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خدا نام به

راه و ایرایانههایسیستماندازینصب

رایانه کاربری و اندازی راه اول: پودمان

نرم و شبکه رایانهرشته حرفهافزار و فنی ایشاخه

دهم متوسطهپایه دوم دوره

شامل:

oکنجکاوی هاپاسخ

oپژوهش هاپاسخ

قنبری حسن مولف
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13صفحهپژوهش

کابل RGBاز دستگاهHDMIوهای چه در نمایش، صفحه جز میبه استفاده دیگری شود؟های

HDMI صوتیکابل رابط ک-یک است بازیتصویری کنسول و تاپ لپ هوشمند، گوشی تبلت، تلویزیون، در ه

می VGAاستفاده کابل از دستگاهشود. مانیتوردر و بسته مدار دوربین پرژکتور، مانند استفادههایی رایانه

شود.می

13صفحهکنجکاوی

بی USBماوس درگاه از چگونه میسیم کند؟استفاده

بی میماوس کار بلوتوث با فرسسیم است. استوار گیرنده و فرستنده اصلی پایه دو بر و درکنند امواج تنده

دارد قرار میماوس انتقال را آن دهید انجام را عملی شما که زمانی تنها گیو دستگاه USBدهد. پورت به رنده

می متصل میرایانه دریافت را کاربر دستورات و کند.شود

14صفحهکنجکاوی

U درگاه از استفاده مزیت /SBPSسه به بنویسید2نسبت را

اتصال PS/2درگاه برای استاندارد درگاه ورودهادستگاهیک است.ی ماوس و کیبورد مانند درای استاندارد ین

USB استاندارد به کامل طور به حاضر استحال کرده پیدا جایگ.تغییر این برای مختلفی وجوددالیل زینی

می اشاره آنها از برخی به که م:کنیدارد

USBPS/ خالف بر می2ها انواعها به خروجیمتوانند و ورودی شوندختلف متصل .ها

داده انتقال نسلسرعت در Uها مختلف بیشتر SBهای .است PS/2زابسیار

PS/ از عبوری )آمپر( الکتریکی در275مقدار 2جریان عدد این که درحالی است آمپر درگاهمیلی

USB 500مقدارUSB بنابراین است؛ آمپر یکمیمیلی عنوان به تغذیهتواند سایرمنبع برای

گیرداهدستگ قرار استفاده مورد .ها

ماوسUSB اما کرد، جدا سیستم از مجددا و متصل زمان هر توان می Pدررا جداS/2ماوس از بعد

Restart نیازمند مجدد اتصال و استکردن .سیستم
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14صفحهکنجکاوی

میNo Signalپیام پدیدار چرا و شود؟چیست

نمایش صفحه بین سیگنالی هیچ که نمیزمانی منتقل رایانه No Signalو پیام دادهشود، شود.یمنمایش

گرافیک، کارت مشکل کابل، قطعی ویدیویی، کابل اتصال عدم جمله از مختلف دالیل به پیام پورتاین خرابی

می پدیدار ... شود.و

16صفحهکنجکاوی

برنامه در پرونده Paintیک مانند اشارهای دادن قرار با کنید. گزینهگباز روی ماوس رنگ،مهایر پالت و نو

دهید. ارائه کالس به را نتیجه

گزینه از یک هر روی ماوس گر اشاره دادن قرار منو،با وهای موردعنوان در مختصری گزینهآتوضیح ن

می داده مینمایش معرفی وجود صورت در نظر مورد گزینه ترکیبی کلید همچنین قشود. با گرفتنگردد. رار

رنگ از یک هر روی بر ماوس گر میاشاره نمایان رنگ آن عنوان رنگ، پالت گردد.های

17صفحهپژوهش

دکمهماوس عملکرد و دارند کاربردی چه دارند، دکمه سه از بیش که چیست؟هایی دیگر های

دکمه میاین باال را ماوس کارایی اضافی کنارهای در که کلیدی دو مثال عنوان به شدندماوبرند، اضافه س

می سایتکمک بین که ماوسکنند این از کلی طور به شد. منتقل اینترنت از استفاده هنگام انجامها برای ها

بازیقابلیت اضافی، دستورات رایانهها میهای استفاده ... و شود.ای

18صفحهکنجکاوی

F کلید برنامه1عملکرد چیست؟در ها

برنامه اکثر Fدر کلید 1helpها پنجراه افزاری، نرم مورد در بیشتر توضیح برای را کمک باکیا کار حال در ه

