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 را دانلود کنیم؟ 11ارها، ویندوز چطور در عین جلوگیری از بدافز
 را دانلود کرد؟ 11چرا باید ویندوز 

کنند و اینکه این شرکت از آن به آخرین ویندوزی است که منتشر می 10کرد ویندوز در حالی که مایکروسافت ادعا می

خود  11از ویندوز ژوئن سال جاری  24هایی از آن را بیرون دهد، مایکروسافت در تاریخ بعد فقط قرار است آپدیت

عامل در این ترین آپدیت سیستماست، اما هنوز هم بزرگ 10از اساس همان ویندوز  11پرده برداشت. گرچه ویندوز 

های جدید و چندین اصالحات و تغییرات بزرگ رابط کاربری شاهد قابلیت 11آید. در ویندوز شش سال به حساب می

ای از مردم در تالشند به صورت عمومی موجود شد اما توده 2021ر سال در اکتب 11هستیم. به طور رسمی، ویندوز 

عامل را نصب کنند. چنین مشتاقانی در سر دارند این سیستم جدید را برای زودتر از موعد انتشار آن، این سیستم

اربران خود در ابداعاتی که در آن بکار رفته سریعاً امتحان کنند و در این میان برخی هم دوست دارند زودتر به ک

افزار هم که خوب برای اجرای تست سازگارپذیری دهندگان نرمعامل خبر دهند. توسعههای این سیستمخصوص قابلیت

زودتر آشنا شوند. گرچه مایکروسافت  OS با محصوالت خود و رفع مسائل آن پیش از روز انتشار نیاز دارند با این

ترین حالت ممکن ساخته است اما هنوز هم بسیاری اش به سادهایت رسمیرا از وبس 11پروسه دانلود و نصب ویندوز 

مجرمان  کنند که خوب اغلب حاوی یک سری محتواهای مخصوصافزار بازدید میسایر منابع را برای دانلود این نرم

 .هستند سایبری

 

 دهند؟کنند فریب میرا دانلود می 11چطور اسکمرها افرادی را که ویندوز 

اجرا به نام زنیم: فایلی قابلباشد. مثال میترین روش برای فریب، دادن چیزی بیش از آنچه نیاز است میآسان

86307_windows 11  86307چیزی به نام_windows 11  را ساخت. این در حقیقت با فایلی که سایزش به

 DDL ی این فضا شامل یک فایلرسید. در حقیقت، قسمت عمدهگیگ بود قطعاً معقول به نظر می 1.75بزرگی 

 .ربط و بالاستفاده استشود که خود حاوی کلی اطالعات بیمی

  

گری که شبیه به یک ویزارد نصب ویندوز معمولی کند؛ نصبرا شروع می اجرا نصب و حاال باز کردن یک فایل قابل

گر اجرای جالب دیگر است. دومین فایل قابل اجرا نیز یک نصبهای قابلاش دانلود و اجرای فایلاست. هدف اصلی

http://www.softyab.com/
https://softyab.com/global-cyber-damages/
https://softyab.com/global-cyber-damages/
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دانلود منیجر برای خوانند( که آن را است و تازه حتی تعهدنامه مجوز هم دارد )که معدود افرادی آن را می

86307_windows 11 کند. اگر افزارهای اسپانسر شده را هم نصب میگوین همچنین یک سری نرمنامند و میمی

 .های آلوده روی دستگاه شما نصب خواهد شدنامه پذیرفته شود، انواعی از برنامهتوافق

  

کردند استفاده می 11های مشابه ویندوز از پیش سابقه شکست صدها اقدام آلوده را که از نقشه کسپرسکی محصوالت

هاست. آن شود که کارشان دانلود و اجرای سایر برنامهداشته است. بخش بزرگی از بدافزار شامل دانلودرها می

ها را ضرر گرفته که راهکارهای ما آنافزارهای نسبتاً بیاز آگهی -توانند طیف وسیعی داشته باشندهای دیگر میبرنامه

ها و سایر چیزهای شرور گرهای پسورد، اکسپلویتعیار، سرقتهای تمامدانند تا تروجانها میجزو غیر ویروسی

 .دیگر

 

 راهکارهای امنیتی

به  11را فقط از منابع رسمی دانلود کنید )مایکروسافت هم همین توصیه را برای شما دارد(. تاکنون ویندوز  11ویندوز 

نام موجود است؛ این بدان معناست که باید ثبت Windows Insider کنندگان در برنامهطور رسمی فقط برای شرکت

نصب شده باشد. برای آپگرید کردن  10به دستگاهی نیاز خواهید داشت که از پیش روی آن ویندوز کنید. همچنین 

 Windows کلیک کرده و بعد Update & Security به تنظیمات رفته، روی 11به ویندوز  10کامپیوتر ویندوز 

Insider Program را انتخاب کرده و برای دریافت آپدیت Dev Channel  کنیم این کنید. ما توصیه نمیرا فعالسازی

ها شاید چنان ثابت و پایدار نباشند. همچنین توصیه ساختآپدیت را روی کامپیوتر اصلی خود اجرا کنید؛ زیرا پیش

 اطمینانی استفاده کنید و هرگز آن را غیرفعال نکنید تا مجرمان سایبری نتوانند از طریقکنیم از راهکار امنیتی قابلمی

 .ستند به کامپیوتر شما دسترسی پیدا کنندتایم آماده نیهای که هنوز برای پرایمهای سیستمپذیرییا آسیب مهندسی اجتماعی

  

  kasperskyمنبع

 .تماس بگیرید 09224971053 خود با این شماره آنتی ویروس مناسب انتخاب جهت

http://www.softyab.com/
https://softyab.com/product-category/kaspersky/
https://softyab.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-g-data/
https://www.kaspersky.com/blog/fake-windows-11-installers/40718/
https://softyab.com/product-category/security/antivirus/
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 .خودتان به اشتراک بگذارید اجتماعی مارو در شبکه های

 

http://www.softyab.com/
https://www.instagram.com/softyab

