چگونه فلش دیسک ها را بدون  SAFELY REMOVEکردن خارج نماییم

فکز هیکٌن یادتاى ّست کِ ٍقتی اٍلیي فلص دیسکتاى را خزیذاری هیکزدیذ چقذر تِ ضوا تاکیذ هیکزدًذ کِ تزای سالن
هاًذى فلطتاى تْتز است اس  Safely Removeاستفادُ ًواییذ .سیستن عاهل ّای گذضتِ ایي اهکاى را تزای عذم خزاتی فلص
دیسک ّا ٍ اس تیي رفتي اطالعات هَجَد در آى دارا تَدًذ .اها سهاى سیادی اس آى دٍراى گذضتِ است ٍ سیستن عاهل ّا ًیش تا
گذر سهاى پیطزفت ّای سیادی کزدُ اًذ ٍ گشیٌِ  Safely Removeتیطتز جٌثِ فزهالیتِ پیذا کزدُ است.

تِ جش سهاًی کِ فلص دیسکتاى را در حیي اًتقال اطالعات خارج کٌیذ  ،در هَاردی کِ فلص دیسک تِ صَرت تذٍى استفادُ
تِ رایاًِ تاى هتصل است ،تیزٍى کطیذى آى تذٍى  Safely Removeکزدى ّیچ هطکلی تزای فلطتاى تِ ٍجَد ًخَاّذ آٍرد.

اها تزای ایٌکِ خیالتاى اس ّز تاتتی راحت ضَد  ،اهزٍس قصذ دارم اهکاًی را در ٍیٌذٍس  7تِ ضوا هعزفی کٌن تا تذٍى سدى
ّSafely Removeن ّ ،یچگًَِ هطکلی تزای فلطتاى تِ ٍجَد ًیایذ .ها در ایي هقالِ تِ آهَسش ًحَُ فعالساسی ایي اهکاى
خَاّین پزداخت.

در اتتذا تَجِ داضتِ تاضیذ کِ فلص یا ّارد اکستزًال هَرد ًظزتاى تایذ تِ کاهپیَتزتاى هتصل تاضذ .

قذم اٍل :تاس کزدىDevice Manager
تزای ایٌکار کافی است در هٌَی استارت کلوِ  Device Managerرا جستجَ ًواییذ.

قذم دٍم :دًثال ّ USB Deviceا تگزدیذ
سهاًی کِ  Device Managerتاس ضذ ،کافی است رٍی  Disk Drivesکلیک کٌیذ تا تاس ضَد .دستگاُ ّای ّ USBوَارُ در
ًام خَد عثارت " "USBرا دارا هیثاضٌذ.

قذم سَم :اًتخاب گشیٌِQuick Removal
رٍی ٍسیلِ هَرد ًظزتاى داتل کلیک ًواییذ ٍ تِ تة  Policiesتزٍیذ ٍ اٍلیي گشیٌِ را اًتخاب ًواییذ

تِ ّویي سادگی ! اس ایي تِ تعذ تا خیال راحت ٍ تذٍى ًگزاًی اس ّزگًَِ هطکلی هیتَاًیذ فلص یا ّارد اکستزًالتاى را تذٍى
Safely Removeکزدى خارج ًواییذ .فقط تَجِ داضتِ تاضیذ کِ تْتز است در حیي اًتقال اطالعات اس ایٌکار اجتٌاب کٌیذ.

فناوری اطالعات دانشکده فنی تویسرکان

