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 کبربراى برای1.1

 هتطکرین ضوب از DM PD061  اًگطت اثر بب درایْ فلص خریذ بخبطر عسیس، کبربر

 ُوچٌیي.است ُب دادٍ سبزی رخیرٍ ّ بیْهتریک ضٌبسبیی تکٌْلْژی از ای هجوْعَ هحصْل ایي   

 ُب دادٍ از حفبظت سطح ببالتریي خْاستبر کَ است ضذٍ طراحی کسبًی برای کَ هحصْل ایي

 اثر ُْیت احراز بب هجبز غیر ُبی دسترسی تالش برابر در حسبش اطالعبت از تْاًذ هی ُستٌذ،

 ّ ضذٍ هحبفظت ببال اهٌیتی بب هطوئي پبرتیطي در ضذٍ رخیرٍ ُبی دادٍ. کٌذ حفبظت اًگطت

 اهٌیت ّ کبرآهذ ّیژگیِبیی بب. ضْد ٍداد هطببقت اًگطت اثر کَ ببضذ هی دسترسی قببل تٌِبزهبًی

 آراهص بلکَ کٌذ هی راحت طْالًی رهسُبی سپردى بخبطر دردسر از را ضوب تٌِب ًَ ببال، سطح در

 .آّرد هی ارهغبى بَ ضوب برای را خبطر
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 پبراهتر ّ سیستن ُبی سبزگبر 2.3

 USB 2.0رابظ: 

PD061 ر اصلی ّ پٌج کبربر فرعی. هیتْاًذ تب ضص اثر اًگطت را رخیرٍ کٌذ: یک کبرب 

 windows 8, windows 8.1, windows 10سیستن ُبی سبزگبر برُی عولکرد حبفظَ:

(64bit), Linux, Mac   Windows XP+SP3, Vista, Windows 7,  کَ هیتْاًٌذ اثر اًگطت

 را تطخیص دٌُذ ّ قفل را ببز کٌٌذ. 

  windows 8, windows 8.1, windows 10 (64bit) ًرم افسار هذیریت پطتیببًی سیستن:

Windows XP+SP3, Vista, Windows 7, 

 

  DMاًگطت  اثش با دسایَ اپلیکیطي تٌظین فلص .2

 اجرا ضوبست سیستن در کَ را دستگبٍ ُوراٍ افسار برای اّلیي ببر، ًرم PD061ٌُگبم استفبدٍ از 

ی ضذٍ ّ کبربراًی را کَ ثبت ًوبییذ. ایي برًبهَ برای تٌظین رهس عبْر ّ ثبت اثر اًگطت ُب طراح

 ضذٍ اًذ هذیریت هیکٌذ ّ از دادٍ ُبی ضخصی ضوب در برابر ُک ّ سْء استفبدٍ حفبظت هیکٌذ. 

 برای اجرای برًبهَ هذیریت اثر اًگطت در کبهپیْتر هراحل زیر را تٌجبم دُیذ:

PD061 را بَ یکی از پْرت ُبی USB ْدکبر هتصل کٌیذ ّ سیستن آى را بَ طْر خ کبهپیْتر

 ضٌبسبیی هیکٌذ.

 کلیک کٌیذ.  My Computerدر  CD Drive  (G)بر رّی

 دابل کلیک کٌیذ کَ برًبهَ اجرا ضْد.  ”Finger Tool.exe“بر رّی آیکْى 

تْجَ: بعضی از ًرم افسارُبی اهٌیتی هوکي است عولکرد را اضتببٍ تطخیص دادٍ ّ از آى 

 دُیذ. لطفب بَ برًبهَ اجبزٍ عولکرد جلْگیری کٌٌذ. 

 



 

3 
 

 کبربراى ثبت . 3

 تْاًیذ هی کبربراصلی عٌْاى بَ ضوب ضْد، کبهل کبربراصلی طریق از ًبم ثبت کَ زهبًی تٌِب

 .ًوبییذ اقذام عوْهی کبربراى اًگطت اثر ثبت برای ّ کردٍ ایجبد دیگری کبربراى

 اصلی کبربر برای اًگطت اثر ایجبد. 1-3

بر  رهس عبْر کبربر اصلی را دّ ببر ّارد کٌیذ. ضْد. کلیک کٌیذ تب ثبت اًجبم Sign Upبر رّی 

 کلیک کٌیذ.  Nextرّی 

 

 . ایجبد اثر اًگطت کبربر اصلی:2-3

اًگطت خْد را بب فطبر بر رّی صفحَ  کلیک کٌیذ.  Nextبر رّی  ًبم کبربر اصلی را ّارد کٌیذ.

 را اًتخبة کٌیذ. Re Entryبرای ثبت هجذد اثر اًگطت خْد، هیتْاًیذ گسیٌَ   ثبت کٌیذ.
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   بتْاًذ سیستن دُیذ،کَ تغییر تالش ُر در را خْد اًگطت زاّیَ کوی هیکٌین پیطٌِبد ضوب بَ هب: تْجَ

 تب تکرارکٌیذ ببر 6 برای را هرحلَ ایي. کٌذ رخیرٍ را اًگطت ًْک ّ طرفیي،  اًگطت، سطح اثر

 .ضْد کبهل ضوب اًگطت اثر اسکي

 

 تاثر اًگط ص. رّش استفبدٍ فل4

 4.1- PD061 را بَ یکی از پْرت ُبی USB  کبهپیْتر هتصل کٌیذ ّ سیستن آى را بَ طْر

 خْدکبر ضٌبسبیی هیکٌذ.