می باز هستید کند.آن

IranTooshe.Ir

www.hoonarjo.ir
http://irantooshe.ir


سیستم اندازی راه و نصب رایانهراهنمای اهای پودمان ولای

4

18صفحهکنجکاوی

شکل روی دارد؟17از کاربردی چه کلید صفحه از بخش هر کنید مشخص

کاربردعنوانرنگ

کنترلیقرمز کلیدهاکلیدهای دیگراین با ترکیب در یا تنهایی انجامبه برای خاصکلیدها اقدام

می شود.استفاده

تابعیبنفش برنامهکلیدهای از تابعی میکلیدهای عمل متفاوت دیگر برنامه به برایکننای و د

شده بینی پیش خاص وظایف اند.انجام

تایپزرد نقطهکلیدهای عالئم اعداد، حروف، برایشامل که هستند نمادها و ایپتگذاری

شوند.میاستفاده

هدایتسبز مکانکلیدهای دادن حرکت برای کلیدها میاین استفاده شوند.نما

عددیآبی راحتکلیدهای کار برای کلید صفحه از بخش سریعاین و تتر اعداد با دیدهتر دارک

است. شده

نشانگرچراغایقهوه چراغهای میاین نشان را حالته دو کلیدهای وضعیت دهد.ها

19صفحهپژوهش

Turbo Office کلیدهایی صفحه چه گویند؟میبه

برنامه از استفاده زمان نرممعموال بسته Officeهای کارهایافزاری از برخی انجام به ایجادنیاز قبیل از عمومی

پرونده کردن باز جدید، صفحه پروندیک از گرفت پرینت جاری، پرونده کردن ذخیره موجود، وهای جاری …ه

Turbo Officeصفحه.داریمرا امور،کلیدهای از قبیل این انجام در ما سرعت افزایش منظور ویژبه هکلیدهای

ک صفحه از کلید یک فشردن با تنها و ماوس بدون تا است کرده تعبیه کلید صفحه روی بر را بتوای انیملید

دهیم انجام را خود نظر مورد F.کار کلیدهای روی کلیدها صفحه این عالوه F12تا 1در ها عالمت Fربآن ها

و صفحه پرینت جدید، صفحه کردن باز پرونده،  .استموجود…ذخیره
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20صفحهپژوهش

رایانه سیستماگر میای آیا باشد نداشته کرد؟عامل استفاده آن از توان

عامل میسیستم کامپیوتر اجرای باعث که است افزاری نرم ومهمترین حافظه عامل سیستم ردازشگرپشود.

مدیریت را کامپیوتر در موجود دیگر افزارهای سخت و افزارها نرم تمامی همینطور و همچنیند.کنمیکامپیوتر

می اجازه شما به عامل ایسیستم بدون کنید، برقرار ارتباط کامپیوتر با تا زباندهد با کامپیوترونکه اقعی

کامپی عامل سیستم بدون باشید. داشته میآشنایی کاربرد بدون و مصرف بی ها .گردندوتر

20صفحهکنجکاوی

می انجام را شروع دکمه کار کلید، صفحه دکمه دهد؟کدام

عالمت با که ویندوز دارد.دکمه قرار کلید صفحه روی

20صفحهپژوهش

Task View دکمه عملکرد کنید.درباره تحقیق وظیفه نوار میانی بخش در

Task Viewبرنامه بین تغییر برای آسان راه که است قدرتمند سیستم بایک کار اجرا، حال در های

مجازیدسکتاپ ایناست.های میدکمهبا برنامهشما بین سرعت به پروژهتوانید و کنید سوییچ باز راهای ها

کنید تمرکز خاص کار یک روی را خود تمرکز تا کنید پخش جداگانه دسکتاپ .روی

21صفحهکنجکاوی

است؟ تنظیم کدام دهنده نشان باال شکل در شده تعیین نماد

کلید صفحه زبان تغییر

اطال ناحیه در صورتی چه میدر ظاهر نماد رسانی شود؟ع

USB پورت به را دستگاهی که صورتی مشادر سیستم رسانی اطالع ناحیه در نماد این کنیم هدهمتصل

