
Microsoft  Defender: o antivirus de Windows
o teu servizo

Microsoft  Defender  ou  Windows Defender,  como case  todos  o  coñecemos,  é  o

conxunto de ferramentas de protección do sistema operativo Windows. Con todo,

non é só un antivirus, xa que dispón de varias ferramentas coas que analizar e

protexer o teu sistema. Se es usuario deste sistema, queda e descobre todo o que

pode ofrecerche en materia de  ciberseguridad.

Se es usuario de Windows 10 e estás cansado de buscar en centos de webs un antivirus

gratuíto co que defenderche e protexer o teu equipo, tes a resposta diante de ti. Ao longo

dos anos,  este software sufriu importantes cambios e melloras que, a día de hoxe,

convertérono nun antivirus moi competente. Con todo, non se trata só dun antivirus co

que analizar e detectar ameazas, xa que nas súas últimas versións incorporou un bo

número de funcionalidades e ferramentas adicionais coas que poñer  a punto os teus

defensas.

Tanto se xa coñecías Microsoft Defender coma se non, atoparás neste artigo o paso a

paso co que configuralo e coñecer todas as súas funcións. Lembra que, ante calquera

dúbida ou problema co teu  ciberseguridad, podes chamar ao 017, a Liña de Axuda en

Ciberseguridad de  INCIBE, totalmente gratuíta e confidencial. 

Como funciona Microsoft Defender?

Desde o primeiro momento en que instalamos o sistema operativo de Windows no noso

equipo e configurámolo, Windows Defender actívase e comeza a funcionar. Podemos velo

se facemos  clic na barra de tarefas da esquina inferior dereita.



Podemos acceder ao menú facendo  clic sobre a devandito icona ou desde o menú de

Inicio > Configuración > Seguridade de Windows:



Na xanela que se abrirá poderemos observar todas as funcionalidades que nos ofrece 

como ferramenta de protección e que van máis aló da análise e detección de virus e  

malware (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/05/06/principales-tipos-de-virus-y-

como-protegernos-frente-ellos).

Que funcións ten?

Unha vez entremos ao panel de “Seguridade de Windows”, o primeiro que veremos serán 

distintas “Áreas de protección”. Imos ir vendo as diferentes ferramentas e funcións que 

nos proporciona cada unha delas:

Protección contra virus e ameazas.

Dentro desta sección atopamos diferentes funcións de protección contra ameazas para o 

noso dispositivo.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/05/06/principales-tipos-de-virus-y-como-protegernos-frente-ellos
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• Ameazas actuais. Aquí poderemos executar unha análise do sistema para detectar e

eliminar posibles virus ou arquivos corruptos ou  maliciosos. 

As opcións do exame poden ser configuradas para modificar o alcance e a profundidade

desta  análise,  co  fin  de  ignorar  determinados arquivos ou programas que poidan ser

identificados como ameazas, pero que permitamos que se executen no dispositivo. 



Finalmente, dispoñemos dun historial de protección para consultar as recomendacións e

accións de protección máis recentes do noso sistema.

• Configuración  de  antivirus  e  protección  contra  ameazas.  Aquí  poderemos

configurar ao noso gusto varios aspectos do noso antivirus, aínda que convén ter todas as

opcións en modo activado. 

Entre as súas opcións destacadas están a activación dunha protección permanente sobre

o  noso  sistema  en  busca  de  ameazas,  a  administración  e  protección  do  acceso  a

determinados cartafoles e configuracións por terceiros, e o envío de notificacións para

alertarnos sobre diversos eventos de seguridade.

• Actualizacións  de  protección  contra  virus  e  ameazas.  Serven  para  buscar

actualizacións do software.

• Protección contra ransomware.  Permítenos configurar a nube de  OneDrive para

subir  copias de seguridade e sincronizar  arquivos do noso sistema coas que evitar  a

perda de información en caso de  ciberataque por este tipo de malware coñecido como

ransomware.



Protección de contas

Desde este apartado poderemos xestionar a nosa conta de Microsoft, así como engadir

opcións de seguridade á hora de autenticarnos.



