چگونگی تعمیر کارت  SDآسیةدیده و حفاظت از دادههایتان

ثیبییذ وگبَی ثی اوذاصیم ثٍ سيش تعمیش کبست  SDآسیتدیذٌ ي حفبظت اص دادٌَبیتبن ثب استفبدٌ اص سيضی سبدٌ ي
ساحت .پس ساَىمبی کبملی کٍ پبییه دس مًسد آن ثحث ضذٌ سا اصوظش ثگزساویذ تب ثب ایه سيش آضىب ضًیذ.
کبست  SDساحتتشیه ي مىبستتشیه ساٌ ثشای ثسط دادن حبفظٍ اص َش حبفظهٍای ي رخیهشٌ دادٌَبسهت ي اوتقهب
کبست حبفظٍ ثٍ َش دستگبٌ دیگشی ثسیبس سبدٌ است .ایه رخیشٌسبصی قبثلاعتمبد است ي احتمبالً َهی مطهللی
ثب آن يجًد وذاسد .مسئلٍای کٍ کبسثشان دس خػًظ کبست  SDثب آن مًاجٍ میضًوذ ضلسته ،مخذيش ضهذن یهب
آسیت دیذن آن است .ثٍگًوٍای کٍ اگش کبست  SDثطلىذ یب آسیت ثجیىذ تمبمی اطالعبت مًجهًد دس آن اص ثهیه
سفتٍ ي کبسثش قبدس ثٍ استفبدٌ اص آن وخًاَذ ثًد .ایه دس حبلی است کٍ کبست  SDآسیتدیذٌ ثب تًجٍ ثٍ ایىلٍ َی
اثضاس ي املبوی ثٍغًست پیصفشؼ ثشای ثبصیبثی آن يجًد وذاسد ،ثسیبس سخت ي پیچیذٌ ثبصیبثی میضًد .امب َىهًص
کبسثشان ثٍ سًُلت میتًاوىذ کبست  SDآسیتدیذٌ خًد سا تعمیش ي اطالعبتص سا ثبصیبثی ومبیىذ .دس مقبلٍ حبضش ثٍ
سيضی ثشای تعمیش کبست  SDي ثبصیبثی اطالعبت آن میپشداصیم .چىبوچٍ مطهتب ثهٍ داوسهته ایهه سيش َسهتیذ
تمبمی اطالعبت ایه غفحٍ سا تب آخش دوجب کىیذ .مب معتقذیم کٍ حق مطلت دس خػًظ مقذمٍ ایهه مًضهًا ادا
ضذٌ ي حبال ایىجب ثب تًضیح سيش ثحث سا آغبص میومبییم.
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مب ثشخی مشاحل کٍ اص طشیق آنَب میتًاویذ کبست  SDخًد سا تعمیش ومبییذ ثیبن میکىیم .لطفهبً َمهٍ گهب َهبی
مختلف صیش سا ثشسسی کىیذ.

تعمیر تا استفاده از ( CMDنحوه فرمت کارت  SDخرابشده)
َمًاسٌ  CMDثُتشیه گضیىٍ ثشای تعمیش َش فبیل يیىذيص است .ي مُمتش ایىلٍ ضمب احتمبالً میتًاویذ کهبست SD

خشاةضذٌ یب ضلستٍ ضذٌ سا اص طشیق  CMDتعمیش کىیذ .ثشای ایه امش کبفی است ثب استفبدٌ اص  CMDثشخهی اص
مشاحل سبدٌ رکشضذٌ دس صیش سا دوجب کىیذ.
گام اول :اثتذا  SDکبست معیًة سا ثٍ کبمپیًتش متػل ومبییذ.
گام دوم CMD:سا ثبصومًدٌ ي  diskpartسا اوتخبة کىیذ.

گام سوم :دس مشحلٍ ثعذ  list diskرا تبیپ ومًدٌ ي دکمٍ  Enterسا فطبس دَیذ .حبال تمبمی َ diskهبیی کهٍ ثهٍ
سیستم ضمب متػل ضذٌاوذ سا دس اختیبسداسیذ.

گام چهارم :اکىًن ضمب ثبیذ دس ایه قسمت  select disk 1سا تبیپ کىیذ .اص جهبیگضیىی ضهمبسٌ دیسهلی کهٍ ثهٍ
کبست  SDتبن اختػبظیبفتٍ ثب  disk 1اطمیىبن حبغل کىیذ.

گام پنجم :دس مشحلٍ ثعذ گضیىٍ  cleanسا تبیپ ومًدٌ ي دکمٍ  Enterسا فطبس دَیذ.

گام ششم :سپس عجبست  create partition primaryسا تبیپ ومًدٌ ي  Enterثضویذ.

گام هفتم :اکىًن  activeسا تبیپ ثلىیذ ي  Enterسا فطبس دَیذ.

گام هشتم :حبال ثىًیسیذ  select partition 1ي سپس  Enterسا فطبس دَیذ.

گام نهم :مب تقشیجبً کبسمبن تمب است! دس مشحلٍ آخش میثبیست  partitionایجبدضذٌ جذیذ سا فشمهت کىیهذ .ثهٍ
َمیه مىظًس عجبست  format fs=fat32سا وًضتٍ ي  Enterثضویذ.

