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 WRITE PROTECTED فرمت فلش مموری

احدیان  مریم 

سالم است؟ یا مطمئنید  USB است. آیا مطمئن هستید که پورت write protected در ابتدا باید مطمئن شوید مشکل فلش شما 

توان یم که دید باید ابتدا  که فلش خراب نشده؟ پس از اینکه مطمئن شدید مشکل از جانب فلش یا پورت کامیپوتر نیست، در

اقدام به  Diskpart وضعیت رایت پروتکتت فلش را حذف کرد یا خیر. بنابراین در اولین اقدام با استفاده از ابزار تحت خط فرمان

 .حذف پروتکتت فلش خواهیم کرد

بزار ا  DISKPART حذف رایت پروتکتت به واسطه 

ها تایپ کنید. در بالای منو استارت، ها و فایلستجوی برنامهرا در بخش ج cmd ویندوز خود کلیک کنید و کلمه Start بر روی منوی

cmd سپس با کلیک راست بر روی آن .را خواهید دید Run as Administrator ( شکل زیر مثلرا انتخاب کنید) 

 

 .شما باید ابزار خط فرمان که ظاهری شبیه به شکل زیر دارد را ببیند حالا

 

بندی است که در درون ویندوز یک ابزار پارتیشن Diskpart واقعاینتر را فشار دهید. در را وارد کنید و DISKPARTدستور 

خود را  USBهای درایو فرمان قابل فراخوانی است. با کمک این ابزار خواهید توانست متغیر خط هایدستور طریق از و  وجود دارد

 .تغییر دهید
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ها را همچون شکل زیر مشاهده خواهید کرد. ا فشار دهید. شما لیستی از دیسکرا تایپ کنید و دکمه اینتر ر LIST DISKاکنون 

 مقدار حافظه  Disk 1با نام  USB، و فلش درایو Disk 0با نام  (HDD)دو دیسک در دسترس خواهد بود: حافظه هارد دیسک

Disk 1 بسیار کمتر از Disk 2 ( به همین دلیل متوجه  892مگ در مقابل  1447است ،)شویم کهمیگیگ Disk 1 دهنده نشان

دهد. از این قسمت به بعد باید بسیار دقت کنید، زیرا نباید کار خود را با یک حافظه سیستم را نشان می Disk 2 فلش درایو و

 .دیسک اشتباه شروع کنید

 

نتر کنیم. در پاسخ به را بنویسیم و اِ SELECT DISK 1 است باید عبارت Disk 1 در این زمان که مشخص شده فلش درایو ما

را تایپ کنید تا ابزار  ATTRIBUTES DISK انتخاب شده است. اکنون (Disk 1)شما گفته خواهد شد که دیسک مورد نظر 

DISKPART اولی خط کنید،می دریافت که جوابی  مهمترین .داند را به شما بگویدهایی که در مورد فلش درایو میهمه چیز 

 .شویم که فلش درایو رایت پروتکتت است، از این طریق متوجه میCurrent Read-only State: Yesشده  گفته که است

 ATTRIBUTES DISK CLEARبرای حذف کردن ویژگی رایت پروتکتت با استفاده از این ابزار خط فرمان، دستور 

READONLY  میز بود با نوشتهرا تایپ و سپس اِنتر کنید. اگر رفع شدن مشکل رایت پروتکتت موفقیت آ Disk attributes 

cleared successfully مواجه خواهید شد. 

به منظور بررسی و آزمایش موفقیت آمیز بودن حذف رایت پروتکتت، یک فایل کوچک را بر روی فلش کپی کنید، اگر کپی شد که 

 .ت تا راه بهتری را امتحان کنیمکنید وقت آن اسرا دریافت می write-protect عالی است، اما اگر هنوز پیغام خطای



3 

برای از بین بردن رایت  Diskpart بل از شروع هر آزمایش فرمت دیسک، در وهله اول مطمئن شوید که با ابزار تحت خط فرمانق

 پروتکتت اقدام کرده باشید. پس از آن اگر فلش وارد سیستم شده، آن را جدا کنید و دوباره به سیستم متصل کنید، با این کار

کامپیوتر آخرین تغییرات انجام شده را خواهد خواند. اگر فلش را قطع و وصل نکنید گاهی اوقات باعث عدم توانایی ویندوز در خواندن 

 .شوددرایو می

 قابل نوشتن/فرمت کردن کنیم اما این ابزار نتوانست رایت پروتکتت  Diskpartرا با استفاده از ابزار  USB در ابتدا سعی کردیم فلش

 .های فرمت کننده دیسک، فلش را به کلی فرمت کنیمبایست با استفاده ابزارموجود بر روی فلش درایو را از بین ببرد. اکنون می

ال و در قسمت سرچ یا دانلود به دنبدرصورتیکه فلش شما از شرکت معتبری باشد می توانید به وب سایت شرکت سازنده آن مراجعه 

Flash Reovery  .توسط این ابزارها می توانید به راحتی فلش را دوباره احیا کنید. بگردید 

 در صورت شناسایی و پشتیبانی این نرم افزار از فلش متصل شده، فلش در یک مرحله بازیابی و در مرحله بعد فرمت می شود.

 مسیر زیر را دنبال کنید.  device managerبرای شناسایی و دانلود ابزار مناسب مدل فلش خود را شناسایی کنید. برای اینکار در 

 

 

 

 


