جهت نصب نرم افزار 



 مطابق تصویر گزینه دوم را انتخاب کنید.

 در صفحه باز شده یک اسم براي پکیج مورد نظر تعیین کنید.

را بزنید.  Next و سپس فایل اجرایی نرم افزار مورد نظر را انتخاب کنید.در این مرحله   



 مدتی صبر کنید تا مراحل نصب پکیج مورد نظر ساخته شود.

کلیک کنید.  Finish پکیج مورد نظر ساخته شده است روي 



اضافه شده است.  Installation package بسته ساخته شده به لیست 



نصب یک نرم افزار  Task روش ساخت

 Task نحوه ساخت مربوط به هریک ساخته شود.در ادامه    Task هاي ساخته شده باید   PacKage براي نصب 

 مربوط به پکیج نرم افزار Teamviewer را توضیح خواهیم داد.

می شویم و با راست کلیک کردن بر روي این قسمت و   Task for specific computer ابتدا وارد بخش 

را شروع می کنیم.  Task مراحل ساخت   Task و پس از آن   New انتخاب گزینه 

مورد نظر یک نام در نظر میگیریم.   Task در این مرحله براي 



را بزنید.  Next را انتخاب کرده و   Install application remotely سپس مطابق تصویر گزینه 

د.را بزنی  Next را انتخاب کرده و   Teamviewer در این قسمت 

IP در این قسمت نحوه ي انتخاب سیستم براي نصب آنتی ویروس را مشخص می نماید.این انتخاب یا بر اساس 



انجام می شود.  Administration Server  یا بر اساس گروهبندي توسط 

 در این مرحله گزینه اول را انتخاب می کنیم.

را انتخاب می کنیم.  Teamviewer  در این مرحله سیستم هاي مورد نظر براي نصب 

را بزنید.  Next 

را وارد کنید.  Administrator در این مرحله یوزر و پسورد  



را بزنید.  Run missed tasks مطابق تصویر تیک 

را بزنید.  Next 

را بزنید.  Run task after wizard finishes در این صفحه تیک گزینه 



مورد نظر  Task ساخته شده است براي اجراي Task for specific computer مورد نظر در قسمت   Task 

را بزنید.  Properties روي آن راست کلیک کرده و 



 نحوه اضافه کردن الیسنس در کنسول کسپرسکی

Application managementرا انتخاب کنید گزینه   Administration Server در قسمت 

را کلیک کنید.   Kaspersky Lab lincense سپس 

کلیک کنید.  Add Key در صفحه باز شده مطابق تصویر روي 

  Select را انتخاب کنید.در این قسمت باید الیسنس را معرفی کنید پس Load from key file سپس گزینه 

را انتخاب کنید.



در صفحه اي که باز میشود مسیر الیسنس را پیدا کنید و یکی از الیسنس هاي خود را انتخاب کنید.

توجه
در پوشه ي الیسنس شما 2 عدد الیسنس باید داشته باشید که یکی مخصوص فعال کردن امکانات کنسول و 

 دیگري مخصوص کالینتها و سرور هاست.

  معموال الیسنس اول مربوط به کنسول و الیسنس دوم مخصوص کالینتها و سرورمیباشد.



Automatically deploy key to managed  بعد از اینکه الیسنس را انتخاب کردین تیک گزینه 

را بزنید.  Next را فعال کرده باشین و سپس   computers 

 الیسنس با موفقیت در کنسول اضافه شد.روي Finishکلیک کنید.



 
 

 

 روش بکاپ گیری از کنسول مدیریتی

Kaspersky Lab برنامه   Start برای بکاپ گیری باید کنسول مدیریتی بسته باشد.از منوی    

را اجرا نمایید.  Backup Utility 

 

را بزنید.  Next 

 



 
 

 

…Restore را انتخاب کنید. و جهت بازیابی گزینه   Backup… جهت بکاپ گیری گزینه 

 

 



 
 

 

 

سازی فایل پشتیبان را تعیین کنید. مسیر ذخیره   

 

 برای فایل پشتیبان رمز تعیین کنید.تا ویروسی نشود.

 مدتی صبر کنید تا بکاپ گیری تمام شود .

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 پشتیبان گیری پایان یافت.



 
 

 

 

 




