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หนา

๑. การตั้งชื่อคอมพิวเตอร (Computer Name)
และกําหนดเวิรกกรุป (Workgroup)
๒. การถอนการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร
๓. การติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint
๔. ปญหาการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint
๕. วิธีการใชงานหนาตางหลักโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint
๖. ขอมูลการตั้งชื่อคอมพิวเตอร (Computer Name)
และการกําหนดเวิรกกรุป (Workgroup)
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คูมือการติดตั้งและการใชงานโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint
เวอรชั่น 6.4.2014.0 ประจําป ๒๕๖๐
-------------------การติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint จําเปนตองตั้งชื่อคอมพิวเตอร (Computer Name) และ
กําหนดเวิรกกรุป (Workgroup) เพื่อใหโปรแกรมสามารถอัพเดตฐานขอมูลไวรัสได จึงขออธิบายขั้นตอนการ
ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint ดังนี้
๑. ตั้งชื่อคอมพิวเตอร (Computer Name) และกําหนดเวิรกกรุป (Workgroup)
๑.๑ การตั้งชื่อคอมพิวเตอร (Computer Name) และกําหนดเวิรกกรุป (Workgroup) สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 ใหดําเนินการ ดังนี้
๑) คลิก Start แลวคลิกขวาที่ computer หรือคลิกขวาที่ Computer ในหนา Desktop คลิก
Properties ดังภาพ
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๒) คลิก Change settings (ในหนาตางนี้ผูใชงานสามารถตรวจสอบระบบปฏิบัติการของเครื่อง
คอมพิวเตอรได) ดังภาพ

๒
๓) แสดงหน าตาง System Properties คลิก Change และในหนาตาง Computer Name/Domain
Changes ใหพิมพ ชื่ อคอมพิ วเตอร ตั วอย าง คือ KBI_019101 จากนั้ น พิ มพเวิ รกกรุป ตามที่กรมฯ กําหนด
ตัวอยาง คือ CDDKRABI (ชองหมายเลข 3) เสร็จแลวกดปุม OK หมายเลข 4, 5 และกด Close หมายเลข 6
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๔) กดปุม OK (5) และปุม Close (6) ตามดวย Restart Now
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๑.๒ ตั้งชื่อคอมพิวเตอร (Computer Name) และกําหนดเวิรกกรุป (Workgroup) สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8 ใหดําเนินการ ดังนี้
๑) คลิก Start เลือกเมนู Control Panel หรือคลิกขวา Computer ในหนา Desktop เลือก
Properties ดังภาพ

๒) หนาตางแสดง ใหเลือกเมนู System ดังภาพ

๓) ปรากฏหนาจอ System ใหคลิก Change settings ดังภาพ

๓

๔
๔) แสดงหนาตาง System Properties คลิก Change และในหนาตาง Computer Name/Domain
Changes ใหพิมพชื่อคอมพิวเตอร ดังตัวอยาง คือ กบ_019101 จากนั้นพิมพเวิรกกรุป ตามที่กรมฯ กําหนด
ดังตัวอยาง คือ CDDKRABI (ชองหมายเลข 3) เสร็จแลวกดปุม OK (หมายเลข 4) กดปุม Yes (หมายเลข 5) กดปุม
OK (หมายเลข 6) และกด Close (หมายเลข 7) ดังภาพ
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๕) เมื่อกดปุม Close จะมีหนาตางแจงเตือน ใหกดปุม OK ตามดวย Restart Now

หมายเหตุ ในกรณีทําการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร (Computer Name) หากคอมพิวเตอรเครื่องนั้นมีการ
Share Printer ตองตั้งคา Share Printer ใหม

