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 Matin UFD Recoveryراهنمای برنامه 
 

 معرفی  1
حافظه در کشور همواره در تالش بوده است تا با ارائه خدمات پس از فروش مطلوب،   کنندهیع توزترین  بزرگ  عنوانبهشرکت متین  

و به  شده مشهد تهیه  خدمات پس از فروشاولین پکیج تعمیر توسط دفتر  ۱۳۹۲در سال کوشا باشد.  مشتریاندر جذب رضایت 
دیگر   دفاتر  از  فروشدلیل استقبال برخی  از  نیز  به    خدمات پس  دفاتر  برخی و جهت استفاده  دهشارائهسایر  از  ی کاربران پس 

 .این برنامه در سایت متین نیز قرار داده شد 1.7ی تغییرات نسخه 
تعمیر در   یافزارهانرمهای جدیدی برای هرچه در دسترس قرار گرفتن  ایدهباعث شد تا  استقبال کاربران و همکاران از این برنامه  

 د. ونظر گرفته ش
 

با  و ایشان استفاده کرده  یسینوبرنامهاز اطالعات  ،دفتر مشهد کارکنان، به ۱۳۹۴فوشانی در سال با ملحق شدن جناب مهندس 
اخالقیت برنامه  و،های  به  و  شده  خارج  مجموعه  حالت  از  متین  مموری  و  فلش  تعمیر  شد.  برنامه  تبدیل  هوشمندی  نیمه  ی 

های جدیدتر، ها، در نسخه تا با ایجاد تغییرات و افزایش قابلیتهای برخی از مشتریان و سایر همکاران ما را به آن داشت  درخواست 
 رضایت بیشتری را از این برنامه به دست آوریم. 

 
  داده پرداز رایانه متین شرکت    خدمات پس از فروشی  بخشی از اقدامات مجموعه   Matin UFD Recoveryی پرکاربرد  تولید برنامه

عزیز بوده و امید است که استفاده از این برنامه راهی به سمت رضایتمندی مشتریان و همکاران    وطنانهم جهت جلب رضایت  
 ی متین باشد. مجموعه 
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 Matin RMA Tools v1.7نمایی از برنامه 

 

 رایج  اصطالحات 2
 کنیم.اشاره می هاآن  ینترمهمبرای استفاده از این راهنما ابتدا الزم است تا با برخی اصطالحات آشنا باشید. در ادامه به 

 

 اصلی  پنجره 2.1
 ها آن شود که در ادامه با  آیکون و تعدادی کادر و نوشته دیده میدر این پنجره تعدادی    .شودمی گفته  برنامه  اصلی    محیطبه  

 آشنا خواهیم شد. 
 

 
 اصلی برنامه یپنجره 
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2.2 VID-PID 
 . کاراکتر هستند ۴شود و هرکدام دارای دیده می PIDو  VIDکه در پنجره اصلی در کادرهای  شناسه عبارت است از دو  

 

 
 اصلی برنامه   یدر پنجره PID و VIDموقعیت 

 

 فلش  2.3
اطالعات بر پایه سازی  ذخیره  قابلیتکلیه کاالهایی که دارای  به  هستند،    هافلش خانواده  این  کاالی    ترینعمده اینکه  به  با توجه  

Mass Storage  شودمی گفته فلشراهنما این در  ،هستند. 
  هوشمند های  ، انواع گوشی MP4و    MP3  یهاکنندهپخش ها،  ها، هاردهای اکسترنال، کارت ریدر شامل انواع فلش این کاالها  

 هستند.  ، و ...PSPو تبلت، 
 

 مموری  2.4
ذخیرهکلیه  به   درمخازن  اطالعات  که  دستگاه  ی  جانبی  استفاده    عنوانبههای  راهنما  ،  شودمیحافظه  این  ابالغ    مموری در 
 .شودمی

 SD ،SDHC ،SDXC ،Micro_SD (TF) ،Micro_SDHC ،Micro_SDXC ،RS-MMC ،xD ،MS Pro ،MS Duo ،MSانواع: مانند 
Pro Duo ،Mini SD  ،DV ،CF  ،M2  ... و 
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 بندیقالب  2.5
های حافظه اطالعات روی دستگاه   دهیآدرس و    بندیدستهبرای    افزاری نرمعملیاتی    عبارت است از  (Format)بندی یا فرمت  قالب

 هایی دارند.که از لحاظ عملکرد تفاوت  exFAT و Fat32 ،NTFSاز:  اندعبارتها بندیاین قالب ترینرایج 
 اشاره شده است. ادامهدر  هاآن های به مختصری از ویژگی

 
 FAT32 

قالب   از  نوع  قدیمی  بندیاین  قالب از  پرکاربردترین  و  دستگاه بندیترین  در  شده  استفاده  استاندارد    سازیذخیرههای  های 
روی اکثر فلشپیش   صورتبه   اطالعات است و قرار  اطالعات    سازی ذخیره های  و سایر دستگاهها، و هاردها  ها، مموریفرض بر 

همه  تقریبًا  دستگاهدارد.  دستگاهدستگاهکامپیوتر،  انواع  )مانند:    ها ی  رسیورها،  خانگی،  پخش  ستاپهای  باکس، های 
با آن  یسادگبه بندی را پوشش داده و این نوع از قالب  های خودرو و ...(های هوشمند، انواع پخش های بازی، اکثر تلفنکنسول 

ترا   ۸افزار تا گیگابایت و با استفاده از نرم ۶۴تا  یراحتبه توان اطالعات هر درایو را بندی میبا این نوع از قالبکنند.  ارتباط برقرار می
 دهی کرد.بایت، سازمان

 
 NTFS 

است،    FAT32  بندیقالب توان آن را روی درایوی که دارای  تر باشد، نمیبایت بزرگگیگا  ۴داشته باشید که از    اییکپارچهاگر فایل  
بندی از لحاظ امنیت و سطح تغییر کند. عالوه بر این، این نوع از قالب  NTFSبندی درایو به  ذخیره کرد برای این کار الزم است تا قالب

های بعد از ی ویندوز. همه هسترا نیز دارا    ( ترا بایت  256تا  )در فضاهای بیشتر    بندییشنپارتبوده و امکان    تریاحرفهدسترسی  
XP    با که  دارند  درایوی  به  نیاز  شدن  نصب  برای  باشد قالب   NTFSنیز  شده  قالب  .بندی  نوع  با  این  مطلوبی  سازگاری  بندی 

کامپیوتری هادستگاه غیر  از    ی  بسیاری  و  مانند    چنداننه  هایعاملیستم سندارد.  می  OS xقدیمی  از  فقط  را  اطالعات  توانند 
رند. بسیاری از  اند، بخوانند و قابلیت نوشتن را بر روی این درایوها ندادهی شدهبندی سازمانهایی که با این نوع قالبدستگاه

بندی عاجز  ارتباط با این مدل قالب   یبرقرارهای غیر کامپیوتری نیز از  ها، و سایر دستگاههای هوشمند، رسیورها، تلویزیون گوشی
 هستند.

 
 FATxe 

هایی  و بسیار از محدودیت  نداشتهرا    NTFSهای  است با کمی تغییرات که حساسیت  FAT32در حقیقت همان    بندیاین قالب
این    NTFSکه در     ۵۱۲توان تا  بندی میبرطرف گردیده است. جالب است بدانید که با این نوع قالب  یبندقالبوجود داشت در 

پارتیشن50B^2)بایت  تبی را  اطالعات  کرد.  (  قالبدستگاهبندی  این  جدید  را  های  می  یراحتبهبندی  درپشتیبانی  اکثر    کنند. 
باالتر  ۷های  ویندوز قالبپیش  ،و  و  مموریبندی  فرض  حجم  )درصورتی   هایفلش ها  باشد(  ابایتگیگ  ۶۴  هاآن که  باالتر  از   ، یا 

FAT32  به  exFAT    ها از  بندی با دستگاه. سازگاری این قالب است  شدهداده تغییرFAT32    و از  کمترNTFS    است. برخی از  بیشتر
قالب نسخه  مدل  این  با  فقط  اندروید  مموریهای  و  هستند  سازگار  قالب بندی  با  که  متصل   FAT32بندی  هایی  گوشی  به 

 کنند. شوند را پشتیبانی نمیمی
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 خطا  هایکد 2.6
نوع خرابی   تریعسرتا کنند  . این کدها به ما کمک میرودکار میبه ها نوع ایراد کاالشناسایی که برای است کدهای خطا، کدهایی 

 ها آشنا خواهیم شد.کاال را تشخیص دهیم. در ادامه با این کد
 

 F1 سالم هایستگاهد 
گیرد.  تعلق می  F1پذیر هستند، کد خطای    یرتعمی معرفی شده  به کلیه کاالهایی که در شناسایی مشکلی نداشته و توسط برنامه

توسط   تعمیر  از  بعد  کاالیی  است  خطای    افزارنرمممکن  کدهای  کاالها  از  دسته  این  برای  لذا  باشد،  ایرادهایی  دارای  کماکان 
 آشنا خواهید شد. هاآن است که در ادامه با  شدهگرفتهمتفاوتی در نظر 

 
 F1-1 پایین است کاال سرعت 2.6.1.1

هنگام   کاالیی در  کد خطای    بررسیاگر  از  داشت  پایینی  زیادی  استفاده کنید. حداقل سرعت یک فلش    F1-1سرعت  به موارد 
 از:  اندعبارتبستگی دارد برخی از این موارد 

