NHỮNG ỨNG DỤNG PHỤ
HUYNH NÊN BIẾT
Lock Photos Photo Secret Vault
Ứng dụng cho thiết bị IOS. Một khi sử dụng,
người dùng phải tạo một mật khẩu không thể
cài lại. Dùng để giấu hình ảnh và videos, tập
tin âm thanh, và tập tin PDF. Người dùng cũng
có thể sử dụng mật khẩu giả mạo và gởi dữ
liệu giả mạo.

AppLock
Sử dụng dấu vân tay hoặc mật khẩu để
bảo vệ Facebook, Instagram, Snapchat, các
ứng dụng khác hoặc các cuộc gọi. Sử dụng
mẫu khóa tàng hình. Có thể ngụy trang
như một tin nhắn báo lỗi hoặc màn hình

Best Secret Folder
Giữ lại hình ảnh của những ai muốn truy
cập. Là một ứng dụng kín đáo trông
giống như một ứng dụng du lịch. Có thể
cài đặt mật khẩu dấu vân tay. Có thể
đóng ứng dụng bằng cách để mặt điện
Gallery Lock
Dùng để giấu hình ảnh. Sau 3 lần không
đúng mật khẩu, ứng dụng giữ lại hình
ảnh của kẻ xâm nhập. Biểu tượng của
ứng dụng có thể ngụy trang hoặc ẩn đi.
Ứng dụng miễn phí khi có quảng cáo.
Keepsafe Photo Vault
Sử dụng mật khẩu vân tay. Ứng dụng tự
khóa nếu người dùng để mặt điện thoại
xuống. Dùng để giấu hình ảnh, video,
thông tin thẻ tín dụng, thẻ ID và hộ chiếu.
Sử dụng số pin giả. Có thể ngụy trang như
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Ứng dụng kho chứa: Là một
ứng dụng dùng để che giấu
hình ảnh, video và tin nhắn
khỏi những người dùng chung
một thiết bị. Ứng dụng kho
chứa có thể nhìn giống như
một ứng dụng vô hại.

Vault Hide Pics & Videos (Android only)
Có thể bảo vệ lịch sử truy cập internet, tin
nhắn, những cuộc gọi, hình ảnh và video.
Chế độ tàng hình sẽ giấu đi ứng dụng. Có
thể nhìn giống như một ứng dụng hình ảnh
bình thường.

Apple's built-in "hide photos" feature
Trên Iphone, ở bên dưới của hình ảnh hoặc
album, nhấn vào “Hidden” và chọn hình mà
bạn không muốn giấu. Trên MAC, vào
“View” trên thanh menu và chọn “Show
Hidden Photo Album”.

Secure Folder (Samsung Galaxy only)
Tùy chọn “Private Mode” dùng để giấu hình
ảnh, video, tập tin, ứng dụng và dữ liệu. Có
thể sử dụng mật mã vân tay, mật mã hoa
văn, số PIN hoặc mật khẫu thường. Để xem,
vào Settings > Lock Screen and Security >
Secure Folder.
Secret Photo Album

11
Ứng Dụng "Kho
Chứa" Quen Thuộc

Archive Photos on Android
Có sẵn trên hệ điều hành Android. Để xem
hình ảnh đã được lưu trữ, nhấn vào biểu
tượng hamburger (3 chấm dọc) và chọn
“Archives”.

Dùng để giấu lịch sử truy cập và hình ảnh. Có
thể khóa bằng mật khẩu thường, số PIN, mật
khẩu hoa văn và nhận dạng khuôn mặt. Đặc
trưng là cho xem hình ảnh ngây thơ trong khi
có thể giấu hình ảnh riêng tư.

Pic Safe - Private Photo Vault
Dùng để giấu hình ảnh và video. Sử dụng mật
khẩu thường, mật khẩu hoa văn hoặc số PIN.
Tùy chọn mật khẩu giả dùng để lừa người
khác. Cung cấp báo cáo nếu như có người cố
gắng truy cập hình ảnh và chụp hình của
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