
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งาน 
โปรแกรมป้องกนัไวรัส (Webroot) บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 

 เวอร์ช่ัน  2.0 

 

 



 

 คู่มอืการใช้งานโปรแกรมป้องกนัไวรัส (Webroot) บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เวอร์ช่ัน  2.0 

2 

สารบัญ 

 ประวตั ิ หนา้ 3 
 ความตอ้งการของระบบ หนา้ 3 
 หนา้หลกัโปรแกรมป้องกนัไวรัส (Webroot) บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หนา้ 5 
o สถานะการท างาน หนา้ 6 
o Stay informed Join the discussion หนา้ 7 
o Advanced settings หนา้ 7 
 Install settings หนา้ 7 
 Scheduler หนา้ 8 
 System Optimizer หนา้ 9 
 Scan Settings หนา้  10 
 Firwall หนา้ 11 
 Access Control หนา้ 12 
 Proxy หนา้ 13 
 Heuristics หนา้ 14 
 Import / Export หนา้ 14 
 System Optimizer หนา้ 15 
 Secure Erase หนา้ 15 

o PC Security หนา้ 16 
 Scan & Shields หนา้ 16 
 Quarantine หนา้ 18 
 Block / Allow File หนา้ 19 

o Identity Protection หนา้ 20 
 Online Protection หนา้ 20 
 Application Protection หนา้ 21 

o Utilities หนา้ 21 
 Antimalware Tools หนา้ 22 
 Reports หนา้ 23 
 System Control หนา้ 25 
 System Optimizer หนา้ 27 

o My Account หนา้ 28 
o Keycode หนา้ 29 
o About SecureAnywhere หนา้ 29 
o Support / Community  หนา้ 29 



 

 คู่มอืการใช้งานโปรแกรมป้องกนัไวรัส (Webroot) บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เวอร์ช่ัน  2.0 

3 

Webroot SecureAnywhere®  

 ก่อตั้ง ปี 1997 ส านักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา  

 ส านักงาน อยู่ที่อเมริกา ยุโรปและเอเชีย 

 ผลงานที่ด าเนินการผ่านระบบ Cloud Service ประกอบด้วย Endpoint, Web 
และ Mobile security 

 ได้รับรางวัล  Winning SaaS 2007 Award 

 ได้รับรางวัล  Winning Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection 
Award 

 ได้รับรางวัล Won IT Security Innovation & Product Excellence Awards 

 มผู้ีใช้งานและพันธมติรทั้งหมดมากกว่า 30 ล้าน  

 เทคโนโลยขีอง Webroot ที่ม ีPartner ต่างๆ น าไปใช้งาน  
  

 

 
 

ความต้องการของระบบ  

Management Portal Access: 

 Internet Explorer® version 8 and newer 

 Mozilla® Firefox® version 3.6 and newer 

 Chrome 11 and newer 

 Safari 5 and newer 

 Opera 11 and newer 

Supported PC Platforms: 

 Windows 8, 8.1, 32 and 64-bit 

 Windows 7, 32 and 64-bit 

 Windows Vista®, 32 and 64-bit 

 Windows® XP Service Pack 2 and 3, 32 and 64-bit 

NEC 
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 Windows XP Embedded 

 Mac OS X v.10.10 "Yosemite" 

 Mac OS X v.10.9 "Mavericks" 

 Mac OS X v.10.8 "Mountain Lion" 

 Mac OS® X v.10.7 "Lion" 

Supported Server Platforms: 

 Windows Server 2012 Standard, R2 

 Windows Server 2008 R2 Foundation, Standard, Enterprise 

 Windows Server 2003 Standard, Enterprise, Service Pack2, 32 and 64-bit 

 Windows Small Business Server 2008, 2011, 2012 

 Windows Server Core 2003, 2008, 2012 

 Windows Server 2003 R2 for Embedded Systems 

 Windows Embedded Standard 2009 SP2 

 Windows XP Embedded SP1, Embedded Standard 2009 SP3 

 Windows Embedded for POS Version 1.0 

Supported Virtual Server Platforms: 

 VMware vSphere 5.5 and older (ESX/ESXi 5.5 and older), Workstation 9.0 and older, Server 2.0 and older 

