התקנת האנטי וירוס של McAfee
מטרת התוכנה

כהגנה מוירוסים ורוגלות ,אמנת השימוש בשירותי המחשוב של האוניברסיטה מחייבת כל סטודנט או
איש סגל המחבר מחשב לרשת האוניברסיטה (לרבות רשת המעונות) להתקין עליו תוכנת אנטי-וירוס
מעודכנת.
לשם כך מערך המחשוב רכש רישיון מוסדי לשימוש בתוכנת האנטי-וירוס ומסנן ה phishing -של
מק'אפי ,ומעמיד אותה לשימוש הסטודנטים ואנשי הסגל ללא תשלום ,כולל במחשב ביתי שברשותם
המשמש אותם לשימושים אקדמאיים.
אנא קראו בעיון את תנאי הרישיון.
התקנת התוכנה

לביצוע ההתקנה יש לגלוש לדף  https://w3.bgu.ac.il/antivir/ולהזדהות באמצעות שם המשתמש
והסיסמא האוניברסיטאיים.
כעת ניתן להוריד את הגרסה העדכנית של תוכנת :Endpoint Security

בגמר ההורדה יש לחלץ את תכולת קובץ הזיפ ולהפעיל את קובץ ההתקנה  .setupEP.exeמתוך
תיקיית ההתקנה ,מריצים את הקובץ  SetupVSE.exeומאשרים את הסכם השימוש.

תוכנת ההתקנה בודקת האם מותקנים על המחשב תוכנות אנטיוירוס של חברות אחרות ,שעלולות
להתנגש בתוכנה של מק'אפי .אם ימצאו תוכנות כאלו ,תתבקש הסרה שלהן .גם אם לא ימצאו ,תוצג
הודעה כללית המבקשת להסיר מוצרי אבטחה העלולים לגרום קונפליקט.

אם אין ,ניתן להמשיך בהתקנה .ככלל אין צורך להסיר את האנטיוירוס הישן של מק'אפי ,כי תוכנת
ההתקנה מסירה אותו בעצמה.
בשלב הבא נתבקש לבחור אילו מרכיבי התוכנה להתקין .מומלץ להתקין את מודול הThreat -
 Preventionואת מודול ה .Web Control-מודול ה Firewall-אינו חלק מהפיתרון הארגוני .מי
שמעוניין בו יוכל להגדיר אותו בעצמו.

בתרחישים מסויימים ההתקנה תכשל ,ותוצג ההודעה" :אשף ההתקנה נעצר לפני השלמת ההתקנה
של  .McAfee Endpoint Securityלא בוצע שינוי במערכת שלך ".מניסיוננו תקלה זו עשויה לנבוע
מגרסה ישנה של האנטיוירוס הקיימת במערכת ואינה פועלת באופן תקין ,לעיתים גרסת  evalללא
רישיון תקף .על מנת להסירה ,יש להפעיל את קובץ ההרצה McAfeeEndpointProductRemoval
שזמין לצד תוכנת ההתקנה .בגמר ההרצה נא להפעיל את המחשב מחדש ולהריץ שוב את קובץ
ההתקנה.
במחשב המחובר לרשת הארגונית ,לרבות רשת מעונות הסטודנטים וחיבור האינטרנט של המחלף,
יש להתקין גם את ה:agent-

בתלות בגרסת חלונות ,ייתכן שתוצג אזהרת אבטחה מאחר שהקובץ אינו מוכר למערכת ההפעלה:

בהנחה שהקובץ התקבל ממקור אמין ,יש לאשר את הרצתו באמצעות לחיצה על ' 'Run anywayאו
גם על '.'More info
בתום התקנת ה Agent -תתקבל ההודעה "."McAfee Agent Setup completed successfully
הגישה אליו ואל תוכנת האנטיוירוס היא באמצעות סמליל המגן האדום החלול ב.systray -

אם נתקלתם בבעיות ,ניתן לבקש סיוע ממדור תמיכת מחשוב בטלפון  ,08-6477171או לפתוח
קריאת שירות.

