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 ران  مجله نت 

 نوشین خنجری نویسنده:  
 

طریقه رمزگذاری و تغییر  
10رمز در ویندوز   

نداره    دوست  آدم  که  هست  وقتا  خیلی 
دسترسی  شخصیش  اطالعات  به  کسی 
داشته باشه، مثل اطالعاتی که در سیستم 
اطالعات   این  از  چطور  دارین.  شرکت 

خوام با  محافظت کنین؟ در این بخش می
طریقه رمزگذاری و تغییر  چند حرکت ساده  

 .رو بهتون یاد بدم 10رمز در ویندوز 

https://netran.net/mag/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-10/
https://netran.net/mag/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-10/
https://netran.net/mag/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-10/
https://netran.net/mag/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-10/
https://netran.net/mag/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-10/
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 بذاریم؟ چطور روی ویندوز رمز 
هایی که در کامپیوترتون  ها و پوشهو همچنین محافظت از فایل افزایش امنیت کامپیوتر ترین راه برای  ساده

با    رو طریقه رمزگذاری و تغییر رمز در ویندوزخوام با دو روش، هاست. امروز میدارین، گذاشتن رمز روی اون
 !!!ین؟ پس بریم برای یادگیریهم انجام بدیم. کامپیوترتون که روشنه؟ سر کوک هم که هست

 Windows Settings  رمز گذاری و تغییر رمز از طریق

 
 ورود به تنظیمات ویندوز  -1تصویر 

 .خب اولین کار اینه که از منوی سیستم، وارد بخش تنظیمات بشین

https://netran.net/mag/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85/
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 10اکانت ستینگ ویندوز  -2تصویر 

صفحه تنظیمات،  روی  کلیک  تصویر   Windows Setting یبا  می  2مطابق  باز  رویبراتون  باید  االن   شه. 
Accounts کلیک کنین. 



10طریقه رمزگذاری و تغییر رمز در ویندوز   
 

 

4 

 

 
 تنظیمات ورودی  -3تصویر  

 .رو انتخاب کنین sign-in-option ، بعد از وارد شدن به این بخش، از منوی سمت چپ3مطابق تصویر 
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 انتخاب رمز برای ویندوز -4تصویر 

تصویر   به  شبیه  محیطی  دیدن  روی   4با  بزنین Password باید  داره  کلید  به  شبیه  لوگویی   .که 
کلیک کنیم تا ویندوز  Add که ما قبال برای ویندوز خود رمزی انتخاب نکرده بودیم، االن باید رویبه دلیل این

 .امکان ایجاد رمز جدید رو بهمون بده
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 اشتن رمز برای ویندوز گذ  –  5تصور 

باید  New Passwordشه، در کادر جلوی  بینین، در صفحه جدیدی که باز میمی   5طبق چیزی که در تصویر  
می که  اینرمزی  رو  باشه  ویندوز  روی  بر  کنینخواین  تایپ   .جا 

یعنی  پایینی  کادر  کنین Confirm New Password در  تکرار  دوباره  رو  باال  رمز   .همون 
تون باشه  تونین یک یادآور برای رمز خود بنویسین، ولی حواسبه دلخواه می Password Hint آخر  داخل کادر 

 .در این بخش به هیچ عنوان رمزتون رو ننویسین 
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 ذخیره رمز ورود  -6تصویر 

ز  تونین مرحله رمزگذاری رو تکمیل کنین. از االن به بعد سیستم شما رممی Finish یدر آخر با کلیک روی دکمه
 .ورود داره

 10تغییر رمز در ویندوز 
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 10تغییر رمز ویندوز   -7تصویر 

بار چون برسین، با این تفاوت که این  4برای تغییر رمز هم مراحل به همین صورت باید طی بشه تا به تصویر 
هستش  7تصویر کنین شبیه به بنابراین، چیزی که مشاهده می .تون باید اون رو تغییر بدینرمز داره سیستم

 .کلیک کنین Change و باید روی
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 تغییر دادن رمز ورود -8تصویر 

که تصویری شبیه به  کلیک کنین. بعد از این Next ، رمز ورود به ویندوز رو وارد کنین و روی8مطابق تصویر  
 .ن رو بزنی Finish تونین رمز جدید رو وارد کنین و در نهایت براتون نمایش داده شد، می 5تصویر 

