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بـه طـور کلی روش هـای متعـددی برای مخفـی نمودن 
و  دیـد  از  آن هـا  کـردن  خـارج  و  فولدر هـا  و  فایل هـا 
دسـترس دیگـران وجـود دارد. هم چنیـن نرم افزار هـا و 
برنامه هـای جانبـی کوچـک و بزرگـی نیز بدیـن منظور 
سـاخته شـده اند امـا در این هفته قصـد داریم بـه معرفی 
یـک روش جدید، ابتکاری و پیشـرفته بپردازیم که باعث 
مخفی سـازی فایل هـا و فولدر هـا بـا درجـه امنیـت بـاال 
می گـردد. بـا بهره گیـری از ایـن روش می توانیـد امنیت 
و اختفـای فایل هـا و فولدر هـای خـود را کامـاًل تضمین 

. کنید
پیـش از هـر کاری الزم اسـت قابلیـت نمایـش دیـدن 
فایل هـای مخفـی و فایل هـای مخفـی سیسـتمی را در 
 Start محیـط وینـدوز فعال کنید. بدیـن منظور از منـوی
 Folder Options برویـد. بـر روی Control Panel بـه
 View دوبـار کلیـک کنیـد و در پنجـره بـاز شـده به تـب
 Show hidden files، گزینـه  تیـک  اکنـون  برویـد. 
 Hide گزینـه تیـک  و  بزنیـد  را   folders، and drives

protected operating system files را برداریـد (در 

صـورت مشـاهده پیغـام، Yes بزنیـد). در پایـان بـر روی 
دکمـه OK کلیـک نمایید.

 Attribute اکنـون نیاز منـد یـک برنامـه جانبی بـه نـام
Changer هسـتید. کار این نرم افـزار کم حجم و رایگان، 

مخفی سـازی فایل هـا نیسـت بلکـه تغییـر ویژگی های 
فولدر هـا در محیـط ویندوز اسـت.

در قـدم بعـدی بایسـتی اقدام بـه خالی کـردن محتویات 
Recycle Bin یـا سـطل آشـغال وینـدوز کنیـد. بدیـن 

منظور بـر روی آیکن Recycle Bin در صفحه دسـکتاپ 
راسـت کلیک کـرده و Empty Recycle Bin را انتخـاب 

کـرده و Yes بزنیـد تـا محتویات آن خالی شـود.
بـاز  را   Computer یـا  My Computer حـال پنجـره
کـرده و بـه دلخـواه وارد یکـی از درایو هـای وینـدوز (بـه 

عنـوان مثـال درایو C) شـوید.
اکنون در صورتی که فرمت درایو شما:

نـام  بـه  فولـدری  درایـو  ریشـه  در  باشـد   FAT32  -1
Recycled بـه چشـم می خـورد. آیکـن این فولدر شـبیه 

بـه سـطل آشـغال اسـت.
نـام  بـه  فولـدری  درایـو  ریشـه  در  باشـد   NTFS  -2
ایـن  وارد  ابتـدا  بایسـتی  شـما  دارد.  قـرار   RECYCLER

یـا  یـک   ،RECYCLER فولـدر درون  در  شـوید.  فولـدر 
بیـش از یـک فولـدر بـا آیکن سـطل آشـغال وجـود دارد 
کـه نامـی طوالنـی بـا ترکیـب حـرف و عـدد دارد (بـه 
-573735546-1220945662-21-5-1-S عنـوان مثـال

.(500-1801674531
شـما بایسـتی ایـن فولـدر کـه آیکـن آن سـطل آشـغال 
اسـت (Recycled یـا آن فولدری که نام طوالنـی دارد) را 
Copy کـرده و در محلـی دلخواه (بـه عنوان مثال صفحه 

دسـکتاپ) Paste نماییـد. نام این فولدر جدید کپی شـده 
کـه همچنان آیکن سـطل آشـغال دارد را در این ترفند به 

عنوان مثـال byte قـرار می دهیم.
در گام بعـدی بـر روی فولـدر byte راسـت کلیک کرده و 
گزینـه Change Attributes (کـه پـس از نصب برنامه 
Attribute Changer اضافه شده است) را انتخاب کنید.

در پنجـره بـاز شـده، تیـک گزینـه System را برداریـد و 
بـر روی دکمـه OK کلیـک نمایید.

خواهیـد دیـد که آیکـن فولـدر از سـطل آشـغال به یک 
فولـدر معمولـی تغییر خواهـد کرد.

و  فایل هـا  اکنـون  شـوید.   byte فولـدر  وارد  حـاال 
فولدر هایـی کـه قصد داریـد مخفـی شـوند را Cut کرده 

و بـه داخـل ایـن فولـدر Paste کنیـد.
پـس از Paste کـردن فایل هـا و فولدر هـای مـورد نظـر 
بـه فولـدر byte، مجـدد بـر روی این فولدر راسـت کلیک 
کـرده و Change Attributes را انتخـاب کنیـد. حـال 

تیـک گزینـه System را بزنیـد (دقـت کنید مربـع آن را 
پـر نکنید، بلکـه تیک آن را بزنید). سـپس بـر روی دکمه 

OK کلیـک کنید.

خواهیـد دیـد کـه فولـدر مجـدداً به یک سـطل آشـغال 
تغییـر ماهیت داده اسـت.

