คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Antivirus ESET Endpoint Antivirus
1. ทำกำรดำวน์โหลดไฟล์ตดิ ตัง้ ESET Endpoint Antivirus
http://www.rmutsv.ac.th/th/ITHelpdesk
http://www.rmutsv.ac.th/antivirus/TH/EEA_Installer_x64_th_TH.exe
2. Save ไฟล์ที่ดำวน์โหลดไว้ บนหน้ ำจอ Desktop
3. Double-click ไฟล์ที่ดำวน์โหลด เพื่อเข้ ำสูห่ น้ ำต่ำง Setup Wizard หำกมีกำรใช้ งำน Windows User
Account
Control (UAC) คุณจะได้ รับแจ้ งจำกกล่องโต้ ตอบเพิ่มเติมระหว่ำงกำรติดตัง้ เมื่อได้ รับแจ้ งยืนยันว่ำคุณ
ต้ องกำรที่จะติดตัง้ จึงจะสำมำรถทำกำรติดตังต่
้ อไปได้
4. ในหน้าจอ Setup Wizard คลิกที่ ดำเนูินการต่อ

5. ขันตอนกำรค้
้
นหำแอพพลิเคชัน่ อื่นๆ ที่ขดั แย้ งกัน เมื่อเจอแอพพลิเคชัน่ ให้ ทำกำรรลบ
แอพพลิเคชัน่ ที่มีกำรติดตังอยู
้ บ่ น เครื่ องคอมพิวเตอร์ หำกค้ นหำไม่เจอ หน้ ำจอ Setup
Wizard จะข้ ำมขันตอนนี
้
้ไป

( ในขันตอนนี
้
้จะค้ นหำแอพพลิเคชัน่ เจอบำงเวอร์ ชนั่ จะช่วยป้องกันควำมขัดแย้ งทำง
ซอฟแวร์ และทำให้ แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์ ESET ของคุณจะทำงำนอย่ำงถูกต้ อง )

6. อ่ำนและรับทรำบ ESET End User License Agreement กดเลือกหัวข้ อ ยอมรูับ

7. ในกำรตรวจสอบของหน้ ำต่ำงโปรแกรมที่ไม่พงึ ประสงค์ เลือกตัวเลือกที่ต้องกำร และคลิก ติดตั้ง หำกคุณ
ตัดสินใจใน ภำยหลังว่ำคุณต้ องกำรที่จะเปลี่ยนกำรตังค่
้ ำนี ้คุณจะสำมำรถแก้ ไขได้ โดยเข้ ำไปตังค่
้ ำทีู่การตั้งค่าขั้น
สง หลังจำกติดตัง้ เสร็จแล้ ว

8. ขันตอนกำรเนิ
้
นกำรติดตัง้ โปรแกรมจะทำกำรติดตัง้ ESET Remote Administrator Agent

9. ขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรติดตัง้ โปรแกรมจะทำกำรติดตัง้ ESET Endpoint Antivirus

10.ขันตอนกำรติ
้
ดตังเสร็
้ จสมบูรณ์ กดเลือกหัวข้ อ เสร็จ

11.ขันตอนสุ
้
ดท้ ำยในกำรติดตังโปรแกรม
้
สถำนะใบอนุญำต จะมีเครื่ องหมำยถูกสีเขียว

หมำยเหตุ : หำกไม่ได้ รับใบอนญำต ให้ ติดต่อ หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

วิธีการใช้ งานโปรแกรมป้ องกันไวรัส Antivirus ESET Endpoint Antivirus
1. คําอธิบายเมนหนาตางหลักของโปรแกรม
- Protection status แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับสถำนะกำรป้องกันของ ESET Endpoint Antivirus
- Computer scan
ตัวเลือกนี ้จะช่วยให้ คณ
ุ สำมำรถกำหนดค่ำและเริ่ มต้ นกำรสแกนแบบสมำร์ ท
กำรสแกนแบบกำหนดเอง หรื อกำรสแกนสื่อที่ถอดเข้ ำออกได้ คุณยัง
สำมำรถทำกำรสแกนล่ำสุดซ ้ำได้
- Update
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกำรอัพเดทฐำนข้ อมูลไวรัส
- Setup
ปรับตังค่
้ ำกำรรักษำควำมปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ , เว็บและอีเมล
- Tools
กำรเข้ ำถึงไฟล์ บันทึก, สถิติกำรป้องกัน, กระบวนกำรที่ทำงำนอยู,่ ติดตำม
กำรทำงำน, ตัววำงกำหนดกำร, กักเก็บไฟล์ไวรัส, ESET SysInspector
(เครื่ องมือช่วยตรวจสอบข้ อมูลในเครื่ อง), ESET SysRescue (สร้ ำงซีดีก้ คู ืน)
และกำรส่งไฟล์ตวั อย่ำงไปวิเครำะห์
- Help and support เรี ยกดูกำรเข้ ำถึงไฟล์วิธีใช, ฐำนควำมรู้ของ ESET และเว็บไซต์ของ ESET
นอกจำกนันยั
้ งมีลิงค์เพื่อเปิ ดคำร้ องขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ ำยดูแลลูกค่ำ
เครื่ องมือสนับสนุนและข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเปิ ดใช้ งำนผลิตภัณฑ์

