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 ۸در وینذوس  Windows Defender فعال ساسیراهنمای 

 آسیت سوبم دزیشش ی آهبدُ ثِ طَساسَهبسیک ٍیٌذٍص دیفٌذس سا فؼبل ًوی کٌذ. ثِ ػجبسر دیگش، کبهذیَسش ضوب ۸ٍیٌذٍص 

 .ثَد خَاّذ ّب دزیشی

خَضجخشبًِ، فؼبل سبصی ٍیٌذٍص دیفٌذس آسبى اسز. ثشای یبدگیشی ًحَُ ی اًجبم ایي کبس اثشذا، ٍاسد صفحِ ی ضشٍع ضذُ ٍ 

Windows Defender  سا سبیخ کٌیذ. سذس سٍی آیکَى آى کِ دس ًشبیج ظبّش ضذُ کلیک کٌیذ. دٌجشُ یWindows 

Defender ضاس اهٌیشی هبیکشٍسبفز غیشفؼبل ثبضذ، یک ّطذاس دس دسکشبح کالسیک ظبّش خَاّذ ضذ. اگش ًشم افAt risk 

 ثضسگ سٍی آى خَاّیذ دیذ. Xٍ سصَیشی اص یک کبهذیَسش ثب 

 

دس دٌل سوز چخ  Real-time Protectionکلیک کٌیذ. هطوئي ضَیذ  Settingsسذس دس ثبالی دٌجشُ سٍی ست 

(. سا سیک ثضًیذ. دس ًْبیز، recommended) Turn on real-time Protectionاًشخبة ضذُ ثبضذ، سذس گضیٌِ ی 

 دس دبییي دٌجشُ کلیک کٌیذ. Save Changesسٍی دکوِ ی 
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سغییش  PC Status: Protected دس ثبالی صفحِ ثِ سًگ آساهص ثخص سجض ٍ ٍضؼیز At risk ثب ایي کبس جولِ ی قشهض

 خَاّذ کشد.

 

 

 بزرسی آسیب پذیزی ها

کلیک کشدُ  Updateاکٌَى صهبى آى سسیذُ کِ هطوئي ضَیذ کبهذیَسش ضوب خبلی اص ًشم افضاسّبی هخشة اسز. سٍی ست 

 دس هشکض صفحِ کلیک کٌیذ سب آخشیي آدذیز هبیکشٍسبفز داًلَد ضَد. Updateسذس سٍی دکوِ ی 
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 Scanسا سیک ثضًیذ. حبال سٍی دکوِ ی  Fullگضیٌِ ی  Scan Optionsسا ثبص کشدُ ٍ دس لیسز  Homeسذس، ست 

Now کلیک کٌیذ ٍ هٌشظش ثوبًیذ سب ٍیٌذٍص کبهذیَسش ضوب سا ثشسسی کٌذ. 

ًشی ٍیشٍس ٍ ثشٍص ثَدى ثبًک اطالػبسی هی ثبضذ. سوز ساسز ایي ثخص هشثَط ثِ آایي ثخص ساجغ ثِ ٍضؼیز حفبظز 

 :اسکي اسز کِ ضبهل سِ گضیٌِ صیش اسز

:quick scan اسکي هشثَط ثخطْبی حسبس سیسشن ّوچَى سجیسششی اسز ٍ چَى قسوشْبی هْن سیسشن سا  ایي ًَع

 .اسکي هی ًوبیذ دس صهبًص ّن کوشش اسز

: full scan ایي ًَع اسکي ثسیبس صهبًگیش ثَدُ ٍ کل سیسشن ضوب سا اسکي هیٌوبیذ هبًٌذ دسایَّب ٍ سسبًِ ّبی رخیشُ سبصی

 .ی ٍیٌذٍص ٍ سجیسششیکِ ثِ سیسشن هشصل ّسشٌذ ٍ ثشًبهِ ّب

 :custom scanیب اسکي سفبسضی کِ کبسثش کبهذیَسش device ای کِ ثِ سیسشن هشصل ضذُ یب هحلی اص ّبسددیسک سا

 .اًشخبة ٍ دسشَس اسکي اًشا هی دّذ

 

 .دس قسوز دبییي ّن صهبى ٍ سبسیخ اخشیي اسکي اًجبم ضذُ ثِ ضوب ًوبیص دادُ هیطَد
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 (History)بخش تاریخچه

ّبیی کِ ثِ  هَسد –ّبی قشًطیٌِ ضذُ  هَسد ّبی کطف ضذُ سَسط اًشی ٍیشٍس اسز کِ ضبهل هَسدایي قسوز هشثَط ثِ 

 .ّبی کطف ضذُ اسز هَسداًْب اجبصُ فؼبلیز دادُ ضذُ ٍ کل 
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