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ٍ اتشارُای پیطزفتَ ٍ تز  ای تزای قفل اهزّس ّ تٌظین گذرّاژ َ تجاری تْدٍ ّ  افشار تسیاری اس ایي ًزمُا ّجْد دارد.  افشار ُا در تاسار ًزم پْضَ گذاری  ُا الثت
« تاتٌاک»تَ گشارش !ُای ضوا را تَ آساًی قفل کٌذ تْاًذ پْضَ ّ تذّى ًیاس تَ ًصة است کَ هی Portable افشار تزخی ًیش رایگاى؛ اها کوتز ًزم

ُا ّ  افشار رایگاى رهشگذاری فایل تزیي ًزم تز  را  TrueCrypt افشار ُا در سیستن سخي گفتین ّ ًزم ُا ّ پْضَ پیص اس ایي درتارٍ رهشگذاری فایل
  .ُا هعزفی کزدین تزیي آى پیطزفتَ

 
ُا را ًگِذاری کٌٌذ. در ایي گًَْ هْاقع ًیاس  ُای خْد آى رّی پْضَ کارتزاى ًیاس تَ آى دارًذ کَ تَ سادگی ّ تٌِا تا قزار دادى یک گذرّاژٍ   اها گاٍ

  .تْاى ایي کار را اًجام داد هی افشار سادٍ  گذاری ًیست ّ تا استفادٍ اس یک ًزم پیطزفتَ رهشُای  چٌذاًی تَ تزًاهَ
 

خْاُین ضوا را تا آى آضٌا ساسین، یک تفاّت اساسی تا  ای کَ اکٌْى هی ُای تسیاری تزای ایي هٌظْر در تاسار ّجْد دارد، ّلی تزًاهَ الثتَ تزًاهَ
َ ایي ًزم َ ضوي رایگاى تْدى،  ّ آى  ُا دارد افشار ُو  Anvide Lockافشار  ًیش ُست ّ ًیاس تَ ُیچ گًَْ فزایٌذ ًصثی ًذارد. ًام ایي ًزم Portableایٌک

Folder است: 

 

افشار را اجزا کٌیذ. ّاسط کارتزی  ًزم exeحجن ایي فایل تسیار اًذک تْدٍ ّ تٌِا کافی است، پس اس داًلْد آى ّ خارج کزدى اس حالت فطزدٍ فایل 
ُای  افشار ًیش تسیار سادٍ است کَ کارتزی آى را تذّى ُیچ پیچیذگی خاصی ساختَ. ًْار اتشار اصلی در تاالی صفحَ ّ فِزست پْضَ ًزم

 رهشگذاری ضذٍ در پاییي:



 

کلیک کٌیذ ّ اس پٌجزٍ ای کَ تاس  دکوَ + تز   ای کَ قصذ رهشگذاری آى را داریذ، تزگشیٌیذ. تزای ایي کار در ًْار اتشار تایذ پْضَ تزای آغاس کار ًخست 
 ْرد ًظز خْد را دًثال ّ آى را تزگشیٌیذ.ضْد، هسیز پْضَ ه هی

 

َ آًِا را Protectتا دکوَ  َ در ًْار اتشار هطخص است، ُو جذاگاًَ آًِا   ُا،  تا اًتخاب ُز کذام اس پْضَ  یکجا تا یک رهش پٌِاى یا  کَ تا آیکْى قفل تست
 کٌیذ: گذاری ّ هخفی  را رهش



 

ّ ّارد کزدى رهش تعزیف   کَ تا آیکْى یک قفل تستَ هطخص است Unprotect تز دکوَ ُا اس حالت هخفی تا کلیک  پْضَ ُوچٌیي تزای تیزّى آّردى 
 .ُا را تَ حالت ًخست تاسگزداًیذ پْضَ تْاًیذ  ضذٍ، هی

 
ُای هخفی ضوا را پیذا کٌذ. در  تْاًذ تا استفادٍ اس آى ُوَ پْضَ هیایٌجاست، چٌاًچَ ضخصی ایي تزًاهَ را در سیستن ضوا تثیٌذ،   اها ًکتَ

  .کٌذ ُای ضوا استفادٍ هی تزای هحافظت اس خْد ّ پْضَ Master Password ًتیجَ ایي اتشار اس یک گذرّاژٍ اصلی یا
 

ٍ اصلی، تز ت، کلیک کٌیذ ّ پس اس ّارد ضذى تَ پٌجزٍ تٌظیوات کَ تا آیکْى یک آچار در ًْار اتشار هطخص اس Options دکوَ  تزای تٌظین یک گذرّاژ
 :تْاًیذ گذرّاژٍ هْرد ًظز را تزای ّرّد تَ تزًاهَ تعییي کٌیذ ضْیذ. در ایٌجا هی Security تزًاهَ ّارد تة

 

 Appearanceس جولَ در تة آًِا عولکزد تزًاهَ را تٌظین کٌیذ؛ ا  تْاًیذ تا ُای دیگزی ًیش ّجْد دارد کَ هی ُوچٌیي در پٌجزٍ تٌظیوات گشیٌَ
 فزض تزًاهَ استفادٍ کٌیذ: افشار کزدٍ یا آًکَ اس سَ تن پیص تْاًیذ اقذام تَ تغییز ضوای کلی ّاسط کارتزی ًزم هی



 

افظت اس ای سادٍ ّ تسیار کارتزدی تزای هح تزًاهَ ُا ًیست،  ای تزای هحافظت اس پْضَ افشار پیطزفتَ ّ پیچیذٍ ًزم Anvide Folder Lockُزچٌذ 
 تَ تاال قاتل استفادٍ است. XPُای ّیٌذّس اس  رّی ُوَ ًسخَ اطالعات ضخصی ضواست. ایي ًزم افشار 

 داًلْد ًزم افشار تا لیٌک هستقین
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