اکنـون در صورتی که وارد فولدر byte شـوید خواهید دید 
 Paste کـه اثری از فایل هـا و فولدر هایی که به داخـل آن
کـرده بودیـد وجود نـدارد! حتی ایـن فایل هـا و فولدر ها با 

قابلیت Search ویندوز نیز نمایش داده نمی شـوند.
بـرای ایـن کـه ایـن فایل هـای ناپدیـد شـده را مجـدداً 
بازیابـی کنیـد، کافـی اسـت همـان مراحـل بـاال را طی 
کنیـد. یعنـی بـر روی فولـدر byte راسـت کلیک کـرده 
سـپس  و  کنیـد  انتخـاب  را   Change Attributes و 
تیـک System را بزنیـد و OK کنیـد. بـا وارد شـدن بـه 
فولـدر، فایل هـای مخفی شـده پدیـدار می شـوند. برای 
مخفی سـازی مجدد نیـز کافی اسـت تیـک System را 

بزنید. دوبـاره 
الزم بـه ذکـر اسـت این ترفند بـر روی کلیه نسـخه های 
وینـدوز قابـل انجـام اسـت. عـالوه بـر آن در صورتی که 
ایـن فولـدر بـه هـر رایانـه دیگـری کـه سیسـتم عامل 
ویندوز داشـته باشـد منتقل شـود بـاز هم محتویـات آن 
ناپیـدا خواهد بـود. این بدین معنی اسـت کـه در صورتی 
کـه نرم افـزار Attribute Changer را از روی وینـدوز 
پـاك کنید بـاز هـم فایل هـای داخـل آن فولـدر مخفی 
خواهـد بـود. در نتیجـه در صورتـی کـه اختفـای فایل ها 
نرم افـزار  می توانیـد  دارد  اهمیـت  برای تـان  خیلـی 
کنیـد،  پـاك  وینـدوز  روی  از  را   Attribute Changer

سـپس هـر زمـان کـه نیـاز بـه بازیابـی فایل ها داشـتید 
برنامـه را نصب کنید و به روشـی که در بـاال توضیح داده 
شـد تیـک گزینـه System را برداریـد تا فایل هـا پدیدار 

شوند.

ترفندویندوز

ساعت آرام در ویندوز 10

در ویندوز 10 حالتی به نام Quiet Hours یا ساعات آرام وجود دارد که در صورت فعال بودن 
آن، در ساعات بین 12 نیمه شب تا 6 صبح پیام های اطالع رسانی ویندوز و نرم افزار ها از حالت 
نمایش خارج شده و می توانید این ساعات را با آرامش سپری کنید. به عنوان مثال اگر تلگرام 
را بر روی ویندوز نصب کرده باشید، در این ساعات پیام های اطالع رسانی آن نمایش داده 
نمی شود و مزاحمتی برای تان ایجاد نخواهد شد اما ممکن است زمانی که نیاز به آرامش داشته 
باشید خارج از 12 تا 6 صبح باشد. در قسمت تنظیمات ویندوز گزینه ای برای تغییر این ساعات 
وجود ندارد و برای این کار بایستی از طریق ویرایشگر های رجیستری یا Group Policy اقدام 

نمایید. در ادامه به نحوه انجام این کار می پردازیم.
Quiet Hours فعال کردن

برای فعال سازی ساعات آرام در ویندوز 10 کافی است ابتدا کلید های ترکیبی Win+A را فشار 
دهید تا نوار Action Center نمایان شود. سپس با انتخاب Quiet Hours آن را فعال کنید.

تغییر زمان Quiet Hours از طریق ویرایشگر رجیستری بر روی دکمه Start کلیک کرده و 
عبارت regedit را وارد کرده و Enter بزنید. در محیط رجیستری به مسیر زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Win-

dows\CurrentVersion

اکنون بر روی کلید CurrentVersion راست کلیک کرده و از منوی New بر روی Key کلیک 
کنید. نام این کلید جدید را QuietHours قرار دهید.

-32) DWORD بر روی New راست کلیک کرده و از منوی QuietHours حاال بر روی کلید
bit) Value کلیک کنید. نام این مقدار جدید را EntryTime قرار دهید. برای بار دوم نیز یک 

bit) Value-32) DWORD ایجاد کنید و نام آن را ExitTime قرار دهید.

مقدار موجود در EntryTime بیان گر زمان آغاز ساعات آرام و ExitTime بیان گر زمان پایان 
ساعات آرام خواهد بود. بر روی EntryTime دوبارکلیک کنید. در پنجره بازشده، Decimal را 
فعال نمایید. سپس در قسمت Value data، میزان دقیقه بعد از نیمه شب که مایلید ساعات 
آرام فعال شود را وارد نمایید. به عنوان مثال اگر مایلید زمان خاموش از ساعت 2 نیمه شب 
آغاز شود، بایستی عدد 120 را وارد نمایید (120 دقیقه بعد از نیمه شب برابر با ساعت 2 نیمه 
 ExitTime کلیک کنید.همچنین در خصوص پایان زمان نیز روی OK شب). سپس روی
دوبار کلیک کنید، Decimal را انتخاب کنید و زمان را بر حسب دقیقه بعد از نیمه شب وارد 
نمایید. به عنوان مثال عدد 600 به معنای 600 دقیقه بعد از نیمه شب و برابر با ساعت 10 صبح 
خواهد بود. در پایان روی OK کلیک کنید. تغییرات بالفاصله اعمال خواهد شد. در این مثال 
زمان ساعات آرام به 2 نیمه شب الی 10 صبح تغییر داده شد.برای بازگردانی به حالت اولیه نیز 

کافی است کلید QuietHours که ایجاد کردید را Delete نمایید.

 فایل ها و فولدر ها را
به روشی متفاوت پنهان کنید