 USBنوع پورت  -
 استفاده شده در ساخت فلش فّناوری  -
 استفاده شده در تراشه حافظه فّناوری برند و  -
 برند و مدل تراشه کنترلر  -
 مشخصات سیستم  -

 
 F1-2 خطا در خواندن اطالعات از کاال 2.6.1.2

کنند اما در هنگامی که قصد کپی اطالعات از فلش بر روی سیستم را داریم،  ها اطالعات را قبول میآید که فلشگاهی پیش می
 قابل پذیرش است. F1-2د خطای شویم. در این مورد فلش با کبا خطا مواجه می

 
 F1-3دستگاه مطلوب lعدم سازگاری  2.6.1.3

 گونهاینتفاوتی سازگار نیست و صرفًا بر روی یک با چند دستگاه عملکرد مطلوبی دارد. در  های مدر برخی موارد فلش با دستگاه 
 گردد.پذیرش می F1-3کاال با کد خطای  موارد

 
 F1-4 شناسایی در زمان  تأخیر 2.6.1.4

ثانیه بوده ولی بعد از    ۳۰ثانیه شناسایی شوند. اگر این زمان بیش از    ۳۰ها باید بعد از اتصال به سیستم، در زمانی کمتر از  لشف
 پذیرش کرد.  F1-4توان کاال را با کد خطای شناسایی عملکرد فلش مطلوب بود، به دلیل باال بودن زمان شناسایی، می

 
 F2 عدم شناسایی کامل 
 شوند.مشخص می F2شوند، با کد خطای یی که شناسایی نشده یا ناقص شناسایی میهاکلیه فلش
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 F3 نوشتنرقابلیغ 
 شود.برای پذیرش کاال استفاده می  F3از کد خطای  ،روی فلش کپی کردصحیح    صورتبه اگر بعد از تعمیر فلش، نتوان اطالعات را 

 
 F4 تعمیر غیرقابل 

فلش   نحو،  هر  به  ایراد    صورتبه اگر  دارای  ولی  شده  شناسایی  آن    افزاری نرمصحیح  مشکل  رفع  برای  و  وجود    افزاری نرمباشد 
 مشخص شده و پذیرش خواهند شد.  F4ها با کد خطای های موجود قابلیت تعمیر آن را نداشته باشند، فلشافزارنرمنداشته یا 

 
 F5 خطای حجم 

گیگابایتی،   ۸است. مثاًل ظرفیت یک فلش    غیرمتعارف افزاری فلش، حجم آن  تعمیر نرم  عملیاتآید که پس از انجام  گاهی پیش می 
یا یک فلش  گیگابایت شناسایی می  ۵ کد خطای    گونهاین  شود. درگیگابایت شناسایی می  ۸گیگابایتی،    ۴شود.  از   F5موارد 

 کنیم. استفاده می
 

 برنامه اصلی های کلید 3
تعداد   حال حاضر  صفحه اصلی برنامه در  برنامه متین به عهده دارند. برای  آیکون دیده می  ۶در  را در  شود که نقش اصلی کار 

 ی راهنما را مطالعه فرمایید. آیکون ادامه ۶آشنایی با این 
 

3.1 About   
 دهد.در اختیار شما قرار میبرنامه اطالعات مختصری را در مورد این کلید 

 

3.2 Refresh  
کلید  از   اطالعات  این  بازبینی  فلش  برای  را  شودمیاستفاده  شناسایی  جدیدی  کاالی  که  زمانی  کردهسیستم  به  .  یا متصل  اید، 

 . یدکناستفاده شناسایی فلش  برای بررسی تغییرات اتصال و این کلید از توانید میتغییری در کاال مشاهده کردید 
 

3.3 Eject    
فلش سپس  ،  کنیدچند ثانیه صبر  این کلید  است. پس از فشار دادن  سیستم  ها از  عملیات جداسازی امن فلش به  مربوط  این کلید  

و مطمئن شوید که فلشی برای  دهیدرا فشار  Refreshکلید توانید میفلش  صحیح. جهت اطمینان از جداسازی کنیدخود را جدا 
 وجود ندارد. شناسایی 
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3.4 ChipGenius   
 .کنیدرا اجرا  ChipGeniusبرنامه توانید  میاین کلید با استفاده از 

، و نشان دادن اطالعات فنی در سازی ذخیرههای انواع دستگاه شناسایی افزارها در  نرم ترینکاربردیاز    یکی ChipGeniusبرنامه 
با توجه    .کنندمی  گوناگونیهای  استفادهبرنامه  این  است. افراد متخصص از  ها  دستگاه این  های استفاده شده در  مورد تراشه

 سازیذخیره های  ها و سایر دستگاهمجزا به کارایی این برنامه در تعمیر فلش  صورت به برنامه در بخش دیگری  به اهمیت کار با این  
 اطالعات اشاره خواهیم کرد.

 

 
 ChipGeniusصفحه اصلی برنامه 

3.5  Matin Storage Formatter   
 . کندمی ای با همین نام را اجرا برنامه  Matin Storage Formatterکلید فشردن 

استافزار  نرم  اساسبر  برنامه  این   شده  تهیه  پی  اچ  اینکه    .فرمتر  اما  به  مشا  تقریباً   برنامهاین  عملکرد  با  است،  ویندوز  فرمت 
 ها آشنا خواهید شد.در بخش مخصوص این برنامه با این تفاوت .کندمیدارد که آن را متمایز هایی تفاوت
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 Matin Storage Formatterصفحه اصلی برنامه 

 

3.6 SD Formatter    
از    SD Formatterبرنامه  برای اجرای   ها  تعمیر مموری برای  برنامه  ترین  رایج   SD Formatterبرنامه    . کنیداستفاده  این کلید  باید 

 افزاری پایه است.ایرادهای نرمشناسایی در برنامه این دلیل سرعت باالی به بین متخصصان برنامه این . محبوبیت است
 

 
 SD Formatterصفحه اصلی برنامه 
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   و رفع ایراد یک فلشبررسی مراحل  4
شناسایی  را  فلش  بیش از یک  برنامه    کهی درصورتزیرا  نیست  متصل  سیستم  به    هیچ فلشیمطمئن شوید که  ابتدا  کار  این  برای  
بعد از امر این  برای اطمینان از  توانید  میمتوقف خواهد شد.    عملیاتدر همین  فلش  یک  تعمیر شما پیام داده و عملیات به  کند،  

 باید خالی باشد. VID-PIDصورت کادرهای این ، در دهیدرا فشار  Refreshکلید  باریکهای حافظه کلیه دستگاه ی جداساز
 . کنیدمتصل سیستم به خود را فلش فلشی متصل نیست، سیستم به دارید که اطمینان اگر 

 (.F2)نیست تعمیر نشد، کاال قابل دیده سیستم توسط شناسایی ال عالمتی مبنی بر اگر پس از اتص
 (.F2)نیست تعمیر کاال قابل  بازهممشاهده شد،  USB Device Not Recognizeاگر بعد از اتصال پیام 

 

 
 USB Device Not Recognizeپیام 

 
اتصال پیام   از  بعد  توان پورتبه  مشاهده شد،    Power Surge On Hub Portاگر   قابلفلش    ،دلیل اتصالی یا مصرف بیش از 

 (.F2)نیست تعمیر قابل کاال نتیجه پس در  .نیستشناسایی 
 

 
 Power Surge On Hub Port پیام

 
خالی    VID-PID، اگر کادرهای  دهیدرا فشار    Refreshکلید    باریک. و  کنیدرا اجرا  برنامه  های فوق مشاهده نشد.  پیام  کهی درصورت

 (.F2نخواهد شد )تعمیر فلش و است مشکل  دارای فلش  ی کنترلرتراشهکه است آن  دهندهنشان  ،بود
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 پس از اتصال فلش برنامه  در صفحه اصلی VID-PIDی عدم مشاهده

 
کادرهای   روی گزینه    PID-VIDاگر  بودند، بر  ر  More Informationپر  پایین و سمت  تا    کنیدکلیک  برنامه  اصلی  پنجره  است  در 

است  دارای نقص  فلش    یحافظه ی  تراشه که  است  این    دهندهنشان داده شود. اگر کادرها خالی بودند  نمایش  اطالعات تکمیلی  
 (.F2نخواهد شد )تعمیر باز هم کاال نتیجه در 

 

 
 ( فلش غیرقابل تعمیر خواهد بود اشند،خالی بها کادر  کهی درصورت) More Informationموقعیت گزینه 

 



 

 Telegram: @Imanfy / نگارش: ایمان ف.یزدی

که احتمال  است  شوید مواردی  آشنا می  هاآن با    پسازاین مواردی که  سایر    ( آشنا شدید،F2جامع با کد خطای )  صورتبه  تاکنون
 دور از انتظار نیست.فلش درست بودن یا درست شدن 

 
از  افزار  نرم کنترلرتراشهشناسایی  پس  حافظهتراشهو    ی  در  ی  موجود  )احتمالی(  و برنامه  کهدرصورتی شما،  فلش  ی  ارتقاء  ی 

را برای اجرا آماده  افزارهایینرم  یا)افزار  نرم خودکار    صورتبهرا دارا باشد  مرتبط    یابیعیب ساده،    بسیار   توانیدمی. شما  کندمی ( 
نوع و مدل به  بسته    Runکلید  پس از فشردن  .کنیداجرا    Runکلید  ن  تان را با زد فلش  ی کنترلرتراشهبا  مرتبط  فرض  پیش افزار  نرم

 متفاوتی اجرا خواهد شد.برنامه  شما فلش   ی کنترلرتراشه
 

 
 Runکلید موقعیت 

 ChipGenius برنامه 4.1
از ساختار درونی ابزارهای    رسانیاطالع در مورد    افزارنرمترین  قوی  ChipGeniusبتوان اعالم کرد که در حال حاضر    جرأتشاید به  

 است.  Mass Storageذخیره انبوه اطالعات 
اینکه با استقبال متقاضیان مواجه شد به زبان انگلیسی هم ترجمه شده است.  از  اصل این برنامه به زبان چینی بوده و بعد 

 کنید. د را در تصویر زیر مشاهده می دهاز اطالعاتی که این برنامه در اختیار کاربر قرار می ایخالصه 
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 ChipGeniusراهنمای برنامه  

 
می شما  باشند  داشته  شما  فلش  از  را  اطالعاتی  کارشناسان  تا  است  الزم  برنامه گاهی  از  استفاده  با  را  اطالعات  این  اکثر  توانید 

ChipGenius  ی حافظه  ی کنترلر و تراشهشود و تراشهبه دست بیاورید. مثاًل در موردی که از ظاهر کاالی شما حجم مشخص نمی
البته با توجه به اینکه داده تومی  ChipGeniusدرست است،   روز ممکن است بههای این برنامه  اند این حجم را شناسایی کند. 

