ايي سٍصّبً ،ـؼتي پـت كبهپيَتش  ،ثذٍى تفكش

اػتفبدُ سهضگـبيي ( ٍ )decryptپغ اص اػتفبدُ

دسثبسُ هؼبئل حشين خلَكي دؿَاس اػت ،دس

دٍثبسُ سهضًگبسي هي ؿًَذ  .ثذيي هعٌي كِ ًيبصي

ًتيجِ ،يكي اص اهكبًبت ٍيٌذٍص ً XPگبسؽ

ثِ ٍاسد كشدى كلوِ ّبي عجَس ٍيظُ ثشاي دػتيبثي

 Professionalسهض ًگبسي فبيل  ،ثشاي دٍس كشدى

فبيلْبي هحبفػت ؿذُ خَد ًخَاّيذ داؿت ٍ ،ديگش

فبيل اص چـن ًبهحشهبى،هحجَة ؿذُ اػت  ( .ايي

( )decryptػَْي فبيلْب

خلَكيت دس ٍيٌذٍص

رهسًگاري )(Encryption
فايل در ٍيٌذٍز XP

ً xpگبسؽ ٍ Homeجَد

ًذاسد  ) .ثب آى كِ سهضًگبسي فبيلْبي هْن يب حؼبع،
ؿوب سا دسثشاثش ثؼيبسي اص تْذيذّبي ايٌتشًتي حفع

سهضًگبسي كل پَؿِ ّب سا اًتخبة كٌيذ ،اهب اص لحبظ

ًخَاّذ كشد ،دس پبسُ اي اص هَقعيتْب هي تَاًذ

كلي ،سهضًگبسي پَؿِ ّب ثْتش اػت  .ثشاي آػبًتش

ػَدهٌذ ثبؿذ  .ثِ ٍيظُ ثشاي كؼبًي ثباسصؽ اػت

كشدى اداسُ سهضًگبسي دادُ ّب ،ثْتش اػت يك يب

كِ اص كبهپيَتشّبيي ثْشُ هي گيشًذ كِ خطش

چٌذ پَؽُ ٍيظُ سا ثشاي سهضًگبسي هـخق كٌيذ ٍ

گوـذى يب دصديذُ ؿذى آًْب ثبالػت ٍ ،هي تَاًذ ثِ

ػپغ ّنُ فبيلْبي حؼبع خَد سا دس داخل آًْب

ؿوب كوك كٌذ كِ دس ػيؼتوْبي اؿتشاكي،

قشاس دّيذ  ( .ثشاي سهض ًگبسي فبيل الصم اػت كِ

فبيلْبي ؿخلي خَد سا هحشهبًِ ًگِ داسيذ.

اكغ پي تب جبي هوكي آػبى ثبؿذ ،طَسي طشاحي
ؿذُ اػت كِ كبهالً پـت كحٌِ عول كٌذ  .فبيلْبي
سهضًگبسي ؿذُ ثب حؼبة كبسثشي ؿوب سثط پيذا هي

حراست فٌاٍري اطالعات داًطگاُ

ًخَاّيذ ثَد.
هي تَاًيذ سهضًگبسي فبيلْب ثِ طَس اًفشادي يب

ثشاي ايي كِ خلَكيت سهضًگبسي فبيل ٍيٌذٍص

تٌظين كٌٌذُ :

ًگشاى سهضگـبيي

كٌٌذ ،دس ًتيجٍِ ،قتي ٍاسد حؼبة خَد ؿَيذ،
فبيلْبي سهضًگبسي ؿذُ ثِ طَس خَدكبس پيؾ اص

ديؼك ػخت ؿوب ثب فشهت ػيؼتن فبيل

NTFS

فشهت ؿذُ ثبؿذ ) .
رمزًگاري ٍ رهسگطايي دادُ ّا

يك فبيل يب پَؿِ سا اًتخبة كٌيذ كِ هي خَاّيذ
سهضًگبسي ؿَد  .ػپغ ،سٍي آى كليك ساػت كٌيذ
 properties ،سا اًتخبة كٌيذ  ،سٍي دكوِ

