
  ۷آموسش رمش گذاری بز روی درایور ها و حافظه ی جانبی اس طزیق ویندوس

 
هی تْاًیذ بش سّی فلص هوْسی، ُاسدُای اکستشًال ّ دسایُْای سایاًَ ضخصی خْد  ۷بذّى ًیاص بَ ُیچ ًشم افضاسی ّ فقط با استفادٍ اص ّیٌذّص 

 .سهضگزاسی کٌیذ

ٍ حجن عظیوی اص اطالعات هاًٌذ فایل ُا ّ تصاّیش ضخصی تْسط فلص هوْسی ُا هٌتقل هی ضًْذ اها استفادٍ گستشدٍ اص ایي ّسیلَ ّ  اهشّص
 .اًذاصٍ کْچک آى گاُی خطش گن ضذى یا بَ سشقت سفتي سا ًیض بَ ُوشاٍ داسد

هی تْاًیذ ایي بشای جلْگیشی اص دستیابی افشاد دیگش بَ فایل ُای هْجْد دس فلص هوْسی ضوا ساُکاسی سا آهْصش هی دُین کَ بَ کوک آى 
 .ّسیلَ سا سهضگزاسی ّ ایوي کٌیذ

 .بش سّی آى ساست کلیک کٌیذ My Computer دس ابتذا فلص هوْسی خْد سا بَ سایاًَ ّصل کشدٍ ّ اص .۱
 .سا اًتخاب ًواییذ Turn On BitLocker اص هٌْیی کَ باص هیطْد گضیٌَ .۲
 .سا تیک بضًیذ ّ سهض عبْس خْد سا دس دّ ًْاس صیشیي آى ّاسد کٌیذ Use a password to unlock the drive سپس اص پٌجشٍ باص ضذٍ گضیٌَ .۳

 
دس یکی اص دسایُْای سایاًَ رخیشٍ کٌیذ تا دس  Save the recovery key to a fileدس ایي هشحلَ ضوا هی تْاًیذ پسْسد خْد سا با اًتخاب گضیٌَ  .۴

 .ْاًیذ سهض سا باصیابی کٌیذصْست فشاهْش کشدى آى بت



 
 .سا بشای ضشّع عولیات سهضگزاسی اًتخاب کٌیذ Start Encryptionکلیک کشدٍ ّ دس هشحلَ بعذ  Next بش سّی گضیٌَ .۵

 
اص بیي  تْجَ داضتَ باضیذ کَ کاس کشدى با فلص هوْسی، خاسج کشدى آى اص سایاًَ یا بستي پٌجشٍ دس ٌُگام عولیات سهضگزاسی باعث سْختي ّ .۶

 .سا اًتخاب کٌیذ Close سفتي اطالعات حافظَ جاًبی ضوا هی ضْد، بٌابشایي تا پایاى کاس صبش کشدٍ ّ سپس گضیٌَ



 

 :ل کٌیذضوا دس ُش صهاًی هی تْاًیذ سهض سا اص سّی فلص هوْسی خْد بشداضتَ ّ آى سا بَ حالت اّلیَ باصگشداًیذ. بشای ایٌکاس هشاحل صیش سا دًبا
 .کلیک کٌیذ BitLocker Drive Encryption پٌل سفتَ ّ سّی گضیٌَ بَ کٌتشل .۱

 
 .سا اًتخاب ًواییذ Decrypt Drive کلیک کشدٍ ّ Turn Off BitLocker دس هشحلَ بعذ اص پٌجشٍ باص ضذٍ بش سّی .۲



 
 .ًیض استفادٍ کٌیذگفتٌی است کَ اص ایي سّش هی تْاًیذ بشای سهضگزاسی بش سّی حافظَ ُای جاًبی ّ دسایُْای سایاًَ 

 
 

ٌبَ بیست ّ یکن بِوي   تْسط سیذ سّح هللا ساداتی 2931اسسال دس تاسيخ دّض

 


