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 لینک مقاله در وبسایت

 

 

 

 

ران مجله نت  
مینا اسمعیل بیگینویسنده:                          

 

ها  یروسو یآنت ینبهتر 
 یسه+ مقا یندوزو یبرا

 ها یروسو یجامع آنت

تون خورده بارها به گوش یادبه احتمال ز  یروسو یاسم آنت
که  یدینشن یادز  یدین،خر  یشخص یوترکه کامپ یاز وقت یا

 ینصب آنت کنییکه م یکار  ینبهتون گفتن حتما اول
 یهتوص ینا یباشه و به احتمال قو یندوزتو یرو یروسو

 یهاز بق یشترزخم خوردن ب یهقض ینکه بابت ا ییرو از اونا
به  یبدجور  هایروسکه و ینههم حتما ا یلشدل نیدین،ش
شما به  خوانیزدن و نم یبحمله کردن و آس شونیستمس

 .ینشون دچار بشمشکل

 یکه بهتون کمک کنم که چطور  ینهمقاله، قصدم هم ینا در
 توننیبدجنس که م هاییروسو یناز شر ا تونینیم

مختل کنن، در  یگاه یحت یارو کند  تونیستمعملکرد س
 یحرو توض ویروسیبخوام آنت کهیناما قبل از ا ینامان باش

 یهکنم، ابتدا  یبدم و انواع مختلف اونا رو بهتون معرف
انتشار و  ییقهطر  ها،یروسکوتاه از و وضیحت

تا  ینهمراه باش ران. پس با نتگمیم هاشونیبآس
 ینو بهتر  یمرو بشناس یندوزو یها برا یروسو یآنت ینبهتر 

 مونیستمنجات رو به تن س یقهجل ینتر و مناسب
 .یممحافظت کن هایروستا از اون در برابر و یمبپوشون

https://netran.net/mag/the-best-antivirus-for-windows/


 ها یروسو یجامع آنت یسه+ مقا یندوزو یها برا یروسو یآنت ینبهتر 
 

 

2 

 

 ایرایانهویروس 
 

 

ای هم دقیقا مثل ویروس آنفوالنزا یا کرونا که خیلی راحت و سریع بین این ویروس منحوس رایانه
کنه، به این صورت که از یه سیستم به سیستم دیگه منتقل میشه چرخه و اونا رو آلوده میها میانسان

ویروس با توجه به نوعش متفاوت کنه، البته هر ها مشکل ایجاد میی سیستمو در نهایت برای همه
 :کنه که ممکنه عواقب زیر رو پی داشته باشهعمل می

 کند شدن سیستم 
 از بین بردن یا حذف اطالعات 
 افزارهاناکارآمد کردن نرم 
 افزارهای ناخواستهبه اجرا درآوردن نرم 
 سرقت اطالعات رایانه 
 و یا در شدیدترین حالت آن مختل کردن کامل سیستم 

 

 :مقاالت پیشنهادی
 10غیرفعال کردن آنتی ویروس ویندوز

https://netran.net/mag/deactive-antivirus/
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 هاچند نمونه از انواع ویروس

 
 
 

 ها در های آلوده بـه این نوع از ویروسکنن و فایلهای اجرایی را آلوده میفایل :های فایلیویروس
 .هستن exe یا com اکثر مواقع دارای پسوند

 هایی ازقبیلهایی رو که از امکان ماکرونویسی و برنامهمستندات برنامهو:ماکرهای ویروس Microsoft 
Office Excel و Microsoft Office Word کنه، آلوده می کننپشتیبانی می. 

