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 آموزش تصویري+ 

 می توانید بدون استفاده از نرم افزار و با تغییراتی در بخش رجیستري
 .جانبی جلوگیري نمایید ویندوز، از درج اطالعات و در نتیجه از ویروسی شدن فلش مموري ها و حافظه هاي

با این . کلیک کنید Ok را در آن تایپ و بر روي کلید
. 

 

 
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurr 
Prevent Writing Data to USB Drives 

 Control کلیک بر روي فولدر وجود ندارد، همانند تصویر زیر با راست
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+ بدون نرم افزار از ویروسی شدن فلش خود جلوگیري کنید 

می توانید بدون استفاده از نرم افزار و با تغییراتی در بخش رجیستري با آموزشی که در این قسمت خواهیم داد، شما
ویندوز، از درج اطالعات و در نتیجه از ویروسی شدن فلش مموري ها و حافظه هاي

را در آن تایپ و بر روي کلید regedit را باز نموده، دستور Run براي شروع، پنجره
.شود نمایش داده می (Registry Editor) ویرایشگر رجیستري

 :در پنجره باز شده به مسیر زیر بروید

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies
Prevent Writing Data to USB Drives

 StorageDevicePolicies وجود ندارد، همانند تصویر زیر با راست
 (Create) کنید. 
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بدون نرم افزار از ویروسی شدن فلش خود جلوگیري کنید 

با آموزشی که در این قسمت خواهیم داد، شما
ویندوز، از درج اطالعات و در نتیجه از ویروسی شدن فلش مموري ها و حافظه هاي

 :آموزش

براي شروع، پنجره
ویرایشگر رجیستري دستور،

در پنجره باز شده به مسیر زیر بروید

entControlSetControlStorageDevicePolicies

 
 StorageDevicePoliciesاگر فولدر

 (Create)آن را ایجاد
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را  DWORD (32-bit) Value ، گزینهNew کلیک کرده و از لیست حاال بر روي فولدر تازه ساخته شده راست
 .انتخاب کنید

 

 
 

عدد یک  (Value Data) تعیین کنید و در فیلد داده مقدار WriteProtect جدید را (Value Name) نام مقدار
 .را وارد نمایید
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براي اطمینان از عملکرد این . خواهد بود «فقط خواندنی«که به این کامپیوتر متصل شود،  USB از این پس، هر درایو
 .متصل را جدا کرده و مجدداً متصل نمایید USB ترفند، بهتر است تمام درایوهاي

 .توجه داشته باشید که در رجیستري، کوچک و بزرگ بودن کاراکتر بسیار مهم است

ف نموده یا آن را با صفر را حذ WriteProtect توانید، ورودي می» فقط خواندنی«براي غیر فعال کردن حالت 
 .مقداردهی کنید

*****  
 
  ناوج ناراگنربخ هاگشاب it سناژروا :عبنم
  http://www.01amn.rozblog.com/post/72 :نما کی و رفص گ البو رد بلطم کنیل
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