๕

๒. การถอนการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อใหการติดตั้งโปรแกรมสมบูรณทุกขั้นตอน จะตองถอนการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสยี่หออื่นๆ
ออกจากเครื่อง ขอนําเสนอตัวอยางการถอนการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ESET NOD32 Antivirus ๒ วิธี คือ
๒.๑ ใช เครื่องมื อ (tools) ที่ชื่ อ “ESET_uninstall.exe” จากแผ น ซีดี โปรแกรมป องกัน ไวรัส ESET
Endpoint ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดสงใหจังหวัด ดังนี้ (ใชถอนโปรแกรมที่เปน service Nod32 ทั้งหมด)
๑) ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร Program uninstall ESET NOD32 Antivirus เพื่อทําการถอนการ
ติดตั้งโปรแกรม ESET NOD32 Antivirus เมื่อเปดโฟลเดอรแลว ใหดับเบิ้ลคลิกไฟล ESET_uninstall.exe ดังภาพ

๒) หลังจากดับเบิ้ลคลิกไฟล ESET_uninstall.exe ใหรอจนกระทั่งโลโกของโปรแกรม ESET
NOD32 Antivirus ไมแสดงอยูที่แถบ Taskbar ดานลาง ดังภาพ และทําการดับเบิ้ลคลิกไฟล “RegDelESET”
เมื่อปรากฏหนาจอขึ้นใหกดปุม “Yes” เสร็จแลวกดปุม “OK” ดังภาพ

๒.๒ การถอนการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสวิธีที่ ๒ จะนําเสนอการถอนการติดตั้งโปรแกรม
ปองกันไวรัส ESET NOD32 Antivirus หรือโปรแกรมที่เปน Service ของ NOD32 ดังนี้
๑) คลิก Start > Control Panel > Add or Remover ดังภาพ

๒) คลิกเลือกโปรแกรม ESET NOD32 Antivirus จากนั้นกดปุม “Change” ดังภาพ

๓) ปรากฏหนาตาง ESET NOD32 Antivirus Setup ขึ้นมา ใหกดปุม “Next” แลวคลิก
“Remove” ดังภาพ

๔) เมื่อแสดงหนาตางนี้ใหเอาเครื่องหมาย ออก แลวกดปุม “Next” ดังภาพ

๖

๕) กดปุม “Remove” และกดปุม “Finish” เปนอันเสร็จสิ้นการถอนการติดตั้งโปรแกรม
ESET NOD32 Antivirus ดังภาพ

๗

กดปุม “Yes”เพื่อทําการรีสตารทเครื่อง
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรมีโปรแกรมปองกันไวรัสยี่หออื่นอยู ใหทําการถอนโปรแกรมปองกันไวรัสยี่หอนั้น
ออกกอน โดยสามารถศึกษาขั้นตอนไดจากคูมือในแผนซีดี ดังภาพ

สามารถตรวจสอบโปรแกรมปองกันไวรัส ESET หรือ โปรแกรมปองกันไวรัสยี่หออื่นวามีอยูในเครื่องหรือไม โดย
เขาไปที่ Start > Control Panel > Programs and Features หากตรวจสอบแลวไมพบโปรแกรมปองกันไวรัส
ยี่หออื่นๆ ใหทําการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint ที่กรมฯ จัดหาให

๓. การติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส
เวอรชั่น 6.4.2014.0 มีดังนี้
๓.๑ ใสแผนซีดี (CD - ROM) โปรแกรมปองกันไวรัสที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดหาให คือ ESET
Endpoint Antivirus 6.4.2014.0 จากนั้นให Copy โฟลเดอรมาเก็บไวที่เครื่องของผูใชงาน ดังภาพ

๘

๓.๒ ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows วาเปน 32bit หรือ 64bit โดยใชเครื่องมือ
(Tools) ที่ชื่อ “Check OS.exe” ใหดับเบิ้ลคลิกไฟล Check OS.exe ดังภาพ

หลังจากดับเบิ้ลคลิกไฟล Check OS.exe จะปรากฏหนาตางขึ้นมาแจงวาเครื่องเปนระบบปฏิบัติการ 32bit
หรือ 64bit ดังภาพ เสร็จแลวกด Enter

