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ران مجله نت  
فاطمه صائمیاننویسنده:   

 

قفل گذاری روی موزش آ
 10روفایل در ویندوز پ

 Windows خیلی از ماها برای مدت خیلی زیادی با
XP یا Windows 7 کردیم. در این ویندوزها روش  کار

 ذاشتن قفل روی پروفایل خیلی ساده بود. طوری کهگ
کردیم حتی اگه تازه داشتیم با این ویندوزها کار می

روشون قفل بذاریم. اما از  دونستیم چطوریهم می
 .بعد، این رویه یک مقدار تغییر کردبه 8ویندوز 

قفل گذاری روی  ها نحوههمین خاطر هنوز خیلیبه
 .دوننرو نمی 10 ویندوز

ها هم نیازی به گذاشتن رمز نداشته باشن د بعضیشای
هایی دارن که سری فایلکه یه ولی خب تعداد کسایی

 حتما باید ازش محافظت بشه، کم نیستن. پس برای
 ،10 قفل گذاری روی پروفایل ویندوز همین دونستن

جا سعی کنه. در اینکمک خیلی زیادی به شما می
ابتدایی براتون توضیح بدم،  صورت خیلیکنم تا بهمی

این  تا کسایی که اطالعات زیادی ندارن هم بتونن از
مقاله استفاده کنن. خب، حاال با هم دیگه پله پله 

مون بگیریم چطوری روی پروفایل ریم تا یادپیش می
 .قفل بذاریم

 

https://netran.net/mag/setting-up-a-password-on-windows-10/


 10روفایل در ویندوز پقفل گذاری روی موزش آ
 

 

2 

 

کردیم. در این ویندوزها  کار Windows 7 یا Windows XP خیلی از ماها برای مدت خیلی زیادی با
حتی اگه تازه داشتیم با این ویندوزها کار  ل روی پروفایل خیلی ساده بود. طوری کهروش گذاشتن قف

بعد، این رویه یک مقدار به 8روشون قفل بذاریم. اما از ویندوز  دونستیم چطوریکردیم هم میمی
 .دوننرو نمی  10قفل گذاری روی ویندوز ها نحوههمین خاطر هنوز خیلیبه .تغییر کرد

هایی سری فایلکه یه ا هم نیازی به گذاشتن رمز نداشته باشن ولی خب تعداد کساییهشاید بعضی
قفل گذاری روی پروفایل  همین دونستن دارن که حتما باید ازش محافظت بشه، کم نیستن. پس برای

ابتدایی براتون  صورت خیلیکنم تا بهجا سعی میکنه. در اینکمک خیلی زیادی به شما می ، 10ویندوز
این مقاله استفاده کنن. خب، حاال با  توضیح بدم، تا کسایی که اطالعات زیادی ندارن هم بتونن از

 .مون قفل بذاریمبگیریم چطوری روی پروفایل ریم تا یادهم دیگه پله پله پیش می

 قفل گذاری روی ویندوز با استفاده از پسورد

تون رمزی نداره، پروفایل کنین، چونتون رو روشن می. وقتی دستگاهستی اول خیلی سادهمرحله
 .شینبعد از یک کلیک ساده وارد صفحه دسکتاپ می

( براتون باز 1صورت )تصویر  ای به اینکنیم تا صفحهحاال که وارد شدیم، روی آیکون ویندوز کلیک می
هم وارد این  Setting یکردن کلمه دستگاه، با وارد تونین از طریق قسمت جستجویبشه. البته می
 .قسمت بشین

 1تصویر 

https://netran.net/mag/?p=61105
https://netran.net/mag/?p=61105
https://netran.net/mag/?p=61105
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  .شه( برامون باز می2ی این شکلی )تصویر در این صفحه با کلیک روی تنظیمات، یک صفحه

 2تصویر 

کنیم. رو انتخاب می Account یها گزینههای مختلفی در این صفحه وجود دارن که ما از بین اونگزینه
 Sign-in یال باید گزینهآره. حاچندتا گزینه براتون می شه کهی جدیدی براتون باز میحاال یه صفحه

Option کنیم رو انتخاب.  

 3تصویر 
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تغییر  بذارین یا نیاز به خواین برای دستگاتون رمزدقت کنین ممکنه شما برای اولین بار باشه که می
کار جدا  ید. هر دو کار تا یه جایی مراحل یکسانی دارن، اما بعد از اون روشداشته باش رمز ویندوز

 یانجام بدین. اما وقتی روی گزینه خواین رمزتون رو عوض کنین، همین مراحل باال روشه. اگه میمی
Password دهبراتون نمایش می ی متفاوتی روکلیک کردین، گزینه. 

