
INSTAL·LACIÓ ANTIVIRUS VERSIÓ 4.5.1 PER A
WINDOWS 95 / 98

1.- Una vegada descarregat el fitxer VSC451L.zip de l'adreça ftp://193.144.125.34, carpeta
Descargas\Antivirus\Antivirus_W95_W98/, descomprimisca-ho en una carpeta qualsevol del seu ordinador.

2.- Pot instal·lar directament des d’eixa la carpeta fent doble clic al fitxer Setup.exe

3.- Espere un moment .

4.- Quan aparega faça clic en SEGÜENT
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5.- Accepte el contracte i clic en SEGÜENT.

6.- Seleccione “Instal·lació Típica” i clic en SEGÜENT.

7.- Faça clic en “Instal·lar”.
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8.- Comença procés de còpia de fitxers, registre, ...

9.- Deixe seleccionat únicament “Explorar el sector d'arrancada”, faça clic en SEGÜENT i espere que  realitze
esta operació

10.- Desmarque l'actualització del producte. Faça clic en la tercera opció i en el botó SEGÜENT.
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11.- Desmarque “inici de VirusScan” i faça clic en “Finalitzar”.

Nota aclaridora:
Cas de què dispose encara d'un cdrom i no haja descarregat res del FTP, disposa d'un enllaç, en el cdrom de GC i la
PGA que  s'envia als centres, que li guiarà pas a pas des de \antivir\inici.htm.

1-Faça clic en

2-En la pantalla que apareix faça clic en “Obrir” o “Executar”

3- Continue com en el punt 3 anterior.



AVÍS:
Segons informa McAfee, a partir del 30 d’abril de 2007, deixarà de funcionar la versió del motor

4400 de l’antivirus. Esta versió només subsistix en ordinadors amb sistema operatiu Windows 95 o
Windows 98.

Per tal d’evitarque els ordinadors es queden desprotegits(ja que amb la nova versió del motor no es
poden installar la versió 8 o la versió 8.5 de l’antivirus) s’ha habilitat una versió “específica” del motor
d’exploració de l’antivirus.

Equips que tinguen Windows95: hauran de connectar al servidor de ftp i descarregar el fitxer
“windows95.zip”, guardar-lo en una carpeta del seu disc dur, descomprimir-lo i executar-lo.

   Equips amb Windows 98: el fitxer és “windows98.zip”, i hauran de seguir els passos que, tot seguit es detallen.

1.- Connecte al ftp segons s’explica a l’inici del document.

2.- Busque el fitxer “windows95.zip”(si usaWindows95) o el fitxer “windows98.zip”(si el seu
sistema operatiu és Windows98) que es troba en la següent ruta
Descargas/Antivirus/Antivirus_W95_W98/parches_W95_W98 de l’adreça de ftp anterior.
Veurà la carpeta Descargas, faça doble clic(un clic si usa Firefox) sobre ella; veurà la carpeta Antivirus, després la
carpeta Antivirus_W95_W98 i per fi parches_w95_w98,faça doble clic i allí trobarà els fitxers que es comenten.

3.- Faça clic amb el botó dret del ratolí sobre este fitxer i trie l'opció “Copiar a la carpeta”...Trie
una carpeta del seu disc dur (p.e.Els meus documents) i el fitxer es copiarà en ella.

4.- Quan acabe la descàrrega, tanque el navegador d'internet.Vaja a la carpeta on ha copiat el fitxer
“windows95.zip” o “windows98.zip” i descomprimisca’l en la mateixa carpeta on l’ha copiat
(necessitarà un programa descompressor com winzip, winrar, Izarc, zipcentral,...etc).



Faça doble clic sobre el fitxer resultant (observe que han canviat de nom!) i seguisca les

instruccions

Si té connexió a internet, els fitxers de firmes de l’antivirus han d’actualitzar-se automàticament a partir d’ara.
En cas contrari, seguisca les intruccions següents.

ANNEX
Actualitzar manualment Virusscan 4.5 per a Microsoft Windows (només si no funciona
l’actualització automàtica o no té connexió a internet)

1. Cree un directori o carpeta en el seu disc dur.

2. Descarregue l'arxiu DAT-xxxx.ZIP en el directori o carpeta creats des del nostre servidor ftp, seguint
les instruccions de descàrrega que s’han indicat més amunt. La ruta és:
ftp://193.144.125.34/Actualizaciones/Current/VSCANDAT1000/DAT/0000/

L'arxiu té un nom amb el format DAT-xxxx.ZIP,on les xxxx representen el número de la versió
DAT, per exemple, 5632.

3. Trie Inici en la barra de tasques de Windows, després Configuració i, a continuació, Panell de
control.



4. Localitze el panell de control de VirusScan i òbriga'l polsant dos vegades sobre el mateix.

5. Polse a Detindre en la pàgina Servici. Deixe el panell de control de VirusScan obert. Necessitarà
tornar al mateix més tard.

6. Use WinZip, PKUnzip, Winrar o una altra utilitat semblant per a obrir l'arxiu.ZIP i extraure els
arxius del nou DAT. Si va installar VirusScan en la seua ubicació predeterminada, el directori és:

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Network Associates\VirusScan Engine\4.x.xx

Guarde directament els arxius extrets en el directori indicat  i substituïsca els arxius existents pels
nous.

7. Torne al panell de control de VirusScan i polse en Iniciar en la pàgina Servici.
L'analitzador de VShield i la consola de VirusScan s’iniciaran de nou. El seu programa VirusScan
està ara actualitzat.