شود.می
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22صفحهکنجکاوی

Most Used از چیست؟منظور بخش این در

شدهبرنامه استفاده کاربر توسط بیشتر که میهایی فهرست قسمت این در شوند.اند

22صفحهکنجکاوی

برنامه Alt+Fاگر فشردن نتیجه باشد، باز چیست؟4ای

می بسته مذکور شود.پنجره

گرفت؟ خواهد قرار حالتی چه در رایانه حمل، قابل رایانه در شدن بسته با

Sleep وضعیت به رود.میرایانه

23صفحهپژوهش

می برنامهچگونه )onlineتوان برخط بههای را شروع منوی )offline( خط برون داد؟صورت قرار )

می راست کلیک نظر مورد برنامه روی گزینهبر و Turn live tile offmorکنیم منوی زیر از انتخابeرا

کنیم.می

25صفحهکنجکاوی

Tab ترکیبی کلیدهای کنید.+عملکرد آزمایش را

Task View شدن فعال Task Viewمیباعث تغییریکشود. برای آسان راه که است قدرتمند ینبسیستم

بابرنامه کار اجرا، حال در مجازیدسکتاپهای است.های

25صفحهکنجکاوی

پنجره تمام که چرا؟زمانی بود. خواهند غیرفعال گزینه سه هر شوند، کمینه ها

گزینه پنجرهاین کردن مرتب برای میها فعال باشد.های
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26صفحهکنجکاوی

می جابهچگونه را پنجره یک کلید صفحه وسیله به کرد؟توان جا

Alt + Space bar ترکیبی کلیدهای یا کنید راست کلیک عنوان نوار روی تابر دهید فشار کنترلرا منوی

Move گزینه سپس شود. اسباز جهتی کلیدهای از پنجره کردن جابجا برای و کنید انتخاب کنید.را تفاده

تثبیت Enterبرای کلید پنجره بزنید.محل را

26صفحهکنجکاوی

لبهاشاره روی را ماوس یاگر اندازه تغییر امکان آیا دهید. قرار صفحه تمام پنجره یک پنجرهجابههای جایی

دارد؟ خیروجود

چیست؟ نتیجه بکشید. میزکار گوشه چهار از یک هر به را باز پنجره

چهارم درفضاییک را کار میمیز اشغال است، شده درگ که کند.جهتی

28صفحهکنجکاوی

برنامه میزکاری در داشت؟اگر خواهد وضعیتی چه باز برنامه میزکار، حذف با باشد باز ای

می انتقال آن از قبل کار میز یابد.به

28صفحهپژوهش

می Multi desktopچگونه به مربوط تنظیمات به داشت؟توان دسترسی

Start/Setting/System/Multitasking مسیر بهمیاز مربوط تنظیمات به دسترسیMulti desktopتوان

داشت.

31صفحهکنجکاوی

میQuick accessدر دیده مواردی شود؟چه

پرونده از زدهفهرستی سر آنها به تازگی به که پوشهها و سروکااید آنها با زیاد که همچنینهایی دارید. ر

پوشهدرایوهای و موزیککامپیوتر تصاویر، دانلود، Quick accessهای در است.ها موجود
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31صفحهکنجکاوی

می This PCچگونه نماد داد؟توان نمایش میزکار روی را

Personalize گزینه شده باز منوی از و کلیک راست کار میز قسمتروی از سپس کنید. انتخاب Themesرا

Desktop icon sett ingComputerگزینه گزینه تیک شده باز پنجره در کنید. انتخاب ورا بزنید رویرا بر

Ok.کنید کلیک

32صفحهکنجکاوی

This PC پنجره کنید تفاوتFile Explorerوبررسی شباهتچه و دارند؟ها هم با هایی

پنجره ریبون FتبFile Explorerدر پنجرهile،Home،Share،Viewهای زیبون در دارد. This PCقرار

Fتب تبile،Computer،Viewهای پنجره دو هر در دارد. Fقرار تViewوileهای هستند. هایبمشترک

HomeوShareپنجره در میFile Explorerکه پروندهدیده با کار جهت نمادهایی دارای وشود هاپوشهها

Computer سربرگ در پنجره Thisکهاست. تنظیماتPCدر به دسترسی برای نمادهایی دارد، ایانهرقرار

This PC پنجره در دارد. ...قرار و دانلود ویدئو، موزیک، مانند سیستم فرض پیش های ودستگاهوپوشه ها

می دیده سیستم پنجرهدرایوهای در File ExplorerQuick accessشوند. پروندهقسمت پوشامل و هاییهشها