نمایش  نباشد اطالعات  گاهی  برنامه  شدهداده ،  بهترین  برنامه  این  کماکان  اما  خطاست  تخلیهدارای  شناسایی ی  اطالعات  ی 
 ها( است.  MassStorageانبوه )  سازی ذخیرههای دستگاه



 

 Telegram: @Imanfy / نگارش: ایمان ف.یزدی

 شودامه برای موارد زیر استفاده میاز این برن
 بررسی شناسایی یا عدم شناسایی فلش -
 بررسی سالمت تراشه حافظه و کنترلر  -
 های به کار گرفته شده در هر برند()با استفاده از دانش تراشه بررسی اصالت کاال  -
 سرعت شناسایی فلش -
 باشد  USB1.0 USB1.1 USB2.0 USB3.0 USB3.1تواند می  کهنوع درگاه اتصال  -
 سرعت پورت که بسته به تراشه و پورت متغیر است -
 میزان مصرف انرژی دستگاه  -
 ی کنترلر ی فریمور تراشهخرین نسخه ، مدل و آکنترلری ی تراشهزندهشرکت سا -
 ی حافظهی حافظه، مدل، سایز و تکنولوژی استفاده شده در تراشهی تراشهشرکت سازنده -
 های مرتبط با آنهاهای غیر معمول و شناسایی برنامهتراشهآشنایی با  -

 
 توان استفاده کرد.هستند نیز می USBهای های غیر فلش که مرتبط با پورتهمچنین از این برنامه برای سایر دستگاه

 
کارهاییامیدوارم که به زودی با برنامه بتوانیم کارهای مفید این برنامه و سایر  داریم را در    نویسی میکروکنترلر  که به آنها نیاز 

 استقالل پیدا کنیم.  ChpiGeniusی ی برنامه متین قرار داده و از وابستگی هر چند ناچیز به برنامهمجموعه 
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  هابا تراشه های مرتبطاستفاده از برنامه 4.2
 
 

 . کنید تهیهخواهد رفت. لطفًا از اطالعات خود پشتیبانی   نبی ها ازبرنامهاین با تعمیر اخطار: کلیه اطالعات شما در زمان 
 

را  فلش  نتوانست افزار نرم هر عنوان به  ،فلش ی کنترلرتراشهبا مرتبط های افزاراگر بعد از استفاده از نرم به صورت معمول   نکته:
توقف تعمیر عملیات تعمیر،  . مواردی همچون "طوالنی شدن بیش از حد  پذیرش کنید (F4توانید کاال را با کد )شما می  ،درست کند

از    هابرنامهعدم شناسایی فلش توسط  ،  شودها اعالم میهای خطایی که توسط برنامهانواع پیام،  در قسمتی از مراحل بررسی
افزار نرمکه فاقد    کاالهاییدر حال حاضر کلیه  همچنین    .شوند( به فلش میF4)دسته مواردی هستند که باعث تعلق کد خطای  

 .خواهند شد پذیرش (F4)با کد در دفاتر گارانتی متین نیز کاربری مطمئن هستند 
 

دیده  متینها که در محصوالت تراشهاین  ترینیجرااما است  زیادیدارای تنوع بسیار  است  رایجکه در بازار  فلش های کنترلر  تراشه
 از: اندعبارتشوند می

  
SMI ،Phison ،ITE (USBest) ،Innostor ،Alcor Micro ،SanDisk ،Appotech ،SSS ،Qs ،Asolid  ... و 

 
افزار فقط یک مدل کند. گاهی هر نرمهر شرکت نرم افزارهای مرتبط با محصوالتش را به سلیقه و نظر خود تهیه و توزیع می

ی نرم افزار  گاهی نیز آخرین نسخه دهد. و  برنامه را تحت پوشش قرار میهای  یا نسخه ها  تعداد خیلی محدودی از تراشه  یاخاص  
ی برنامه کاراترین آنها پس با توجه به این امر الزامًا آخرین نسخه  دهد.های قبل را تحت پوشش قرار میطیف وسیعی از تراشه

 نخواهد بود. 
 

ای از شود تا سطح گستردهها باعث میو مدل تراشه   چنین تنوع در نوعهای کنترلر و همی تراشههای تولید کنندهتنوع شرکت
با توجه به این  های سازنده ارائه میهایی که از سمت شرکتها موجود باشد. برنامهها برای استفاده در فلش تراشه شوند نیز 

همواره تالش شده    شودسازنده ارائه می  هایکه از سمت شرکتها  های جدیدتر برنامهتنوع متغیر است. عالوه بر این در نسخه 
 های موجود خواهد شد. افزاری مداوم نرمها برطرف شود که این خود باعث ارائه افزاری تراشهاست تا ایرادهای نرم

 تشبیه کرد. ها یا آپدیت رسیور عامل برای گوشیها را به آپدیت سیستم توان کار این برنامهدر حقیقت می
 

های موجود در این پکیج کامل نیست  افزارهای تعمیر فلش را در این برنامه قرار دهیم. اگر برنامهترین نرمایم تا کارا ما سعی کرده
برنامه و بررسی تراشهبه این دلیل است که بسیاری از  را ندارند یا از طرف شرکتهای تعمیر  اختیار   مبدأهای  ها یا کارایی الزم  در 

برنامه این  به  تشخیص دهیم،  و بازدهی مناسب    کاراییای را بررسی کرده و از نظر  برنامه  کهدرصورتی داده نشده است.  عموم قرار  
 افزوده خواهد شد.

 ها اشاره خواهیم داشت.برنامهاین نحوه کار با بخشی از به در ادامه 
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 SMI هایتراشه 
توانید میشما    .کندمی  پیشنهادتعمیر  جهت    ،افزارنرمشما تعدادی  به  برنامه  ،  باشد  SMIشما  فلش    ی کنترلر تراشه  کهدرصورتی 

نیز   پیشنهادیهای برنامهسایر  از  فرض پیشبرنامه جای استفاده از  به  ،Runکلید قرار گرفته در جلوی  ComboBoxبا استفاده از 
 .افزایش دهیدتان را فلش تعمیر شانس تا  کندمی. این کار به شما کمک کنیداستفاده 

 

 
 SMI های تراشهبرنامه سایر  

 SMI Mass Production Tool برنامه 4.2.1.1
که   را  فلش  کنترلر  ی  تراشهبرنامه  زمانی    SMI Mass Production Toolافزار  نرمفرض  پیش   صورتبهداد  تشخیص    SMIشما 

 ی جدیدی نمایش داده خواهد شد.پنجره Runبعد از زدن کلید  .ی اجرا استآماده
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 SMI Mass Production Toolبرنامه اصلی نمای 

 
عالوه بر این   شود.در جدول باالی برنامه دیده می  Readyفلش شما شناسایی شده باشد، گزینه   کهدرصورتی بعد از اجرای برنامه  

، اطالعات دیگری نیز قابل مشاهده است. اگر برنامه نتوانسته بود فلش شما را  SMI  یمدل تراشه  به غیر از  ،در کادر پایین برنامه

 استفاده کنید.   برای شناسایی فلش از کلیدتوانید می، شناسایی کند
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 SMI Mass Production Toolشناسایی فلش در برنامه 

 

 استفاده نمود.  بررسی و تعمیر باید از کلید عملیاتبرای شروع 
که در    یاتی عملاست.  به  مشاهای  برنامهسایر  به  افزاری نسبت  افزارهای بررسی خطا و ارتقاء نرمنرمترین  دقیقاز    یکیبرنامه  این  
است که  و ...  فریمورنسخه های بررسی، نوشتنو  نهای خواندقابلیتفرمت،  هایبررسیشامل انواع  شودمیانجام برنامه این 

 نمایید. هایی از این مراحل را مشاهده میدر ادامه قسمت 
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 SMIهای بررسی و رفع ایراد عملیات نمایش 

 
و    Passپشت سر بگذارد نوشته سبزرنگ  صحیح    صورتبه کاالی شما تمامی مراحل را    کهدرصورتی الزم  های  بررسیپس از انجام  

کرد در کپی لان از صحت عمنکاال به عنوان سالم شناخته شده و پس از اطمیدر این صورت  .شودمیدیده سبز  زمینهبا   OKکلمه 
 ایراد خاصی برای کاال اعالم نشده بود، به عنوان کاالی سالم عودت داده خواهد شد.   کهدرصورتی اطالعات و 

