
 

 :مراحل زیر را انجام دهید آپدیت آفالین برای

 

از  WINRAR را داًلود و بَ کوک برًاهَ NOD32 ابتذا فولذر حاوی آپذیت آفالیي آًتی ویروش -1

-Up دُیذ هثال فولذر را با ًام حالت فػردٍ خارج ضازیذ و در جایی از ُارد دیطک ضیطتن خود قرار

Nod در ریػَ یکی از درایوُا هاًٌذ C ٌذ کپی کٌیذ.)ضعی کٌیذ آدرش کوتاٍ تر باغذ در صورت بل

 (هوکي اضت هػکل پیع بیاد 23بودى آدرش، هوقع آپذیت ًود 

 

 .را باز کردٍ و هطابق غکل زیر آدرش پوغَ را کپی بگیریذ آپذیت پوغَ -2

 

 

 .در کٌار ضاعت ویٌذوز دابل کلیک کردٍ تا برًاهَ باز غود NOD32 ضپص بر روی آیکوى -3
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را کلیک کردٍ و هطابق غکل آخریي گسیٌَ را  Setup گسیٌَ 23از هٌوی ضوت چپ برًاهَ ًود -4

 .کلیک ًوائیذ

 

 .ایٌکار را اًجام دُیذ F5 با فػار دادى کلیذ 4 هیتواًیذ بجای هرحلَ :نکته

 

 

را  Edit را اًتخاب کردٍ و در ضوت راضت دکوَ Update  در پٌجرٍ باز غذٍ از ضوت چپ گسیٌَ -5

 .کلیک ًوائیذ

 

اضتفادٍ هی کٌیذ احتواال ایي دکوَ غیر  23بَ باالی ًود 5 در صورتی کَ غوا از ًطخَ :نکته مهم

برویذ و آى را فعال کٌیذ و بعذ از آى اداهَ  «این صفحه» فعال اضت برای فعال کردى ایي دکوَ بَ

 .وجَ کٌیذآهوزظ رو اًجام دُیذ ولی اگر فعال اضت بَ اداهَ آهوزظ ت
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 .آدرش پوغَ آپذیتی را کَ از قبل کپی گرفتَ بودین را قرار دُیذ Update servers در کادر -6

 

 

ًوایع دادٍ  Update servers List را کلیک ًوائیذ تا آدرش اًتخاب غود و در کادر Add دکوَ -7

 .توام پٌجرٍ ُا را بسًیذ OK غود و در آخر دکوَ

 

 را اًتخاب کردٍ و در ضوت راضت گسیٌَ Update در هٌوی اصلی برًاهَ از ضوت چپ8- 

Update servers ًَوایذ و در آخر دکوَ آپذیت کردى را کلیک ًوائیذ تا برًاهَ غروع ب Ok  را

 .کلیک ًواویذ
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-Up برای دفعات بعذ دیگر الزم ًیطت ایي هراحل رو اًجام بذیذ فقط هحتویات داخل پوغَ :نکته

Nod  َرو اجرا کٌیذ 71رو پاک کٌیذ و آپذیت جذیذی کَ داًلود هی کٌیذ رو جایگسیي کٌیذ و هرحل! 

 

، حتوا هطیر پوغَ را پاک کردٍ و Update Server بعذ از اتوام عولیات آپذیت، از لیطت :نکته

 .قرار دُیذ Choose automaticallyی عبارترو
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