دارید. سروکار آنها با بیشتر که است

32صفحهکنجکاوی

باشد، فلش حافظه یک و نوری دیسک یک دارای سیستم و باشد درایو چهار دارای سختی دیسک رایوهاداگر

می گذاری نام شوند؟چگونه

C حرف از درایوها نام میمعموالً نامشروع دیگر حروف ترتیب به و میشود نگذاری پس درایوهایشوند. ام

C از عبارتند ترتیب به رایانه این در سخت D،E،FG،دیسک که بعدی نوریحرف دیسک نام واست است

H فلش حافظه شود.مینام
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34صفحهکنجکاوی

شکل شده داده نمایش خطای پیام چیست؟32و31هایترجمه

شکل پیام »31معنی نمی: فایل باشد:نام زیر کاراکترهای شامل :"<>|تواند * «\/؟

شکل پیام »32معنی است: نامعتبر شده مشخص نمی«نام نام این از که معنا این برایبه گذاریامنتوان

پوشهپرونده و کرد.ها استفاده ها

پوشه بخواهیم عاملاگر سیستم العمل عکس کنیم ایجاد موجود پوشه نام به چیست؟ای

IranTooshe.Ir

www.hoonarjo.ir
http://irantooshe.ir


سیستم اندازی راه و نصب رایانهراهنمای اهای پودمان ولای

10

می داده نمایش باال پوشهپیام که معنی این به بهشود، عامل سیستم دارد. وجود مسیر این در نام این با ای

می امکان دو Yesشما انتخاب یادهد NoYو انتخاب میesبا یکی و ادغام قبلی پوشه با جدید وپوشه شود

No انتخاب New folderپوشهبا فرض پیش نام با میایجاای شود.د

35صفحهژوهشپ

می حالتچگونه در نمایشی ستون هر دقیق اندازه کرد؟Detailsتوان تعیین پیکسل حسب بر را

Details را نمایش حالت Detailsابتدا تنظیمات نوار روی سپس دهید. گقرار و کنید راست moreکلیک زینه

کنید. انتخاب را

details قسمت از ستون هر عنوان انتخاب میبا پنجره پایین قسمت در عرض، اندازه برحسبتوانید را

کنید. تنظیم پیکسل
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37صفحهکنجکاوی

می ماوس از استفاده بدون انتخابچگونه به کرد؟توان اضافه قبلی های

پوشه از گروهی انتخاب پروندهبرای و Shiftها کلید ماوس، از استفاده بدون هم سر پشت وهای داشته نگه را

جهت کلیدهای پروندهبا بقیه پوشهدار و کنید.ها انتخاب را نظر مورد های

پوشه از تعدادی انتخاب پروندهبرای و Ctrها کلید ماوس، از استفاده بدون همجوار غیر باlهای و داشته نگه را

Sp کلید با و رفته نظر مورد پوشه یا و پرونده روی به دار جهت کنaceکلیدهای انتخاب را ید.آن

37صفحهکنجکاوی

پوشه پروندهاگر ابزاریا روی کردن کلیک با باشد نشده انتخاب اتفاInvert selectionای میچه افتد؟قی

ابزار انتخابInvert selectionاز کردن معکوس میبرای استفاده باها که معنی این به اینکشود. روی بر لیک

پوشه وابزار شدهپروندهها انتخاب که پوشههایی و خارج انتخاب حالت از کهاند حالتانتخهایی به اند نشده اب

می در آیند.انتخاب
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38صفحهکنجکاوی

دارد؟ وجود شده انتخاب پرونده یا پوشه مشخصات نمایش برای دیگری روش آیا

properties نماد از استفاده اول: Homeروش زبانه ریبوندر نوار از

Alt + Enter ترکیبی کلیدهای زدن و نظر مورد فایل روی کلیک دوم: روش

38صفحهپژوهش

ویژگی در اندازه Sچرا است؟Size on diskوizeهای متفاوت هم با

S izeSize on diskمقدار مقدار ولی است پوشه یا پرونده یک واقعی اندازه دهنده معنانشان کهبه فضایی ی

ب پوشه یا است.پرونده کرده اشغال دیسک روی ر

کارگاهی 39فحهصفعالیت

هنرآموز راهنمایی ویژگیبا مختصر توضیح زیر جدول شکلدر در که بنویسید را شم41هایی تعیینبا اره