หน้ ำจอสถำนะกำรป้องกันจะแจ้ งให้ คณ
ุ ทรำบเกี่ยวกับระดับควำมปลอดภัยและกำรป้องกัน
ในปั จจุบนั ของ คอมพิวเตอร์ สถานะการปองกันสงสุดสีเขียว แสดงว่ำมีกำรป้องกันสูงสุด
2. การทํางานของหน้ าต่ างหลักของโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus
1. Protection status (สถำนะกำรปองกัน ) เมนูนี ้จะแจงใหทรำบเกี่ยวกับ ระดับ กำรรักษำควำม
ปลอดภัยและกำรปองกันในปจจบันของคอมพิวเตอร, ใบอนุญำต และสถำนะกำรอัพเดท
ฐำนขอมูลไวรัสหำกสถำนะเปนสีเขียวแสดงวำมีกำรปองกันขันสู
้ งสุดและตัวโปรแกรมทำงำน
ปกติ นอกจำกนี ้หนำตำงสถำนะยังแสดงเมนูที่ใช้ บอ่ ยในโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus
ดังภำพ

หน้ ำต่ำงสถำนะยังแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกำรอัพเดทล่ำสุด และมีลิงก์ดว่ นไปยังคุณลักษณะที่ใช้ บอ่ ยใน
ESET Endpoint Antivirus
2. Computer scan (กำรสแกนคอมพิวเตอร์ )
หลังจำกกำรติดตังเสร็
้ จสมบูรณ์แลว ESET Endpoint Antivirus จะดำำเนินกำรสแกน
คอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัตเิ พื่อตรวจหำภัยคุกคำม นอกจำกนี ้ผูใชงำนยังสำมำรถสัง่ สแกนคอมพิวเตอรได
ดวยตัวเอง โดยสำมำรถเลือกกำรสแกนจำก 4 ตัวเลือกดังนี ้
- Smart scan กำรสแกนแบบสมำร์ ทจะช่วยให้ คณ
ุ เริ่มต้ นกำรสแกนคอมพิวเตอร์ และกำจัดไฟลที่
ติดไวรัสไดอยำงรวดเร็ ว โดยที่ผูใชไมตองดำเนินกำรใดๆ ขอดีของกำรสแกนแบบสมำรท คือ ใชงำนงำย
และไมตองมีกำรกำหนดคำกำรสแกนโดยละเอียด กำรสแกนแบบสมำรทจะตรวจสอบทุกไฟลในไดรฟใน
ระบบรวมทังก
้ ำจัดหรื อลบกำรแฝงตัวที่ตรวจพบโดยอัตโนมัติ
- Custom scan กำรสแกนที่กำหนดเองเป็ นโซลูชนั่ ที่เหมำะสม ถ้ ำคุณต้ องกำรระบุพำรำมิเตอร์
กำรสแกน เช่น เปำหมำยกำรสแกน และวิธีกำรสแกน ข้ อดีของกำรสแกนที่กำหนดเอง คือ คุณสำมำรถ
กำหนดพำรำมิเตอรในรำยละเอียดได้ คุณสำมำรถบันทึกกำรกำหนดค่ำไว้ ไปยังโปรไฟล์กำรสแกนที่ผ้ ใู ช
กำหนด ซึง่ เปนประโยชน์ถำ่ มีกำรสแกนซ ้ำโดยใช้ พำรำมิเตอร์ เดียวกัน (เป็ นกำรสแกนโดยเลือกไดรฟ, ไฟล์
หรื ออุปกรณ์)
- Removable media scan การสแกนสื่อท่ถอดเขาออกได เชน ซด/ดวด/USB เมื่อมการ
เชื่อมต่อ อุปกรณ์ USB กับคอมพิวเตอร์ คุณสำมำรถสัง่ สแกนได้ ทนั ที
- Repeat last scan ทําการสแกนครั้งลาสีดซ้ําอกครั้ง