ّقتی کَ آى اًگطت خْد را کَ قبال ثبت ضذٍ بر رّی سٌسْر رّضي فلص فطبر دُیذ.  -4.2 

 ّ اطالعبت خْد دسترسی پیذا کٌیذ.  secureاثر اًگطت ضٌبختَ ضذ، هیتْاًیذ بَ بخص 

 

 

 درایْ فلص بٌذی . بخص5

را راٍ اًذازی کٌیذ ّ اثر اًگطت کبربر اصلی را ّارد ًوبییذ. بعذ از  DMاپلیکیطي  -5.1 

 کلیک کٌیذ.  PARTITIONتطخیص اثر اًگطت بر رّی 

 کلیک کٌیذ. YESبر رّی  -5.2 

برای  تٌظین ضْد.  secureهْش را حرکت دُیذ تب ظرفیت بخص عوْهی ّ بخص  -5.3 

 .لطفب بعذ از بخص بٌذی هجذدا فلص درایْ را هتصل کٌیذ کلیک کٌیذ. YESبت رّی تبییذ تٌظیو
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 هذیشیت حساب کاسبش اصلی ٍ کاسبشاى فشعی . 6

، پاک کشدى کاسبشاى سهض ٍ اثش اًگطت ، تغییش دادىاثش اًگطت ایي بخص چگًَگی اضافِ کشدى

 خیشُ باضذ.حتوا بایذ یک اثش اًگطت کاسبش اصلی رسا تَضیح هی دّذ. 
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 هذیشیت سهض عثَس. 8

 دس صفحِ احشاص َّیت اثش اًگشت کلیک کٌیذ.  password authenticationتش سٍی   -8.2 

  سهض عثَس اًگشت کلیک کٌیذ.  دس صفحِ احشاص َّیت forget passwordتش سٍی  -8.3 

 یک سهض عثَس جذیذ ٍاسد ًواییذ.  -8.4 

کاستش اصلی سا اعوال ًواییذ تا تٌظیوات کاهل  کلیک کٌیذ ٍ اثش ادگشت  Yesتش سٍی  -8.5 

 گشدد.
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 سَاالت هتذاٍل  .:

  ؟چشا فلش دسایَ شٌاختِ ًویشَد -2

 ٍ اپلیکیشي سا دٍتاسُ اجشا کٌیذ. لطفا هجذدا فلش دسایَ سا هتصل ًوایذ

آیا تعذ اص چٌذیي تاس قشاس دادى اًگشت تش سٍی سٌسَس  ًوی تَاًیذ تِ تخش اهٌیتی دستشسی  -3

 کٌیذ؟پیذا 

. دس صَست ٍقَع ایي طَب تاشذ هوکي است قاتل شٌاسایی ًثاشذشاثش اًگشت شوا چٌاًچِ ه

 فلش دسایَ سا هجذدا هتصل ًواییذ. ،هشکل اًگشت خَد سا خشک ًواییذ. دس صَست عذم عولکشد

 چشا ایي فلش دسایَ فقط دُ یا تیست گیگاتایت ظشفیت داسد؟ -4

گیگاتایت ٍ ظشفیت پیش فشض تخش  7.:3یگاتایتی گ 43ظشفیت قاتل دستشس تشای فلش دسایَ 

 69.7گیگاتایتی  75گیگاتایت است. ظشفیت قاتل دستشس تشای فلش دسایَ  Public 21عوَهی 

کاستشاى تٌْا صهاًی گیگاتایت است.  Public 31گیگاتایت ٍ ظشفیت پیش فشض تخش عوَهی 

 شاى احشاص َّیت شَد. هیتَاًٌذ ظشفیت پیش فشض تخش عوَهی سا تثیٌٌذ کِ اثش اًگشت

 ؟تسا ُدافتسا لتاق ذٌوشَّ یاّ یشَگ یاشت تشگًا شثا ات فلش دسایَ ایآ -5

 .تشاد یسشتسد ىاَتیه یهَوع شخت ِت اٌْت ذٌوشَّ یاّ یشَگ قیشط صا

 ؟ذًَش ُشیخر َیاسد شلف یٍس شت ذًٌاَت یوً گیگ 5 صا شت گسضت یاّ لیاف اشچ -6

 اس گیگ 5 صا شت گسضت یاّ لیاف ذیّاَخ یه یتقٍ ،تسا FAT32 َیاسد شلف يیا ییاذتتا تهشف

  .ذیّد شییغت exFAT ِت اس ىآ تهشف ذیّد لاقتًا

 ؟تسا ساگصاس ییاّ نتسیس ِچ ات َیاسد شلف يیا يشیکیلپا -7

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 

 ؟تسیچ PD061 سهضگزاسی ساسا -8

 طسَت دشف ِت شصحٌه UID کی ات َیاسد شلف لخاد تشگًا شثا تاعالطا AES256  دَته اسا شت

FP IC  تٍافته تشگًا شثا دَخ ٍ تشگًا شثا یاّ ُداد دَته ِثساحه ِک اجًآ صا .ددشگیه ُشیخر 

 دساٍ ات َیسد شلف شگا دٍشیه تسد صا  secure یتیٌها شخت سد ُذش ُشیخر یاّ ُداد ،تسا

 .دَش صات ساشف ىدشک

 ؟تسا دٍذحه اً یلصا شتساک سَثع ضهس ىدشک دساٍ ِثتشه ایآ -9
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 ذٌکیه دَخ ةیشخت ِت عٍشش PD061  ،ذٌک دساٍ سات 365 صا شیت اس یتسسداً سَثع ضهس شتساک شگا

 ُساتٍد دَلًاد ات اٌْت  PD061 تلاح يیا سد .ذًَشیه کاپ َیاسد شلف لخاد یاّ ُداد اوّ ٍ

 .دَشیه تسسد لهاع نتسیس

 

 


