วิธีการตรวจสอบโปรแกรม
Scan-Virus (ESET ENDPOINT ANTIVIRUS) หรือ NOD V.7
1. ดูทีหน้าจอปรกติดา้ นล่างตรง Taskbar มุมขวามือมี Icon ตัว Scanvirus NOD V.7 อยู่หรือไม่
<ดังภาพด้านล่าง> (คลิกเครื องหมายศรชี+ข+ ึน)

หรือ หากไม่เห็น Icon ดังกล่าวตามข้อที 1.
ให้ไปเปิ ดที Start>All Programs>ESET>ESET Security>ESET Endpoint Antivirus ว่ามีไอคอนดังกล่าวหรื อไม่
(ดังภาพด้านล่าง)

2. วิธีการตรวจสอบโปรแกรม Scan-Virus (ESET ENDPOINT ANTIVIRUS) หรือ NOD V.7
ว่าอัพเดทหรือไม่ (โดยปรกติจะอัพเดทจาก Server โดยอัตโนมัต)ิ ตรวจสอบได้ ดังนี>
ตัว Scan-Virus-Nod V.7 ตามข้อที 1. แล้วให้ Click icon ดังกล่าว
2.1 เมือเห็น Icon
2.2 Click ที Update แล้วตรวจสอบดูทีหน้า Update ดังนี+
2.2.1 ESET Endpoint Antivirus >> Current version: 7.0.2100.4
2.2.2 Last Successful update: ต้องเป็ นวันทีปัจจุบนั หรื อ แตกต่างกันไม่เกิน 1 วัน ตัวอย่างเช่ น
- Last Successful update:
19/4/2562 20:32:58
- Last Successful check for updates:
19/4/2562 20:32:58
(ดังภาพด้ านล่าง)

2.3 หากโปรแกรม Scan-Virus-Nod V.7 ยังไม่ Update เป็ นปัจจุบนั ให้ Click ที Update Database จนสามารถ
อัพเดทเป็ นปัจจุบนั ได้ (โดยปรกติจะอัพเดทจาก Server โดยอัตโนมัต)ิ (ดังภาพด้านล่าง)

หน้ า 2.

โปรแกรมกําลังอัพเดท...>> ตามภาพด้านล่าง

3. วิธีการใช้ งานโปรแกรม Scan-Virus-Nod V.7
เมือทําการ Update โปรแกรม Scan-Virus-Nod V.7 เป็ นปัจจุบนั แล้วก็สามารถทีจะใช้งานโปรแกรมได้
โดยมีวธิ ีการดังนี+
3.1 Click ทีโหมด COMPUTER SCAN
- Scan your computer หมายถึง โปรแกรมจะ Scan virus ทุกไดร์ ภายในเครื องคอมพิวเตอร์
- Custom scan หมายถึง สามารถเลือกไดร์ทีจะ Scan virus ได้
- Removable media scan หมายถึง สามารถทีจะ Scan virus USB / DVD / CD และอืนๆ
- Repeat last scan หมายถึง สามารถทีจะ Scan virus ไฟล์ซ+ าํ ล่าสุ ดได้
ดังภาพด้ านล่าง

หน้ า 3.

3.2 หรื อ Double click ที Mycomputer หรื อ Clickขวา Mycomputer > Open
คลิกขวาที Drive / Flashdrive / Thumbdrive ทีเราต้องการ Scan virus
- เลือก Scan with ESET Endpoint Antivirus (ดังภาพด้านล่าง)

รอจนกว่าเครื องจะ scanvirus จนเสร็ จ (ดังภาพด้านล่าง)

เครืHองกําลัง Scan-virus

หน้ า 4.

3.3 เมือเครื อง scan virus เสร็ จเรี ยบร้อย (ดังภาพด้านล่าง) ควรตรวจสอบดังนี+
- ตรวจสอบไฟล์ที Scan มีท+งั หมดกีไฟล์ Number of scanned objects:
- ตรวจสอบว่ามีไวรัสกีไฟล์ Theats found :
- ตรวจสอบว่าสามารถ Clean ได้กีไฟล์ Detection Engine used :

- เสร็ จแล้วจึงกด Dismiss แล้วออกจากระบบได้ 

หน้ า 5.

ตารางการตรวจสอบการทํางานโปรแกรม

Scan-Virus (ESET ENDPOINT ANTIVIRUS) หรือ NOD V.7
ชืHอหน่ วยงาน ฝ่ าย/กลุ่มงาน/งาน/ศูนย์ /หอผู้ป่วย........................................................................
*******************************
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