 های بوت سکتورویروس (Boot Sector Virus) بندی انداز هارد یا جدول بخشراه : و پارتیشن سکتور
 .کننآلوده می های سخت رودیسک

 های زیادی رو هم آلوده ها به تعداد زیادی کپی نمیشن و فایلاین نوع ویروس ن:اسب تروا یا تروجا
 .کنن، بلکه هدف اصلی اونا کمین کردن برای دزدیدن اطالعات و آسیب زدن به سیستم کاربر استنمی

های تونن وارد سیستم ما بشن، مثل سی دی، ایمیل و فایلهای مختلفی میها از راهویروس
موسیقی و ...( حتی بدون اینکه اونا رو اجرا و یا باز کنیم، دانلودی از اینترنت )بازی، فیلم، 

ها ای تکثیر بشن و تعداد زیادی از سیستمهای رایانهتونن بین شبکهبنابراین خیلی سریع هم می
های خیلی دور حتی اون سر دنیا در مدت زمان کوتاهی آلوده کنن، پس میشه گفت رو از فاصله

، کنترل از دست ما خارج شده و فقط یه آنتی ویروس خوب هابا وجود هوشمند شدن ویروس
 .مون رو حل کنهتونه مشکلمی
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 هاکرم (Worms) : میشن و هدفی جز ایجاد اختالل و ها به تعداد زیادی در سیستم کاربر تکثیر کرم
 .ها، اینترنت هستکند کردن سرعت رایانه ندارن. منشا این کرم

 تونن در قالب یک کد افزار مخرب هستن که میبدافزارها، نوعی نرم: افزارهای مخرببدافزارها یا نرم
 .ای باشنیا اسکریپت برای ایجاد اختالل یا دسترسی به یک سیستم رایانه

 ی رزیدنتهاویروس  (Resident Virus): ها برای نصب و انتشار نیازی به اجازه و این نوع ویروس
صورت خودکار اقدام به نصب و اقدامی از سمت قربانی ندارن و بالفاصله بعد از ورود به سیستم به

 .ریزنکنن و خیلی زود همه چیو بهم میانتشار خود در سیستم می
 های چندوجهیویروس  (Multipartite Virus):برن، ها معموال از چند روش توزیع بهره میاین ویروس

 .ها به بخش بوت سیستم هم نفوذ کننکردن فایل تونن عالوه بر آلودههمچنین می
 مورفیکهای پلیویروس  (Polymorphic Virus): ها سخته، چرا که شناسایی این دسته از ویروس

جایی که عملکرد و امضای خودشون رو عوض کنن و از اون صورت مستمر تغییر شکل بدنتونن بهمی
ها و امضای اوناست، تغییر در امضا ما رو در ها براساس روش تخریب، تکثیر ویروسویروسآنتی

 .کنهشناسایی سردرگم می
 هایویروس  Overwrite: های سیستم رو اگه تخریب عملکرد این نوع ویروس گسترده نیست و فایل

 .شون نیستها برای خالصی از دستگیرن که در نهایت راهی جز پاک کردن فایلن مینکنن، گروگا
 های حفرهویروس  (Spacefiller Virus): ترین نوع ترین و باهوشهای حفره از پیچیدهویروس

چسبن و با آلوده کردن اون ها به یه فایل میها هستن چون نوشتن اونا سخته. این ویروسویروس
 .کننی سیستم هم سرایت مییگهبه جاهای د

بهترین آنتی ریم سراغ معرفی ویروس میدم و خیلی سریع میدر ابتدا یه توضیح در مورد آنتی
 .ها برای ویندوزویروس

سآنتی ویرو  
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ها ، ابزارهایی هستن که از سیستم شما در برابر ویروس)ضد بدافزارها  (مالورهاها یا آنتیویروسآنتی
افزاری برای نصب و یا هر فایلی برای دانلود و اجرا شدن باید از فیلتر کنن، یعنی هر نرممیمحافظت 

ترین و از مهم Antivirus کنه، در واقعاونا رد شه و تاییدیه بگیره که مشکلی برای سیستم ایجاد نمی
اده از اونو توصیه افزارها برای هرسیستم به حساب میاد و بسیاری از متخصصان استفترین نرمکاربردی