 Citrix XenDesktop 5; XenServer 5.6 and older; XenApp 6.5 and older 

 Microsoft Hyper-V Server 2008, 2008 R2, 2012 and 2012 R2 

 Virtual Box 
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หน้าหลักโปรแกรมป้องกันไวรัส (Webroot) บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพแสดงหนา้จอหลกัโปรแกรมป้องกนัไวรัส (Webroot) 

หนา้จอหลกัมีเมนูท่ีใชค้วบคุมการท างานดงัรายการต่อไปน้ี 

1. สถานะการท างาน 

2. Stay informed Join the discussion  

3. Advanced settings 

4. PC Security 

5. Identity Protection 

6. Utilities 

7. My Account 

8. Support / Community 

 

 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

  7. 

 8. 
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1. สถานะการท างาน โปรแกรม แสดงสถานะการท างานของโปรแกรมป้องกนัไวรัส (Webroot 

secure anywhere) ซ่ึงมีการแสดงรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

1.1. ส่วนท่ีแสดงสถานการณ์ท างานมี 2 ส่วน ไดแ้ก ่

o Protected โปรแกรมก  าลงัท างาน 

o Scanning โปรแกรมอยูร่ะหว่างสแกนคอมพิวเตอร์ 

1.2. เมนู Scan My Computer ใชก้รณีท่ีตอ้งการให้โปรแกรมท าการสแกนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

1.2.1 เม่ือท าการคลิกปุ่ม Scan My 

Computer โปรแกรมจะท าการสแกนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงสถานะระหว่าง 

ท่ีโปรแกรมท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 

 1.2 
 1.3 



 

 คู่มอืการใช้งานโปรแกรมป้องกนัไวรัส (Webroot) บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เวอร์ช่ัน  2.0 

7 

1.2.2 เม่ือโปรแกรมท างานเสร็จเรียบร้อย 

โปรแกรมจะแสดงผลการท างานทั้งน้ี 

ผูใ้ชง้านสามารถท าการบนัทึก Log โดยคลิก

ปุ่ม Save Scan log หรือถา้ตอ้งการสแกนอีก

คร้ังให้คลิกปุ่ม Scan Again  

 

 

 

1.3. แสดงผลการท างานของโปรแกรมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

o Last scan  จ านวนชัว่โมงท่ีโปรแกรมท าการสแกนล่าสุด 

o Last scan duration จ านวนระยะเวลาท่ีโปรแกรมท าการสแกนล่าสุด 

o Next scan  เวลาท่ีโปรแกรมจะท าการสแกนคร้ังต่อไป 

o Total scans  รวมจ านวนท่ีโปรแกรมท าการสแกนทั้งหมด 

o Threats removed  จ านวนท่ีโปรแกรมไดท้ าการลบไฟลท่ี์เป็นอนัตราย 

  ต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. Stay informed Join the discussion เวบ็ไซต์เพ่ือแจง้ปัญหาและแลกเปล่ียนความรู้รวมไปถึง

ปัญหาท่ีเกดิข้ึน  

3. Advanced setting เมนูส าหรับก  าหนดการตั้งค่าโปรแกรมป้องกนัไวรัส (Webroot Secure 

Anywhere) โดยมีแถบเมนูดงัน้ี 

 Install settings การตั้งค่าการติดตั้งโปรแกรมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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o Automatically download and apply updates อพัเดทและดาวน์โหลดอตัโนมติั 

o Show a shortcut on the desktop แสดงไอคอนโปรแกรมท่ีหนา้จอหลกั 

o Show a system tray icon แสดงไอคอนโปรแกรมท่ีแถบเมนู 

o Show a status notification screen on bootup แสดงสถานการณ์แจง้เตือนเม่ือ 

  คอมพิวเตอร์เร่ิมตน้เคร่ืองใหม่ 

o Show a Start Menu shortcut แสดงโปรแกรมท่ี Start menu  

o Allow SecureAnywhere to be shut down manually อนุญาตให้ปิดการท างานของ 

  โปรแกรมดว้ยตวัเอง 

 Scheduler การก  าหนดตารางเวลาในการสแกนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