خوان رمزگذاری پروفایلشون رو فعال گاه خود ندارن و فقط میافرادی که تمایلی به تغییر رمز دست
 .تون از این قسمت عبور کننکنن، می

به معنی  Change یکلمه تون از قبل قفل گذاشته بودین،بینین، چون برای دستگاهطور که میهمون
ی ن تا صفحهحاال بر روی این گزینه کلیک کنی .شهتغییر دادن رمز دستگاه براتون نمایش داده می

 .جدیدی براتون باز شه

خواد و شما برای تغییر رمزتون حتما باید این رمز ی جدید، دستگاه ازتون رمز فعلی رو میدر صفحه
 .رو بلد باشین

در قسمت دوم ازتون  .شه که رمز جدید رو وارد کنینی بعدی، ازتون خواسته میبا باز شدن صفحه
اطمینان پیدا کنه که رمز رو درست وارد کردین.  ار کنین تا دستگاهخواد تا همون رمز رو عینا تکرمی

کنه. در این وجود داره که برای یادآوری رمز بهتون کمک می Hint نام در فیلد سوم هم قسمتی رو با
 .بنویسین کنه تا رمزتون رو به یاد بیارینخواد هر چیزی که به شما کمک میازتون می قسمت

دن تا رمز عبورشون یادشون بره خیلی حیاتیه دقت کنین که این قسمت برای کسایی که احتمال می
 .و نباید الکی پر بشه

 .کنه، رمز عبور دستگاه شما تغییر میNext یوقتی تمام سه فیلد رو پر کردین با زدن گزینه

تمامی مراحل برای تمامی  ا که. تا اینج10خب حاال برگردیم به موضوع اصلی، قفل گذاری روی ویندوز 
شون برای افرادی که تا حاال روی پروفایل Password یکاربران یکی بود. از اینجا به بعد با زدن گزینه

 .شهباز می Add یگزینه رمزی نذاشته بودن،

دن تا رمز عبورشون یادشون بره خیلی دقت کنین که این قسمت برای کسایی که احتمال می
 .حیاتیه و نباید الکی پر بشه

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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 4تصویر 

فعال سازی رمز دستگاه،  بخش وجود دارد که باید برای 3شه که در اون ای برای شما باز میصفحه
تا هر رمزی که دوست دارین رو وارد کنین. این  شدهها رو پر کنین. در قسمت اول از شما خواستهاون

یک عدد تا مقدار دلخواه، رمزتون رو انتخاب  تونین از حداقلمی رمز هیچ محدودیتی نداره و شما
 .کنین

کنین. آخرین بخش،  خواد تا همون رمز رو به صورت کامل و دقیق واردقسمت بعدی از شما می
یادآوری رمزتون نیاز دارین  تونین هر چیزی که برایاست. در این قسمت شما می Hint قسمت

ها رو کامل قسمت باشه. حاال که تمامی بخش نبنویسین. فقط دقت کنید که خود رمز نباید در ای
 .شهدستگاه براتون فعال می ، قفلNext یکردین، با زدن گزینه

 

 5 تصویر
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تونین وجود داره. شما می ای همشده برای فعال سازی قفل پروفایل، راه دیگههای گفتهبر روشعالوه
 .کنین به انتخاب خودتون از هر کدوم که خواستین استفاده

 تریک روش ساده

 یهمزمان سه دکمه ای ندارین و تنها با فشار دادنردن هیچ صفحهدر روش دیگه نیازی به باز ک
Ctrl+Alt+Delete یمتفاوت براتون میاره. با انتخاب گزینه یشه که چند گزینهای براتون باز میصفحه 

Change Passwordها رو پر کنینشه که باید اونمختلف براتون ظاهر می ، چندین فیلد. 

 6تصویر 

بدین. در بخش  اولین فیلد موجود که همون نام کاربری خودتون هستش و نیازی نیست تغییرش
خواین روی سیستمتون باره که می ی اولینبعدی ازتون رمز قدیمی رو خواسته. در صورتی که شما برا

 .داخلش چیزی ننویسین رمز بذارین، پس این قسمت رو خالی بذارین و

 :مقاله پیشنهادی

 روش های افزایش امنیت اطالعات و داده های کامپیوتر

 Folder Lock قفل گذاری فایل های شخصی به وسیله

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/
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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تونین از یک رقم تا می در بخش بعدی از شما رمز جدید خواسته که باز هم بدون هیچ محدودیتی
ی رمز جدید، بر دوبارهفیلد آخر با وارد کردن  رقم دلخواه خود، رمز جدیدتون رو وارد کنین. حاال در

 .شهترتیب رمز عبور شما فعال می کنین. به اینروی فلش کلیک می

 

 7تصویر 

 10گر اثر انگشت روی ویندوز فعال سازی حس

های قفل گذاری روش که تمامی (Sign-in Options یهمون پنجره)  دقت کنید 4به تصویر شماره 
 .کلیک کنید Windows Hello Fingerprint ده. روی گزینه دوم یعنیروی سیستم رو نشون می

که با کلیک روی اون  Set up شیم. یک گزینه وجود داره به اسمیم Fingerprint در اینجا وارد قسمت
کنین. در صورت وارد کردن صحیح رمز، دستگاه ازتون  خواد تا رمز سیستمتون رو واردگزینه، ازتون می