3. Update (กำรอัพเดท)
กำรอัพเดทเป็ นประจำ เปนวิธีกำรที่ดีที่สดุ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ มีระดับกำรรักษำควำมปลอดภัย
สูงสุด โมดูลกำรอัพเดทจะทำให้ มนั่ ใจวำโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus มีควำมทันสมัยอยู่
เสมอโดยใช้ 2 วิธี คือ
- กำรอัพเดทฐำนขอมูลไวรัส
- กำรอัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม
เมื่อคลิกเมนู Update ในหน้ ำต่ำงโปรแกรมหลัก จะพบสถำนะกำรอัพเดทในปั จจุบนั รวมถึงวันที่และ
เวลำของกำรอัพเดทที่สำเร็จครัง้ ล่ำสุด และแสดงว่ำจะต้ องมีกำรอัพเดทหรื อไม่ หน้ ำต่ำง
หลักจะมีเวอร์ ชนั่ ของ ฐำนข้ อมูลไวรัส เมื่อคลิกตัวเลขนี ้จะลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของ ESET ซึง่ จะ
แสดงฐำนข้ อมูลทังหมดที
้
่เพิ่มขึ ้นมำ
- Last successful update – วันที่และเวลำลำสุดที่อพั เดทฐำนข้ อมูล
- Version signature database version – หมำยเลขฐำนข้ อมูลไวรัสที่อพั เดตไว้ ล่ำสุด ซึง่ เมื่อคลิก
จะลิงค์ไปยังเว็บไซตของ ESET เพื่อดูรำยกำรของฐำนข้ อมูลที่เพิ่มขึ ้นมำ
a. คลิกปุ่ ม “Update now” เพื่อตรวจสอบกำรอัพเดทฐำนขอมูลไวรัสล่ำสุด

b. กระบวนกำรอัพเดท หลังจำกคลิก “Update now” กระบวนกำรดำวน์โหลด
จะเริ่มต้ น ทำงำนจะแสดงแถบควำมคืบหนำกำรดำวน์โหลด หำกต้ องกำรยกเลิกกำรอัพเดทใหคลิก
ปุม “Cancel update”

4. Setup (กำรตังค่
้ ำ) เมนู Setup ประกอบด้ วยส่วนต่อไปนี ้ :
- Computer
- Web and email
กำรตังค่
้ ำกำรปองกัน Computer : จะช่วยให้ คณ
ุ สำมำรถเปิ ดหรื อปิ ดกำรใช้ งำนองค์ประกอบ
ต่อไปนี ้ :
- Real-time file system protection – กำรป้องกันระบบไฟล์แบบเรี ยลไทม์
- Document protection – กำรป้องกันเอกสำร Microsoft Office จะสแกนเอกสำรก่อนที่
จะเปิ ด รวมถึงไฟล์ที่ดำวน์โหลดจำก Internet Explorer โดยอัตโนมัติ เช่น องค์ประกอบ
ActiveX
- HIPS – จะตรวจสอบเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ ้นภำยในระบบปฏิบตั กิ ำรและตอบสนองเหตุกำรณ์ตำม
กฏที่กำหนดเอง
- Presentation mode – โหมดกำรนำเสนอ ชวยให้ คณ
ุ ใช้ ซอฟต์แวร์ อยำงต่อเนื่อง ไม่ต้องกำร
ให้ หน้ ำต่ำงป็ อปอับมำรบกวน และต้ องกำรลดกำรใช้ งำน CPU
- Anti-Stealth protection – ระบบป้องกันไวรัสประเภทรูทคิทส์

กำรตังค่
้ ำกำรปองกัน Web and email จะช่วยให้ สำมำรถเปิ ดหรื อปิ ดใช้ งำนองคประกอบ
ต่อไปนี ้ :
- Web access protection – ระบบจะสแกนกำรรับส่งข้ อมูลทังหมดผ่
้
ำน HTTP หรื อ HTTPS
- Email client protection – กำรควบคุมกำรสื่อสำรทำงอีเมลที่ได้ รับผ่ำนโปรโตคอล POP3 และ IMAP
- Anti-Phishing protection – กำรป้องกันฟิ ชชิ่ง จะปองกันคุณจำกควำมพยำยำมรับรหัสผ่ำน ข้ อมูล
ธนำคำร และขอมูลที่มีควำมละเอียดอ่อนอื่นๆ

เมื่อต้ องกำรปิ ดกำรใช้ งำนแตละโมดูลเป็ นเวลำชัว่ ครำวให้ คลิก
สวิตชสีเขียว
เมื่อต้ องกำรเปิ ดใช้ งำนของโมดูลที่ถกู ปิ ดไว้ ให้ คลิก
สวิตช์สีแดง

