ANTİVİRÜS KURULUM ADIMLARI
Bilgisayarlarınıza virüs bulaşmasını engellemek, en önemlisi de 10.05.2013 tarihinde devreye girecek
giden posta spam taramalarında maillerinizin filtreye takılmasına engel olabilmek için Windows
işletim sistemine sahip tüm bilgisayar kullanıcılarının bilgisayarlarını virüs taramasından geçirebilmesi
için antivirüs programı kurmaları ve bilgisayarların taratmaları gerekmektedir.
Aşağıda adım adım kullanmanız gereken antivirüs programının yazılım deposundan indirilmesinden
bilgisayarınızın taratılma aşamasına kadar basamakları göreceksiniz.
Öncelikle http://www.yazilimdeposu.hacettepe.edu.tr/ adresinden yazılım deposuna ulaşmanız
gerekmektedir. Buraya giriş yapabilmeniz için e-posta işlemleriniz için de kullandığınız kullanıcı adı ve
şifrenizi girmeniz gerekmektedir. (bkz. Şekil1.1)

Şekil1.1
Kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra yazılım deposunun ana ekranı karşınıza çıkacaktır. Burada
“Antivirüs ve Güvenlik” kısmından “ESET ENDPOINT ANTIVIRUS” e tıklayarak Şekil1.2’de görülen
ekrana ulaşabilirsiniz.

Şekil1.2
Şekil1.2 ekranında bazı seçenekler karşınıza çıkacaktır. Burada karşınıza çıkan seçeneklerden ikisi
işletim sisteminize bağlı, ikisi ise size bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Dil seçeneğine siz karar
verirken; 32 ya da 64 bit seçeneğine işletim sisteminiz karar vermektedir. Bu yüzden işletim
sisteminizin kaç bit olduğunuzu öğrenmeniz gerekmektedir. Bu işlemi ise sistem özellikleri altında
Şekil1.3 ekranında işaretlenmiş kısımdan yararlanarak öğrenebilirsiniz.

Şekil1.3
İşletim sisteminizin kaç bit olduğunu öğrendikten sonra hangi dilde olmasını istiyorsanız ikisinin de
bulunduğu kısmın indir logosuna tıklamanız gerekmektedir. (bkz. Şekil1.4) İndirdiğiniz antivirüsün keyi

ise mail adresinize gönderilecektir. Ancak bunun için de hani indir butonuna basıysanız onun
yanındaki anahtar işaretine basmanız gerekmektedir.

Şekil1.4
İndirme butonuna tıklanınca kurulum dosyası bilgisayarınıza indirilmeye başlanır. İndirme işlemi
tamamlandıktan sonra bilgisayara yüklenen kurulum dosyasına tıklanarak kurulum başlatılır. Ve
aşağıdaki Şekil1.5 ekranı karşımıza gelir.

Şekil1.5

Şekil1.5 ekranında işaretlenmiş “Çalıştır” butonuna basarak adım adım ilerlenir.

Şekil1.6
Şekil1.6 ekranında ileri denilerek bir sonraki ekrana ulaşılır.

Şekil1.7
Şekil1.7 ekranında işaretlendiği gibi lisans sözleşmesi koşullarını kabul ediyorum diyerek işleme devam
edilir.

Şekil1.8
Bir sonraki ekranda gösterildiği gibi normal denerek diğer ekrana geçilir(bkz Şekil1.8). Ancak bundan
sonraki ekranda (bkz. Şekil1.10) kurulum için gerekli mail adresine gönderilen bilgileri isteyeceği için
mail adresinize giderek gerekli bilgileri almalısınız.

Şekil1.9
Gelen mail Şekil1.9’da görüldüğü gibi “Keymanager”dan gelen olarak görünmektedir. Burada
işaretlenmiş kullanıcı adı ve parola bilgileri Şekil1.10’da yerlerine yazılmalıdır.

Şekil1.10

Gelen e-postadaki veriler girildikten sonra ileri diyerek aşağıdaki ekrana(bkz. Şekil1.11)
ulaşılmaktadır.

Şekil1.11
Bu ekranda(bkz. Şekil1.11) işaretlenmesi gereken kısım işaretlenip ileri diyerek işleme devam edilir.

Şekil1.12
Sonraki ekranınızda(bkz. Şekil1.12) 2 seçenek çıkar karşınıza, bunlardan etkinleştir diyeni seçip ileri
dediğinizde yükleme işlemi için tüm ön hazırlıkları tamamlamış olursunuz. Bundan sonra aşağıdaki
ekranda(bkz. Şekil1.13) gösterilen “Yükle” butonuna basar ve kurulumun tamamlanmasını beklersiniz.

Şekil1.13
Yükle dedikten sonra aşağıda da(bkz. Şekil1.14) görüldüğü üzere işlem biraz zaman alabilir.

Şekil1.14
Şekil1.14 ekranındaki işlem tamamlandıktan sonra kurulumun tamamlandığına dair aşağıdaki
Şekil1.15 ekranı karşınıza çıkar.

Şekil1.15
Yukarıdaki(bkz. Şekil1.15) ekranda son diyerek kurulumunuzu tamamen bitirmiş olursunuz. Bundan
sonra öncelikle aşağıdaki ekranda da(bkz. Şekil1.16) işaretlenmiş olan görev çubuğunda dönen bir
simge göreceksiniz bu simge döndüğü süre boyunca güncelleme işlemi yapmaktadır.

Şekil1.16
Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra da yine Şekil1.16’da görülmekte olan ”ESET Endpoint
Antivirüs ürününü aç” kısmına tıklayarak aşağıdaki Şekil1.17 ekranına ulaşılır.

Şekil1.17
Bu ekranda(bkz. Şekil1.17) altı çizilerek göstermiş “Bilgisayar Taraması”na tıklanarak taramaya ait
seçeneklere ulaşılır. Buradan “smart tarama” olarak geçen sadece disk taraması değil tüm depolama
verilerinizi taramanız amacıyla “özel tarama” yapmanız tavsiye edilmektedir. Özel taramaya
tıklayarak da aşağıdaki Şekil1.18 ekranına ulaşabilirsiniz.

Şekil1.18
Şekil1.18’de gösterilen kısmı işaretleyerek tüm birimlerin taramasını gerçekleştirebilirsiniz. Tarama
işlemi sonunda sakıncalı bulunan verileri temizlemelisiniz.

