HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CMCIS

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CMC INTERNET SECURITY
Trong thời đại công nghệ mới, máy tính trở thành 1 phương tiện không thể thiếu đối với
mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân cho nhiều nhu cầu khác nhau: làm việc, giải trí...Tuy
nhiên chính vì sự sử dụng rộng rãi này, đã khiến người dùng gặp không ít vấn đề: mất
mát dữ liệu do virus, trojan, worms... gây ra. Do đó, tài liệu này sẽ giới thiệu đến người
dùng về phần mềm diệt virus CMC Internet Security – Giải pháp an toàn cho người
dùng cá nhân.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng CMC Internet Security bao gồm:

I. Thông tin về sản phẩm
CMC Internet Security – viế t tắ t là CMCIS – là sản phẩ m của Công ty TNHH An ninh
An toàn thông tin CMC (CMC Cyber Security) là một thành viên của tập đoàn công nghệ
CMC (CMC Corporation) – tập đoàn ICT hàng đầ u Việt Nam.
CMC Internet Security kế t hợ p công nghệ tiên tiế n đảm bảo mang lại cho người dùng
một giải pháp bảo vệ máy tính toàn diện. CMC CS hiện nay có các dòng sản phẩ m
chính là: sản phầm miễn phí dành cho người dùng cá nhân (CMC Antivirus), sản phẩm
dành cho người dùng cá nhân trả phí (CMC Internet Security) và sản phầm dành cho
doanh nghiệp (CMDD). Với sản phẩ m dành cho người dùng cá nhân, CMC Internet
Security cung cấ p khả năng bảo mật và thự c hiện kiể m soát toàn cục các dữ liệu vào
ra của hệ thố ng đồ ng thời bảo vệ máy tính của bạn khỏi: Virus, Spyware, Worm… bằ ng
cách quét các tập tin, thư điện tử, các trang web khi bạn truy cập.
Trong phần này chúng tôi sẽ đưa ra các thông tin cần thiết trước khi bạn cài đặt và sử
dụng CMC Internet Security:
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1. Yêu cầu hệ thống
Để CMC Internet Security được cài đặt, hoạt động và làm việc hiệu quả, hệ thống
máy tính phải có đầy đủ các yêu cầu sau:

Hệ điều hành

Tốc độ xử lý CPU

Windows 7/8

1.4 GHz

Windows 10 - 32 Bit

1.4 GHz

Windows 10 - 64 Bit trở
lên

1.6 GHz

Bộ nhớ hệ thống (RAM)

Ổ đĩa trống

2 GB

4 GB

2 GB

4 GB

4 GB

4 GB

2. Chức năng
CMC Internet Security đưa đến người dùng đầy đủ các chức năng:
Chức năng

Tổng Quan

Mô tả
Giao diện chính của phần mềm, biểu thị về tình trạng
quét, khu vực cách ly, tính năng bảo vệ đang hoạt
động hay không, tình trạng cập nhật của phần mềm.
Giao diện quét gồm các tính năng như:

Quét

Cập nhật

-

Quét toàn bộ.

-

Quét nhanh.

-

Quét tùy chọn.

-

Quét thiết bị ngoại vi.

-

Khu vực cách ly.

Cập nhật Malware Database (các mẫu Virus,
Troijan…mới), các tính năng mới và các phiên bản
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mới của chương trình.
Các tính năng như:

Cài đặt



Cài đặt chung.



Bảo vệ thời gian thực, bảo vệ hệ thống với mức
độ cao (đề xuất thiết lập mức trung bình để
không làm chậm máy).



Bảo vệ thư mục.



Cài đặt cập nhật.

Nhật ký

Tạo báo cáo chi tiết và tổng thể về tình trạng lây nhiễm
và kết quả gỡ bỏ Malware.

Bản quyền

Thông tin bản quyền của phần mềm và thông tin hỗ trợ
đến CMC.

II. Hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ CMC Internet Security
1. Hướng dẫn cài đặt CMC Internet Security
Trước khi bắt đầu cài đặt CMC Internet Security, bạn phải đảm bảo rằng hệ thống máy
tính của bạn có đầy đủ các yêu cầu tối thiểu mà chúng tôi đã đưa ra.
Download bộ cài tại: https://cmccybersecurity.com/cmc-internet-security/
Các bước cài đặt:
Sau khi download, người dùng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Click đúp vào file

setupCMCIS.exe

Bước 2: Chọn ngôn ngữ English hoặc Vietnamese, click OK
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Bước 3: Chọn Cài đặt để tiếp tục hoặc Hủy để dừng quá trình cài đặt

Bước 4: Quá trình cài đặt đang được thực hiện
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Bước 5: Chọn Có và click Hoàn thành khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình
cài đặt.
2. Giao diện chương trình và cách thức hoạt động:
2.1. Giao diện chính:
Giao diện của CMC Internet Security khá đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng:
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Giao diện điều khiển chính của CMC Internet Security được thiết kế theo mô hình điều
khiển và quản lý tập trung, giúp cho người dùng dễ dàng thao tác và sử dụng các chức
năng có trong giao diện điều khiển chính của chương trình.
Chú ý: Nếu xuất hiện cảnh báo chữ đỏ như You are not protected/ máy tính đang
không được bảo vệ do services Core engine đang bị tắt, người dùng có thể bấm vào
dòng chữ “Core engine is stoped, click here to resolve the problen/ Core engine đã
bị tắt, bấm vào đây để khắc phục”.

Nếu xuất hiện cảnh báo chữ màu cam “You are at risk/Máy tính không được
bảo vệ toàn diện” do tính năng bảo vệ hoặc services đang bị tắt, người dùng có thể
bấm vào dòng chữ “Some protection modules turned off, click here to resolve the
problem/ Một vài chức năng bảo vệ đã bị tắt, bấm vào đây để khắc phục”.
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2.2. Cửa sổ Scan (Quét Vi-rút):
Tại đây, bạn có thể quét virus cho các vùng thông dụng được chỉ định sẵn trên giao diện
này hoặc có thể tùy chọn quét các vùng theo yêu cầu.
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 Quét toàn bộ: Quét toàn bộ máy tính.
 Quét nhanh: Quét nhanh toàn bộ máy tính.
 Quét tùy chọn: Quét tùy chọn file ổ cứng máy tính.
 Quét thiết bị ngoại vi: Quét USB các thiết bị gắn ngoài.
 Khu vực cách ly: Vùng cách ly các file bị nhiễm cho phép người dùng
khôi phục file.
2.2.1. Quét toàn bộ:
Khi bạn chọn quét virus, cửa sổ Quét toàn bộ sẽ mở ra. Tại đây, hiển thị tất cả các
thông số trong quá trình CMC Internet Security đang quét virus (Tệp đang quét, tên
virus phát hiện gần nhất). Sau khi quét xong, sẽ hiển thị: thời gian quét gần nhất, số
tệp/file đã quét, số tệp/file bị nhiễm, số tệp/file đã diệt. Người dùng có thể click vào
chi tiết để xem thông tin danh sách tệp nhiễm virus. Để tạm dừng quá trình quét chọn
Stop/Ngừng quét.
Tương tự với tùy chọn Quét nhanh, Quét tùy chọn và Quét thiết bị ngoại vi.

2.2.2. Khu vực cách ly
Với tính năng Khu vực cách ly, đây là nơi cách ly các tệp được xác định (hoặc
nghi ngờ) là mã độc. Bạn có thể đưa ra các lựa chọn với các tệp tin được cách ly
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bằng cách chọn một trong các tệp này hay click chuột phải vào cửa sổ tên tệp để
chọn toàn bộ hoặc bỏ chọn toàn bộ… Có thể nhóm các mẫu cách ly theo tên
virus.
Có 2 lựa chọn được đưa ra để xử lý với các tệp này đó là:


Xóa: khi lựa chọn tệp và chọn tùy chọn Xóa, các tệp được chọn sẽ được
xóa khỏi ổ cứng ngay lập tức và không thể khôi phục.