اش عملکرد امنیتی متفاوتی داره و میشه ویروس با توجه به استراتژی شرکت سازندهکنن. هر آنتیمی
تونه به ما کمک کنه هایی که ارائه میدن، میها با توجه به قابلیتویروسگفت که شناخت انواع آنتی

نتخاب کنیم. یه آنتی ویروس خوب، خیلی مون اویروس رو برای سیستمترین آنتیتا بهترین و مناسب
کنه و نذاره که کنه تا از سیستم دفاع افزارهای مزاحم رو شناسایی میهای مخرب و یا نرمسریع فایل

 .از اطالعات کاربر سواستفاده بشه

ها دو نوع عملکرد دارن، به این صورت که بعضی از اونا به صورت زنده ویروسالزمه بدونید که آنتی
دن و یه سری دیگه که با عنوان های مخرب به رایانه رو نمیهمون لحظه اجازه دانلود و یا ورود فایلو 

های مشخص و منظم سیستم رو اسکن ای هستن که در تایمترمیمی شناخته میشن، اون دسته
 .کنن و در صورت وجود ویروس وارد عمل میشنمی

ه اونو قریطینه یا کامال حذف کنن، درسته که حذف کنن کها از شما سوال میویروساین نوع آنتی
 افزار بتونه تحلیلی عمیقی نرمکردن خیلی بهتره ولی قرنطینه کردن باعث میشه شرکت تولیدکننده

 .سازی اون بشهویروس و بهینههای بعدی آنتیی بهتر در نسخهروی اون داشته باشه و باعث توسعه

 یندوزآنتی ویروس برتر برای و 10معرفی 
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تونین کنم که میهای مطرح و برجسته رو معرفی میویروسآنتی 10در این بخش به صورت خالصه 
  .ویروس مناسب رو انتخاب کنینتون، آنتیبا توجه به نیاز سیستم

Avira  

 

محسوب میشه، به این دلیل که نه تنها سیستم  10ها برای ویندوز ویروساویرا یکی از بهترین آنتی
کنه. شما با نصب افزاری محافظت میهای مختلف باجکنه، بلکه از اون در برابر حملهرو کند نمی شما

های تونین خیال خودتون رو برای انجام کارهای بانکی مثل خرید و پرداختویروس میاین آنتی
گذاری و ویروس شامل: جلوگیری از رمز های این آنتیالکترونیکی و ارسال ایمیل راحت کنین. ویژگی

هایی که به سیستم شما وصل افزارها، امکان کنترل دستگاهگروگان گرفتن اطالعات شما توسط باج
 .فرد و پیشرفته شما از تهدیدهاهای منحصربهداشتن هویت و الگوریتمهستن، ایمن نگه

Norton Security 

 

کنه و در برابر کند نمیهای خوب و قدیمیه که سیستم شما رو ویروسنورتون یکی دیگه از آنتی
افزار باید گفت که اگه سیستم شما کنه.در مورد این نرمها خیلی خوب از کامپیوترتون دفاع میویروس

 .تونه برای شما انتخاب مناسبی باشهویروس میگیگابایت رم داره، این آنتی 2بیشتر از 
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Malwarebytes Anti-Malware 

 

به سرعت تکثیر شده و جون سیستم شما رو ها با عنوان بدافزار شناخته میشن که یه سری از ویروس
ویروس هم هست که عین فرشته نجات به داد شما بدجوری به خطر میندازن، اما یه سری آنتی

هست که نه تنها  Malwarebytes هاویروسرسن و کامپیوترتون رو نجات میدن. یکی از این آنتیمی
 .هم وجود داره Android و iOS ز جملههای مختلف اون ابرای ویندوز استفاده میشه بلکه نسخه

کنه، کدهای مخرب طوری که بدافزارها رو شناسایی و نابود میویروس کارایی خوبی داره بهاین آنتی
دیده که توسط اونا بازسازی شده رو های آسیبها و فایلکیتکنه، روترو به طور کامل حذف می

 .کنهشده جلوگیری میصفحات وب مخرب شناختهکه از دسترسی به کنه و مورد دیگه اینحذف می

Avast 

 

