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Do que você precisa?
Você vai apenas
nas precisar do WinRAR
W
e um visualizador de imagens instalado em seu
computador.
Começando
1- Crie uma pasta em “C:\”
“
com o nome de sua escolha,, no nosso tutorial eu vou
usar o nome “segredo
segredo”.
2- Copie a imagem que o arquivo será escondido na pasta “C:\nome
nome da pasta”
pasta que
no nosso exemplo é “C:\segredo”.
3- Agora, copie o arquivo a ser escondido também na pasta que você criou.
criou

4- Agoraa clique com o botão direito no arquivo que você quer esconder e clique
em “Adicionar
Adicionar para ‘nome do arquivo.rar’”
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Agora você verá 3 arquivos, caso não
n esteja vendo 3 arquivos repita o “Passo
“
4”
5- Agora vamos abrir o “Prompt de Comando”, clique em “Iniciar
Iniciar > Executar...”,
Executar
ou aperta as teclas “WinKey + R”, agora digite “cmd” e clique em “OK”

Você verá a seguinte janela:
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6- Agora digite o seguinte comando “cd c:\” e aperte Enter.
7- Agora digite “cd ‘nome
nome da pasta que você criou’”,
criou , no nosso exemplo eu vou
digitar “cd segredo””.
Irá aparecer mais o menos assim:

8- Digite o seguinte comando “copy /b ‘nome_da_foto.jpg’ +
‘nome_do_arquivo.rar
nome_do_arquivo.rar’ ‘nome_final.jpg’”,, que no nosso exemplo ficará “copy
/b imagem.jpg + Senhas.rar final.jpg”
final.jpg e tecle enter.
Ficará assim:
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9- Feche o “Prompt
Prompt de Comando”
Comando e vá até a pasta “C:\segredo” e veja que foi
adicionado um novo arquivo,
arquivo, se você clicar 2 vezes nele, irá abrir a imagem
escolhida.
Abrindo o arquivo escondido
10- Clique com o botão direito no arquivo gerado, e vá até “Abrir
Abrir com > Escolher
programa...”.
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Irá aparecer a seguinte janela:

11- Selecione “WinRAR
WinRAR archiver”
archiver e clique
que em OK, como mostra a imagem acima
Irá abrir a seguinte tela, basta você clicar
cli 2 vezes para
ra ver o arquivo.
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Pronto, agora você pode esconder qualquer tipo de arquivo em uma imagem .jpg
usando este método.
Dicas
ode proteger ainda mais o seu arquivo colocando uma senha no arquivo
Você pode
“.rar”
Caso
tenha
alguma
sugestão,
reclamação
ou
dúvida,
visite
http://portallive.ucoz.com e deixe seu comentário, obrigado
http://portallive.ucoz.com/
rigado a todos os leitores.
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