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 Bitdefenderراهنمای نصب و فعالسازی آنتی ویروس پالس 

برای  یروس پالس، راهکار امنیتی ویندوز است که قابلیت نصب در دو صورت آنالین و آفالین را داراست.آنتی و

کنیم که از دانلود آفالین استفاده کنید تا در حجم مصرفی اینترنت شما راهکارهای امنیتی چندکاربره پیشنهاد می

داشته توجه  جویی شود. در ادامه روش نصب و فعالسازی به دو صورت آنالین و آفالین توضیح داده شده است.صرفه

 باشید که در هر دو روش شما به اینترنت نیاز دارید.

باید  محصوللسازی ولی برای فعا کنیدتوانید آنتی ویروس پالس را بر روی سیستم خود دانلود و نصب شما می وجه:ت

  آن را خریداری کنید. (Activation Code)الیسنس 

 دانلود آنالین 

که بصورت خودکار آنتی ویروس پالس متناسب با ویندوز کنید در این حالت شما ابتدا یک فایل دانلود کننده را دریافت می

 های ذیل را اجرا کنید:گام. برای نصب و فعالسازی محصول بیتی( را دانلود میکند 32یا  64شما )

 . روی گزینه دانلود ذیل محصول آنتی ویروس پالس کلیک کنید و در پنجره باز شده، دانلود آنالین را انتخاب کنید.1

 کلیک کنید. Runرا باز کنید و بر روی  Bitdefender_AVP.exe. فایل دانلود شده 2

بیتی( بر روی  32یا  64س پالس متناسب با ویندوز شما )با اجرا شدن فایل مذکور، بصورت خودکار آنتی ویرو. 3

 تان دانلود خواهد شد.سیستم

 

فرآیند نصب آغاز خواهد شد. توجه داشته باشید که زبان آنتی  INSTALL. پس از اتمام دانلود، با کلیک کردن بر روی 4

 ویروس پالس حتما انگلیسی باشد و در غیر این صورت آن را تغییر دهید. )این محصول فاقد زبان فارسی است(.
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 Start Using Bitdefenderیان خواهد شد که شما باید بر روی ذیل نما پنجرهبعد از پایان فرآیند نصب محصول . 5

 کلیک کنید. 
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خواهد یک اکانت بیت دیفندر بسازید. برای اینکار که از شما میصفحه ذیل برای شما باز خواهد شد  . پس از این مرحله6

 Createکافیست نام و آدرس ایمیل خود را وارد کرده و یک رمز عبور برای اکانت خود انتخاب کنید و سپس بر روی 

Account .کلیک کنید 
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 I have an activation. پس از این مرحله در صورتی که کد فعالسازی را در اختیار داشته باشید باید آن را در قسمت 7

code  وارد کنید و رویContinue توانید از ورژن آزمایشی بیت دیفندر استفاده کلیک کنید. در غیر این صورت فقط می

 کنید.

 

کلیک کنید تا فرآیند فعالسازی  Finishتوانید اطالعات الیسنس خود و تاریخ اعتبار آن را ببینید. بر روی گزینه حال می. 8

 به رابط بیت دیفندر دسترسی پیدا کنید. و به پایان برسد
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 دانلود آفالین

بیتی(  64یا  32توجه به ویندوز خود )روی گزینه دانلود ذیل آنتی ویروس پالس کلیک کنید و در پنجره باز شده با  .1

 یکی از دو گزینه ویندوز آفالین را انتخاب کنید.
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را اجرا کنید. بعد از  Bitdefender_AVP.exeو فایل  ید و فایل دانلود شده را باز کرده. حال اینترنت خود را قطع کن2

ا ببنیدید و سپس فایل . پنجره این پیام راجرا شدن فایل پیام خطای عدم دسترسی به سرور را مشاهده خواهید کرد

Bitdefender_64b.exe  و یاBitdefender_32b.exe  اجرا کنید.با توجه به ویندوزتان  را  

صورت خودکار )مشابه دانلود به Bitdefender_AVP.exeدر صورتی که اینترنت دستگاه خود را قطع نکنید فایل توجه: 

 آنالین( آنتی ویروس پالس را روی سیستم شما دانلود خواهد کرد.

توجه داشته باشید که زبان آنتی ویروس کلیک کنید تا فرآیند نصب آغاز شود.  INSTALL. در پنجره بازشده روی 3

 پالس حتما انگلیسی باشد و در غیر این صورت آن را تغییر دهید. )این محصول فاقد زبان فارسی است(.
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 کلیک کنید. Start Using Bitdefender. حال اینترنت دستگاه خود را وصل کنید و در پنجره بازشده بر روی 4

 

خواهد یک اکانت بیت دیفندر بسازید. برای ذیل برای شما باز خواهد شد که از شما می پنجره پس از این مرحله. 5

اینکار کافیست نام و آدرس ایمیل خود را وارد کرده و یک رمز عبور برای اکانت خود انتخاب کنید و سپس بر روی 

Create Account .کلیک کنید 
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 I have an activationاختیار داشته باشید باید آن را در قسمت  . پس از این مرحله در صورتی که کد فعالسازی را در6

code  وارد کنید و رویContinue توانید از ورژن آزمایشی بیت دیفندر استفاده کلیک کنید. در غیر این صورت فقط می

 کنید.
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چندکاربره در اختیار دارید( های بعدی )در شرایطی که الیسنس برای فعالسازی آنتی ویروس پالس بر روی دستگاهتوجه: 

نیازی به ورود مجدد کد فعالسازی نیست و فقط کافیست که اطالعات اکانت بیت دیفندر خود را وارد کرده و وارد سنترال 

 های شما افزوده شود.شوید تا محصول فعال شده و دستگاه جدید نیز به لیست دستگاه

کلیک کنید تا فرآیند فعالسازی  Finishعتبار آن را ببینید. بر روی گزینه توانید اطالعات الیسنس خود و تاریخ ا. حال می7

 به رابط بیت دیفندر دسترسی پیدا کنید. و به پایان برسد

 

 