کنه که نده برای شما تضمین میویروس اینه که شرکت تولیدکنیه مورد جالب در مورد این آنتی
افزار نتونه به طور کامل از سیستم کنه، یعنی اگه این نرمتون حفاظت میدرصد از اطالعات 100

 .تونید از کارشناسان شرکت کمک بگیریدشما محافظت کنه، شما می
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جانبه برای سیستم شما در منتشر شد به عنوان یک محافظ همه 2018ویروس که در سال این آنتی
ها شناخته میشه و به دلیل کاربری راحتی که داره، تونسته توجه کاربران رو به سمت برابر ویروس

ها تونه تمام ویروسباالیی داره و تنها با یک بار اسکن کردن می افزار قدرتخودش جلب کنه. این نرم
 .رو حذف کنه

شده به شما داده ی خریدارینیز به همراه بسته VPN ویروس یک خط امنی آخر این آنتیدر نسخه
های آنالین خودتون رو پنهان کنین. قابل ذکره که یه محافظ تونین فعالیتمیشه که به کمک اون می

 .کنههای احتمالی محافظت میکم شما در برابر جاسوسیهم بهتون داده میشه که از وب کموب

 
ویروسی هم عامل شما توسط شرکت مایکروسافت ساخته شده پس آنتیکه سیستمبا توجه به این

 آنتی ویروس ویندوز باشه. ی با ویندوزتون داشتهتونه سازگاری خوبی این شرکت باشه میکه ساخته
و بسیاری دیگر از ها هایی از جمله حفاظت در برابر ویروسیک نوع ابزار امنیتیه که دارای ویژگی

پشتیانی  Vista و 10، 7زبان مختلف موجوده و از ویندوزهای  33افزاردر بدافزارها است. این نرم
زمینه و ویژگی خوب بارگذاری ساده و رایگان، محفاظت نامحسوس از شما در پس 3کنه و دارای می

 .روزرسانی خودکار هستبرخورداری از قابلیت به

Kaspersky 

 

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
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Kaspersky ها حتی ویروس خیلی قوی هست که از سیستم شما در برابر تمامی ویروسیک آنتی
کنه و امنیت رو برای شما در مقابل انواع تهدیدات اینترنتی ترین اونا هم محافظت میسرسخت

ر تونه به شما دقرار داده شده که می VPN افزار یه برنامهکنه. در نسخه رایگان این نرمتضمین می
 .تون کمک کنههای آنالینسازی فعالیتپنهان

استفاده کنین. این آنتی ویروس  VPN تونین ازروز می 30اما باید گفت که متأسفانه شما فقط به مدت 
سازی کنه و با های اندروید رو ایمنتونه کامپیوترهای شخصی، کامپیوترهای مک و دستگاهمی

های از زندگی خصوصی و هویت شما حمایت کنه. از قابلیتهای محرمانه، حفاظت از تصاویر و فایل
هاتون، مراقبت سایتها و وبویروس میشه به مدیریت تمامی رمزهای عبور اپلیکیشندیگه این آنتی

 .سازی برای سیستم بدون کند کردن اون اشاره کرداز کودکان در مقابل خطرات اینترنتی و امنیت

Bit Defender 

 

تون را در های سیستمویروس قوی و کاربردی هستین که بتونه امنیت دادهک آنتیاگر به دنبال ی
ویروس رو به یاد داشته باشین، چرا ها حفظ کنه این آنتیباالترین حد ممکن در برابر انواع ویروس

ادره افزار قکنه. این نرمافزاری استفاده میکه با داشتن سرعت بسیار باال به میزان کمی از منابع سخت
ها، بدافزارها و ... رو حذف ها، تروجانهای سنتی، کرمکه هر نوع تهدید الکترونیکی اعم از ویروس

 .کنه
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ESET Smart Security 

 
ویروس دنیاست، چرا که حجم بسیار کمی داره و برترین آنتی ESET گویند کهبرخی از کارشناسان می

