ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﻣﺘﻨﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ورد را رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ

اﮔﺮ در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ورد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﯾﮏ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻣﺰﻋﺒﻮر را ﻧﺪارد ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ دو راه
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎنﺗﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
اوﻟﯿﻦ ﺷﯿﻮه از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ) (backstageﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮ روی آن رﻣﺰﮔﺬاری
ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺮ روی ﺳﺮﺑﺮگ Fileﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻔﺤﻪ  Infoﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ  Protect Documentﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ  Encrypt with Passwordرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎدر ﻣﺤﺎورهای  Encrypt Documentﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﺎدر وﯾﺮاﯾﺶ  Passwordﯾﮏ رﻣﺰﻋﺒﻮر وارد ﮐﻨﯿﺪ و دﮐﻤﻪ
 OKرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.

در ﮐﺎدر ﻣﺤﺎورهای  Conﬁrm Passwordﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﺎن رﻣﺰﻋﺒﻮر را ﻣﺠﺪدا در ﮐﺎدر وﯾﺮاﯾﺶ Reenter
 passwordوارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ روی  OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺨﺶ  Protect Documentﺻﻔﺤﻪ  Infoﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰﻋﺒﻮر دارﯾﺪ.

دوﻣﯿﻦ روش ﺑﺮای ﻗﺮار دادن رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ورد اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎدر  Save Asاﺳﺖ .دوﺑﺎره ﻓﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻣﺰدار ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ روی ﺳﺮﺑﺮگ  Fileﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ،از ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﺑﺮ روی  Save Asﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه در آن ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎ ) Current Folderﭘﻮﺷﻪ ﻓﻌﻠﯽ( را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﭘﻮﺷﻪای در ) Recent Foldersﭘﻮﺷﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ( را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ روی  Browseﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﭘﻮﺷﻪ دﻟﺨﻮاهﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ دﻟﺨﻮاهﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﭙﺲ روی  Toolsدر ﮐﻨﺎر دﮐﻤﻪ  Saveﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و  General Optionsرا از ﻣﻨﻮی
ﮐﺸﻮﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در ﮐﺎدر ﻣﺤﺎورهای  ،General Optionsدر ﮐﺎدر وﯾﺮاﯾﺶ  Password to openﯾﮏ رﻣﺰﻋﺒﻮر وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ روی OK
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﮐﺎدر ﻣﺤﺎورهای  Conﬁrm Passwordﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺠﺪدا ﻫﻤﺎن رﻣﺰﻋﺒﻮر را در ﮐﺎدر وﯾﺮاﯾﺶ Reenter
 password to openوارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ روی  OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﺎ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺑﺮ روی  Saveﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﺷﺪن آن ﺳﻨﺪ،
از ﺷﻤﺎ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺷﯿﻮه ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ،در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ رﻣﺰﻋﺒﻮر وارد
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻣﺰﻋﺒﻮر را از ﺳﻨﺪ ورد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ،آن ﺳﻨﺪ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎدر ﻣﺤﺎورهای
 Encrypt Documentو ﯾﺎ ﮐﺎدر ﻣﺤﺎورهای  General Optionsﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ رﻣﺰﻋﺒﻮر را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺳﻨﺪ را ﻣﺠﺪد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
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