
 ( به کلید الیسنس۳۲اسمارت و نود  ) ESET نحوه تبدیل نام کاربری )یوزر نیم( و رمز )پسورد( محصوالت

License Key نوع جدید 

  

نوع جدید برای تمامی  «License Key کلید الیسنس» ست( اقدام به ارائه ایی) ESET شرکت

 کلید فعال سازی» است. کلیدهای قبلی ( نموده ۳۲محصوالت آنتی ویروس خود )اسمارت سکیوریتی و ناد 

Activation Key» بایستی برای گرفتن یک نام کاربری )یوزر نیم( و رمز شدند و از آن مینامیده می

شد. اما با ارائه نوع جدید، دیگر نیازی به دریافت و ورود نام اقدام می ESET )پسورد( از سایت رسمی

 .هد بودکاربری )یوزر نیم( و رمز )پسورد( نخوا

اند یعنی دارندگان نام کاربری )یوزر نیم( و رمز افرادی که از کلیدهای فعال سازی قبلی استفاده نموده

 .تبدیل نمایند «License Key کلید الیسنس» بایستی کلید خود را به نوع جدید )پسورد( می

صالت صاحب الیسنس را اعالم داشته این تبدیل هیچ اثری در الیسنس اصلی ندارد و فقط ا ESET شرکت

-RNA2 حرفی متشکل از حروف و اعداد بصورت ۲۵کند. شکل ظاهری کلید بصورت متنی مشخص می

23MC-5X4H-DVMF-G68U خواهد بود. 

نوع جدید باید  License Key برای تبدیل نام کاربری )یوزر نیم( و رمز )پسورد( قدیمی به کلید الیسنس

به  « ESET سمیسایت ربخش مدیریت الیسنس وب»به 

مراجعه نمایید و مطابق تصویر نام کاربری )یوزر نیم( و رمز  https://my.eset.com/convert آدرس

 :)پسورد( خود را وارد کنید

 

https://my.eset.com/convert
http://antivirus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Active.png


-RNA2 کلیک کنید تا همانند صفحه زیر الیسنس نوع جدید بصورت Convert سپس بر روی دکمه

23MC-5X4H-DVMF-G68U به نمایش درآید: 

 

توانید از این الیسنس نوع جدید برای فعال سازی آنتی ویروس خود اقدام نمایید. بهتر است ابتدا اکنون می

آنرا در جایی بصورت متن ذخیره نمایید و سپس وارد بخش فعال سازی برنامه آنتی ویروس خود شوید وبا 

 .آنتی ویروس خود را فعال نمایید Active کردن روی دکمه کلیک  دید ووارد کردن الیسنس نوع ج

http://antivirus.ir/wp-content/uploads/2015/10/EsetActive.png


 

 .توانید از نسخه کامل نرم افزار استفاده کنیدنرم افزار شما فعال شده است و شما می

http://antivirus.ir/wp-content/uploads/2015/10/essActive.png
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