گر بذارین تا شناسایی بشه. در صورت شناسایی کامل اثر بار روی حس 4خواد تا انگشتتون رو می
 .شهتون فعال میگر اثر انگشت دستگاه، حسOk یدکمه با زدن انگشت شما و

 Pin قفل گذاری روی ویندوز از طریق

های پیشنهادی برای شما، راه های خیلی مختلفی وجود داره. یکی ازسازی رمز ویندوز راهبرای فعال
ای رمزی که فقط شامل عدد باشه( هستش. بر گذاشتن رمز از طریق فعال کردن پین دستگاه )یعنی

 .شون از این قابلیت پشتیبانی کنههایی قابل استفادست که سیستماین روش تنها در دستگاه
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، وارد Sign-in Options استارت وارد تنظیمات بشید. از قسمت سازی پین باید از طریق منویفعال
 .های قفل گذاری داخلش وجود دارهکه تمامی روش شینای میصفحه

 

 8تصویر 

براتون باز بشه.  ی اضافه کردن رمزکلیک کنین تا صفحه Windows Hello Pin در این قسمت روی
ده. با کلیک روی این گزینه، رو نشون می Add یذارین، بهتون گزینهاگر برای اولین باره که پین می

 .کنین خواد رمز دستگاه رو واردازتون می

 

 9تصویر 
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 .واد پین مورد نظر رو تایپ کنینخشه که ازتون میی جدیدی بازمیدر صورت تایید رمز، صفحه

 

 10تصویر 

تا دستگاه تاییدش کنه. با پر  بعد از وارد کردن پین، باید در فیلد بعدی دوباره رمزتون رو تکرار کنین
که نیاز داشتین پین رو تغییر در صورتی .براتون فعال بشه رو بزنین تا پین Ok یها، گزینهکردن فیلد

 .کلیک کنین Change یشده رو دوباره انجام بدین. اما این بار روی گزینهبدین، مراحل گفته

 

 11تصویر 

 Picture Password سازیفعال
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هستش. در  Picture Password ، از طریق10های جالب قفل گذاشتن روی ویندوز یکی دیگه از روش
های مشخصی ازش، انتخاب قسمت تونین با مشخص کردن یک عکس دلخواه واین راه شما می

سازی رمز پروفایل، در یک قسمت قرار دارن. به فعال هایتمامی روش 10رمزگذاری کنین. در ویندوز 
در این روش هم باید از  .ها یکسانهی روشپیدا کردن رمز، تقریبا در همه یهمین علت مراحل اولیه

رو   Picture Passwordی شما باید گزینهبشین. حاال Sign-in Options طریق تنظیمات وارد قسمت
 .انتخاب کنین

 

 12 تصویر

خواد تا به دلخواه خودتون عکسی رو شه که ازتون میای براتون باز می، صفحهAdd با زدن گزینه
 .انتخاب کنین

 

 13تصویر 
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 14تصویر 

 

 15تصویر 

 

اصلی انتخاب کنین. اگر از  خواد تا اون رو به عنوان عکستون میکه عکس رو انتخاب کردین، ازوقتی
تونین صورت، میرو بزنین. در غیر این Use picture یعکسی که انتخاب کردین مطمئنین، گزینه

 .ای رو انتخاب کنینعکس دیگه
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 16تصویر 

خودتون انتخاب کنین.  شه تا قسمتی از عکس رو به دلخواهبعد از انتخاب عکس، ازتون خواسته می
دستگاه اون رو تایید کنه. برای مثال من  بار پشت سر هم تعیین کنین تا 3شما باید اون قسمت رو 

 .اب کردمانتخ (، آرم ماشین رو15جا )تصویر در این

 17تصویر 

 Start یشده رو تغییر بدین، گزینهشده، اگر قصد داشتین تا قسمت تعیینی گفتهبعد از انجام مرحله
Over  رو انتخاب کنین. 
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 18تصویر 

کنین. یعنی اون قسمتی از  ی قبل رو دوباره تکرارخواد برای تایید، مرحلهدر قسمت بعد ازتون می
، رمز تصویری Finish یآخر با زدن دکمه عکس رو که انتخاب کردین، سه بار روش کلیک کنین. در

به ویندوز باید قسمتی از عکس که مشخص کردید رو کلیک  شه. یعنی برای ورودبراتون فعال می
 .کنید

 حرف آخر

رمز بذارین و از اطالعات خودتون  هاتونتونین برای اکانت، می10 گذاری روی ویندوزقفل با آموزش
چی خیلی ساده و مختصر توضیح داده بشه تا همه  شده تا همهمحافظت کنین. در این مقاله سعی

باشه. در صورتی که سوالی در  امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده .بتونن ازش استفاده کنن
اسرع وقت  تونین با ما در میون بذارین. کارشناسان ما درتون دارید، میگذاری دستگاه خصوص قفل

 .دنبه سواالتون جواب می

دونید که کدوم نقطه از تصویر رو انتخاب کردید. چون فقط شما می این روش روش امنی هست
  .ز معمولی هستسپردن اون خیلی راحت تر از گذاشتن رم در ضمن بخاطر

 


