چگونه از آنتيويروس داخلي  Windows Defenderدر ويندوز  ١٠استفاده كنيم؟
ويندوز  ١٠يك آنتيويروس  real-timeبه نام  Windows Defenderدارد كه واقعا خيلي خوب است .اين نرمافزار در
پسزمينه ويندوز اجرا ميشود و تمامي كاربران ويندوز را در مقابل ويروسها و ساير عوامل مخرب محافظت ميكند .در ادامه
نگاهي بر چگونگي كاركرد  Windows Defenderداريم.
با بهروز رساني ، Creatorsرابط كاربري  Windows Defenderتا حدودي تغيير كرده و با مركز ايمني ويندوز يكپارچه
شده است؛ مركز ايمني ويندوز ،دسترسي به ابزارهاي امنيتي مانند حفاظت از خانواده ،تنظيمات فايروال ،عملكرد دستگاه،
گزارشهاي سﻼمتي و كنترلهاي امنيتي مرورگر را فراهم ميكند .اگر هنوز بهروزرساني  Creatorsرا دريافت نكردهايد باز
هم ميتوانيد از اين امكانات استفاده كنيد.
Windows Defenderچيست؟

مايكروسافت به همراه ويندوزهاي ، XPويستا و  ،٧يك برنامه آنتيويروس مستقل به نام Microsoft Security
 Essentialsرا ارايه كرد؛ در ويندوز  ٨اين محصول كمي با ويندوز ادغام شد و  Windows Defenderنام گرفت .اين
آنتيويروس در مجموع عملكرد بسيار خوبي دارد؛ هرچند كه مطابق بنچماركها ساير برنامههاي آنتي ويروس مانند
 BitDefenderو  Kasperskyدر برابر ويروسهاي بيشتري محافظت به عمل ميآورند .با تمام اينها Windows
 Defenderمزاياي زيادي دارد .اين برنامه بسيار غيرتهاجمي است؛ همه چيز را در پسزمينه كنترل و مديريت ميكند و
مزاحمتي براي كاربر به وجود نميآورد .همچنين در مرورگرهاي وب و ساير برنامههاي مرتبط با امنيت و حريم خصوصي
عملكردي به مراتب بهتر از اكثر آنتيويروسها دارد.
هر آنتي ويروسي كه استفاده ميكنيد به خودتان مربوط است اما  Windows Defenderانتخاب بدي نيست و در ساليان
اخير بيشتر مشكﻼت آن برطرف شده است .هرچند توصيه مي كنيم در كنار آنتيويروس خودتان يك برنامه ضد تروجان
مانند  Malwarebytesرا هم نصب كنيد.
از مزايايي مانند اسكن اتوماتيك و آپديتهاي منظم برخوردار شويد.

مانند ساير آنتيويروسها Windows Defender ،هم در پسزمينه اجرا ميشود و فايل ها را در هنگام دانلود يا انتقال از
درايوهاي اكسترنال و قبل از اجرا اسكن ميكند .ﻻزم نيست هيچوقت درباره عملكرد اين نرمافزار فكر كنيد؛ چون هنگام يافتن
هرگونه بدافزاري فقط از طريق پاپآپ شما را آگاه ميكند و حتي نميپرسد كه با نرمافزارهاي مخرب ميخواهيد چه كاري
انجام دهيد؛ فقط آنها را پاك ميكند و فايلها را بهصورت اتوماتيك قرنطينه ميكند.
گاهي اوقات يك پنجره اطﻼعرساني را مشاهده خواهيد كرد كه به شما اطﻼع ميدهد يك اسكن انجام شده است؛ همچنين
معموﻻ ميتوانيد اطﻼعات مربوط به آخرين اسكن را با باز كردن مركز اقدام ) (Action Centerدر ويندوز  ١٠مشاهده
كنيد.
اگر  Windows Defenderيك تهديد پيدا كند ،يك اعﻼن را خواهيد ديد كه به شما اطﻼع ميدهد اقدامات ﻻزم براي
برطرف كردن تهديدها انجام شده است و از شما هيچ كاري خواسته نميشود.
بهروزرساني آنتيويروس از طريق بهروزرساني ويندوز تعريف شده است و مانند ساير به روزرسانيهاي سيستمي نصب
ميشود .اين نوع از بهروزرساني نيازي به راه اندازي مجدد كامپيوتر ندارد و به اين ترتيب ،ﻻزم نيست در مورد آپديت
شدن  Windows Defenderنگران باشيد؛ همه كارها بهصورت بي سر و صدا و بهطور خودكار در پسزمينه انجام ميشود.
تاريخچه اسكن و بدافزارهاي قرنطينه شده را ببينيد