Firewall e protección de rede

Nesta opción atopamos as distintas redes dispoñibles no noso equipo e as opcións de

configuración  para  permitir  que  determinadas  aplicacións  teñan  acceso  a  Internet  e

poidan  conectarse  á  Rede  (por  exemplo,  para  que  o  noso  antivirus  sincronícese  co

servidor e actualícese ou para evitar que unha  app sospeitosa intercambie información

cun  terceiro),  configurar  notificacións  de  alertas  e  avisos  e  para  acceder  a  unha

configuración avanzada coa que definir regras de entrada e saída. Con todo, isto último é,

como o seu propio nome indica, un paso máis avanzado.

Control de aplicacións e exploradores

Permite analizar en tempo real as aplicacións e o software que descargamos e tentamos

instalar. Funciona como un filtro de seguridade nos nosos navegadores  Edge e Microsoft

Store.  O  recomendable  é  manter  todas  as  opcións  en  activado,  xa  que,  se  as

desactivamos, poida que o noso dispositivo quede vulnerable #ante as ameazas.



Seguridade do dispositivo

Esta opción permite configurar unha protección para elementos físicos do noso equipo,

como pode ser a memoria RAM contra virus e  malware. Esta función  illa devanditos

compoñentes, como o procesador e a memoria RAM do noso equipo, para evitar

que o código  malicioso chegue a estes compoñentes fundamentais para o correcto

funcionamento do noso dispositivo.

En “Detalles de illamento do núcleo” poderemos activar esta opción.



Rendemento e estado do dispositivo

Nesta xanela atoparemos dúas opcións. Por unha banda, un informe de mantemento que

nos informará sobre posibles problemas relacionados co almacenamento, as aplicacións e

o servizo “Hora de Windows” (servizo que permite sincronizar a data e hora de todos os

equipos que se executan baixo o mesmo dominio  AD  DS ou Active  Directory  Domain

Servides, fundamental para o correcto funcionamento de moitos servizos de Windows e

outras aplicacións).

Doutra  banda,  a  opción  “Comezo de cero”  permitiranos  deixar  o  sistema nun estado

“case” de fábrica, mantendo arquivos persoais e algunhas opcións de configuración, aínda

que se  desinstalarán algunhas aplicacións.



Opcións de familia

Dentro poderemos levar a cabo distintas modificacións relacionadas co control  parental

(https://www.is4k.es/blog/supervision-tecnica-para-impulsar-la-autonomia-de-los-menores)

do sistema. Ademais, permitiranos analizar o estado de seguridade doutros dispositivos

vinculados.

Por que é importante coñecer estas opcións?

A seguridade dos nosos equipos é algo fundamental e debe ser unha prioridade

para calquera usuario.  Hoxe en día,  coa necesidade dunha conexión a Internet,  as

ameazas para nosa  ciberseguridad son algo presente en todo momento. Poida que non o

notemos a priori, pero se non facemos algo pode chegar o día no que nos arrepintamos

de non protexernos adecuadamente. 
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No mercado existen unha gran variedade de antivirus (https://www.osi.es/es/herramientas-

gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=115),  tanto  gratuítos  como  de  pago,  que  se

anuncian  como  a  solución  definitiva  ante  calquera  tipo  de  ameaza.  Pero,  como  xa

sabemos, os riscos e ameazas van evolucionando; por iso, é importante que sexamos

proactivos e accedamos ás opcións do noso antivirus para mantelo actualizado e adaptalo

ás devanditas ameazas. 

Poida  que  sexamos  membros  dunha  familia  numerosa  e  interésenos  ter  todos  os

dispositivos monitorados e protexidos, ou que nos preocupe por encima de todo a perda

de información, polo que as opcións de copias de seguridade sexan o noso obxectivo. En

calquera caso, é importante coñecer as armas coas que contamos para combater aos

ciberdelincuentes, e empezar polo noso antivirus sempre é a mellor elección.

Lembra que, aínda que existe unha ampla oferta, os antivirus seguen sendo un tipo de

software defensivo,  cuxas funcionalidades son moi  similares entre si.  Se tes dúbidas,

lembra que na web da  OSI, canle especializada en cidadáns de  INCIBE, dispós dun

amplo catálogo de recursos (https://www.osi.es/es/campanas) cos que ampliar os

teus coñecementos.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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