اند .شده

ویژگی ویژگیشماره توضیح

پروندهنمایش1 نام

پروندهنمایش2 نوع

پیش3 بصورت که افزاری نرم نوعنام این پروندهفرض بازاز را کندمیها

پرونده4 از نوع این کردن باز برای فرض پیش برنامه هاتغییر

ذخیرهنمایش5 پروندهمحل سازی

پرونده6 واقعی اندازه

دیسک7 روی بر پرونده به شده داده تخصیص اندازه

پرونده8 ایجاد تاریخ

پرونده9 روی بر تغییرات آخرین تاریخ

پروندهتاریخ10 به دسترسی آخرین

نمی11 گزینه این بودن فعال صورت اعدر تغییراتی پرونده در کردتوان مال

می12 مخفی پرونده گزینه این بودن فعال صورت شوددر
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هنرآموز راهنمایی ویژگیبا مختصر توضیح زیر جدول شکلدر در که بنویسید را تعیینب41هایی شماره ا

اند .شده

ویژگیویژگیشماره توضیح

است1 تغییر قابل که درایو نام نمایش

درایو2 نوع نمایش

پرونده3 سیستم نوع نمایش

شده4 استفاده فضای

درایو5 خالی فضای

درایو6 سازی ذخیره فضای یا ظرفیت کل

پاک7 برنامه پروندهاجرای از درایو اضسازی و استفاده بال افیهای

درمحتویات8 فشرده صورت به آیددرایو می

می9 فعال سریع جستجوی برای ایندکس سیستم گزینه این انتخاب ودشبا

40صفحهکنجکاوی

دارد؟ وجود دیگری روش چه فلش، حافظه در پرونده یا پوشه از مشابه نسخه ایجاد برای

Send گزینه روی بر و کرده راست کلیک نظر مورد پرونده روی شدهtoبر باز منوی از سپس حافظهرفته

نسخه روش این با کنید. انتخاب را میفلش ایجاد فلش در نظر مورد پرونده از شود.ای

( بلوتوث بوسیله مشابه نسخه ایجاد یا نوری لوح روی کردن ضبط برای امی(Bluetoothآیا روشتوان این ز

کرد؟ استفاده

Send to روی بر گرفتن قرار از بعد اگر DVD RW Driveبله، میگزینه شود، مشانتخاب نسخه ازتوان ابه

گزینه که صورتی در و کرد. ضبط آن روی بر و ایجاد نوری لوح روی را انتخابBluetooth deviceپرونده

می کردشود اقدام دیگر سیستم یک در بلوتوث طریق از پرونده از مشابه نسخه ایجاد جهت .توان
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40صفحهکنجکاوی

Copy عمل برای دیگر روش بنویسید.دو را

Cop گزینه پنجره ریبون نوار از سپس کنید، انتخاب را نظر مورد پرونده ابتدا اول: y Homeروش زبانه از را

کنید. انتخاب

Ctrl + C ترکیبی کلیدهای سپس کنید، انتخاب را نظر مورد پرونده ابتدا دوم: صروش از فشاررا کلید فحه

دهید.

41صفحهکنجکاوی

می کلید صفحه از استفاده با پروندهچگونه پوشهتوان و کرد؟ها حذف را ها

Tab کلید از استفاده میبا انتخاب را نظر مورد پوشه یا کلیدپرونده سپس صفحهDelیاDeleteکنید، از

بفشارید. را کلید

ص 43فحهکنجکاوی

هنرآموز راهنمایی دربارهبا مختصری گزینهتوضیح از کدام بنویسیهر میزکار سازی مرتب (43)شکلد.های

Nameپرونده نام اساس بر سازی مرتب ها:

Date modifiedپرونده در تغییر آخرین تاریخ اساس بر سازی مرتب ها:

Item typeپرونده نوع اساس بر سازی مرتب ها:

Sizeپرونده اندازه اساس بر سازی مرتب ها:
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41صفحهکارگاهیفعالیت

گزینه از کدام هر درباره مختصری توضیح هنرآموز راهنمایی مرتببا داهای یا درایوها This PCخلسازی

)شکل (.45بنویسید.