           แถบเมนู Scan schedule  

o Enable Scheduled Scans  เปิดการใชง้านการสแกนอตัโนมติั  

o Scan Frequency  ก  าหนดความถ่ีในการสแกน 

o Time ก  าหนดเวลาของการสแกน 

o Scan on bootup if the computer is off ท าการสแกนเม่ือคอมพิวเตอร์ถูกปิด  

 at the scheduled time ในเวลาท่ีก  าหนดให้โปรแกรมท างาน 
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o Hide the scan progress window ซ่อนหนา้ต่างการท างาน 

o Do not perform scheduled scans ก  าหนดห้ามท าการสแกนเม่ือ 

  when on battery power คอมพิวเตอร์ใชพ้ลงังานจากแบตเตอร่ี 

o Do not perform scheduled scans when a full screen ก  าหนดห้ามท าการสแกนเม่ือ 

 application or game is open โปรแกรมอ่ืนๆ หรือ เกมส์ท างาน 

o Randomize the time of scheduled scans up to one hour  ก  าหนดให้โปรแกรมสุ่มการสแกน  

 for faster scanning ภายใน 1 ชม 

o Perform a scheduled Quick Scan instead of a Deep Scan ก  าหนดให้ท าการสแกนเชิงลึก 

 
       แถบเมนู System Optimizer 

o Enable scheduled optimization เปิดการเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรแกรม 
 โดยอตัโนมติั 

o Optimize only on the following days ก  าหนดวนัท่ีตอ้งการให้โปรแกรมท างาน 
o Optimize at specific time of day ก  าหนดเวลาท่ีตอ้งการให้โปรแกรมท างาน 
o Optimize every ก  าหนดช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งการให้ 

 โปรแกรมท างานต่อชัว่โมง 
o Run on bootup if the system was off  ก  าหนดให้โปรแกรมท างานเม่ือคอมพิวเตอร์ 

at the scheduled time เร่ิมท างานถา้คอมพิวเตอร์ไม่เปิดใชง้าน 
 ตามเวลาท่ีก  าหนด 
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 Scan Settings  การตั้งค่าการสแกนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 

o Enable rootkit detection ก  าหนดการเปิดใชง้านการตรวจสอบ Rookit 

o Scan the Master Boot Record ก  าหนดให้ท าการสแกน Master boot Record 

o Scan archived files ก  าหนดให้ท าการสแกนไฟลท่ี์จดัเกบ็ 

o Detect Potentially Unwanted Applications ก  าหนดให้ท าการตรวจสอบโปรแกรมท่ีอาจเป็น 

 ภยัคุกคามเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

o Enable right-click scanning in Windows Explorer ก  าหนดให้โปรแกรมท างาน เม่ือมีการคลิกขวา  

  ท่ีเมนูของ Windows Explorer 
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 Firewall ก  าหนดการตั้งค่า Firewall มีรายละเอียดการตั้งค่าดงัน้ี 

 
 

o Detect and block malicious websites ก  าหนดให้ท าการตรวจสอบและป้องกนั 

  เวบ็ไซต์ท่ีเป็นอนัตราย 

o Show safety ratings when using search engines แสดงอนัดบัความปลอดภยัเม่ือมีการใช้ 

  เคร่ืองมือการคน้หาผ่านเวบ็ไซต์ 

o Automatically protect newly installed browsers ก  าหนดให้ป้องกนัการลงโปรแกรม  

  เวบ็บราวเซอร์ ท่ีท าการติดตั้งใหม่ 

o Enable realtime anti- phishing ก  าหนดให้เปิดใชง้านการป้องกนัการ 

  โจรกรรมขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ตลอดเวลา  

 

 

 

 

 

 



 

 คู่มอืการใช้งานโปรแกรมป้องกนัไวรัส (Webroot) บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เวอร์ช่ัน  2.0 

12 

 Access Control การควบคุมการเขา้ถึงคอมพิวเตอร์สามารถก  าหนดสิทธ์ิให้ใชห้รือปฏิเสธ  

การเขา้ถึงฟังกช์ัน่บางอยา่ง การควบคุมการเขา้ถึงเหล่าน้ียงัปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากโปรแกรม 

ภยัคุกคามท่ีพยายามจะเปล่ียนการตั้งค่าในโปรแกรมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

o Enable Password Protection เปิดใชง้านการป้องกนัดว้ยรหัสผ่าน 

o Password: ก  าหนดรหัสผ่าน 
o Repeat Password ท าการกรอกรหัสผ่านท่ีก  าหนดอีกคร้ัง 
o Protect against process termination ก  าหนดห้ามผูใ้ชง้านท าการยกเลิก 