روزرسانی اون راحت و بی دردسره. ویژگی میاد، از طرفی به افزار کناربا حداقل میزان استفاده از سخت
ی خطرات محافظت تونه از اطالعات رایانه شما در برابر همهخوبش اینه که قطعا با یک بار اسکن می

 .کنه

 & all-new Banking دارای امکان حفاظت از بانکداری و پرداخت به نام Smart Security افزارنرم
Payment Protection تونین از کارهای بانکی و پرداخت آنالین لذت ببرین. در واقع است که می

ویروس، ضد سرقت، اش ازجمله آنتیجانبهبا امنیت همه ESET هایی است کهاین فقط یکی از راه
فایروال شخصی و بسیاری دیگر برای شما فراهم کرده و هر روز از شما در حالت آنالین محافظت 

 .کنهمی

McAfee LiveSafe 

 

برای استفاده در کامپیوترهای شخصی، تبلت، اندروید و غیره مناسبه،  McAfee LiveSafe ویروسآنتی
افزار امنیتی ویروس چندمنظوره معرفی کنیم. این نرمتونیم اونو به عنوان یک آنتیطوری که میبه

 .کنههر دستگاهی ایجاد می تونه یه انتخاب خیلی خوب باشه چون باالترین میزان حفاظت رو برایمی
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های ناخواسته افزارهای جاسوسی و برنامهها، بدافزارها، باج افزارها، نرمافزار در برابر ویروساین نرم
-Wi های مفیدی مثل حفاظت ازویروس از ویژگیکنه. این آنتیمحافظت خوبی از اطالعات شما می

Fiسازی، ایمنی وب و ابزارهای بهینه PC ها، سازی رمزگذاری شده فایلرمز عبور، ذخیره، مدیریت
سازی رمزگذاری هایی که داره، ذخیرهحفاظت از سرقت هویت و غیره برخورداره که از بین همه ویژگی

کنه تا بتونن از رمز عبور هر فایل یا پوشه محافظت ترین اوناست که به کاربران کمک میشده جذاب
 .کنن

AVG 

 

های جهان شناخته شده ویروسترین آنتیترین و با سابقهعنوان یکی از قدیمیویروس به این آنتی
ها و دیگر ابزار مخرب ها، تروجانها و اطالعات شما در مقابل انواع تهدیدات، ویروسکه از داده

های ممکن برای آلوده شدن سیستم رو کنترل افزار امنیتی تمام راهکنه. همچنین این نرممحافظت می
 .کنهمی

AVG ها و تبلیغات کیتها، روتشده در برابر انواع کرمروزرسانی راحت و دیتابیس آپدیتامکان به
گیره. این های سنتی رو هم بکار میکنه. عالوه بر این روشمزاحم را با جدیدترین تکنولوژی فراهم می

 کنهاستفاده می های دیگه کمتر از حافظه رم و پردازندهافزار به نسبت آنتی ویروسنرم

 هامقایسه آنتی ویروس.
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هایی که باالتر معرفی کردیم رو از چند نظر بررسی و ویروسحاال وقتشه که بیایم یه سری از آنتی
گیرن. هدفم اینه که، این ای میتحلیل کنیم تا ببینیم چند مرده حالجن و توی این امتحان چه نمره

ای، بریم سراغ تحلیل بهتر بتونیم بررسیشون کنیم، پس اگه آمادهمقایسه رو ببرم توقالب نمودارها تا 
 :دیمافزارهای امنیتی تا حسابی زیرو روشون کنیم ... مقایسه رو در بخش های زیر ادامه میاین نرم

 محافظت در برابر ویروس در جهان واقعی

فزارها دارن. این محصوالت های زیادی برای حفاظت از سیستم در مقابل بداویژگی افزارهای امنیتینرم
باید توانایی خوبی در برقراری امنیت داشته باشن و هشدارهای اشتباه زیادی ندن تا کاربران رو 