 User Management  رمز گذاری و تغییر رمز از طریق

 .شه های تحت ویندوز به همین صورت انجام میاین روش گذاشتن رمز روی ویندوز در تمام سیستم عامل
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بخش از  باید  ابتدا  کنین Run کلمه Start در  جستجو   .رو 
 .زمان فشار بدین تا این صفحه باز بشههمرو   R و Windows ی تونین دو دکمهمی Run برای رسیدن به پنجره 

رو در اون وارد کنن و به اطالعات سیستم و شبکه دسترسی   CMD دستوراتکنن تا بتونن  استفاده می   Runمعموال از

 .پیدا کنن

https://netran.net/mag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-cmd/
https://netran.net/mag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-cmd/
https://netran.net/mag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-cmd/
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رو تایپ  Lusrmgr.msc قرار گرفته، عبارت Open از این که برنامه اجرا شد، داخل کادر خالی که مقابلبعد  
 .کلیک کنین  Ok یکنین و بعد روی دکمه

 

ی باز  های موجود در کامپیوترتون دسترسی داشته باشین. در صفحهUser تونین به لیستی از با این دستور می
 .بشین Users شده باید وارد فولدر
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 User Manager رمز گذاری ویندوز از طریق  -9تصویر 

تونین ببینین.  های فعال و غیرفعال رو میuserبینین، در این بخش تمام  می  9طبق اون چیزی که در تصویر  
 را بزنین.  Set Passwordراست کنین و بعد خواین رمز بذارین، کلیکبر روی اون یوزری که می
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 مز گذاری ر  Proceed -10تصویر 

 .بزنین تا وارد بخش تعیین رمز بشین Proceed یی باز شده، روی گزینهدر پنجره 10بر اساس تصویر 
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 گذاشتن رمز ورود به ویندوز  -11تصویر 

 باید رمز عبور مورد نظرتون رو بنویسین و بعد در کادر خالی پایین مقابل New Password در کادر مقابل
Confirm Password یز نوشته شده رو دوباره تکرار کنین. در آخر هم زمانی که روی گزینهباید رم ok   ،بزنین

بعد ازتون شه و حساب کاربری یوزری که انتخاب کردین، برای ورود به محیط ویندوز، از این بهکار تموم می
 .خوادرمز می

قفل کنم حتما مطلب  ارین، پیشنهاد می تون دارین هم رمز بذ ها و فولدرهایی که داخل سیستم اگر خواستین برای فایل 

 .رو بخونین Folder Lock گذاری فایل های شخصی به وسیله

 بندی جمع 

https://netran.net/mag/%d9%82%d9%81%d9%84-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-folder-lock/
https://netran.net/mag/%d9%82%d9%81%d9%84-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-folder-lock/
https://netran.net/mag/%d9%82%d9%81%d9%84-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-folder-lock/
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افزار  دو روش آسان و بدون نیاز به نرم دراین مطلب سعی کردیم طریقه رمز گذاری و تغییر رمز در ویندوز رو با
احل انجم کار  تون رو باال ببرین. اگر در مرتونین امنیت اطالعات ها میخاصی بهتون نشون بدیم. با این روش

تونین منتظر پاسخ همکاران و کارشناسان وجود اومد، با مطرح کردن اون در بخش نظرات میسوالی براتون به
 .ما در زودترین زمان، بمونین

 سواالت متداول 

 برای رمز گذاشتن روی ویندوز، نیاز به نرم افزار خاصی داریم؟  

 .تون رو بذارینتونین روی اون رمز دلخواه خیر. با تغییراتی در تنظیمان سیستم می 

 ساده ترین راه برای تغییر رمز ویندوز چی هستش؟  

 Change Password گزینهرو فشار بدین، بعد روی   Del+Alt+Ctrl هایزمان دکمه ترین راه اینه که هم ساده 
 .بزنین

 شه رمز متنی گذاشت؟ فقط می  10در رمز گذاری ویندوز و تغییر رمز ویندوز  

می  .خیر باشه.  داشته  امکاناتی  چه  شما  کامپیوتر  داره  می بستگی  رمز،  برای  کنین  استفاده  تصویر  یک  از  شه شه 

 .تون با اثر انگشت یا تشخیص چهره هم باشهرمزگشایی 

 