  กระบวนการท างานใดๆ ของโปรแกรม 
o Protect against process tampering ก  าหนดห้ามผูใ้ชง้านท าการปลอมแปลง 

  กระบวนการท างานใดๆ ของโปรแกรม 
o Require the completion of a CAPTCHA  ก  าหนดให้กรอก CAPTCHA (การยนืยนัตวัตน) 

when changing critical features เม่ือท าการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะท่ีส าคญั  
o Require the completion of a CAPTCHA  ก  าหนดให้มีกรอก CAPTCHA (การยืนยนัตวัตน) 

when changing any configuration option เม่ือมีการเปล่ียนการตั้งค่าต่างๆ 
o Allow users to remove threats without อนุญาตให้ผูใ้ชง้านท าการยา้ยไฟล์ 

entering a password โดยไม่ตอ้งใส่รหัสผ่าน 
o Allow non-administrative users to modify  อนุญาตให้ผูใ้ชง้านท่ีไม่ใช่ผูดู้แลระบบ 

configuration options เปล่ียนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ได ้
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o Allow uninstallation by non - administrative users อนุญาตให้ผูใ้ชง้านท่ีไม่ใช่ผูดู้แลระบบ 
  ถอนการติดตั้งโปรแกรมได้ 
o Allow access to advanced features by  อนุญาตให้ผูใ้ชง้านท่ีไม่ใช่ผูดู้แลระบบ  

non-administrative users เขา้ใชง้านคุณลกัษณะขั้นสูงได้ 
o Hide the kekycode on screen ก  าหนดให้ซ่อน Keycode จากหนา้จอ 

 
 Proxy มีรายละเอียดการตั้งค่าดงัต่อไปน้ี 

 
 

o Proxy Type เลือกชนิดของ Proxy 

o Authentication Method ก  าหนดวิธีการตรวจสอบ 

o Host ระบุโฮส 

o Port ระบุพอร์ต 

o Username ระบุ Username 

o Password ระบุ Password 
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 Heuristics การตั้งค่าการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ชง้าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
o Disable heuristics ก  าหนดให้หยดุการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชง้าน 

o Enable standard heuristics เปิดใชง้านมาตรฐานการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชง้าน 

o Enable enhanced heuristics based on,  เปิดใชง้านการตรวจสอบฐานขอ้มูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ 

the behavior origin, age, and popularity of files พฤติกรรมการใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

o Enable maximum heuristics  เปิดใชง้านการวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงสุด 

o Warn when any new program executes  ก  าหนดให้มีการแจง้เตือนเม่ือพบการท างาน 

that is not specifically whitelisted ของโปรแกรมท่ีไม่ไดร้ับอนุญาต 

o Enable Webroot Infrared เปิดการใชง้านฟังกช์ัน่ Infrared 

 Import / Export เป็นการถ่ายโอนการตั้งค่าไปยงัคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนและเป็นการน าเอา 

การตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนมาคดัลอกใหม่ 
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 System optimizer ส าหรับเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการท าความสะอาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอยา่งใด

อยา่งหน่ึงในการท างานของระบบ ทั้งน้ี โปรแกรม (Webroot) จะท าดึงขอ้มูลของโปรแกรมต่างๆ  

ท่ีผูใ้ชง้านท าการติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั 

 
 Secure Erase การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลบไฟล ์เม่ือผูใ้ชง้านไดท้ าการลบไฟล์ ซ่ึงระบบ 