 ها رو نسبت به هم ببینین. در واقعویروسی آنتیتونین رتبهسردرگم نکنن. در نمودار زیر می
 KasperSkyهای بیشتری پیدا . هم ویروسی اول رو به خودش اختصاص دادهدر این زمینه رتبه

 .های اشتباه کمتری به کاربر میدهکنه و هم پیاممی

 

 هاتشخیص ویروس

ها هست که باید با ویروسهایی که آلوده به ویروس هستن یکی از وظایف مهم آنتیتشخیص فایل
بینین می 2کمترین میزان خطا توسط موتورهای اسکن بررسی و تشخیص داده بشه. در نمودار شماره 

ی خیلی کمی در با فاصله Avira و Kaspersky ی اول رو داره ودر این مورد رتبه Bitdefender که
 .های بعدی قرار دارنرتبه
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 عدم نمایش هشدارهای غلط به کاربر

ویروس خوب و کاربردی باید کمترین میزان خطا در هشدارهایی که نمایش میده داشته باشه. یه آنتی
با داشتن  ESET ویروسافزاری که معرفی کردیم، آنتیزیر واضح است که در بین چند نرم در نمودار

 .کمترین میزان خطا نسبت به بقیه رتبه اول رو داره
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 میزان تاثیر بر کارایی و سرعت سیستم

کارایی باید در زمان کار با سیستم فعال باشن پس نباید روی سرعت و  هاویروسجایی که آنتیاز اون
 مشخص است که 4سیستم تاثیر نامطلوب بزارن و موجب اذیت شدن کاربر بشن. در نمودار 

 Kasperskyو MacAfee  بهترین عملکرد رو دارن و تاثیر خیلی کمی روی سیستم نمیزارن. چیزی که
 .ویروس ویندوز بدترن عملکرد رو توی این بخش دارهدر این تست جالبه اینه که آنتی

 

 حذف بدافزارها توانایی

هایی که قبال سیستم رو آلوده ویروس باید به داشتن قدرت حذف ویروسهای خوب یه آنتیاز ویژگی
از  99با نمره  Kaspersky Lab بینین که در این موردکردن، اشاره کرد که با توجه به نمودار زیر می

 .عملکرد رو دارهبدترین  90با امتیاز  ESET باالترین امتیاز رو داره و 100
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 های ناشناختهحفاظت در برابر ویروس

های ویروس با کمترین میزان تشخیص اشتباه در برابر ویروساین مقایسه نشون میده که کدوم آنتی
کنه. که در این مورد هم هم کسپرسکی بهترین جدید و ناشناخته محافظت بیشتری از سیستم می

 .امتیاز رو داره

 

 های فیشینگحملهحفاظت در برابر 

های های فیشینگ همیشه تالش برای سرقت کردن پول، نام کاربری و رمزعبور اکانتوب سایت
هایی از نوع فیشینگ رو دارن که جزء ها توانایی مقابله با ویروسویروسقربانیان دارن. برخی از آنتی

های مشکوک د اونا به سایتهای خوب اونا به حساب میاد چرا که از سیستم شما در مقابل وروویژگی
 .کارایی و قدرت باالتری دارن ESET و Kaspersky کنن. که در این مورد همحفاظت می

 حرف آخر

های کامپیوتری کنیم که هر لحظه ممکنه توسط ویروسای زندگی میدر کل باید بگم داریم تو دهه
مون آسیب نرسه م و اطالعاتکه خیلی دچار چالش نشیم و به سیستگیر بشیم، پس برای اینغافل

مون نصب کنیم. در این مقاله سعی کردم بهترین ویروس خوب روی سیستمنیاز داریم که یه آنتی
ی رضایت باالتری توسط کاربران کسب کرده بود رو بهتون معرفی و با ها رو که درجهویروسآنتی

 .تر کنمهای عزیز راحتیرانها در چند مورد مهم، انتخاب رو برای شما نتی اونمقایسه

 


