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۱-  روی ستارت کامپیوتررفتھ درقسمت جستجو CMD  تایپ کنید باالی CMD راست موس کلیک کرده و باالی 

گزینھ   Run as Administrator  فشاربدھید طبق تصویرذیل 

ویندوز۷ ویندوز۱۰

اکنون در داخل CMD ، فرمان زیر را وارد کنید و Enter  بزنید طبق تصویرذیل

attrib +h +s D:/kabir

 ابتدا یک فولدربسازید ونام موردنظررا انتخاب نماھید کھ من دراین آموزش نام آنراکبیرانتخاب نمودم وبعدا تمام عکس ھا فایل ھای مھم ویا
سافت ویرھای کھ میخواھید پنھان شود داخل فولدر مذکورجابجا نماھید



درتصویرذیل مشاھده میکنیم بھ ھمین سادگی شما میتوانید عملیات مخفی سازی را انجام دھید

حاال دوباره بخاطرظاھرشدن دوسیھ ھای مخفی شده داخل کمنت دستور زیر را وارد کنید تا بھ ترتیب فایلھای مخفی شده مان آشکار گردند 
  attrib -h -s D:/kabir طبق تصویرذیل



دراین مرحلھ  سوال نزدشما پیدا خواھد شد کھ ما با گزینھ  Folder Options  وبافعال کردن چندآپشن تمام دوسیھ

ھای مخفی دوباره ظاھرمیشود طبق تصویرذیل ویندوز ۷ وویندوز۱۰ 



برای این کھ وارد رجیستری شوید باید در داخل Run بنویسیدregedit  وقتی شما این متن را نوشتید وارد ریجیستری می
شوی د. طبق تصویرذیل وبعدا بھ مسیرذیل بروید 

 پس چھ باید کرد کھ  folder option دوسیھ ھا راھم غیرفعال کرد برای این کھ شما بتوانید فایل ھاواطالعات خود را 
کامل مخفی کنید تا قابل دیدن  نباشید شما باید  از ریجستری ویندوزاستفاده نماھید

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

محیط ریجیستری ویندوز ۷،۸و۱۰ ھیچ فرقی ازھمدیگرندارد طبق تصویرذیل

     دراخیرباالی دوسیھ rerolpxE  کلیک نموده اکنون طرف راست پنجره طبق تصویرذیل در صفحھ رجیستری کلیک راست کرده و 
در بخش New گزینھ  DWORD (32-bit) Value را انتخاب نمایید نام شاخھ جدید را   NoFolderOptions  بگزارید 

طبق تصویرزیر   



  حاال باالی  NoFolderOptions دبل کلیک کرده اگرمقدارعدد صفر بوده آنرا بھ یک تغیربدھید

وباالی OK کلیک نماھید طبق تصویرذیل          

  حاال ریجیستری را بستھ وویندوز را یکبار ریسارت نماھید  

  و براي اینكھ دوباره  folder option ظاھر كنید بھ آدرس فوق بروید و داده اي را كھ ساختید حذف كنید 
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