
 

  

  )Notepadتوسط کد نویسی در (قفل گذاري بر روي فولدرها بدون استفاده از برنامه 

در این آموزش قصد دارم به شما روشی را آموزش بدم تا بتونید بدون استفاده از نرم افزار بر روي فولدرهاي خود رمز 
باز کنید و متن زیر را در  Notepad یک فایل - ابتدا یک فولدر جدید بسازید - . عبور گذاشته و آنها را مخفی نمایید

   آن کپی کنید

کد  : 

cls 
@ECHO OFF 
title Folder Private 
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK 
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER 
:CONFIRM 
echo aya mikhahid in file ro ghofl konid ?(Y/N) 
set/p "cho=>" 
if %cho%==Y goto LOCK 
if %cho%==y goto LOCK 
if %cho%==n goto END 
if %cho%==N goto END 
echo Invalid choice. 
goto CONFIRM 
:LOCK 
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 
a rib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 
echo Folder locked 
goto End 
:UNLOCK 
echo lotfan ramze obor ra vared konid 
set/p "pass=>" 
if NOT %pass%== password here goto FAIL 
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private 
echo Folder Unlocked successfully 
goto End 
:FAIL 
echo Invalid password 
goto end 
:MDLOCKER 
md Private 
echo Private created successfully 
goto End 
:End  
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 password here رمز عبور خود را به جاي password here برید و آن جایی که نوشته 23بعد از اینکار به خط  -

 . وارد کنید

 . ذخیره کنید Locker.bat را انتخاب کرده و فایل را با نام Save As گزینه file حال از منوي -

 . میبینید ، آن را اجرا کنید Locker.bat را ببندید ، وقتی به فولدر برگردید فایلی با نام notepad حاال -

 . براي شما ساخته میشود Private با اجراي این فایل ، فولدري به نام -

 . ي که میخواهید مخفی کنید داخل این فولدر بریزیدحاال هرچیز -

 : کلیک کنید ، صفحه مانند شکل زیر براي شما ظاهر میشود Locker.bat دوباره بر روي فایل -

 . را بزنید enter را وارد کنید و Y کلمه -

 . ونیدولی نگران نباشید به راحتی میتونید اون رو بر گرد! غیب میشود  Private ناگهان فولدر -

 : کلیک کنید ، صفحه اي مانند شکل زیر براي شما ظاهر میشود locker.bat دوباره بر روي فایل -

  حاال رمز عبور خود را وارد کنید تا فولدر دوباره ظاهر شود
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