 Advancedكليك كٌيذ  ،يك عالهت تيك دس

هي كٌذ ٍ هوكي اػت ػيؼتن سا ثِ ٌّگبم

ًوي تَاًذ سهض ًگبسي سا اص فبيلْبي كبسثشدي ديگش

هشثع كٌبس عجبست صيش قشاس دّيذ :

سهضًگبسي فبيلْب ،هقذاسي آّؼتِ كٌذ ،اهب ايي اثش

حزف كٌذ (چٌذ اػتثٌب ثش ايي قبعذُ دس هحيط ّبي

ًجبيذ ثؼيبس قبثل هالحغِ ثب ؿذ هگش ايي كِ ػيؼتن

اداسي ٍجَد داسد )
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ٍ ػپغ سٍي  OKكليك كٌيذ.
اگش يك پَؿِ سا سهضًگبسي هي كٌيذ كِ حبٍي دادُ
ّبػت ،اص ؿوب دسخَاػت خَاّذ ؿذ كِ هـخق
كٌيذ كِ آيب هي خَاّيذ فقط فبيلْبي هَجَد دس آى
سا سهضًگبسي كٌيذ يب فبيلْب ٍ ّنُ پَؿِ ّبي فشعي
داخل آى سا؟ ّش گضيٌِ اي سا كِ اًتخبة كٌيذ ،اگش
فبيل يب حٍؽُ جذيذي ثؼبصيذ يب دس داخل پَؽُ
سهضًگبسي ؿذُ قشاس دّيذ ،ثِ طَس خَدكبس
سهضًگبسي خَاّذ ؿذ.
صهبى الصم ثشاي اجشاي سهضًگبسي ثِ اًذاصُ فبيل يب
پَؿِّ ٍ ،وچٌيي ثِ ػشعت ػيؼتن ؿوب ثؼتگي
خَاّذ داؿت ٍ هي تَاًذ اص چٌذ ثبًيِ تب چٌذ دقيقِ

ؿوب خيلي قذيوي ثبؿذ.

ٍقتي فبيلْب سا دس ٍيًذٍص اكغ پي سهضًگبسي هي

ٍقتي فبيل يب پَؿِ اي سهضًگبسي ؿذُ ثبؿذ ،اگش آى

كٌيذ ،چٌذ ًكتِ سا ثِ خبطش ثؼپبسيذ  .حؼبة

سا دس  Windows Explorerيب My Computer

كبسثشي ؿوب الصم اػت كِ يك كلنُ عجَس هطوئي

فْشػت كٌيذ ثِ سًگ ػجض غبّش خَاّذ ؿذ ٍ ،ثب آى

داؿتِ ثبؿذٍ .قتي كبسثش دسػت ٍاسد حؼبة خَد

كِ كبسثشاى غيشهجبص قبدس خَاٌّذ ثَد كِ فْشػت

ؿَدّ ،نُ دادُ ّبي سهضًگبسي ؿذُ ثِ طَس خَدكبس

فبيلْبي ٍاقع دس پَؽُ سهضًگبسي ؿذُ سا توبؿب

ثِ ٌّگبم ًيبص سهضگـبيي هي ؿًَذ ،دس ًتيجِ،

كٌٌذّ ،ش تالؿي ثشاي ثبص كشدى آًْب ثب پيبم

دٍى كلنُ عثَر ،حفاظتي
استفادُ از يك حساب ب

 Access Deniedهَاجِ خَاّذ ؿذ.

تِ ٍجَد ًوي آٍرد .ثِ طَس هـبثِ ،اػتفبدُ اص يك

اگش تلوين ثگيشيذ كِ يك فبيل يب پَؿِ خبف،

كلنُ عجَس ػبدُ كِ ثِ ساحتي هي تَاى آى سا

ديگش سهضًگبسي ًـَد ،عوليبت ثبال سا تكشاس كٌيذ،

حذع صد احتوبل ٍسٍد اؿخبف غيشهجبص ثِ حؼبة

اهب ايي ثبس ،هشثع كٌبس عجبست صيش سا ثذٍى تيك

ؿوب سا افضايؾ هي دّذ .اص ايي سٍ ،اص يك كلنُ

كٌيذ:

عجَس هطوئي  ،دػت كن داساي ّـت كبساكتش

ثبؿذ – دس كَستي كِ تعذاد دادُ ُ ا ثؼيبس صيبد
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ثبؿذ (هثالً  500هگبثبيت يب ثيـتش ) هوكي اػت يك

ثِ طَس كلي  ،فقط كؼي كِ دس اكل دادُ ّب سا

ػبعت يب ثيـتش ًيض طَل ثكـذ  .ثِ يبد ثؼپبسيذ كِ

سهضًگبسي كشدُ اػت هي تَاًذ آى سا سهضگـبيي

فعبل كشدى سهضًگبسي هقذاسي كبس ثِ ػيؼتن اضبفِ

كٌذ حتي هذيش كبهپيَتش )ّ (administratorن

هخلَط اص حشٍف كَچك ٍ ثضسگ ،ثِ ّوشاُ دػت
كن يك عذد ثْشُ ثگيشيذ.
پيـتش گفتين كِ اگش فبيلي سا ثِ يك پَؽُ
سهضًگبسي ؿذُ اضبفِ كٌيذ ثِ طَس خَدكبس

سهضًگبسي هي ؿَدّ ٍ ،وچٌيي هْن اػت كِ ثِ

ًاهوكي خَاّذ ضذ ٍ .قتي اص ػيؼتن خَد ثِ طَس

خبطش ثؼپبسيذ كِ عكغ ايي عول ًيض كبدق اػت .

كبهل پـتيجبى گيشي هي كٌيذ ،حتوبً ًشم افضاس

اگش فبيلي سا ثِ خبسج اص يك پَؽُ سهضًگبسي ؿذُ

پـتيجبى گيشي سا طَسي تٌػين كٌيذ كِ اطالعبت

دّيذ ،سهضًگبسي خَد سا اص دػت خَاّذ
اًتقبل ة

حؼبة كبسثشي ؿوب سا ثِ ّوشاُ دادُ ّب رخيشُ كٌذ.

داد.

سراًجام ،هَقع استفادُ از رهسًگاري رٍي ديسكْاي

ًكاتي هْن در رهسًگاري
ًػش ثِ ايي كِ دس سهضگـبيي دادُ ّب الصم اػت كِ
كبسثش دسػت ٍاسد حؼبة كبسثشي خَد دس كبهپيَتش
ؿَد ،اػتفبدُ اص خلَكيت سهضًگبسي فبيل ٍيٌذٍص
اكغ پي ؿوب سا هلضم هي كٌذ كِ ٌّگبم پـتيجبى
اصگشداًي ) (restoreدادُ ّب يب
گيشي ) ٍ (backupة
ًلت مجذد ٍيٌذٍص اقذاهبت احتيبطي ٍيطُ اي سا ثِ
اجشا دس آٍسيذ  .تٌاترايي ،اگر تر رٍي ديسك سخت
خَد فايل يا پَشُ رهسًگاري ضذُ اي داريذ كِ هي
خَاّيذ از آًْا ًسخُ پطتيثاى تْيِ كٌيذ ،پيص از ايي
كار ،رهسًگاري آًْا را غيرفعال كٌيذ  ،چَى ّر چيسي
كِ اطالعات حساب كارتري را پاك كٌذ هاًٌذ فرهت
هجذد ديسك سخت يا ًصة هجذد ٍيٌذٍز اطالعات
حساب ضوا را پاك خَاّذ كرد ٍ رهسگطايي از دادُ ّا

سخت خارج ضذًي يا پَرتاتل دقت ٍيژُ اي داضتِ
تاضيذ ،چَى دادُ ّاي رهسًگاري ضذُ رٍي يك
ديسك سخت پَرتاتل در صَرتي كِ تِ سيستوي ديگر

ٍصل ضَد قاتل دستياتي ًخَاّذ تَد ّ( .وچٌيي ًوي
تَاًيذ اص خلَكيت سهضًگبسي ٍيٌذٍص اكغ پي ثش
سٍي ػي دي ّب يب دسايَ ّبي فلؾ

 USBثْشُ

ثگيشيذ چَى آًْب ثب  NTFSفشهت ًوي ؿًَذ )