Name:درایو نام اساس بر سازی مرتب

Type:درایو دیسک، هارد درایوهای شامل درایو )انواع درایو نوع اساس بر سازی مرتب

د فلش، حافظهحافظه کارت درایو فشرده، لوح میرایو ... باشد(و

Total Size:درایو ظرفیت کل اساس بر سازی مرتب

Free Space:درایو آزاد فضای اساس بر سازی مرتب

Ascending:صعودی صورت به سازی مرتب

Descending:نزولی صورت به سازی مرتب

43صفحهکنجکاوی

می پروندهچگونه محل از شکلPower Point 2016توان در کرد؟46که پیدا اطالع است شده مشخص

می پوشه یا پرونده هر محل یافتن گزینه Open fileبرای روی بر سپس و کرده راست کلیک آن روی بر توان

location.کرد کلیک

Recentپرونده بخش در موجود Powerهای واژه با ارتباطی دارند؟چه

پرونده بهاین شدهها باز پاورپوینت برنامه توسط اند.تازگی

43صفحهکنجکاوی

Windows کنید.عبارت بررسی را جو و جست نتیجه و کنید وارد جو و جست کادر در را

است، نشده اعمال جستجو روی فیلتری اینکه دلیل تمامیبه در میویژگیجستجو انجام بهها نتیجه و شود

بود. خواهد زیر صورت
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45صفحهکنجکاوی

کنید. ارائه کالس به را نتیجه و کنید مقایسه هم با را شکل دو

tifمی پسوند با تصویر تعدادی حجمخواهیم با و فشرده تصاویر باال شکل در کنیم. ارسال ایمیل طریق از را

می ایمیل ضمیمه باکمتری و تکی صورتی به تصاویر پایین شکل در که حالی در ضمیمهشوند بیشتری حجم

می شوند.ایمل
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46صفحهکنجکاوی

پرونده میآیا داده نمایش آبی رنگ به هم فشرده پوشه داخل شوند؟های

Confirm attribute Changes پنجره در سازی فشرده هنگام در Apply changes to this folderاگر گزینه

onlyمی در آبی رنگ به پوشه فقط شود، اگانتخاب گزینهآید.  Apply change to this folder, subfoldersر

and filesپوشه شود، پروندهانتخاب و میها در آبی رنگ به نیز پوشه داخل آید.های

46صفحهپژوهش

رایانه در پروندهاگر نشدهای داده نمایش رنگی فشرده، میهای چگونه کاند کرد کاری نمایشتوان )آبی( رنگی ه

شوند. داده

File Explorer Option Viewپنجره زبانه در سپس کنید باز پنل کنترل از گزینهرا  Show encryptedتیک

or compressed NTFS files in color.بزنید را
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48صفحهکنجکاوی

رایانه از برخی در است؟چرا صورت به فشرده پرونده عالمت ها

برای ویندوز فرض پیش عالمت مذکور فایلعالمت نرمنمایش که وقتی تا است. فشرده فشردهافزاریهای برای

پرونده باشد، نشده نصب میسازی داده نمایش نماد این با فشرده شودند.های

49صفحهپژوهش

قابلیت مورد کنید.bitlockerدر تحقیق ویندوز در

امکانBitLockerقابلیت این کاربر به که است ویندوز فرض پیش ابزار مییک سیستمیرا درایوهای تا دهد

کند رمزگذاری امنیت، افزایش جهت را خود سیستمی غیر می.و قابلیتشما از استفاده با BitLockerتوانید

رمزگذا قابلیت کنید. رمزگذاری را خود مجازی درایو یا و اکسترنال درایو سیستمی، BitLockerریدرایوهای

ryption نسخه دو قابلیتمیBitLocker To GoوBitLocker Drive Encشامل از استفاده با شود.

BitLocker Drive Encryptionرمق منظور به بود. خواهید خود سیستمی درایوهای رمزگذاری به زگذاریادر

می اکسترنال قابلیتدرایوهای از کنیدBitLocker To Goتوانید .استفاده

رمزگذاری قابلیت سازی فعال منظور پنجرهBitLockerبه خFile Explorerدر نظر مورد درایو کلیکروی ود

Turn on BitLocker گزینه و کرده کنیدراست .انتخاب

رمزگذاری قابلیت سازی فعال از میBitLockerپس خواسته شما درایواز رمزگشایی یا و آنالک روش تا شود

روش کنید. انتخاب را نظر آنالمورد جهت مختلفی اخهای در درایو کردن میک قرار شما صورتیتیار در گیرد.

TPM از شما سیستم نمیکه میبهره کهبرد، مموری فلش یک یا و پسورد از استفاده با را خود درایو توانید

ع میبه عمل کلید کنینوان آنالک د.کند،
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