ميتوانيد هرگاه كه خواستيد ،تاريخچه اسكن  Windows Defenderرا مشاهده كنيد و اگر اعﻼني درباره يك بدافزار
مسدود شده دريافت كرديد ميتوانيد اطﻼعات مربوط به آن را هم مشاهده نماييد .براي روشن كردن مركز امنيت
 ، Windows Defenderپس از باز كردن منوي  ، Startكلمه ” “defenderرا تايپ كنيد و سپس “Windows
” Defender Security Centerرا انتخاب كنيد.

در پنجره  ، Windows Defender Security Centerبه سربرگ ”) “Windows Defenderبا نشانه سپر( برويد و
روي لينك ” “Scan historyكليك كنيد.
صفحه ” “Scan historyتمام تهديدات فعلي و همچنين اطﻼعات مربوط به آخرين اسكن را به شما نشان ميدهد .براي
مشاهده سابقه كامل تهديدهاي قرنطينه شده ،كافي است كه روي لينك ” “See full historyكليك كنيد.
در اينجا ميتوانيد تمامي تهديدهاي قرنطينه شده توسط  Windows Defenderرا مشاهده كنيد .براي ديدن اطﻼعات
بيشتر درباره يك تهديد ،روي فلش سمت راست آن كليك كنيد و اگر باز هم ميخواهيد بيشتر بدانيد ميتوانيد روي لينك
”“See detailsكليك كنيد.
شما واقعا نياز به انجام كار ديگري در اينجا نداريد ،اما اگر  Windows Defenderيكي از تهديدهاي يافت شده را حذف
نكرده باشد ميتوانيد در اين صفحه اين كار را انجام دهيد .همچنين قادر به بازگرداندن آيتمها از قرنطينه هستيد اما فقط
زماني اين كار را انجام دهيد كه اطمينان داشته باشيد يك آيتم به اشتباه بدافزار تشخيص داده شده است .اگر كامﻼ اطمينان
نداريد اين كار را انجام ندهيد.
انجام يك اسكن دستي

به صفحه اصلي  Windows Defenderبازگرديد؛ در اينجا مي توانيد با كليك بر روي دكمه ” “Quick Scanيك اسكن
دستي انجام دهيد .بهصورت معمول ،از آنجايي كه اين نرمافزار بهصورت  real-timeكار ميكند نيازي به اجراي اسكن
دستي نيست و اين كار بهصورت منظم و اتوماتيك انجام ميشود؛ با اين حال بهمنظور حصول اطمينان ،اجراي يك اسكن
سريع ضرري ندارد.
شما همچنين مي توانيد روي لينك ” “Advanced scanكليك كنيد تا سه نوع اسكن مختلف را اجرا كنيد:


 : Full scanاسكن سريع فقط حافظه شما و مكانهاي رايج را اسكن ميكند .يك اسكن كامل هر گونه فايل و
برنامه اجرايي را بررسي ميكند و به راحتي ميتواند يك ساعت يا بيشتر طول بكشد ،بنابراين بهتر است هنگامي اين
كار را انجام دهيد كه نياز به استفاده از كامپيوترتان نداشته باشيد.



 : Custom scanيك اسكن سفارشي به شما اجازه ميدهد تا يك پوشه خاص را براي اسكن انتخاب
كنيد؛ ميتوانيد اين كار را با كليك راست بر روي هر كدام از پوشههاي كامپيوتر خود و انتخاب “Scan with
”Windows Defenderاز منوي زمينهاي انجام دهيد.



 : Windows Defender Offline scanزماني كه ويندوز در حال اجرا باشد حذف بعضي از نرمافزارهاي

مخرب آسان نيست .اگر اسكن آفﻼين را انتخاب كنيد سيستم رياستارت شده و قبل از لود شدن كامل ويندوز،
اسكن كامل انجام ميشود.