َمیه ،تمب ! ایه ثًد چگًوگی تعمیش کبست  SDآسیتدیذٌ ثب استفبدٌ اص  .CMDاگش ثبصَم ضک ي ضجٍُای داسیذ حتمبً ثب
مب دس میبن ثگزاسیذ.

مراحل تعمیر کارت  SDمعیوب و حفاظت از دادههای شما:
گام اول :سطح کبست  SDسا ثب پبسچٍ ای تمیض پبک کىیذ .گبَی ايقبت ثٍ علت اوسذاد رسات گشديخبک ،کهبست SD

ضشيا ثٍ اص دست دادن تمبس ثب اتػبالت میکىذ .ایه مشحلٍ سبدٌ است ي ضمب دسوُبیت میتًاویذ ثٍطهًس مشتهت
ثشای ثُجًد ثخطیذن ثٍ عمللشدش آن سا اوجب دَیذ .فقط ثٍ خبطش داضتٍ ثبضیذ کٍ ضمب ثبیهذ اص تمهبس پبسچهٍ
مشطًة ثب کبست حبفظٍ جلًگیشی کىیذ صیشا آة می تًاوذ ثبعث ایجبد یک الیٍ اکسیژن دس عىبغش مهس ضهًد کهٍ
متعبقجبً مسذيد ضذن اتػبالت سا تحت تأثیش قشاس میدَذ.

گام دوم :فشمت کشدن کبست  SDمیتًاوذ گضیىٍای ثشای ديثبسٌ ثٍ کبس افتبدن آن پس اص معیًة ضهذن آن ثبضهذ.
ثشخی اص يیشيس َب یب فبیل َبی مخشة ممله است ثش عیت داس ضذن کبست  SDتأثیشگهزاس ثبضهىذ .فشمهت کهشدن
ثٍسبدگی يیشيسَب ي فبیلَبی مخشة سا اص ثیه ثشدٌ ي ایه املبن سا ثٍ کبست  SDمیدَذ کٍ مجذداً کبس کىذ .امب
ضمب ثبیستی مًسدی سا دس وظش داضتٍ ثبضیذ ي آن ایه است کٍ دس ثبصیبثی تمب اطالعبت خًد وبکب خًاَیذ ثًد.

گام سوم :گبَی ايقبت َىگبمیکٍ دس تالش ثشای وػهت کهبست  SDدس َهش یهک اص دسهتگبٌَهب َسهتیذ ،امهب آن
ثٍدسستی خًاوذٌ ومیضًد ،دلیل ایه امش میتًاوذ عذ سبصگبسی دستگبٌ ضمب ثب ایهه وهًا کهبست  SDثبضهذ .ثلهٍ،
مسبئل سبصگبسی است کٍ میتًاوذ عبمل دسست اجشا وطذن کبست حبفظٍ ي اص وطبوٍَبی معیًة ثهًدن آن ثبضهذ.
سعی کىیذ کبست حبفظٍ خًد سا دس دستگبٌ دیگشی مًسداستفبدٌ قشاس دَیذ تب ثتًاویذ ثٍ تمب فبیل َبی داخل آن
دستشسی داضتٍ ثبضیذ.
گام چهارم :تا استفبدٌ اص اثضاسَبیی دس کبمپیًتش می تًاویذ ثٍ عیت یبثی ي تطخیع کبست  SDثپشداصیذ .ثٍسهبدگی
کبست  SDسا ثب استفبدٌ اص  card readerثٍ سیستم متػل کىیهذ ي سهپس اص طشیهق اسهتفبدٌ اص اثضاسَهب َشگًوهٍ

مطللی سا دس مًسد کبست  SDپیذا کىیذ .اثضاسَبی متعذدی ثشای تعمیش کبست  SDيجًد داسد کٍ ضمب می تًاویذ اص
آنَب ثُشٌمىذ ضًیذ.

ثىبثشایه دسوُبیت اص طشیق ایه مقبلٍ ثبیذ سيضی سا ثطىبسیذ کٍ اص طشیق آن ثتًاویذ کهبست  SDسا تعمیهش کهشدٌ ي
دادٌَبی آن سا ثشای دستشسی ثیطتش رخیشٌ کىیذ .مب سعی کشدٌایم ایه سيش سا ثٍ ضیًٌای آسبن ي جزةکىىهذٌ
اسائٍ دَیم ي معتقذیم کٍ ضمب احتمبالً ثتًاویذ ثٍ ساحتی آن سا ثیبمًصیذ .امیذياسیم اطالعهبت ایهه مهته سا ديسهت
داضتٍ ثبضیذ ،کٍ اگش چىیه است ،لطفبً آن سا ثب دیگشان ثٍ اضتشاک ثگزاسیذ .ضمىبً فشامًش ولىیذ کٍ ایه مهته سا
ویض ثب دیگشان ثٍ اضتشاک گزاضتٍ ي ثٍ افشاد ثیطتشی املبن ثُشٌمىذی اص ایه سيش سا ثذَیذ.

