
 را فرهت کنین ؟ Write–Protectedیک فلش چگونه 

 Registry Editorبا استفادُ از  : روش اول

 رٍ تایپ کٌیذ Regedit.exeٍیٌذٍز را باز کٌیذ ٍ در بخص جستجَی آى کلوِ   Startبخص  -1

 تا باز بطِ رٍی برًاهِ ای کِ ًطَى هیذُ کلیک کٌیذ  -2

 بریذ   Computer \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEMهسیر در برًاهِ ٍیرایص رجیستری بِ  -3

 

بِ  Controlبریذ ٍ بعذ از باز کردى پَضِ  CurrentControlSet \ Controlبِ هسیر  Systemدر بخص  -4

بگردیذ . ًکتِ ایٌکِ اگِ ایي پَضِ ًبَد بایذ اٍى رٍ ایجاد کٌیذ ایي  StorageDevicePoliciesدًبال پَضِ 

 اًتخاب کٌیذ Keyٍ بعذ  Newراست کلیک کٌیذ ٍ گسیٌِ  Controlضکل کِ رٍی پَضِ 

 



اسن اٍى رٍ بِ  ٍرٍش راست کلیک کٌیذ ٍ گسیٌِ تغییر ًام رٍ اًتخاب کٌیذ  بعذ ایجاد کلیذ جذیذ -5

StorageDevicePolicies تغییر ًام بذیذ 

 

( راست کلیک کٌیذ ٍ از بخص  StorageDevicePoliciesحاال در قسوت سوت راست ) یعٌی داخل پَضِ  -6

New  ٌِگسیDWORD Value ِرٍ اًتخاب کٌیذ تا کلیذ جذیذ ساختِ بط 

 

را با دبل کلیک کردى باز  StorageDevicePoliciesاگِ از قبل ایي پَضِ هَجَد بَد کلیذی کِ داخل پَضِ  -7

 رٍ بِ صفر تغییر بذیذ Value Dataکٌیذ ٍ هقذار 



بعذ از اًجام کارّای باال کافیِ کاهپیَتر رٍ یکبار ریستارت کٌیذ ٍ فلطتَى رٍ بِ کاهپیَتر بسًیذ ٍ بعذ از  -8

 رٍ اًتخاب کٌیذ ٍ فلص رٍ فرهت کٌیذ. Format ضٌاختي رٍش راست کلیک کٌیذ ٍ گسیٌِ

 

 Disk partبا استفادُ از :  دومروش 

 فلص هَرد ًظر رٍ بِ کاهپیَتر بسًیذ تا اٍى رٍ ضٌاسایی کٌِ -1

در  باز بطِ Runرٍ فطار بذیذ تا پٌجرُ  Rٍیٌذٍز رٍ باز کٌیذ ) کلیذّای ترکیبی ٍیٌذٍز +  cmdبرًاهِ  -2

 رٍ تایپ کٌیذ ٍ ایٌتر بسًیذ ( cmd as administratorداخلص عبارت 

 رٍ بسًیذ Enterٍ کلیذ  رٍ تایپ کٌیذ diskpartدر هحیط سیاُ رًگ باز ضذُ عبارت  -3

 

 ٍ کلیذ ایٌتر رٍ بسًیذ رٍ تایپ کٌیذ list diskعبارت سپس  -4

 

از لیست ًوایص دادُ ضذُ عذدی کِ هربَط بِ فلص  xرٍ تایپ کٌیذ ٍ بِ جای  select disk xحاال عبارت  -5

 رٍ بسًیذ Enterٍ بعذش کلیذ  هَرد ًظرتَى ّستص رٍ تایپ کٌیذ

 

 رٍ تایپ کٌیذ ٍ کلیذ ایٌتر رٍ بسًیذ attributes disk clear readonlyبعذش عبارت  -6



 

 رٍ تایپ کٌیذ ٍ کلیذ ایٌتر رٍ بسًیذ cleanعبارت  -7

 رٍ تایپ کٌیذ ٍ کلیذ ایٌتر رٍ بسًیذ create partition primaryعبارت  -8

 رٍ تایپ کٌیذ ( ntfsعبارت  fat32) البتِ هی تًَیذ بِ جای  رٍ تایپ کٌیذ format fs=fat32حاال عبارت  -9

 ٍ کلیذ ایٌتر رٍ بسًیذ

 

 بساریذ کار فرهت توام بطِ ٍ توام   -11