 تنظيمات پيكربندي محافظت در برابر ويروسها و تهديدهاي امنيتي
در حالت پيشفرضWindows Defender ،بهصورت اتوماتيك محافظت ) real-timeبيوقفه( ،محافظت بر پايه فضاي
ابري و ارايه نمونهها را انجام ميدهد؛ محافظت بيوقفه به شما اطمينان ميدهد كه اين نرمافزار امنيتي بهصورت اتوماتيك و
هميشگي سيستم را اسكن كرده وبدافزارها را پيدا ميكند ميتوانيد در صورت لزوم ،به منظور باﻻبردن كارايي سيستم در زمان
كوتاهي اين قابليت را غيرفعال كنيد ،اما  Windows Defenderدوباره محافظت بيوقفه را فعال ميكند تا تهديدي متوجه
سيستم نشود.
محافظت بر پايه فضاي ابري و ارايه نمونهها به  Windows Defenderامكان ميدهد كه اطﻼعات خود را درباره فايلهاي
مخرب و بدافزارها با مايكروسافت به اشتراك بگذارد.
براي فعال يا غيرفعال كردن هر يك از اين تنظيمات ،روي لينك ” “Virus & threat protection settingsدر سربرگ
اصلي  Windows Defenderكليك كنيد.

قرار دادن استثنا براي فولدرها يا فايلهاي خاص:
اگر در صفحه ” “Virus & threat protection settingsبه قسمت پايين اسكرول كنيد ميتوانيد پوشهها و فايلهايي را
مشخص كنيد كه نميخواهيد  Windows Defenderآنها را اسكن كند .براي اين كار روي لينك “Add or remove
” exclusionsكليك كنيد.
اگر  Windows Defenderسرعت اجراي برنامهاي را كه ميدانيد امن است ،به دليل اسكن كردن به مقدار قابل توجهي
كاهش داده است ،قرار دادن استثنا ميتواند سرعت برنامه را به حالت قبل برگرداند .اگر از ماشينهاي مجازي استفاده ميكنيد
ممكن است نخواهيد اين فايلهاي بزرگ را اسكن كنيد و يا اگر مجموعه بزرگي از تصاوير و ويديوها را داريد و ميدانيد كه
مشكلي ندارند احتماﻻ دوست نداريد كه با اسكن كردن آنها روند كلي اسكن را طوﻻني نماييد .براي قرار دادن اسنتثنا ،روي
دكمه ” “Add an exclusionكليك كرده و سپس نوع استثنا را از منوي كشويي باز شده انتخاب كنيد .حاﻻ ميتوانيد
موارد دلخواه خود را از فرآيند اسكن كنار بگذاريد.
فقط مراقب باشيد كه با دقت اين كارها را انجام دهيد؛ با هر استثنايي كه تعيين كنيد كمي از امنيت سيستم كاسته خواهد
شد چون به اين ترتيب به نرمافزار امنيتي ويندوز ميگوييد كه برخي از موارد را بررسي نكند.
اگر يك آنتيويروس ديگر نصب كنيد چه اتفاقي ميافتد؟

اگر يك آنتيويروس ديگر نصب كنيد ويندوز  ١٠بهصورت اتوماتيك  Windows Defenderرا غيرفعال ميكند؛ همچنين
ديگر محافظت و اسكن  real-timeرا به عمل نميآورد تا با آنتي ويروس نصب شده تداخلي نداشته باشد .البته هنوز هم
ميتوانيد اين نرمافزار را بهصورت دستي يا آفﻼين اجرا نموده و بهعنوان پشتيبان آنتيويروس اصلي داشته باشيد.
اگر آنتيويروس نصب شده را حذف كنيد  Windows Defenderدوباره فعال ميشود تا از سيستم محافظت كند.
در ضمن توجه داشته باشيد كه نرمافزارهاي ضدتروجان مانند  Malwarebytesميتوانند در كنار نرمافزار امنيتي
پيشفرض ويندوز نصب شده و با هم محافظت  real-timeرا انجام دهند.
هر آنتيويروسي را كه گمان ميكنيد خوب است نصب كنيد اما بدانيد كه ويندوز  ١٠به همراه يك آنتيويروس پيشفرض
ارايه شده است .شايد گمان كنيد كه اين نرمافزار به اندازه كافي خوب نيست اما كمترين مزاحمت را به همراه دارد و هنگامي
كه با رعايت ساير اصول امنيتي استفاده از كامپيوتر و مرور اينترنت همراه شود ممكن است بهتنهايي براي محافظت از سيستم
شما كافي باشد.

