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1. KIỂM TRA HỆ THỐNG TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT
Trước khi cài đặt Bitdefender Internet Security 2017, hãy hoàn tất các bước chuẩn
bị để đảm bảo việc cài đặt được suôn sẻ:
● Hãy đảm bảo rằng máy tính mà bạn định cài đặt Bitdefender đáp ứng các yêu cầu
hệ thống tối thiểu. Nếu máy tính không đáp ứng được tất cả các yêu cầu hệ thống
tối thiểu, Bitdefender sẽ không cài đặt được hoặc nếu cài đặt, nó sẽ không hoạt
động đúng và nó sẽ làm chậm hệ thống và sự mất ổn định. Để biết danh sách đầy
đủ về các yêu cầu hệ thống, vui lòng tham khảo “Yêu cầu hệ thống” (p. 2).
● Đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản quyền quản trị (administrators).
● Gỡ bỏ bất kỳ phần mềm diệt virus tương tự khác khỏi máy tính. Nếu bất kỳ phần
mềm nào bị phát hiện trong quá trình cài đặt Bitdefender, bạn sẽ được thông báo
để gỡ cài đặt. Vì khi chạy hai chương trình bảo mật đồng thời có thể ảnh hưởng
đến hoạt động của chúng và gây ra các vấn đề lớn với hệ thống. Windows
Defender cũng sẽ bị tắt trong quá trình cài đặt.
● Vô hiệu hoá hoặc gỡ bỏ bất kỳ chương trình tường lửa nào có thể đang chạy trên
máy tính. Chạy hai chương trình tường lửa đồng thời có thể ảnh hưởng đến hoạt
động của chúng và gây ra những vấn đề lớn với hệ thống. Windows Firewall cũng
sẽ bị tắt trong quá trình cài đặt.
● Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối máy tính với Internet trong quá trình cài đặt,
ngay cả khi cài đặt từ đĩa CD / DVD để có thể cập nhật, tải xuống và cài đặt
ứng dụng mới nhất.

2. YÊU CẦU HỆ THỐNG
Bạn có thể cài đặt Bitdefender Internet Security 2017 trên các máy tính chạy các hệ
điều hành sau:
● Windows
● Windows
● Windows
● Windows

7 with Service Pack 1
8
8.1
10

Trước khi cài đặt, hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống
tối thiểu.

Ghi Chú:
Để biết được hệ điều hành Windows mà máy tính của bạn đang chạy và thông tin
phần cứng:
● Trong Windows 7, bấm chuột phải vào My Computer trên desktop, và sau đó
chọn
Properties.
● Trong Windows 8, từ màn hình Windows Start, tìm Computer (VD: bạn gõ
"Computer" t r ự c t i ế p t ừ Start screen), và sau đó nhấp chuột phải vào biểu
tượng của nó. T r o n g Windows 8.1, lựa chọn This PC.
Chọn Properties trong trình menu hiện ra. Nhìn trong bảng System để
xem thông tin về loại hệ thống của bạn.
● Trong Windows 10, tìm System trong hộp tìm kiếm từ thanh tác vụ và nhấp vào
biểu tượng của nó. Nhìn trong bảng System để xem thông tin về loại hệ
thống của bạn

2.1. Yêu cầu tối thiểu của hệ thống
● Ổ cứng trống 1.5 GB
● Dual Core 1.6 GHz processor
● 1 GB bộ nhớ (RAM)

2.2. Cấu hình hệ thống khuyến nghị
● 2 GB ổ cứng trống (ít nhất 800MB trên ổ hệ thống)
● Intel CORE Duo (2 GHz) hoặc bộ xử lý tương đương
● 2 GB bộ nhớ (RAM)

2.3. Yêu cầu phần mềm
Để có thể sử dụng Bitdefender và tất cả các tính năng của nó, máy tính của bạn cần
phải đáp ứng các yêu cầu phần mềm sau đây:
● Internet Explorer 10 hoặc cao hơn
● Mozilla Firefox 30 hoặc cao hơn
● Google Chrome 34 hoặc cao hơn
● Skype 6.3 hoặc cao hơn
● Microsoft Outlook 2007 / 2010 / 2013
● Mozilla Thunderbird 14 hoặc cao hơn

3. TIẾN TRÌNH CÀI ĐẶT BITDEFENDER
Bước 1: Tải bộ cài đặt tại http://bitdefender.vn/downloads
Bước 2: Chạy file cài đặt

Chọn Có để cài đặt trực tuyến (online), chọn Không để cài đặt ngoại tuyến (offline)

Sau khi giải nén xong bấm nút Cài đặt để bắt đầu tiến trình.

Bitdefender sẽ tự động quét và cài đặt máy tính của bạn. Sau khi cài đặt xong bấm Bắt đầu
để khởi chạy Bitdefender.

Bước 3: kích hoạt bản quyền
Sau khi khởi chạy Bitdefender, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã bản quyền. Nếu bạn chưa có
mã bản quyền đóng hộp thoại và tiếp tục sử dụng trong 30 ngày.

Nhập mã bản quyền của bạn vào ô Tôi đã có mã bản quyền và bấm Đăng ký ngay, hệ
thống sẽ kiểm tra mã bản quyền. Bấm Tiếp theo để sử dụng phần mềm.
Trường hợp bạn cài đặt lại, chọn Tôi muốn dùng mã bản quyền tìm thấy trên máy tính để
sử dụng lại mã bản quyền đã kích hoạt trên máy tính trước đây.
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