ถาระบบเครื่องเปน Microsoft Windows 32bit ใหใชโปรแกรมติดตั้งในโฟลเดอร Program For Windows 32bit
หรือ Microsoft Windows 64bit ใหใชโปรแกรมติดตั้งในโฟลเดอร Program For Windows 64bit
๓.๓ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint เวอรชั่น 5.0.2126.0
ของป งบประมาณ ๒๕๕๙ อยูแลว ผูใชงานสามารถติ ดตั้ งโปรแกรม เวอรชั่ น 6.4.2014.0 ในเครื่ องไดเลย
โดยไมตองทําการถอนโปรแกรม ทั้งนี้ให Check OS.exe กอนการติดตั้ง สวนเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมใหมให
๑) ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร Program For Windows 32bit หรือ Program For Windows
64bit จะพบไฟลที่ชื่อวา ESETV6_SETUP32BIT.exe และไฟล ESETV6_SETUP64BIT (ไฟลสําหรับติดตั้ง
โปรแกรม) ดังภาพ

๙
๒) ดับเบิ้ลคลิกไฟล “ESETV6_SETUP32BIT.exe” หรือไฟล “ESETV6_SETUP64BIT.exe”
เพื่อติดตั้งโปรแกรม ตัวอยางการติดตั้งโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus สําหรับ Windows 32bit ดังภาพ

๓.๔ ปรากฏหนาตางเริ่มการติดตั้งโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus ใหรอซักครู ระบบกําลัง
ดําเนินการติดตั้งโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus ดังภาพ

๓.๕ เมื่อระบบทําการติดตั้งโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus เสร็จ จะปรากฏหนาตางดังภาพ
ใหกดปดหนาตางไป

และจะปรากฏไอคอนขึ้นมาที่ มุมลางขวา ใหรีสตารทเครื่อง

๑๐
๓.๖ หลังจากติดตั้งเสร็จแลว ระบบจะทําการ Update virus signature ใหอัตโนมัติ เปนอันเสร็จ
สิ้นกระบวนการติดตั้งโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus ดังภาพ

ปญหาการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint ประกอบดวย
๑. ขณะทําการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint มีขอความแจงขึ้นมา ดังภาพ
สาเหตุเกิดจากถอนโปรแกรมปองกันไวรัสตัวเดิมออกไมหมด (ซึ่งเปน Service ของ Nod) ใหแกไขดังนี้

๑.๑ ไปลบไฟลที่ชื่อ ESET โดยคลิกปุม start>run พิมพคําวา regedit เสร็จแลวกดปุม OK ดังภาพ

พิมพ regedit
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๑๑
๑.๒ ปรากฏหนาตางดังภาพ ใหดับเบิ้ลคลิกที่พาธ (path) HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESET
เมื่อพบ ESET ใหคลิกขวา Delete และดับเบิ้ลคลิกที่พาธ (path) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET
เมื่อพบ ESET ใหคลิกขวา Delete โดยคลิกตามลําดับ
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เมื่อทําตามขั้นตอนเสร็จเรียบรอยแลว ใหรีสตารทเครื่อง จากนั้นทําการติดตั้งโปรแกรมใหมอีกครั้ง

๑๒

๔. วิธีการใชงานหนาตางหลักโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint
๔.๑ คําอธิบายเมนูหนาตางหลักของโปรแกรม
- Protection status แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานะการปองกันของ ESET Endpoint Antivirus
- Computer scan
ตัวเลือกนี้จะชวยใหคุณสามารถกําหนดคาและเริ่มตนการสแกนแบบสมารท
การสแกนแบบกําหนดเอง หรือการสแกนสื่อที่ถอดเขาออกได คุณยัง
สามารถทําการสแกนลาสุดซ้ําได
- Update
แสดงขอมูลเกี่ยวกับการอัพเดทฐานขอมูลไวรัส
- Setup
ปรับตั้งคาการรักษาความปลอดภัยสําหรับคอมพิวเตอร, เว็บและอีเมล
- Tools
การเขาถึงไฟลบันทึก, สถิติการปองกัน, กระบวนการที่ทํางานอยู, ติดตาม
การทํางาน, ตัววางกําหนดการ, กักเก็บไฟลไวรัส, ESET SysInspector
(เครื่องมือชวยตรวจสอบขอมูลในเครื่อง), ESET SysRescue (สรางซีดีกูคืน)
และการสงไฟลตัวอยางไปวิเคราะห
- Help and support เรียกดูการเขาถึงไฟลวิธีใช, ฐานความรูของ ESET และเว็บไซตของ ESET
นอกจากนั้นยังมีลิงคเพื่อเปดคํารองขอรับการสนับสนุนจากฝายดูแลลูกคา
เครื่องมือสนับสนุน และขอมูลเกี่ยวกับการเปดใชงานผลิตภัณฑ