จะท าการยา้ยไปยงัถงัรีไซเคิล (Recycle Bin)  และผูใ้ชง้านสามารถ Restore กลบัมาได้ หรือหากท าการ
ลา้งถงัขยะ (Recycle Bin) แต่ขอ้มูลจะยงัคงอยูบ่นฮาร์ดดิสจนกว่าจะมีการเขียนทบัดว้ยขอ้มูลอ่ืนๆ 
  ทั้งน้ี การตั้งค่า Secure Erase  ในการลบไฟล ์จะสามารถก  าหนดไวท่ี้เมนู Windows Explorer โดย
ทาการคลิกขวาเพ่ือลบไฟลอ์ยา่ง คุณลกัษณะ shredding น้ีเป็นวิธีท่ีสะดวกเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีใคร
สามารถ เขา้ถึงไฟลด์ว้ยเคร่ืองมือการกูคื้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ฃ 
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o Enable Windows Explorer right click  เปิดใชง้านการลบไฟลด์ว้ยโปรแกรม  

secure file erasing Webroot เม่ือท าการคลิกขวา  

o ระดบัการลบไฟลแ์บ่งออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

  Normal  ระดบัปกติ เป็นการลบไฟลท่ี์ไม่ไดเ้ขียนไฟลท์บั 

 Medium ระดบัปานกลาง เป็นการลบไฟลแ์ละท าการเขียนไฟลท์บัจ านวน 3 คร้ัง 

 Maximum ระดบัสูงสุด เป็นการลบไฟลแ์ละท าการเขียนไฟลท์บัจ านวน 7 คร้ัง 

4. PC security การก  าหนดการป้องกนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้าน  

 Realtime Shield การป้องกนัตลอดเวลา 

 Web Shield การป้องกนัเวบ็ไซค์ 

 Firewall การท างานของ Firewall 

 
 
 
 
 

การตั้งค่า PC Security เพ่ิมเติมให้ท าการคลิก    
 แถบเมนู Scan & shields การตั้งค่าการสแกนและการป้องกนัซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
 

 1  2 
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1. Scan แสดงรายละเอียดผลการท างานของโปรแกรม (Webroot)  
 Scan My Computer การสแกนคอมพิวเตอร์โดยทันทีตามท่ีโปรแกรมไดก้  าหนดไว้ 
 Custom Scan การเลือกไดรฟ์และโฟลเดอร์ท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการสแกนโดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 
 
o Quick  การสแกนไฟลท่ี์ใชง้านอยูใ่นหน่วยความจ าอยา่งรวดเร็ว 
o Full  การสแกนฮาร์ดดิสกอ์ยา่งเต็มรูปแบบ 
o Deep  การสแกนหา Rootkit, โทรจนัและภยัคุกคามอ่ืน ๆ อยา่ง 
o Custom  จ ากดัการสแกนไปยงัโฟลเดอร์และไฟลค์ลิกก  าหนดเองปุ่มคลิกเพ่ิมไฟล ์ /  
  โฟลเดอร์ปุ่มและคลิก Add เพ่ือเลือกโฟลเดอร์และไฟลท่ี์จะสแกน 
o ปุ่ม Add File / Folder  ท าการเพ่ิมไฟล ์หรือโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการสแกน 
o ปุ่ม Remove  ท าการลบไฟลท่ี์เลือกไว ้
 

2. Shields and Firewall  การป้องกนัและการตั้งค่าไฟวอลล์ 
o Realtime Shield การป้องกนัตลอดเวลา 
o Rootkit Shield การป้องกนั Rootkit 
o Web Shield การป้องกนัเวบ็ไซค์ 
o USB Shield การป้องกนั USB 
o Offline Shield การป้องกนัแบบออฟไลน์ 
o Firewall เปิดการใชง้าน Firewall 
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o ปุ่ม View Active Connections ตั้งค่าการเช่ือมของโปรแกรมต่างๆ 

 
 

 แถบเมนู Quarantine รายการไฟลท่ี์พบว่ามีความเส่ียง  

 
 
 

 

 1 

 2 
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ส่วนท่ี  1. รายการไฟลท่ี์พบว่ามีความเส่ียง 
ส่วนท่ี 2. การจดัการไฟล์ 
 2.1 Learn More  ลิงค์เวบ็ไซต์ข่าวสาร 
 2.2 Select / Deselect all การเลือกไฟลห์รือยกเลิกการเลือกไฟล์ 
 2.3 Delete Permanently การลบไฟล์ 
 2.4 Restore การคืนค่าไฟล์  

 แถบ Block / Allow File การป้องกนัหรืออนุญาตไฟลท่ี์โปรแกรม (Webroot) ไดท้ าการตรวจพบ 