 

 
 SMI Mass Production Toolبرنامه در  عملکرد  تائید
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اگر این کد   .شودمیمشاهده  قرمز  ه  نیبا زم  Failو عبارت  فلش  سالمت    تائیدرنگ مبنی بر عدم  قرمز    اینوشته صورت  این  غیر  در  

 پذیرش کنید. (F4)توانید کاال را با کد می، خطا را مشاهده کردید
 

 
 SMI Mass Production Toolبرنامه در  فلش سالمت  تائیدعدم 

 
تعمیری دچار   غیرقابلخطای  به یا قسمتی از حافظهرفعی پایین آمده باشد و  غیرقابلبه دالیل فلش  سرعت گاهی ممکن است 

از  Pretestمرحله  کهدرصورتی های در حال انجام زمان زیادی را بدون تغییر سپری خواهند کرد.  عملیاتشده باشد در این صورت 
برای بار دوم هم کماکان    کهدرصورتیثانیه بیشتر شد برنامه را بسته و مجدد اجرا کنید و    ۴۰۰از    عملیاتیا کل  ثانیه بیشتر شد   ۱۲۰

  .ل پذیرش استقاب (F4)کاال را با کد توانید میمشکل پابرجاست 
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 SMI Mass Production Toolثانیه در برنامه  ۱۲۰بیش از  Pretest بررسیطوالنی شدن زمان 

 
  SMI Low Level Format برنامه 4.2.1.2

داده خواهد  نمایش  کلی    عملیاتیک    صورتبه  هاعملیاتمتفاوت است،    SMI Mass Production Toolبرنامه  کمی با    برنامهاین  
 . دهیدرا فشار  Recoverخودکار درایو مرتبط با فلش شما را شناسایی خواهد کرد، کلید  صورتبهبرنامه  شد.

 
 

 
 SMI Low Level Formatپنجره نمای 

 
 ی عملیات را خواهد خواست.با توجه به اینکه اطالعات از بین خواهد رفت برنامه از شما تایید ادامه
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 SMI Low Level Formatی آغاز عملیات در برنامه  تائید

 
 
 

 شود.مشاهده می تائیدو در غیر این صورت پیام عدم   تائیدکامل انجام شود، پیام  عملیات کهدرصورتی 
 

 
 SMI Low Level Formatبرنامه در  فلش عملکرد  تائید

 

 
 SMI Low Level Formatبرنامه در  فلش عملکرد  تائیددم ع

 SMIRecoverTool برنامه 4.2.1.3
های تفاوت که اطالعات مدلاین  دهد با  کلی را نشان می  عملیاتیک    SMI Low Level Formatبرنامه  همانند  نیز  برنامه  این  

 است. تر کاملتراشه آن 
 

 
 SMIRecoverToolبرنامه 

 
 کنیم.می است. پس از توضیح مجدد آن خودداری  SMI Low Level Formatبرنامه دقیقًا شبیه برنامه این کاربرد 
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 SMIRecoverToolبرنامه در  فلش عملکرد  تائیدعدم 

 
 Phison هایتراشه 

سرعت عمل نیز  دلیل تنوع در چیپ و  به    Phisonها در ایران و جهان است. کمپانی  تراشه  ترینرایجاز    نیز یکی  Phisonهای  تراشه
برخی از  به  اطالعات بوده است. در ادامه  سازی  ذخیرههای  مطلوب و قیمت مناسب همواره مورد توجه تولید کنندگاِن دستگاه

 پردازیم. میکمپانی این های افزارنرمترین ترین و پربازدهرایج 
 

 
Phison ComboBox 

 
 Phison V3.15و   Phison V3.13 برنامه 4.2.2.1

که است   Phison Format & Restore  افزارنرم   Phisonاز سمت کمپانی    شدهارائه افزارهای ترین نرمترین و مطمئناز ساده   یکی
 است. شدهارائه   ،3.21تا  3.13از نسخه   پنجما در  برنامه حال حاضر در  در 
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 ۳.۱۳نسخه  Phison Format & Restoreنمای اصلی برنامه 

 

 
 و باالتر  ۳.15نسخه  Phison Format & Restoreبرنامه اصلی نمای 

نسخه از  را باال میگرچه استفاده  فلش  براهای متفاوت برنامه شانس تعمیر  اما پیشنهاد ما  فلش های  برد   USB2.0ی تعمیر 
های مختلف این برنامه بسیار شبیه محیط نسخه کهایناست. با توجه به  3.17ی نسخه  USB3.0های فلش  و برای 3.15 ینسخه 

 دهیم. ای را برای نسخه های مشابه، ارائه می توضیحات یک پارچه ،هم هستند در ادامه
 

4.2.2.1.1 Format 

 .شودمی دیده  Formatبه  پنجره مربوط  Formatکلید . با زدن شودمی دیده  Restoreو   Formatکلید دو اصلی پنجره   در
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 Phison Formatپنجره 

 
از ابتدا  .  شودمیاستفاده    ی حافظهتراشه  بندیقالببرای  برنامه  قسمت  این  از    شودمیدیده  نیز  فوق  تصویر  که در    طورهمان 

 .نماییددرایو را انتخاب  بندیقالب نوع  File Systemاز قسمت سپس نام درایو خود را انتخاب نمایید.  Driveقسمت 
 

 
 Phison Formatفلش در   بندیقالب انتخاب نوع 

 

 
می نکته:   یادآوری  دمجددًا  نوع  کنیم  انتخاب  عمل  بندیقالب ر  در  چون  فرمایید  دارد.    ،فلش رد  کدقت  مستقیم  دو  این  تاثیر 

است کنیم که قرار  زمانی استفاده می  FAT32خالصه از    صورتبه اما  است  چندین تفاوت دارند که از مبحث ما خارج    بندیقالب
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 Setup Box  ،Smart TV  ،LED  ،XBOX، Playهای دیجیتال،  پخش خانگی، دستگاه  هایدستگاهما روی ابزارهایی نظیر  فلش  
Station  ،Smart Phone    معمواًل  این  نظیرهایی  دستگاهو( شود.  استفاده  از  غیر  های  دستگاهسایر  ها  فقط  کامپیوتری 

با حجم بیش از  هاییفایلکه ما  شودمیهم معمواًل زمانی استفاده  NTFS بندیقالبکنند.( پشتیبانی می FAT32 بندیقالب
 داشته باشیم.  گیگابایت 4

انتخاب نوع   از  صورت  ،  دهیدرا فشار    Formatکلید    بندیقالب پس  بین خواهد رفت    بندیقالببا توجه به اینکه اطالعات در  از 
 خواهد. را می عملیاتی ادامه تائیداز شما  افزارنرم

 

 
 Phison Formatحافظه فلش در برنامه  بندیقالب عملیاتادامه  پرسش

 
صورتیکه  نوع    قابلیت  ی حافظهتراشه  در  حافظه وجود نداشته عملکرد  پاک کردن اطالعات را داشته باشد و یا ایراد دیگری در 

 شما خواهد داد. به را  بندیقالب تائیدپیام افزار  نرمباشد 
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 Phison Formatبرنامه در  فلش حافظه  بندیقالبعملکرد  تائید

 

4.2.2.1.2 Restore 

  ی کنترلر تراشهصورت که اگر در ارتباط بین  این  به  گردد،  میانجام  نیز  کنترلر  های  بررسی  ،بندیقالب عالوه بر  این کلید  با استفاده از  
  بندیقالبمشکلی در    یا اگر( قابل بازنویسی و ارتقاء نباشد،  Firmware)  ی کنترلرتراشهبرنامه  ایرادی باشد یا    ی حافظهتراشهو  

داده خواهد  نمایش فلش عملکرد  تائیدصورت پیامی مبنی بر این غیر ع شده و در وجود داشته باشد عملیات با اعالم اخطار قط
 شد.

 

 
 Phison Restoreبرنامه در  فلش عملکرد  تائید

 
 3شود. این عملیات بسته به نوع، مدل و حجم فلش ممکن است زمانی تا  عملیات بررسی فلش آغاز می  Restoreبا زدن کلید  

باز هم   کهدرصورتی دقیقه بیشتر شد، یکبار دیگر عملیات را تکرار کنید و   3زمان از  بررسیدقیقه نیز داشته باشد. اگر در هنگام 
 ابل پذیرش است.ق (F4)دقیقه زمان برد کاال با کد  3بیش از  عملیات
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 Phison Restoreبرنامه   در حال انجام در عملیات

 
ها هم بررسی کنید. چون ممکن است اطالعات فریمور فلش معیوب شما در با سایر نسخه وضعیت سالمت فلش را  بهتر است  

بسته به نوع آسیب فلش پیام های مختلف درست نشد،  ای که در حال استفاده از آن هستید، نباشد. اگر فلش در نسخه نسخه 
 خطایی در برنامه مشاهده خواهد شد.