Khôi phục: khi lựa chọn tệp và chọn tùy chọn Khôi phục, các tệp được
chọn sẽ được khôi phục về đúng thư mục ban đầu. Ngoài ra bạn có thể
khôi phục tới một thư mục theo ý muốn bằng tùy chọn Khôi phục tệp tới
thư mục…

2.3. Cửa sổ Update (Cập nhật)
Tại cửa sổ Cập nhật (Update), bạn có thể xem hiện trạng cập nhật như: lần cập nhật
thành công cuối cùng (Last update), danh sách virus (Database), hiện trạng của lần
cập nhật cuối cùng (thành công hay không thành công)/Module updating. Đồng thời
bạn cũng có thể trỏ đến cài đặt chế độ cập nhật trong tab Cài đặt.
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2.4. Cửa sổ Setting (Cài Đặt)
CMC Internet Security có những chế độ cài đặt tố t nhấ t cho hệ thố ng máy tin
́ h của
bạn như: Tự động bảo vệ, Ngăn chặn rookit…
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2.4.1. Cài đặt chung:
Cho phép thiết lập AV có thể chạy khởi động cùng Windows, bảo vệ thời gian thực,
chống rootkit…
Tính năng tự động bảo vệ và ngăn chặn rootkit mặc định được chọn giúp cho máy
tính của bạn luôn được bảo vệ an toàn khỏi các mối nguy hại từ bên ngoài.
Với tùy chọn Khởi động cùng Windows phần mềm sẽ được khởi động cùng mỗi
khi máy tính được khởi động giúp quá trình bảo vệ hoàn toàn kiểm soát và tự
động.

Ở tùy chọn Khi có thiết bị mới, bạn hoàn toàn chủ động với việc ra quyết định Tự
động quét hay Không làm gì khi kết nối các thiết bị ngoại vi như USB, ổ cứng di
động…
2.4.2. Bảo vệ thời gian thực:
Chương trình cho phép quét tấ t cả các file có chứa trong ổ cứng, CD và các thiết
bị cắ m ngoài. Đây là một chức năng tự động phát hiện và diệt virus ở các tập tin
khi bạn truy cập.
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Phần Mức độ bảo mật là thiết lập mức bảo vệ được đưa ra cho máy tính của bạn
với 3 mức độ thấp, đề xuất và cao nhất để bảo vệ máy tính của bạn (đề xuất thiết
lập mức trung bình để không làm chậm máy).

Cài đặt cảnh báo là các tùy chọn thông báo khi có file bị nhiễm, khi có mail bị nhiễm
và khi có trang web bị nhiễm, tất cả sẽ được thông báo ngay lập tức khi có bất kì xâm
nhập nào.
2.4.3. Bảo vệ thư mục:
Bảo vệ thư mục được chọn một cách an toàn, ngăn chặn sự tấn công từ các loại
mã độc. Các file trong thư mục được bảo vệ sẽ không bị ghi đè, xóa, mã hóa…
Cho phép các file “.doc, .exel” hoạt động bình thường (mở chạy, ghi, lữu trữ nội
dung...)
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Để thiết lập chế độ Bảo vệ thư mục, bạn vào Cài đặt > Cài đặt Bảo vệ thư mục.
Tại Đường dẫn thư mục, bạn chọn Thay đổi để dẫn đến thư mục cần bảo vệ,
sau đó gạt bật bảo vệ thư mục là đã hoàn thành thiết lập bảo vệ cho thư mục.
2.4.4. Cài đặt cập nhật:
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Đây là phần thiết lập cập nhật dành cho phần mềm AV, cập nhật các dữ liệu về mã
độc, virus mới nhất từ máy chủ quản trị.
Có 2 chế độ cập nhật được đề cập trong phần Tự động cập nhật:


Cập nhật thông minh: do phần mềm CMC quyết định



Cập nhật theo chu kỳ (phút…): tùy chọn khoảng thời gian lặp lại việc
cập nhật.

Cài đặt Proxy Server: Việc sử dụng Proxy giúp cho các kết nối từ máy trạm tới
máy chủ an toàn và hiệu quả.
Để sử dụng, bạn chỉ cần tick chọn sử dụng Proxy Server, điền các thông tin về địa
chỉ Proxy server và cổng… để kết nối tới máy chủ Proxy cần sử dụng.
2.5. Cửa sổ Logs (Nhật ký)
Trong Logs (Nhật ký): Hiển thị tấ t cả những hoạt động của CMC Internet Security bao
gồ m:


Nhật ký quét: Hiển thị tình trạng của tấ t cả những tiế n trin
̀ h đang hoạt động
trên máy tin
́ h.



Nhật ký thời gian thực: Hiển thị những hoạt động bảo vệ thời gian thực của
CMC Internet Security.
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2.5.1. Nhật ký quét
Danh sách các bản ghi Logs của các lần quét được sắp xếp theo thời gian bắt
đầu, kiểu quét, số file bị nhiễm, thời gian quét. Khi click vào từng bản ghi, thông
tin chi tiết của quá trình quét sẽ hiển thị cho phép bạn nắm được hoạt động quét
ra sao, kết quả thế nào.