หนาจอสถานะการปองกันจะแจงใหคุณทราบเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยและการปองกันในปจจุบันของ
คอมพิวเตอร สถานะการปองกันสูงสุดสีเขียว แสดงวามีการปองกันสูงสุด
๔.๒ การทํางานของหนาตางหลักของโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus
๑) Protection status (สถานะการป องกัน ) เมนู นี้ จ ะแจ งให ทราบเกี่ย วกับ ระดั บ การรักษาความ
ปลอดภัยและการปองกันในปจจุบันของคอมพิวเตอร, ใบอนุญาต และสถานะการอัพเดทฐานขอมูลไวรัสหาก
สถานะเปนสีเขียวแสดงวามีการปองกันขั้นสูงสุดและตัวโปรแกรมทํางานปกติ นอกจากนี้หนาตางสถานะยัง
แสดงเมนูที่ใชบอยในโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus ดังภาพ

๑๓

หนาตางสถานะยังแสดงขอมูลเกี่ยวกับการอัพเดทลาสุด และมีลิงกดวนไปยังคุณลักษณะที่ใชบอยใน ESET
Endpoint Antivirus
๒) Computer scan (การสแกนคอมพิวเตอร)
หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณแลว ESET Endpoint Antivirus จะดําเนินการสแกนคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติเพื่อตรวจหาภัยคุกคาม นอกจากนี้ผูใชงานยังสามารถสั่งสแกนคอมพิวเตอรไดดวยตัวเอง โดย
สามารถเลือกการสแกนจาก ๔ ตัวเลือกดังนี้
- Smart scan การสแกนแบบสมารทจะชวยใหคุณเริ่มตนการสแกนคอมพิวเตอรและกําจัดไฟลที่
ติดไวรัสไดอยางรวดเร็ว โดยที่ผูใชไมตองดําเนินการใดๆ ขอดีของการสแกนแบบสมารท คือ ใชงานงายและ
ไม ตองมีการกําหนดคาการสแกนโดยละเอียด การสแกนแบบสมารทจะตรวจสอบทุกไฟลในไดรฟในระบบ
รวมทั้งกําจัดหรือลบการแฝงตัวที่ตรวจพบโดยอัตโนมัติ
- Custom scan การสแกนที่กําหนดเองเปนโซลูชั่นที่เหมาะสม ถาคุณตองการระบุพารามิเตอร
การสแกน เชน เปาหมายการสแกน และวิธีการสแกน ขอดีของการสแกนที่กําหนดเอง คือ คุณสามารถกําหนด
พารามิเตอรในรายละเอียดได คุณสามารถบันทึกการกําหนดคาไวไปยังโปรไฟลการสแกนที่ผูใชกําหนด ซึ่งเปน
ประโยชนถามีการสแกนซ้ําโดยใชพารามิเตอรเดียวกัน (เปนการสแกนโดยเลือกไดรฟ, ไฟล หรืออุปกรณ)
- Removable media scan การสแกนสื่อที่ถอดเขาออกได เชน ซีดี/ดีวีดี/USB เมื่อมีการ
เชื่อมตอ อุปกรณ USB กับคอมพิวเตอร คุณสามารถสั่งสแกนไดทันที
- Repeat last scan ทําการสแกนครั้งลาสุดซ้ําอีกครั้ง