 
 

o Allow  ละเวน้ไฟลร์ะหว่างการสแกนและการป้องกนั 
o Block  ป้องกนัไฟล์ออกจากระบบ 
o Monitor  ตรวจสอบโปรแกรมว่าถูกตอ้งตามกฎหรือเป็นโปรแกรมท่ีเก ีย่วขอ้ง  
  กบัซอฟต์แวร์ท่ีอาจเป็นอนัตรายเพ่ือป้องกนัหรืออนุญาต 
o ปุ่ม Add File ท าการเพ่ิมไฟลท่ี์ต้องการด าเนินการ 
o ปุ่ม Remove All ท าการลบไฟลท่ี์เลือกไว ้
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5. Identity Protection การป้องกนัข้อมูล 

  

 Identity Shield เปิดการป้องกนั  

 Phishing Shield เปิดการป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูล 

 Learn More ข่าวสารขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

การตั้งค่า Identify Protection เพ่ิมเติมให้ท าการคลิกเลือก  

 Online Protection การป้องกนัขอ้มูลเม่ือคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะออนไลน์แบ่งออกเป็น 2 เมนูดงัน้ี  

 
1. Shields  

o Identity shields  เปิดใชง้านการป้องกนั 

o Phishing shields  เปิดใชง้านการป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูล 

2. Website Protection แสดงรายละเอียดต่างๆ ท่ีมีการป้องกนั  

 

 1 
 2 
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 แถบเมนู Application protection การป้องกนัโปรแกรมต่างๆ โดยสามารถจัดการโปรแกรม 

ให้ท าการป้องกนั, ติดตาม หรืออนุญาตให้ใชง้านโดยไม่มีการติดตาม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

o Protect      การติดตามพฤติกรรมการการใชง้านเพ่ือป้องกนัซอฟต์แวร์ท่ีอาจเป็นอนัตรายได้ 
o Allow  การอนุญาตให้โปรแกรมท่ีถูกเลือกไวส้ามารถท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการตรวจสอบ  
o Deny   การใชง้านท่ีถูกปฏิเสธไม่สามารถดูหรือเกบ็ขอ้มูลท่ีมีการป้องกนัในระบบ แต่อยา่งอ่ืน  

 สามารถท างานไดต้ามปกติ 
o ปุ่ม Add Application เลือกโปรแกรมท่ีตอ้งการให้ Webroot ด าเนินการป้องกนัไฟล์ 
 

6. Utilities แสดงรายละเอียดประสิทธิภาพของระบบบ 

 

 Optimize Now  การด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ 

 Report  การจดัท ารายงาน 

 System Control  การควบคุมดูแลระบบ 
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 แถบ Antimalware Tools การจดัการเก ีย่วกบัซอฟต์แวร์ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อคอมพิวเตอร์  

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 

               ส่วนท่ี 1 Tools  

o  Reset desktop  ตั้งค่าหนา้จอหลกัใหม่ 

o Reset screensaver  ตั้งค่า Screen Saver ใหม่ 

o Set system policies to defaults ตั้งค่าขอ้ก  าหนด (Policy) ของระบบคอมพิวเตอร์ 

 เป็นค่าเดิม 

o Reboot into Safe Mode  เร่ิมระบบใหม่ใน Safe mode 

o Perform an immediate system reboot ด าเนินการเร่ิมระบบใหม่โดยทนัที 

 

              ส่วนท่ี 2 Manual threat Remove สามารถเลือกลบไฟลท่ี์มีความเส่ียงรวมไปถึงค่ารีจิสทรีท่ีเก ีย่วขอ้ง 

              ส่วนท่ี 3 Remove Script สามารถเลือกลบสคริปต์และกลบัไปสคิปต์ค่าเร่ิมตน้ 

 

 

 

 1  2  3 
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 แถบ Report การจดัท ารายงาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

ส่วนท่ี 1 Report รายงานการด าเนินการ 

 Scan Log การบนัทึก Log ท่ีโปรแกรม (Webroot) ไดท้ าการสแกน 

o Save Scan Log (ท าการบนัทึก Log ท่ีสแกน) 

 Threat Log การบนัทึกการลบไฟลท่ี์อาจเป็นอนัตรายจากระบบตั้งแต่ลงโปรแกรม 

o Save Threat Log (ท าการบนัทึก Log ท่ีลบไฟลท่ี์อาจเป็นอนัตราย) 