 

 
 Phison Restoreی پیام خطای برنامه نمونه 

 
  عملیات بودن    آمیزموفقیتپیام  یا فلش را پس از بررسی سالم تشخیص دهد،    ،افزار بتواند فلش را درست کندنرم  کهدرصورتی 

در   فلش  اگر  شد.  خواهد  داده  عم  بررسینمایش  دارای  مواقع  اکثر  در  کاال  نداشت،  مشکلی  هم  اطالعات  مطلوبی لکپی  کرد 
 خواهد بود. 
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 Phison Restoreاتمام عملیات  تائیدپیام 

 
 Phison225103 برنامه 4.2.2.2

به دلیل آنکه  افزار  نرماین  است.   Phison225103افزار  نرم دهیم  شما آموزش می به  راهنما  این  افزارهایی که در  دیگر از نرم  یکی
 قدیمی است.   هاآن زمان تولید  که    شودمیاستفاده    هاییفلشبیشتر برای  دهد  قرار نمی   های خیلی جدید را تحت پوششتراشه

 

 
 Phsion Update Tool 225103برنامه نمای 

 
از   نشده است،  شناسایی    کهدرصورتیشما  فلش  تا    دهیدرا فشار    Updateکلید  ابتدا  تا  است  کافی  افزار  نرم این  برای استفاده 

 شود. شناسایی شود، حجم فلش در کادر پایین برنامه دیده میصحیح توسط برنامه    صورتبهفلش    کهدرصورتیشود.  شناسایی  
 

 
 Phsion Update Tool 225103شناسایی حجم فلش توسط برنامه 

 
 

ی ادامه   تائیداز شما    افزارنرم. با توجه به اینکه اطالعات شما بعد از کار با این برنامه از بین خواهد رفت  دهیدرا فشار    Startکلید  
 خواهد.عملیات را می
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 Phsion Update Tool 225103آغاز عملیات بررسی در برنامه  تائیددرخواست 

 
 

 توسط برنامه نمایش داده خواهد شد.  تائیدو در غیر این صورت پیام عدم  تائیدباشد پیام   آمیزموفقیتعملیات  کهدرصورتی 
 

 
 Phison225103برنامه  در  فلش تعمیر  موفقیت در   پیام عدم

 
های  با چیپ  هاییفلشبرای  مدتها پیش طراحی شده و    Phison225103برنامه  اینکه  به  یاد داشته باشید که باتوجه  به    نکته:

 نکند، بسیار زیاد است. شناسایی های جدید را ، احتمال اینکه فلش کاربری داردمنقضی شده 
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 Innostor هایتراشه 
همچنین  های کنترلر مدارهای مبدل هارد و  و تراشه  USB3های پر سرعت  از بزرگترین تولیدکنندگان تراشه  یکی   Innostorکمپانی  

SSD    .های  های جدید در عرصه دستگاه گیری از تجارب مهندسان خود، از بنیانگذاران تکنولوژیکمپانی با بهرهاین  در جهان است
های جدید است و اکثر دستگاههای بسیار مطلوبیین شرکت دارای سرعت های تولید شده توسط ات. اکثر تراشهسازی اسذخیره

 کنند. ها ارتباط برقرار میبه خوبی با این تراشه
 

 
Innostor ComboBox 

 AI Recovery برنامه 4.2.3.1
تراشهبرنامه  این   را پشتیبانی نمیگرچه کلیه  این شرکت  اکند، ولی  های  برنامهبه دلیل سهولت در  این  از  تعمیر    ،ستفاده  اکثر 

 سادهاین برنامه بسیار  کاربری  کنند. استفاده می  Innostorهای  های تراشهمدل  اکثربرای    AI Recoveryبرنامه  کنندگان فلش از 
آن تا  اعالم شده توسط  ی  توان به نتیجهمیسهولت کار با این برنامه را به عنوان نقطه ضعف آن در نظر نگیرید. حتی    لیو  است

توسط پرسنل دفاتر خدمات شرکت متین   هاآنهایی که در این برنامه قابلیت تعمیر  از سری تراشه  زیادی اعتماد کرد.بسیار  حد  
 USB3های اشاره کرد. که همگی در فلش  IS916و چند نمونه از  IS902 ،IS903 ،IS906های مدلتوان به می ، شده است بررسی

 اند.مشاهده شده  PQIو  Apacerشرکت سیلیکون پاور، 
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 AI Recoveryبرنامه صفحه اصلی نمای 

 
 
است یا خیر اگر فلش درست شناسایی شده  برنامه درایو فلش را شناسایی کرده  برای شروع بعد از اجرا برنامه دقت کنید که آیا   

 د.خواهد ش هاد نمایش د Deviceباشد نام درایو فلش در کادر 
 

 
 AI Recoveryشناسایی درایو در برنامه 
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 شود.آغاز فلش تعمیر تا عملیات   دهیدرا فشار  Startکلید  کافیست تابرنامه این برای استفاده از 
و به بسیار بسیار سخت قابل ریکاوری خواهد بود،  سی در دسترس نخواهند بود  ربا توجه به اینکه اطالعات بعد از تعمیر و بر

را خواهد خواستادامه  تائید برنامه از شما   پیام زیر به شما  ی کار  زدن کلید  می  توصیه. در  اطالعات    تائیدشود تا قبل از  ابتدا از 
فلش را جدا نکنید    ،بررسی عملیاتکامل بکاپ تهیه کنید. عالوه بر این اشاره شده است که تا قبل از اتمام  صورتبهداخل فلش 

 و مراقب باشید تا برق دستگاه قطع نشود. 
 

 
 AI Recoveryادامه مراحل در برنامه  تائیدپیام 

 
برنامه  .  خواهد شدآغاز  و فرمت فلش مورد نظر  عملیات بررسی  توسط شما،    Yesبه محض فشردن کلید   این  روند تکمیل در 

  بررسی   عملیاتتوان روند  می  شود.مشاهده میاست    شدهگرفتهدر نظر  پایین برنامه  کادر مخصوصی که در  عملیات با رنگ زرد در  
دقیقه برای    ۵زمانی بیش از    کهدرصورتی   رود.مقداری به جلو می  بررسیاین نوار پس از هر و فرمت را از این نوار تشخیص داد زیرا  

زرد رنگ بعد از  بررسی سپری شد    عملیاتپیشروی این   برنامه را متوقف کرده  دقیقه هیچ پیشرفتی را نشان نداد(    ۵)یعنی نوار 
بار دیگر تکرار مراحل را یک سپس و  نیددوباره اجرا کبسته و برنامه را از آن فلش را از دستگاه جدا کرده و مجدد متصل کنید. پس 

 . در نظر بگیرید  (F4)خطای کاال را  کد  توانید اگر باز هم عملیات طوالنی شد یا برنامه در هر صورت به شما پیام خطا داد، می  کنید. 
 



 

 Telegram: @Imanfy / نگارش: ایمان ف.یزدی

 
 AI Recoveryی نمایش پیشرفت عملیات با رنگ زرد در کادر پایین برنامه 

  
در نظر داشته باشید که عالمت خطایی که در تصویر  کند.  اگر برنامه با خطایی مواجه شود با اخطاری شما را از این خطا مطلع می

های خطا های متنوعی به نمایش گذاشته شود و در هر صورت هر کدام از این پیامتواند همراه با پیامکنید میزیر مشاهده می 
 انجام شده بر روی فلش باشد.  هایبررسیمتی از  تواند نشانگر خطا در قسمی

 

 
 AI Recoveryا در برنامه طمشاهده پیام خ

 
فلش فاقد خطا بود در صورت عملکرد کاال توسط برنامه    اگر  مشاهده    ه و پیامیشد  تائیداین  زیر  تصویر  مشابه پیامی که در 

را فشار دهید تا برنامه بسته شود. سپس فلش را از سیستم    OKرا مشاهده کردید کلید    تائیدکنید دیده خواهد شد. اگر پیام  می
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ی سالم  کپی، کاال را به عنوان کاال بررسیتوان پس از  میصحیح شناسایی شد،  صورتبهجدا کرده و مجدد متصل کنید. اگر فلش 
 در نظر گرفت. 

 

 
 AI Recoveryسالمت فلش در برنامه  تائید

 
 Innostor MPTool 916EN برنامه 4.2.3.2

کار بگیرید به  توانید  مینیز  دیگری را  برنامه  بود    گردیدهدرج    0916عبارت    PIDنبود و در قسمت    آمیزموفقیتعملیات    کهدرصورتی 
 Runکلید  مقابل    ComboBoxشما، از  شناسایی فلش  تا پس از  است  تان را باال ببرید. برای اینکار الزم  فلش درست کردن  شانس  تا  

 . خودکار اجرا شود صورتبهتا برنامه مورد نظر   دهیدرا فشار  Runکلید سپس  وکرده را انتخاب   MPTool 916ENگزینه 
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 MPTool 916ENانتخاب برنامه 

 
 
 
 است.افزار نرم این به مشاکار با آن بسیار  روشو  است SMI Mass Production Toolبرنامه  شبیهبرنامه این  

 

 
 Innostor MPTool 916ENبرنامه نمای 

 
که  می  تأکید  نکته: چیپبرنامه  کنیم  برای  فقط  مدل  هافوق  از    Innostor IS916ی  و  داشته  کمپانی  مدلسایر  کاربری  های 

Innostor کند. پشتیبانی نمی 
 

ها با این برنامه تعداد زیاد از فلش شود.  شناسایی  برنامه  شما توسط  فلش  تا    دهیدرا فشار    Scanکلید  ابتدا  برنامه  این  برای کار با  
وجود ها نیست. اگر اطالعات تعمیر فلش در برنامه م، اما قادر به رفع ایراد کلیه این فلشکندمیرا شناسایی    Innostorی  تراشه

امکان    ،ی این امر است که با وجود شناسایی فلش توسط برنامهنباشد، برنامه پیام متفاوتی را نشان خواهد داد که نشان دهنده 
 تعمیر فلش میسر نیست. 
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 Innostor MPTool 916ENی شناسایی فلش با تراشه متفرقه در برنامه 

