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 ثب اثشارّبی داخلی  01حفبظت اس ٍیٌذٍس 

 01يیزيس در يیىديس  راهىمای گام به گام وصب ي پیکزبىدی آوتی

ثز رٍی یک لیٌک در یک  کِ حَاستبى ثبشذ شًَذ. هثال ثذٍى آى ثیشتز ثذافشارّب ثب ّشار دٍس ٍ کلک ٍارد کبهپیَتز شوب هی

افتذ، ثبیذ هطوئي ثبشیذ کِ چیشی َّای  کٌیذ. ٍقتی چٌیي اتفبقی هی کٌیذ یب اس یک هٌجغ ًباهي فبیل داًلَد هی ایویل کلیک هی

 ّب شَد. ثِ ثبر ثیبٍرًذ سذ راُ آى  ّب است تب قجل اس ایٌکِ خزاثی کبهپیَتزتبى را دارد ٍ خیلی ثی سز ٍ صذا ثِ دًجبل آلَدگی

 .کٌذ حفبظت قبثل قجَلی ارائِ هی Windows Defender ثب یک اثشار حفبظت داخلی ثب ػٌَاى 01ٍیٌذٍس  

 دستزسی به يیىديس دیفىدر

 

ثز رٍی  01ًصت ًکزدُ ثبشیذ پس ٍیٌذٍس دیفٌذر اس سهبى ًصت ٍیٌذٍس  دیگزیٍیزٍس  افشار آًتی اگز خَدتبى ًزم

 < Start > Settingsکبهپیَتزتبى خیلی ثی سز ٍ صذا ٍ در پس سهیٌِ درحبل اجزاست. ثزای تبئیذ ایي هَضَع ثِ 

Update & Security  ٍ ِرفتWindows Defender  ِرا اس لیست اًتخبة کٌیذ. هطوئي شَیذ کِ ّز دٍ دکو‘Real-

time protection ’ ٍ‘Cloud-based Protection ’ ثز رٍیOn .تٌظین شذُ اًذ 

 اوجام یک اسکه

کلیک کٌیذ تب ثزًبهِ اصلی ٍیٌذٍس دیفٌذر ’ Use Windows Defender‘ای تٌظیوبت ثز رٍی  در پبییي کبدر هحبٍرُ

ّبی کبهپیَتز  تزیي ثخش پذیز آسیت Quickّبی اسکي در سوت چپ خَاّیذ دیذ: گشیٌِ  اجزا شَد. شوب لیستی اس گشیٌِ

دّذ تب توبم کبهپیَتز ٍ ّبرد  ثِ شوب اهکبى هی Fullکٌذ، درحبلی کِ گشیٌِ  ّبی احتوبلی اسکي هی شوب را ثزای آلَدگی
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کلیک  Scan nowرا اًتخبة ٍ ثز رٍی  Customدرایَتبى را اسکي کٌیذ. ثزای اًتخبة یک پَشِ ٍ یب درایَ هشخص 

 کٌیذ.

 

 بیىی وتایجباس

تَاًذ سهبًجز  صجز کٌیذ تب اسکي اًجبم شَد. ایي پزٍسِ ثستِ ثِ اًذاسُ ٍ هحذٍدُ اسکي ٍ ّوچٌیي سزػت ّبرد درایَتبى هی

دّذ. اهیذٍارین کِ چیشی پیذا ًکزدُ ثبشذ،  ّبیش را ًوبیش هی ای اس یبفتِ ثبشذ. ثؼذ اس تکویل اسکي، ٍیٌذٍس دیفٌذر چکیذُ

 ّبی اضبفی ثزای اهٌیت ثیشتز را اًجبم دّیذ. ثزٍیذ ٍ اقذام لِ ثؼذهزحتَاًیذ ثِ  کِ در ایي حبلت هی
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 حذف بدافشارها

آى را حذف کٌیذ، سپس سیستن را ریست کزدُ ٍ هجذد یک اسکي  ٍاگز ثذافشاری یبفت شذ ثِ ٍیٌذٍس دیفٌذر اجبسُ دّیذ 

full  ،اًجبم دّیذ. اگز ثذافشار ّوچٌبى پبثزجب ثَدSafe mode را اهتحبى کٌیذ[ .Win] + [R را ثفشبریذ ٍ ػجبرت ]

msconfig  ٍ را تبیپ کٌیذEnter  ثشًیذ. ثِ سزثزگBoot  ٍ ثزٍیذSafe boot  را تیک ثشًیذ، سپس ثز رٍیOK 

شَد. یک ثبر دیگز اسکي را اًجبم دّیذ.  هی Safe modeکلیک کٌیذ. سیستن ثؼذ اس ریست شذى ثصَرت خَدکبر ٍارد 

 )چٌبًچِ در تٌظیوبت ایي قسوت تجحز کبفی  ًذاریذ، پیشٌْبد هی شَد اًجبم ًذّیذ(.تز ػول کٌذ ذ هَفقٍیٌذٍس دیفٌذر ایي ثبر ثبی

 
 حفاظت همشمان

 Actionکٌذ ٍ اگز ثذافشاری پیذا کٌذ اس طزیق  ّب را اسکي هی ّب آى ٍیٌذٍس دیفٌذر ّوشهبى ٍ در حیي ثبس شذى فبیل

Centre کِ ثجیٌیذ چِ چیشّبیی پیذا کزدُ، ٍیٌذٍس دیفٌذر را  کٌذ. ثزای ایي دّذ ٍ سؼی در حذف آى هی ثِ شوب ّشذار هی

 ّب را ثزرسی کٌیذ. را اًتخبة ٍ یبفتِ All detected itemsثزٍیذ ٍ  Historyثبس کٌیذ ٍ ثِ سزثزگ 

 



 مرکز فناوری اطالعات                                                                                                                                                                                                                                          

 

 های غلط یافته

دادُ شًَذ. اگز هطوئي ّستیذ ٍ فبیل قبثل اػتوبد است، آى را تیک ثشًیذ ّب هوکي است ثِ اشتجبُ ثذافشار تشخیص  ثؼضی فبیل

 ٍAllow item  را اًتخبة کٌیذ تب ٍیٌذٍس دیفٌذر اس آى ػجَر کٌذ. اهب در ثیشتز هَاقغ ثبیذ ثِ ٍیٌذٍس دیفٌذر اػتوبد کٌیذ ٍ ثب

تَاًیذ آى  ّب را ثیزٍى ثزیشیذ. اگز ًظزتبى در هَرد یک فبیل قبثل اػتوبد ػَض شذ هی توبم آى Remove allکلیک ثز رٍی 

 حذف کٌیذ. Allowed itemsرا اس ثخش 
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