3. Tools (เครื่องมือ)
เมนูเครื่ องมือ ประกอบด้ วยโมดูลที่ช่วยให้ กำรจัดกำรโปรแกรมง่ำยขึ ้นและมีตวั เลือก
เพิ่มเติมสำหรับ ผู้ใช้ ขนสู
ั ้ ง เมนูนี ้จะมีเครื่ องมือต่อไปนี ้

1) Log files
ไฟล์บนั ทึกประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ของโปรแกรมที่สำคัญที่เกิดขึ ้นทัง้ หมด และให้ ภำพ
รวมของภัยคุกคำมที่พบ Log files เป็ นเครื่ องมือที่จำเป็ นในกำรวิเครำะห์ระบบ กำรตรวจหำภัยคุกคำม และ
กำรแก้ ไขปั ญหำ กำรบันทึกนันด
้ ำเนินกำรในพื ้นหลังโดยที่ผูใช้ ไม่ต้องดำเนินกำรใดๆ
ข้ อมูลจะถูกบันทึกตำมกำรตังค่
้ ำควำมละเอียดของกำรบันทึกปั จจุบนั คุณสำมำรถดูข้อควำมและ
บันทึกได้ โดยตรงจำกระบบ ESET Endpoint Antivirus

2) Protection statistics
เมื่อต้ องกำรดูกรำฟของข้ อมูลสถิตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับโมดูลกำรป้องกันของ ESET Endpoint Antivirus

สำมำรถเลือกดูกรำฟสถิตกิ ำรป้องกัน โดยเมนูแบบเลื่อนลง ซึง่ จะมีให้ เลือก ดังนี ้
- Antivirus and antispyware protection – แสดงจำนวนวัตถุที่ติดไวรัสและถูกกำจัด
- File system protection – แสดงเฉพำะวัตถุที่มีกำรอ่ำนและเขียนไปยังระบบไฟล์เท่ำนัน้
- Email client protection – แสดงเฉพำะวัตถุที่รับหรื อส่งด้ วยอีเมลไคลเอ็นต์เท่ำนัน้
- Web access and Anti-Phishing protection–แสดงเฉพำะวัตถุที่ดำวน์โหลดโดยเว็บเบรำว์เซอเทำนัน้
3) Submit sample for analysis
กำรส่งตัวอย่ำงเพื่อวิเครำะห์ หำกคุณพบไฟล์ที่มีลกั ษณะน่ำสงสัยในคอมพิวเตอร์ ของคุณหรื อ
เว็บไซต์ที่นำสงสัยในอินเตอรเน็ต คุณสำมำรถสงไปยังหองปฏิบตั กิ ำรของไวรัสของ ESET เพื่อรับกำร
วิเครำะห์ได้ และหำกไดรับกำรตรวจสอบแลววำตัวอยำงไฟลที่สงมำเปนอันตรำย กำรตรวจพบไฟลนี ้จะถูก
เพิ่มในกำรอัพเดทฐำนข้ อมูลไวรัสครัง้ ต่อไป

เลือกเหตุผลสำำหรับกำรส่งตัวอย่ำง โดยใช้ เมนูแบบเลื่อนลง
- Suspicious file ไฟล์ที่นำ่ สงสัย
- Suspicious site เว็บไซต์ที่นำ่ สงสัย
- False positive file กำรตรวจพบไฟล์ที่ผิดพลำด (ไฟล์ที่ตรวจพบวำติดไวรัส แต่จริ งๆแล้ วไม่ใช)
- False positive site กำรตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่เป็ นอันตรำย
- Other (อื่นๆ)

4) Quarantine

หนำที่หลักของ Quarantine ก็คอื กำรเก็บไฟลที่ตดิ ไวรัสไวในที่ปลอดภัย ไฟลควร
มีกำรกักเก็บถำ ไมสำมำรถลำงไวรัส ได้ แตไมตองกำรลบไฟลเหลำนี ้ หรื อถำกำรตรวจ
พบดวยควำมผิด พลำดโดย ESET Endpoint Antivirus ผู ใ ชสำมำรถเลือ กที่จ ะกัก เก็บ ไฟล์
ซึง่ ไฟลที่ถกู กัก เก็บ จะสำมำรถสงไปวิเ ครำะหที่ ห้ องปฏิบตั กิ ำรไวรัสของ ESET ได้

ไฟล์ที่เก็บไว้ ในโฟลเดอร์ กกั เก็บนัน้ สำมำรถดูไดในตำรำงที่แสดงวันที่และเวลำของกำรกัก
เก็บ ตำแหนงไฟล์ที่ ติดไวรัส ขนำดไฟล์ สำเหตุ (ตัวอย่ำงเช็น วัตถุที่เพิ่มโดยผู้ใช…) และ
จำนวนภัยคุกคำม

