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Kā noslēpt failus attēlā?
Drošivien katrs kaut kādā brīdī ir gribējis noslēpt failus datorā, bet lai to izdarītu parasti jāliek kaut kādas
paroles vai jāielādē aplikācijas, kas visu izdara tavā vietā, tomēr izrādas, ka var noslēpt savus nelegālos
erotiskos failus, vai ko jūs tur parasti slēpjat, vietā kur neviens nekad neiedomāsies meklēt - attēlā. Uzreiz
saku, ka to neizdomāju es, jo tas ir pārāk gudri priekš manis, bet teorija tika pārbaudīt praksē - man viss
strādāja. Stāstīšu pa punktiem:
1) izveido mapi, piemēram, "spelpeni", kas atrodas jebkur, piemēram, C:\Users\labi\Desktop\slepeni
2) šajā mapē iekopē failus, kurus vēlies slēpt (piemēram, erotika1.avi, erotika2.avi) un attēlu, kurā notiks
slēpšana (piemēram, pasleptuve.jpg)
3) iezīmē visus failus, kurus vēlies slēpt, nospied "Labo" peles taustiņu un izvēlies "Add to archive..." un
izveido RAR arhīvu, piemēram, viss_erotika.rar
4) Windows izvēlnē uzspied "Start" -> "Run" un ieraksti "cmd", nospied Enter - atvērsies command
prommpt logs jeb komandlogs
5) Tagad jāpāriet pie mūsu mapes, lai to izdarītu ieraksti komandlogā CD C:\Users\labi\Desktop\slepeni
un nospied Enter
6) Visbeidzot var uzrakstīt kodu, kas noslēpts failu arhīvu izvēlētajā attēlā, tātad ieraksti komandrindā copy /b pasleptuve.jpg + viss_erotika.rar + pasleptuve.jpg un nospied Enter, uz ekrāna parādīsies kaut
kas līdzīgs pasleptuve.jpg 1 file(s) copied.
Tas arī viss, tagad apskaties mapē nekas nebūs mainījies, tikai attēla "svars" būs lielāks, jo tajā iekšā jau ir
arhīvs viss_erotika.rar. Kā tagad nokļūt pie failiem? - vienkārši, iezīmē doto attēlu, šajā gadījumā
pasleptuve.jpg, nospied "Labo" peles taustiņu un izvēlies "Open with" jeb latviski "Atvērt ar", un no
visām aplikācijām izvēlies Win RAR vai arī citu arhivēšanas programmu. Brīnumi notiek - šis attēls
atvērsies kā parasts RAR arhīvs, kurā būs paslēptie faili, bet ja attēlu vērsi vaļā ar grafikas redaktoru, tad
tas būs kā parasts attēls. Es domāju, ka reti kurš, kas nezina ka šādā veidā var slēpt failus mēģinās atvērt
attēlu ar arhivatora palīdzību, tātad tavi slepenie faili būs drošībā.
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