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ترفندویندوز

چگونه Windows Defender را حذف کنیم؟

ویندوز دیفندر یک نرم افزار مقابله با نرم افزار های جاسوسی و نرم افزار های ناامن است که در 
پس زمینه ویندوز اجرا می شود. Windows Defender در ویندوز 7 نیز به صورت پیش فرض 
 Windows Defender ،8 نصب شده است. هم چنین در ویندوز 8؛ با این تفاوت که در ویندوز
ساختار داخلی Microsoft Security Essentials را در خود جای داده و تنها یک نرم افزار ضد 
Spyware نیست و به یک آنتی ویروس تبدیل شده است اما مشکلی که در این میان وجود دارد 

 Windows این است که اگر اقدام به نصب یک نرم افزار امنیتی مجزا کرده باشید، فعال بودن
Defender می تواند منجر به ناسازگاری هایی شود (البته در صورتی که نرم افزار امنیتی، خود 

اقدام به غیرفعال کردن Windows Defender نکرده باشد). در ادامه به طور کامل به نحوه 
غیرفعال سازی و حذف Windows Defender در محیط ویندوز خواهیم پرداخت.

راه اول: ابتدا کلید های ترکیبی Win+R را بزنید تا پنجره Run باز شود. در محیط Run عبارت 
services.msc را وارد کرده و Enter بزنید. اکنون در پنجره Services و در لیست موجود، 

 Startup type را یافته و بر روی آن دوبارکلیک کنید. حال ابتدا گزینه Windows Defender

را بر روی Disabled تنظیم کرده و سپس بر روی دکمه Stop کلیک کنید. در نهایت بر روی 
دکمه OK کلیک نمایید.با این کار سرویس Windows Defender غیرفعال شده و با راه اندازی 

مجدد ویندوز نیز فعال نخواهد شد.
راه دوم: ابتدا کلید های ترکیبی Win+R را بزنید تا پنجره Run باز شود.سپس در محیط Run عبارت 
 Windows ویندوز مراجعه کرده و Control Panel بزنید (یا می توانید به Enter زیر را وارد کرده و
control /name Microsoft.WindowsDefender:(کنید انتخاب  را   Defender

 Windows Defender اکنون در صورتی که از ویندوز ویستا یا 7 استفاده می کنید در پنجره
بر روی Tools کلیک کنید و سپس Options را انتخاب کنید. هم چنین اگر از ویندوز 8 استفاده 
می کنید به برگه Settings مراجعه نمایید. اکنون در صورتی که از ویندوز ویستا استفاده می کنید، 
صفحه را به سمت پایین اسکرول کنید و در محدوده Administrator options تیک گزینه 
Use Windows Defender را بردارید. هم چنین اگر از ویندوز 7 استفاده می کنید، ابتدا از سمت 

چپ صفحه بر روی Administrator کلیک کنید و سپس تیک گزینه Use this program را 
بردارید و در نهایت اگر از ویندوز 8 استفاده می کنید ابتدا از سمت چپ صفحه، Administrator را 
انتخاب نمایید و سپس تیک گزینه Turn on Windows Defender را بردارید. در پایان بر روی 

دکمه Save کلیک کنید.
حذف کامل Windows Defender: در صورتی که مایل باشید Windows Defender را به 
شکل کامل از ویندوز Uninstall کنید این کار را می توانید به صورت اتوماتیک و با بهره گیری از 
 Windows یک ابزار جانبی انجام دهید. دقت کنید از آن جایی که این کار منجر به حذف کامل
 Windows خواهد شد، پیش از انجام آن از این کار مطمئن شوید.بدین منظور ابتدا Defender

 Uninstall را دانلود کرده و آن را نصب کنید سپس با کلیک بر روی دکمه Defender Uninstaller

کنید. آغاز  را   Windows Defender حذف  عملیات  می توانید   Windows Defender

بسیاری از مشکاتی که امنیت سیستم کاربران و هم چنین 
حریم شخصی آنان را به خطر می اندازد بر اثر ناآگاهی از 
الزامات و اصول اولیه به وقوع می پیوندد. در این هفته قصد 
داریم به معرفی توصیه  هایی برای باال بردن امنیت رایانه و 
کاربر بپردازیم. با رعایت این نکات می توانید امنیت حریم 

شخصی خود و رایانه خود را به حدأکثر برسانید.

استفاده از سیستم عامل به روز و اصل
می توان گفت مهم ترین مسئله امنیت در رایانه، به روزرسانی 
بر روی  سیستم عامل  تنظیم  با  است.  سیستم عامل 
و  خودکار  شدن  به روز  از  می توانید  خودکار  به روزرسانی 
از  بسیاری  کنید.  حاصل  اطمینان  سیستم عامل  به موقع 
تهدیدات امنیتی که کاربران را تهدید می کند در صورت 
طرفی  از  شد.  خواهند  خنثی  سیستم عامل  بودن  به روز 
استفاده از سیستم عامل کرک شده و غیراصل باعث می شود 
که کاربر برای استفاده امن و بدون دغدغه از رایانه آمادگی 
در  به روزرسانی ها  نصب  مثال  عنوان  به  باشد.  نداشته 

سیستم عامل های کرک شده به آسانی انجام نمی گیرد.