2.5.1. Nhật ký thời gian thực
Danh sách các Tệp nhiễm được sắp xếp theo thời gian phát hiện, loại
Virus/Malware, hành động.
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2.6. CMC TrayIcon
Biểu tượng
có trên khay hệ thống của Windows (ở góc phải bên dưới màn hình),
còn gọi TrayIcon giúp bạn thuận tiện hơn trong việc sử dụng CMC Internet
Security. Khi click đúp vào TrayIcon hoặc click phải chuột vào TrayIcon và chọn
Mở cửa sổ CMC Internet Security, giao diện chin
́ h của CMC Internet Security sẽ
mở ra (đây là cách gọi nhanh CMC Internet Security ).
Trạng thái
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Dưới đây là các trạng thái cơ bản của TrayIcon:
Icon

Trạng thái
Hoạt động bình

Mô tả
Có biểu tượng là chiếc khiên màu xanh

thường

Đang Update

Biểu tượng là chiếc khiên màu xanh có

(Cập nhât)

thêm 2 mũi tên lên xuống bên trong

Đang Quét

Biểu tượng là chieecks khiên màu xanh có

(Scan)
Tắt chế độ tự

hình kính lúp
Có biểu tượng là chiếc khiên màu ghi

động bảo vệ
Không hoạt động

Có biểu tượng là chiếc khiên màu vàng có

(tắt services Core

thêm dấu chấm than ở giữa

engine)
Không hoạt động
(services Core

Có biểu tượng chiếc khiên màu đỏ có dấu
x ở giữa.

engine tắt, tự
động bảo vệ tắt)

2.7. Context Menu
Khi click phải chuột vào biể u tượ ng TrayIcon (ở góc dưới bên phải màn hình) sẽ
hiện lên một list (danh sách) gọi là Context Menu. Tại đây, bạn có thể lựa chọn và
sử dụng nhanh một số chức năng của chương trình.
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Context Menu bao gồ m các mục sau:


Mở cửa số CMC Internet Security : Chọn mục này để vào giao diện chin
́ h của
chương trin
̀ h).



Quét toàn bộ: Quét toàn bộ máy tính.



Quét nhanh: Quét nhanh toàn bộ máy tính.



Tùy chọn quét: Quét từng thư mục.



Languge/Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ khi sử dụng chương trình
o

English

o

Tiếng Việt



Câ ̣p nhâ ̣t phiên bản mới: Cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm.



Bật/tắt bảo vệ thời gian thực: Bật tắt nhanh chế độ tự động bảo vệ.



Mở cửa sổ quản lý bản quyền: Hiện cửa sổ quản lý bản quyền.



Tắt giao diện CMC Internet Security: Tắ t CMC Internet Security (khi bạn
chọn mục này thì chương trin
̀ h của bạn sẽ thoát khỏi bộ nhớ RAM của máy
tin
́ h).

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CMCIS

2.8. Cách nhận biết file nhiễm virus nhờ CMC Internet Security
Để có thể nhận biế t đượ c các files nhiễm Virus, Worms, Spywares bạn phải đặt chế
độ bảo vệ Bảo vệ thời gian thực ở TrayIcon. CMC Internet Security có chế độ
cảnh báo file nhiễm virus sau:
Cảnh báo bằng hộp thoại: Khi bạn mở, Download file hoặc mở trang web có virus
CMC Internet Security sẽ hiể n thi ̣ thông báo để cảnh báo cho người dùng biế t file
này đã nhiễm virus.

2.9. Đăng ký bản Quyền cho sản phẩm:
-

Mở giao diện phần mềm CMC bằng cách kích đúp chuột vào biểu tượng CMC
trên thanh Taskbar:

-

Tại giao diện phần mềm chọn mục : Bản Quyền

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CMCIS

-

Chọn tiếp: Cập nhật/đăng ký mới

-

Tại cửa sổ hiệ ra, điền các thông tin vào bảng:


Tên đăng ký: nhập họ tên người sử dụng máy.



Số điện thoại: nhập số điện thoai (tùy ý).



Địa chỉ Email: điền email người sử dụng máy.



Mã bản quyền: điền key được bàn giao và bấm kích hoạt/ active.