 
و عدد مربوط    نمایش داده شدهشما  فلش  مشخصات  برنامه   کادرهایاز    یکیدر شد  شناسایی  مشکل  بدون  فلش    کهدرصورتی 

 . دهیدرا فشار  Startکلید تعمیر  عملیاتبرای آغاز  .خوردتیک می فلش، در پایین برنامهپورت به 
 
 

 
 Innostor MPTool 916ENی در برنامه شناسایی صحیح فلش
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را از جوانب متقاوتی بررسی  این برنامه عملیات را انجام داده و فلش  از    .کند میهای متفاوتی  ی که این برنامه  هایبررسی برخی 

 توانید در تصویر زیر مشاهده کنید. دهد را میانجام می
 

 
 شودروی یک فلش انجام می Innostor MPTool 916ENی چند نمونه از عملیات مختلفی که در برنامه

 
کاالی شد دیده قرمز  Xو بر روی شماره پورت شما یک شد دیده قرمز  با رنگ  هاییاگر نوشته انجام شدتعمیر پس اینکه عملیات 

 قابل پذیرش است.  (F4)بوده و با کد تعمیر   غیرقابلشما 
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 Innostor MPTool 916ENعملکرد فلش در برنامه  تائید عدم

 
رنگ    Oبوده و روی شماره پورت شما یک    آبی یا سبزرنگ  به    هاصورت نوشتهاین  غیر  در    نشان  این  خواهد شد که  دیده  سبز 

 .شما استفلش درست شدن  ی سالم بودن یادهنده 
 

 
 Innostor MPTool 916ENبرنامه در  فلش عملکرد  تائید
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 ITE (USBest) هایتراشه 
بازه فعالیت است. در یک  به  در کشور تایوان مشغول    INTEGRATED TECHNOLOGY EXPRESSبا نام تجاری    ITEکمپانی  

تغییر   ITEبه  نامش  روانه بازار کرد، اما بعد از مدتی در خط تولید خود    USBestهای خود را با نام  فلشبه  های مربوط  زمانی تراشه
از  این  که    Urescueافزار  نرم داد،   داده  ارائه  نداشته  ظاهری    تغییر  تاکنونابتدا  کمپانی  مشاهده  است  زیادی  قالب  دو  در  و 

 .شودمی
 

 
 Urescueبرنامه نمای 

 
 Urescueبرنامه  4.2.4.1

با   ساده  برنامه  این  کار  توجه  است  بسیار  در  به  با  توسط    URescueبرنامه  اینکه  چیپ  اجرا  برنامه  نشود،  شناسایی  برنامه  اگر 
فلش    یاگر تراشه  .شده استشناسایی  برنامه  در زمان باز شدن  فلش  نداریم و  شناسایی فلش  ، پس قسمتی را برای  شودنمی
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را مشاهده خواهید کرد که نشان   پیامی  را نداشته باشد  برنامه  روزرسانی توسط  متصل شده به سیستم، قابلیت بررسی و به 
 ی همین امر است. دهنده 

 

 
 Urescueرنامه ی شناسایی فلش در بلحظه 

 

 
 Urescueعدم شناسایی فلش در برنامه 

 
 
 
 Buildاگر برنامه عبارت  ای که باید رعایت شود این است که،نکته آغاز شود. عملیاتتا  دهیدرا فشار  Updateکلید تا  است کافی  

BMR  تیک مربوط به آن را بزنید.ی انتخابی به شما نشان دادرا به عنوان گزینه ، 
 را از شما خواهد خواست.  عملیاتی  ادامه  تائید با توجه به اینکه اطالعات فلش در صورت آغاز عملیات از بین خواهد رفت برنامه  

از   OKدقت کنید که اگر اطالعات مهمی را روی فلش دارید و این اطالعات برای شما قابل دسترس هستند حتمًا قبل از زدن کلید  
توانید با زدن  ن تهیه کنید. اگر اطالعات در دسترس نیستند یا اطالعات مهمی را روی فلش ندارید می ی پشتیبااین اطالعات نسخه 

 را آغاز کنید.  عملیات OKکلید 
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 Urescueدر برنامه  بررسیی مراحل پرسش ادامه 

 
 
 

این پیام نشان دهنده این امر است  ،داده خواهد شدنمایش اطالعات  تائیدنشد پیامی مبتنی بر عدم تعمیر فلش  کهدرصورتی 
 . خواهد بود (F4)کد خطای فلش مذکوز صورت این در که صحیح پیشرفت نداشته است.   صورتبهکه قسمتی از عملیات بررسی 

 

 
 Urescueعملکرد دستگاه در برنامه  تائیدعدم 
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کپی، کاال به عنوان سالم شناخته   بررسی  تائیدو در صورت    .شودمی داده  نمایش  دستگاه  عملکرد    تائید صورت پیام  این    غیردر  
 خواهد شد. 

 

 
 Urescueبرنامه دستگاه در  عملکرد  تائید
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 Appotech هایتراشه 
های های نیمه رسانا برای مصرف های گوناگون نمود. اکثر تراشهدر آمریکا شروع به ساخت تراشه  ۲۰۰۳از سال    Appotechشرکت  

 شوند. ها استفاده میشوند بر روی فلش هم شناخته می DMاین شرکت که به نام 
 

 
Appotech ComboBox 

 
 Matin Appotech Recovery برنامه 4.2.5.1

نرم شرکت  این  روانهافزارگرچه  را  زیادی  فلش  تعمیر  و  بررسی  فقط  های  حال  به  تا  اما  است،  کرده  بازار   Longsys  افزارنرمی 
RepairBox    خصاتهایی با مشبر روی فلش فقط  کهVID=8644 PID=8005    افزاری بوده است که عمکرد تنها نرم،  کندمیکار

 مطلوبی را داشته است.
 

 
 Longsys RepairBoxنمایی از نسخه اصلی برنامه 

 
  Regionشد که تنظیمات از ویندوزی استفاده می اما این برنامه یک مشکل اساسی داشت. برای استفاده از این برنامه باید حتماً 

 شد. کرد اما عملیات بررسی انجام نمیاگر تنظیمات غیر از این بود برنامه فلش را شناسایی می بود.می  English صورتبه آن 
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استفاده بود. پس    غیرقابلتنظیم شده است،  بر روی فارسی  ها  در اکثر سیستم  Regionاین برنامه در ایران که تنظیمات  عماًل   
دهیم تا بدانید تغییراتی که اعمال  ما روند تغییرات را برای شما توضیح می   تغییراتی را در آن ایجاد کردیم.برای رفع این مشکل  

 گیرند. ای را در پیش نمی شود اما این تغییرات روند خرابکارانه جام میشده گرچه در رجیستری ویندوز ان 
می اجرا  دستوراتی  برنامه  این  تنظیمات  همراه  که  را    Regionشود  شما  فایل    صورتبهویندوز  و پشتیبان   Reg.یک  کرده  گیری 

تغییر به انگلیسی    Regionتنظیمات    تا  کندمیاعمال  است را بر روی ویندوز  به انگلیسی  ی ذخیره شده در خود که  سپس نسخه 
برنامه  توسط  قباًل  ی که  تنظیمات  ،و به محض بستن برنامه اصلی  بررسی  عملیاتپس از اتمام  ،  خواهد شدسپس برنامه اجرا  .  کند

کلیه ویندوزها با    یبر رو توان از این برنامه بارگذاری خواهد شد. پس در این حالت میمجدد در رجیستری ویندوز   ذخیره شده بود، 
 هر زبانی استفاده کرد.

 

 
 Matin Appotech Recoveryی نمایی از محیط برنامه 

 
ویندوز به    Regionکنید، در غیر این صورت تنظیمات    ی خوددار   CMDنکته: در هنگام اجرای این برنامه از بستن پنجره مشکی  

 انگلیسی تغییر خواهد کرد.
با این برنامه پنجره مشکی رنگی که مشاهده میاگر   هنگام کار  یا سهوًا بسته شد جای نگرانی نیست    عمداً   (CMD)شود  در 

به حالت دلخواه خود تنظیم مجددًا  را    Regionویندوز قرار دارد، تنظیمات    Control Panelکه در    Regionکافی است تا از قسمت  
اعداد با   ،های فارسیکه در برخی از برنامه  کندمیهای دیگر از جمله فارسی زمانی اهمیت پیدا  به زبان   Regionروند تغییر    کنید.

می داده  نمایش  انگلیسی  برنامهشودفرمت  برخی  است  ممکن  نیز  گاهی  برنامه.  )مخصوصًا  فارسی  حساهای  و های  بداری 
  Regionصحیح اجرا نشوند. در این صورت باید حتمًا تنظیمات مخصوص به قسمت    صورتبهو چاپ چک( اجرا نشده یا    ی انباردار

 به فارسی تغییر کند. 
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 تعمیر باید باز بماند عملیاتتا پایان  CMDپنجره 

 
که  می  تأکید برنامهکنیم  از  استفاده  مشخمی  Matin Appotech Recoveryی  برای  حتمًا  شما  صبایست  فلش  شناسایی  ات 

اینکه تراشه فلش شما باید  باشد    VID=8644 PID=8005  صورت به تراشه   Appotechیعنی عالوه بر  از  الزامًا باید نوعی  باشد 
در   .Your device was not detectedه و پیام  فعال نشد  عملیاتدر غیر این صورت کلید شروع  باشد.    8005آن    PIDباشد که  

 .شودمشاهده می  :Deviceکادر 
 

 
 Matin Appotech Recoveryی عدم شناسایی فلش در برنامه
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کمی صبر کنید تا فلش شما توسط برنامه شناخته    است  یکاف  اگر فلش درستی را برای تعمیر با این برنامه انتخاب کرده باشید،
ای که در باال به آن اشاره شد را   VID-PIDاگر فلش شما  البته در نظر داشته باشید که  شده و نام درایو آن در برنامه دیده شود.  