๑๔

๓) Update (การอัพเดท)
การอัพเดทเปนประจํา เปนวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อใหคอมพิวเตอรมีระดับการรักษาความปลอดภัย
สูงสุด โมดูลการอัพเดทจะทําใหมั่นใจวาโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus มีความทันสมัยอยูเสมอโดยใช
๒ วิธี คือ
- การอัพเดทฐานขอมูลไวรัส
- การอัพเดทองคประกอบของโปรแกรม
เมื่อคลิกเมนู Update ในหนาตางโปรแกรมหลัก จะพบสถานะการอัพเดทในปจจุบัน รวมถึงวันที่และ
เวลาของการอัพเดทที่สําเร็จครั้งลาสุด และแสดงวาจะตองมีการอัพเดทหรือไม หนาตางหลักจะมีเวอรชั่นของ
ฐานขอมูลไวรัส เมื่อคลิกตัวเลขนี้จะลิงคไปยังเว็บไซตของ ESET ซึ่งจะแสดงฐานขอมูลทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นมา
- Last successful update – วันที่และเวลาลาสุดที่อัพเดทฐานขอมูล
- Version signature database version – หมายเลขฐานขอมูลไวรัสที่อัพเดตไวลาสุด ซึ่งเมื่อคลิก
จะลิงคไปยังเว็บไซตของ ESET เพื่อดูรายการของฐานขอมูลที่เพิ่มขึ้นมา
a. คลิกปุม “Update now” เพื่อตรวจสอบการอัพเดทฐานขอมูลไวรัสลาสุด

b. กระบวนการอัพเดท หลังจากคลิก “Update now” กระบวนการดาวนโหลดจะเริ่มตน
ทํางานจะแสดงแถบความคืบหนาการดาวนโหลด หากตองการยกเลิกการอัพเดทใหคลิกปุม “Cancel update”

๔) Setup (การตั้งคา) เมนู Setup ประกอบดวยสวนตอไปนี้ :
- Computer
- Web and email
การตั้งคาการปองกัน Computer : จะชวยใหคุณสามารถเปดหรือปดการใชงานองคประกอบตอไปนี้ :
- Real-time file system protection – การปองกันระบบไฟลแบบเรียลไทม
- Document protection – การปองกันเอกสาร Microsoft Office จะสแกนเอกสารกอนที่
จะเปด รวมถึงไฟลที่ดาวนโหลดจาก Internet Explorer โดยอัตโนมัติ เชน องคประกอบ ActiveX
- HIPS – จะตรวจสอบเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในระบบปฏิบัติการและตอบสนองเหตุการณตาม
กฏที่กําหนดเอง
- Presentation mode – โหมดการนําเสนอ ชวยใหคุณใชซอฟตแวรอยางตอเนื่อง ไมตองการ
ใหหนาตางปอปอับมารบกวน และตองการลดการใชงาน CPU
- Anti-Stealth protection – ระบบปองกันไวรัสประเภทรูทคิทส

การตั้งคาการปองกัน Web and email จะชวยใหสามารถเปดหรือปดใชงานองคประกอบตอไปนี้ :
- Web access protection – ระบบจะสแกนการรับสงขอมูลทั้งหมดผาน HTTP หรือ HTTPS
- Email client protection – การควบคุมการสื่อสารทางอีเมลที่ไดรับผานโปรโตคอล POP3 และ IMAP
- Anti-Phishing protection – การปองกันฟชชิ่ง จะปองกันคุณจากความพยายามรับรหัสผาน ขอมูล
ธนาคาร และขอมูลที่มีความละเอียดออนอื่นๆ

เมื่อตองการปดการใชงานแตละโมดูลเปนเวลาชั่วคราวใหคลิก สวิตชสีเขียว
เมื่อตองการเปดใชงานของโมดูลที่ถูกปดไวใหคลิก สวิตชสีแดง

๑๕

๑๖

๔.๓ Tools (เครื่องมือ)
เมนูเครื่องมือ ประกอบดวยโมดูลที่ชวยใหการจัดการโปรแกรมงายขึ้นและมีตัวเลือกเพิ่มเติมสําหรับ
ผูใชขั้นสูง เมนูนี้จะมีเครื่องมือตอไปนี้