ส่วนท่ี 2 Event Viewers แสดงเหตุการณ์ต่างๆ  

 Protection Statistics แสดงรายละเอียดท่ีโปรแกรม (Webroot) ไดท้ าการป้องกนั 

o View Statistics แสดงสถิติการด าเนินการ 

 

 1  2  3 
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 Execution History แสดงประวติัการเขา้ด าเนินการตรวจสอบรหัส 

o View History แสดงประวติัการด าเนินการ 

 
 

 Submit files คือ การส่งไฟลไ์ปให้ Webroot ช่วยวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกดิข้ึนต่อคอมพิวเตอร์ 

o Submit a file การส่งไฟล์เพ่ือท าการวิเคราะห์อตัราเส่ียง 
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 แถบ System Control ควบคุมและดูแลการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 
 

ส่วนท่ี 1 Control Active Processes ก  าหนดกระบวนการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อาทิ 

อนุญาตให้เปิดใชง้านโปรแกรม, ปิดก ัน้หรือติดตามกระบวนการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

o Start ก  าหนดการท างานของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

 1  2 



 

 คู่มอืการใช้งานโปรแกรมป้องกนัไวรัส (Webroot) บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เวอร์ช่ัน  2.0 

26 

 Allow อนุญาตให้โปรแกรมท างาน 

 Monitor ตรวจสอบการท างานของโปแกรม 

 Block ป้องกนัการท างานของโปรแกรม 

 ปุ่ม Stop Untrusted Processes  หยดุกระบวนการท่ีไม่น่าเช่ือถือออกจากระบบ  

 ปุ่ม More Info แสดงรายละเอียดขอ้มูลของโปรแกรม 

 

- Events แสดงเหตุการณ์ต่างๆ  

- Custom Rules แสดงกฎขอ้บงัคบัท่ีได้ก  าหนดไว  ้

- Details แสดงรายละเอียดของโปรแกรม 

 

 

 

 

 ปุ่ม Close ท าการปิดหนา้ต่างโปรแกรม 

ส่วนท่ี 2 SafeStart Sandbox การน าโปรแกรมท าการทดสอบตามขอ้ก  าหนดท่ีไดเ้ลือกไว ้ 
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 แถบเมนู System Optimizer การเร่ิมกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 

 
 

 

o ปุ่ม Schedule การก  าหนดช่วงเวลาในการท างาน 

 

 

 

 

 

o ปุ่ม View Log แสดงรายละเอียดท่ีโปรแกรมไดท้ า

การเกบ็ Log 
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7. My Account แสดงรายละเอียดและขอ้มูลท่ีเก ีย่วกบัโปรแกรม โดยมีลายละเอียดดงัน้ี 

 Keycode แสดง Keycode 

 Product แสดงชนิดโปรแกรมของ Webroot  

 Version แสดงรุ่นของ Webroot 

 

 

 

 ปุ่ม Access Web Console ลิงค์ท าการเช่ือมต่อหนา้เวบ็เขา้ระบบของ Webroot 

 
 

การตั้งค่า My Account เพ่ิมเติมให้ท าการคลิกเลือก  

 

 1  2 
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 แถบเมนู Keycode แสดงรายละเอียดของโปแกรม Webroot 

 ส่วนท่ี 1 My Subscription  

o  Keycode แสดงรายละเอียด Keycode 

o Product  แสดงชนิดโปรแกรมของ Webroot 

o Status แสดงรุ่นของ Webroot 

o ปุ่ม Copy keycode to clipboard  ปุ่มท าการคดัลอก Keycode 

ส่วนท่ี 2 Activate a new keycode ส าหรับท าการ Activate keycode 

 แถบท่ี 2 About SecureAnywhere 

 
 

ส่วนท่ี 1  Version แสดงรุ่นของโปรแกรม Webroot 

ส่วนท่ี 2 Legal แสดงรายละเอียดเก ีย่วกบักฎหมาย 

8. Support / Community การสนบัสนุนให้ความช่วยเหลือและข่าวสาร 

 

 Get Customer Support ขอความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ี Technical 

 Go to the Webroot Community เยีย่มเวบ็ไซต์ของ Webroot 

  

 1  2 