  اسایی خواهد شد.ی توسط برنامه شنخیلی کوتاه نیز نباشد در زمان F2فلش  یماداده  قبالً هایی که طبق آموزش داشته، و 
 

 
 Matin Appotech Recoveryی شناسایی فلش در برنامه

 
را از فلش کپی    هاآنتوانید  شود و میاطالعات فلش شما دیده می  کهدرصورتیاگر اطالعات مهمی در فلش دارید بهتر است تا  

 شروع به تعمیر فلش خواهد کرد.  ،اطالعات را کپی کنید چون این برنامه بدون پیام ،بررسی عملیاتکنید، قبل از انجام 
 

دقت کنید که اطالعات مهمی در فلش نداشته کنیم که  می  تأکیدرا فشار دهید.    کلید    برای شروع عملیات
 زدن این کلید عملیات بررسی آغاز خواهد شد. محضبهباشید چون 
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 در حال بررسی وضعیت فلش Matin Appotech Recoveryی برنامه 

 
البته هنوز هم  با مشکل مواجه شود پیام خطایی از سمت برنامه نمایش داده خواهد شد.  بررسیبرنامه در مراحل  کهدرصورتی 

از   باریکدقت کنید که حتمًا باید فلش  را با جدا کردن و اتصال مجدد فلش تکرار کنید.    بررسی مراحل  جای امیدواری وجود دارد.  
این به این  این پیام را مشاهده کردید    بازهمد فلش  مجد  بررسیپس از  اگر  سیستم جدا شده و مجدد به سیستم متصل گردد.  

خدمات پس را به آن تخصیص داد. اگر فلش شما سایر شرایط  (F4)کد خطای توان تعمیر بوده و می غیرقابلمعناست که فلش 
 قابل پذیرش خواهد بود.  خدمات پس از فروشرا دارا باشد توسط دفاتر  از فروش

 

 
 در حال بررسی وضعیت فلش Matin Appotech Recoveryی برنامه 
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  ، خطایی را در فلش پیدا نکند. پیامی را به شما نشان خواهد داد دهدهایی که برنامه روی فلش شما انجام می اگر در طی بررسی
در صورت  .  قابل استفاده است  اکنونهم را پشت سر گذاشته و    بررسیدهنده این امر است که فلش با موفقیت مراحل  که نشان 

 تعمیر است.   عملیاتی از سیستم شما شنیده خواهد شد و این به معنای اتمام  کوتاه  صدای بوق  ،این پیامدر    OKفشردن کلید  
 

 
 Matin Appotech Recoveryی بررسی فلش در برنامه عملیات  ز یآمت یموفقاتمام 

 

کلیک کنید    مربع قرمز رنگ باالی برنامه  تا بر روی    است  یکافویندوز به حالت قبل،    Regionحاال برای بازگشت تنظیمات  
 . گرددبازنشانی که از قبل توسط برنامه ذخیره شده،  Regionاطالعات   CMDی تا پس از بسته شدن پنجره 

 
 
 
 

 هاهای سایر برندتراشه 
شوند از می مطلوبی نبوده و یا بسیار کم استفاده  عملکرد  ها دارای  فلشتعمیر  های موجود برای  برنامهسایر  اینکه  به  با توجه  
 کنیم.میراهنما خودداری  این موارد در سایر توضیح 

 توانید با مراجعه به شما می
Start Menu→Matin→Matin UFD Recovery→Programs 

 فزاری متین را مشاهده نمایید.اهای موجود در پکیج نرم لیست کامل برنامه
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 های برنامه پیام 4.3
 

- Not Found: 
اما  شناسایی  برنامه  دستگاه توسط    ی کنترلرتراشهزمانی که   آرشیو ابزاری  این  با  مرتبط  افزار  نرمشود،  برنامه تراشه در 

 .شودمیدیده پیام این موجود نباشد، 
 

- Please Paste F1-1 Label on UFD and Return to Central Office : 
 QS UFDبرنامه با  الزم است تا اند. کار کردهبه های نو پایی هستند که در حیطه حافظه شروع از تراشه یکی QSتراشه 

Recovery Tool    موجود در پوشهPrograms،    دستگاه را  عملکرد  سرعت صحت    بررسیبا  تعمیر  و پس از    بررسیکاال را
پذیرش    F1-1توانید کاال را با کد  مگابایت در ثانیه بود، می  4از    ترپایینسرعت میانگین این تراشه    کهدرصورتی  .کنید  تائید

 کنید. 
 

- This Software Found Special Program For Your Device To Run The Program Please Press Run Button : 
 با آن را در آرشیو داشته باشد. برنامه مرتبط و شناسایی را تراشه برنامه که  شودمیزمانی مشاهده پیام این  

 
- Program Detected VID=1005 PID=B113 Chip This Chip Is MultiBrand Chip. Please Run ChipGenius And 

Use Special Programs With Controller Vendor Name : 
مشاین   زمانی  فلش .  باشد  B128/1005یا    B113/1005کاال    VID/PIDکه    شودمیاهده  پیام  این کلیه  که  هایی 

  باید پس    ،هستند  متنوعها  فلش  گونهینابا توجه به اینکه تراشه    .هستند  Apacerمشخصه را دارند مربوط به شرکت  
با آن برنامه مرتبط  ، ی کنترلرتراشهرا اجرا کرده و بعد از مشخص شدن برند  ChipGeniusابتدا   هاآنبررسی یا تعمیر  برای 

 .یدرده و سالمت آن را بسنجکاجرا  Programsرا از پوشه 
 

- .Program Detect "AlcorMicro" Chip On Your UFD Device. To Repair Your Device Try To Use Matin 
Storage Formatter : 

کمپانی  یکی از  با توجه    AlcorMicroها شرکت  های فلشتراشه  تولیدکنندههای  دیگر  هنوز  به  است.  برنامه اینکه 
 بندیقالب   Matin Storage Formatterی  فلش با برنامه  کهدرصورتی کمپانی معرفی نشده است.  این  مطلوبی توسط  

 کنیم. ی پذیرش م (F4)برند را با کد این ما کاالهای نشود، 
- Program Detected Silicon Power Reader Please Unplug Your Reader And Try Again : 

کنیم که برای  سیلیکون پاور متصل باشد، یادآوری می   Readerشما  سیستم  به  که    شودمیپیام زمانی مشاهده  این  
 متصل باشد. سیستم به خانواده این هیچ کاالی دیگری از نباید  Matin UFD Recoveryبرنامه ها با فلش بررسی

 
- The Program Has Found More Than One USB Device Please Remove All Devices and Connect Only 

One USB Device : 
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 کهاست  . برای ادامه کار الزم  شودمی مشاهده  سیستم  به  بیش از یک دستگاه متصل  شناسایی  پیام در هنگام  این  
 متصل باشد. سیستم به تنها یک دستگاه 

 
و بررسی  پس از  فلش  عملکرد  صحت    تائیدپایان رسید. اما توجه داشته باشید که برای  به  قسمت  این  ها در  فلشتعمیر  مبحث  

چند فایل  سپس    ،کنیدمتصل    دوبارهرا بکشید و  فلش  که    کافی استکار  این  ، برای  دهیدانجام  نیز  کپی را   بررسیالزامًا  رفع ایراد  
 . سنجیده شودنیز سرعت آن عملکرد تا  کنیدکپی فلش داخل مگابایت(  100ترجیحًا بیشتر از )

 

 و رفع ایراد مموری  بررسیمراحل  5
 پردازیم.می هاآن توضیح به که در ادامه است  شدهارائه افزار نرمدو برنامه مجموع این ها در مموری  بررسیبرای 

برای    گونههمان  انجام مراحل  سرعت فلش   بررسی   تائیدکه  از  برنامه  بررسیها به شما توصیه کردیم که بعد  با  )با  های مرتبط 
ها نیز این رویه را ی کنترلر فلش(، حتمًا فلش را کشیده و مجدد متصل کرده و چند فایل داخل آن کپی کنید، برای مموریتراشه

برنامه  می  پیشنهاد با  را  ابتدا مموری  با موفقیت    بررسیمراحل    کهدرصورتیبررسی کنید.    Matin Memory Formatterکنیم. 
ها مثبت بود، حتمًا  نیز بررسی کنید و باز هم اگر نتیجه بررسی  Matin Storage Formatterم شد، همان مموری را با برنامه  انجا

 کپی اطالعات در مموری را انجام دهید تا از صحت و سرعت کپی اطالعات نیز اطمینان حاصل کرده باشید.  بررسی
 

 Matin Memory Formatter (SD Formatter) برنامه 5.1
ها است. با ها و حتی فلش مموریبررسی  و  تعمیر  در بین متخصصان    برنامهترین  رایجبرنامه  این  اشاره شد  نیز  قباًل  که    طورهمان 
  تائید گزینه مناسبی برای  برنامه  این  کنیم،  می   تأکیداکیدًا  هیچ عملکردی ندارد،    ی کنترلرتراشهبر روی  برنامه  این  اینکه  به  توجه  

 ها دانست. بررسی این برنامه را معیار مناسبی برای سالمت فلش ینتیجهتوان و نمی ها نیستفلش عملکرد 
 

