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و  درایو ها  تمام   »BitLocker« نام  به  شده  تعبیه  آن  در  که  ویژگی  با  می تواند  تواناتک:ویندوز 
حافظه های جانبی را رمزگذاری کند. وقتی برنامه »TrueCrypt« ناگهان از کار افتاد و خدماتش قطع شد، 

صاحبان آن به کاربران توصیه می کردند که از بیت الکر )BitLocker( استفاده کنند.

اما نسخه  نیاز دارند  یا »Enterprise« ویندوز ۷ و ۸   »Professional« به نسخه های برنامه بیت الکر 
»core« ویندوز ۸.۱ نیز ویژگی رمزگذاری )Device Encryption( را دارد که   همان کار را می کند.

بیت الکر را برای یک درایو فعال کنید
روی   »System and Security« بخش  در  و  کنید  باز  را  پنل  کنترل  الکر،  بیت  کردن  فعال  برای 
گزینه »BitLocker Drive Encryption« کلیک کنید. همچنین می توانید روی یک درایو دلخواه کلیک 
راست کنید و گزینه »Turn On BitLocker« را انتخاب کنید. اگر این گزینه را نمی بینید پس شما نسخه 

مورد نظر و مناسب ویندوز را ندارید.
دو نوع رمزگذاری را می توانید انتخاب کنید:

»BitLocker Drive Encryption«: که برخی مواقع   همان عنوان بیت الکر برای آن به کار برده 
می شود. در این نوع، تمام درایو رمزگذاری می شود. وقتی کامپیو تر بوت می شود از شما خواسته می شود 

معرفیبرنامهمهمBitLockerدرویندوز

 3معرفی برنامه مهم BitLocker در ویندوز t e c h . t a v a a n a . o r g



معرفی برنامه مهم BitLocker در ویندوز 4 t e c h . t a v a a n a . o r g

تا کلید قفل را وارد کنید )مثال پسورد(؛ پس از آن بیت الکر اطالعات را رمزشکنی می کند و ویندوز 
را باال می آورد. در این حالت، فایل های شما مانند قبل به نظر می رسند با این تفاوت که آن ها در هارد به 

حالت رمزگذاری شده ذخیره شده اند.
»BitLocker To Go«: که به حافظه های خارجی مانند یو اس بی  و هاردهای اکسترنال می پردازد. 
در این حالت باید حافظه جانبی به کامپیو تر متصل باشد. اگر کسی روش باز کردن قفل را نداشته باشد، 

نمی تواند از آن حافظه خارجی استفاده کند.
مواجه  پیغام خطایی  با  باشد  نداشته  را   »TPM« یا   »Trusted Platform Module« اگر سیستم شما 
کلیدهای  تا  می شود  تعبیه  شما  کامپیو تر  در  که  است  میکروچیپ  یک   »TPM« واقع  در  شد.  خواهید 
رمزگذاری در آنجا ذخیره شوند که امن تر است. پیغام خطا از شما می خواهد که ادمین سیستم، گزینه 

اجازه به بیت الکر بدون »TPM« را فعال کند.
برای این کار دکمه ویندوز را به همراه دکمه »R« فشار دهید و عبارت »gpedit. msc« را تایپ کنید 

و اینتر را بزنید. حاال به آدرس:

 Computer Configuration\Administrative Templates\Windows
Components\BitLocker Drive Encryption\Operating System Drives

بروید و روی »Require additional authentication startup« کلیک کنید. گزینه »Enabled« را 
بزنید. در   نهایت  انتخاب کنید و گزینه »Allow BitLocker without a compatible TPM« را تیک 

»OK« را بزنید.

یک روش برای بازکردن قفل انتخاب کنید
در مرحله بعد باید یک روش برای باز کردن قفل انتخاب کنید. می توانید از یک پسورد استفاده کنید 

یا اینکه از یک یو اس بی  خاص به عنوان کلید استفاده کنید که با وارد کردن آن قفل باز شود.

از کلید ریکاوری بک آپ بگیرید
بیت الکر یک کلید ریکاوری به شما می دهد. اگر کلید اصلی را گم کنید، این کلید به کار شما 
خواهد آمد. می توانید این کلید را پرینت کنید، آن را در یک فایل ذخیره کنید، در یو اس بی  داشته باشید 
و یا در یک ابر مجازی ذخیره کنید. اطمینان حاصل کنید که آن را در جای امنی نگهداری می کنید. بک 
آپ گرفتن و ذخیره آن در مکان های مختلف ایده خوبی است. اگر کلید اصلی و این کلید را فراموش 

یا گم کنید، اطالعاتتان برای همیشه از بین خواهد رفت.
توصیه می کنیم که اگر از بیت الکر برای لپتاپ نو استفاده می کنید، فقط بخش های استفاده شده از 
درایو را رمزگذاری کنید چرا که سریع تر است و خود بیت الکر فایل های جدید را اتوماتیک رمزگذاری 
می کند. اما اگر از بیت الکر در لپتاپ قدیمی استفاده می کنید بهتر است تمام درایو را رمزگذاری کنید 

تا مطمئن شوید کسی فایل های پاک شده را نتواند بازیابی کند.