 استفاده از نرم افزار های امنیتی
 و به روزرسانی مداوم آن ها

ورود  از  نمی تواند  تنهایی  به  سیستم عامل  به روزرسانی 
ویروس و یا نفوذ هکر به سیستم شما جلوگیری کند. به 
 Internet ًهمین علت وجود یک نرم افزار امنیتی ترجیحا
Security نیز موردنیاز است. نرم افزار های امنیتی متعددی 

خاص  عاقه مندان  کدام  هر  که  شده اند  منتشر  تاکنون 
خود را دارا هستند. کاربر باید تنها یک نرم افزار امنیتی (در 
یک حیطه کاری) را برای خود انتخاب کرده (با مشورت 
در  که  مختلفی  نقد های  مطالعه  یا  و  کارشناس  یک  با 
خصوص این نرم افزار ها وجود دارد) و نصب نماید تا دچار 
بین  تداخل  یا  و  سیستم  سرعت  افت  قبیل  از  مشکاتی 

نرم افزار های دیگر نشود. اگر کاربر مایل به خرید و صرف 
امنیتی  نرم افزار  کرک شده  نسخه  نبایستی  نباشد،  هزینه 
را نصب نماید. چرا که گویی یک راننده برای امنیت خود، 
نماید!  نصب  خود  خودرو  در  بی کیفیت  ایمنی  کمربند 
پیشنهادی که برای این نوع از کاربران وجود دارد، نصب 
از  است.  رایگان   Internet Security یا   Anti Virus

رایگان  صورت  به  که  امنیتی  نرم افزار های  بهترین  میان 
(در   360Internet Security به می توان  شده اند  عرضه 
 Avast Free و اینترنت)  در  امنیت  و  آنتی ویروس  حیطه 
 2 این  کرد.  اشاره  آنتی ویروس)  حیطه  (در   Antivirus

نرم افزار که به صورت رایگان منتشر شده اند، مقدار بسیار 
پایینی از فضای رم را مصرف می کنند و می توانند از جمله 

بهترین انتخاب ها برای کاربران باشند.

 عدم استفاده از رایانه دیگران و
 یا رایانه های عمومی برای کار های شخصی

برای  دیگران  رایانه های  یا  و  کافی نت  از  حتی االمکان 
کار های شخصی خود استفاده نکنید. در هنگام استفاده از 
این رایانه ها، بایستی بد ترین احتمال را سرلوحه کارتان قرار 
دهید: این احتمال که صاحب رایانه میزبان، دقت کافی در 
استفاده از رایانه را به کار نبرده است. یعنی نه سیستم خود را 
به روزرسانی کرده است و نه توجهی به نرم افزار های امنیتی 

خود داشته است!

عدم به اشتراک گذاری رمز عبور
بار ها پیش آمده است که شخصی به خاطر نداشتن دسترسی 
به اینترنت یا دالیلی دیگر رمز خود را در اختیار دیگری قرار 
می دهد تا برای مثال او ایمیلی را بررسی کند. این کار به هیچ 
عنوان عملی صحیح نیست و از آنجایی که کل تنظیمات 
امنیتی شبکه های اجتماعی بر مبنای ایمیل شخص است، 
بسیار خطرناک و کاری بسیار پرریسک خواهد بود. چرا که 

عاوه بر این که ممکن است توسط فرد مورد نظر سوء استفاده 
صورت گیرد، ممکن است به دلیل عدم رعایت نکات امنیتی 
در سیستم شخص، رمز عبور شما به صورت ناخواسته لو رود.

پرهیز از نصب نرم افزار های غیرضروری
نرم افزار های  چقدر  هر  که  می پندارند  کاربران  از  بسیاری 
مختلف نصب کنند، رایانه ای کامل تر خواهند داشت؛ در 
صورتی که این گونه نیست و با این کار امنیت رایانه خود را به 
خطر می اندازند. به عنوان مثال، یخچال منزل کاربر را یک 
سیستم عامل، موتور آن را یک نرم افزار امنیتی و همین طور 
محتویات آن را نیز نرم افزار های جانبی آن در نظر می گیریم. 
کاربر نمی تواند در داخل یخچال (سیستم عامل) حتی در 
مواقعی که موتور آن بدون مشکل کار می کند بیش از نیاز 
خود مواد غذایی (نرم افزار) انبار کند. مواد غذایی (نرم افزارها) 
دارای تاریخ انقضا هستند و خراب خواهند شد. حتی اگر 
از  نگهداری  برای  باشد!  مشکل  بدون  یخچال نیز  موتور 
اگر  و  کنید  صرف  را  بیش تری  هزینه  و  وقت  باید  آن ها، 
شد. خواهد  بیش تر  روز به روز  خطر  نشود،  نگهداری  هم 

 به روزرسانی دائمی
 درایور های سخت افزاری

شاید از خودتان بپرسید این موضوع چه ارتباطی به امنیت 
دارد! اما بایستی بدانید که این موضوع اهمیت بسیاری در 
تأمین امنیت رایانه کاربر دارد. سیستم عامل و آنتی ویروس 
رایانه ای بدون اشکال فنی کار کنند تا کار ها  بایستی در 
به درستی پیش برود. در صورتی که درایور سخت افزاری 
اجرا  را  سیستم عامل  درستی  به  دستگاه  باشد،  معیوب 
نخواهد کرد و عاوه بر کندی سرعت، باعث بد اجرا شدن 
نرم افزار های دیگر (از جمله نرم افزار امنیتی) خواهد شد. در 
هفته آینده نکات بیشتری را جهت حفظ امنیت بیشتر به شما 

آموزش خواهیم داد.

آگاهی بیشتر
امنیت باالتر
آموزش نکاتی که به باال بردن امنیت مجازی کمک می کنند