๑) Log files
ไฟลบันทึกประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณของโปรแกรมที่สําคัญที่เกิดขึ้นทั้งหมด และใหภาพ
รวมของภัยคุกคามที่พบ Log files เปนเครื่องมือที่จําเปนในการวิเคราะหระบบ การตรวจหาภัยคุกคาม และ
การแกไขปญหา การบันทึกนั้นดําเนินการในพื้นหลังโดยที่ผูใชไมตองดําเนินการใดๆ
ขอมูลจะถูกบันทึกตามการตั้งคาความละเอียดของการบันทึกปจจุบัน คุณสามารถดูขอความและ
บันทึกไดโดยตรงจากระบบ ESET Endpoint Antivirus

๑๗
๒) Protection statistics
เมื่อตองการดูกราฟของขอมูลสถิติที่เกี่ยวของกับโมดูลการปองกันของ ESET Endpoint Antivirus

สามารถเลือกดูกราฟสถิติการปองกัน โดยเมนูแบบเลื่อนลง ซึ่งจะมีใหเลือก ดังนี้
- Antivirus and antispyware protection – แสดงจํานวนวัตถุที่ติดไวรัสและถูกกําจัด
- File system protection – แสดงเฉพาะวัตถุที่มีการอานและเขียนไปยังระบบไฟลเทานั้น
- Email client protection – แสดงเฉพาะวัตถุที่รับหรือสงดวยอีเมลไคลเอ็นตเทานัน้
- Web access and Anti-Phishing protection–แสดงเฉพาะวัตถุที่ดาวนโหลดโดยเว็บเบราวเซอเทานั้น
๓) Submit sample for analysis
การสงตัวอยางเพื่อวิเคราะห หากคุณพบไฟลที่มีลักษณะนาสงสัยในคอมพิวเตอรของคุณหรือ
เว็บไซตที่นาสงสัยในอินเตอรเน็ต คุณสามารถสงไปยังหองปฏิบัติการของไวรัสของ ESET เพื่อรับการวิเคราะห
ได และหากไดรับการตรวจสอบแลววาตัวอยางไฟลที่สงมาเปนอันตราย การตรวจพบไฟลนี้จะถูกเพิ่มในการ
อัพเดทฐานขอมูลไวรัสครั้งตอไป

เลือกเหตุผลสําหรับการสงตัวอยาง โดยใชเมนูแบบเลื่อนลง
- Suspicious file ไฟลที่นาสงสัย
- Suspicious site เว็บไซตที่นาสงสัย
- False positive file การตรวจพบไฟลที่ผิดพลาด (ไฟลที่ตรวจพบวาติดไวรัส แตจริงๆแลวไมใช)
- False positive site การตรวจจับเว็บไซตที่ไมเปนอันตราย
- Other (อื่นๆ)

๑๘

๔) Quarantine
หนาที่หลักของ Quarantine ก็คือ การเก็บไฟลที่ติดไวรัสไวในที่ปลอดภัย ไฟลควรมีการกักเก็บถา
ไม ส ามารถล างไวรั ส ได แต ไม ต องการลบไฟล เหล านี้ หรื อถ ามี การตรวจพบด ว ยความผิ ด พลาดโดย ESET
Endpoint Antivirus ผู ใช ส ามารถเลื อ กที่ จ ะกั ก เก็ บ ไฟล ซึ่ ง ไฟล ที่ ถู ก กั ก เก็ บ จะสามารถส ง ไปวิ เคราะห ที่
หองปฏิบัติการไวรัสของ ESET ได

ไฟลที่เก็บไวในโฟลเดอรกักเก็บนั้น สามารถดูไดในตารางที่แสดงวันที่และเวลาของการกักเก็บ ตําแหนงไฟลที่
ติดไวรัส ขนาดไฟล สาเหตุ (ตัวอยางเชน วัตถุที่เพิ่มโดยผูใช…) และจํานวนภัยคุกคาม