 
 SDFormatterبرنامه کلی نمای 
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سپس آن را به سیستم متصل کنید و منتظر شناسایی نام درایو شرایط فیزیکی مموری را بررسی کنید.  ابتدا  ها  مموری  بررسیبرای  
 تعمیر است.  غیرقابلو حجم آن باشید. اگر حجم مموری شناسایی نشود 

 

 
 SD Formatterعدم شناسایی حجم توسط برنامه 

 
ابتدا   است  ریدر  بهتر  کارت  دستگاه  وارد  را  مموری  سپس  و  اجرا  را  کنید  CARD Readerبرنامه  از   نهمچنی.  خود  استفاده  ما 

برنامه ( در شرایط عادی  Silicon Power  مثلدر صورت استفاده از ریدرهای معتبر )کنیم.  ریدرهای استاندار را به شما پیشنهاد می
از  باید   کمتر  را    ۵در  مموری  زمان  شناسایی  ثانیه  اگر  از  شناسایی  کند.  معمواًل  این  بیشتر  از  این  شد  در  مموریمورد  سایر ها 

  پذیر هستند.تعمیر  ندرت به را دارد و شناسایی در زمان  تأخیرمشکل نیز ها دستگاه
افزار  نرمشده  شناخته  ، اگر حجم  کنید بررسی  نیز  شد، حجم مموری را  شناسایی  درست  افزار  نرمدرایو مموری شما توسط  صورتی  در  

هایی مموری  عنوانبه ها  مموریاین  نیستند و ما از  تعمیر  ها قابل  ممورین  ایبا حجم واقعی مموری تفاوت فاحشی داشت، غالبًا  
 داشته باشد پذیرش خواهد شد.  سایر شرایط خدمات راو اگر  کنیم.یاد می خطای حجمبا 
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 SD Formatterبرنامه تفاوت کاالی سالم و کاالیی با خطای حجم در 

 
تا    دهیدرا فشار    Formatکلید   است.   تائیدبود کاال از لحاظ حجم قابل  اگر حجم مموری تقریبًا معادل حجم درج شده روی مموری  

  کلیهکه  است  توضیح  به  . الزم  دهید را تغییر    بندیقالبتنظیمات    Optionکلید  با فشردن  توانید  می  آغاز شود.  بندیقالب  عملیات
  بندی خواهند شد.قالب  FAT32با فرمت  SD Formatterشده با  بندیقالب های مموری
دهد که تغییرات نوشتاری روی  خطا زمانی رخ میاین  مواجه شوید.    Write Protectدر همین ابتدای کار با خطای  است  ممکن  

امل جابجایی، پاک کردن، اضافه کردن  افزاری شتوان خواند و هرگونه تغییر نرمکاال ممکن نیست، یعنی اطالعات آن را فقط می 
حتی   یا  و  توجه    پذیرامکان مموری  این    بندی قالباطالعات  با  اطالعات  به  قادر    SD Formatter  که اینبه  نیست.  بازنویسی 

Firmware  حالایراد  این  با  هایی  مموری   متأسفانهنیست،    هامموری قابل    در  شرایط  سایر    کهدرصورتی نبوده و  تعمیر  حاضر 
 باشد پذیرش خواهد شد.  داشته خدمات را

 
 SD Formatterبرنامه توسط  Write Protectخطای تشخیص 

 
تواند منجر به آسیب جدی به خود مموری،  ها( میها و شکستگی های مموری )مانند خراشیدگیدقت کنید که برخی از آسیب

یا حتی   از سالمت ظاهری مموری مطمئن شدید یا تجربه شما این تشخیص را می  مادربرد ریدر  داد که کامپیوتر شما شود. اگر 
نمایشگر عملکرد هستند که به    LEDها دارای یک  توانید این مموری را به ریدر متصل کنید، این کار را انجام دهید. اکثر ریدر می

خود نشان م از  را  عالئم متفاوتی  این  ی بسته به نوع ریدر  های قابل حل یا راهی برای تشخیص ایراد   تواندمی  LEDدهد. خود 
در چه مواردی   LEDتوان از این تشخیص خواهید داد که می  مروربه یاتعملحل مموری باشد. با کمی کار کردن و تکرار   غیرقابل

 بهره بگیرید. 
 

  تائیداز شما    افزارنرم  ،قابل بازیابی باشد  (Quickسریع )  ندیبقالبدر غیر این صورت با توجه به اینکه اطالعات ممکن است بعد از  
 خواهد. در حالت سریع را می بندیقالب ادامه 
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 SD Formatterدر حالت سریع توسط برنامه  بندیقالب ادامه عملیات  تائید

 
، نباید مموری را از  بندیقالب خواهد که تا پایان عملیات  دیگری را نشان خواهد داد. این اخطار از شما می  تائیدسپس برنامه پیام  

 دستگاه خارج کنید. 
 

 
 SD Formatterتوسط برنامه  بررسیعدم جداسازی مموری در هنگام عملیات  تائید

 
به سرعت    مانی سپری خواهد شد تا عملیات کامل گردد.عملیات آغاز خواهد شد. بسته به حجم و سرعت مموری ز  OKبا زدن کلید  

عملیات فرمت این    تائیدکنیم که در صورت  شود دقت کنید. پیشنهاد میدیده می   Formatروند پیشرفت عملیات، که در قسمت  
توان به بخش را مجددًا تکرار کنید و سرعت روند پیشرفت را با سری اول مقایسه کنید. نتایج جالبی را از همین سرعت پیشرفت می

 دست آورد. 
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 SD Formatterتوسط برنامه  بررسیعملیات 

 
 

شود تا باعث می  خطاهایی که در حافظه دارندص شده و  های حافظه دچار نقایراد مدار یا ایراد در بالک ها بر اثر  برخی از مموری
اگر مموری متصل شده به سیستم دارای شوند.    (Ejectافزاری از سیستم جدا )نرم  صورتبهخودکار    صورتبهپس از چند لحظه  

ر مثال شما عمدًا  ها باشد یا به هر نحوی ارتباط بین مموری و دستگاه در هنگام عملیات بررسی قطع شود )به طونقص  گونهینا
دهد نمایش می  خطایی را به شما  پیامپس از چند لحظه متوقف شده و  برنامه  مموری را از ریدر یا ریدر را از دستگاه جدا نمایید(،  

 را مجدد تکرار کنید.  بررسیدر این صورت باید مراحل  .است قطع ارتباط میان برنامه و مموری شماکه نشانگر 
 

 
 SD Formatterبرنامه مموری از ریدر در   Ejectپیام خطای 
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که این پیام    اگر برنامه در هنگام بررسی با خطایی مواجه شد و نتوانست عملیات را به اتمام برساند پیامی را نمایش خواهد داد.

 تعمیر بودن مموری است. غیرقابلبه معنی 
 

 
 SD Formatterتوسط برنامه پیام عدم موفقیت در بررسی مموری، 

 
  بندیقالب  نوع  را نمایش خواهد داد. که در این پیام اطالعاتی را در مورد سایز،   بررسی   عملیاتدر غیر این صورت برنامه پیام اتمام  

 مموری خواهید دید. یکالسترهاو 
 

 
 SD Formatter، در برنامه بررسی عملیات  زیآمتیموفقپیام پایان 
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پیام   مموری شما به پایان رسیده است. در ادامه    بررسی را مشاهده کردید، گام اول    بندیقالببودن عملیات    آمیزیتموفقاگر 

 را دنبال کنید. مموری است بررسیکه گام دوم  Storage Formatterی آموزش برنامه 
 
 

 Matin Storage Formatter (HP Formatter) برنامه 5.2
  طراحیهای بوتیبل  بود که برای ساختن فلش  HPفرعی از کمپانی  محصول  یک    HP USB Disk Storage Format Toolبرنامه  

 های آن شرکت کنار گذاشته شد. از پروژه برنامه  این  سرعت  به    ،های ساخت انواع بوتیبلگسترده شدن برنامهبه  شده بود. با توجه  
که با همکاری چند شرکت  Akeo)مانند شرکت  را انجام دادند  هاییفعالیت  زمینهاین در نیز های دیگری بعد شرکتگرچه مدتی 
کافی    یکارآمد  حالیندرعسادگی و   اما  ،را تولید کردند(  Rufus-The Reliable USB Formatting Utilityی قدرتمند  دیگر برنامه

متخصصین  برنامه  این   تا  شد  و    عنوانبه برنامه  این  از  سازی  ذخیرههای  دستگاهتعمیر  باعث  سبک  در   یناناطمقابلابزاری 
 شده است.  یری کارگبهنیز  های ما پس از تغییرات الزم در مجموعه برنامهبرنامه این  کارهایشان استفاده کنند.

 

 
 Matin Storage Formaterبرنامه اصلی نمای 

 
بر  برنامه  این   مموریشناسایی  عالوه  فلش کلیه  هارد ها،  و  ها،  اکسترنال  از   قابلیت  هاآننظیر  هایی  دستگاه های  پشتیبانی 

 .است دارا نیز را  NTFS بندیقالب
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 Matin Storage Formaterبندی برنامه انتخاب نوع قالب 

 
خطا بر روی پارتیشن را   امکاندستگاه    یحافظهمجدد    بندییشنپارتدستگاه با یک    بندیقالبو  بررسی  در هنگام  این  عالوه بر  

باید کمی در استفاده ها  دستگاه  بندییشن پارتتغییرات  به  بسیار ساده است. اما با توجه  نیز  برنامه  این  . کار با  کندمیبررسی  نیز  
 کرد.  دقتاز آن 

 
با   هنگام کار  در  شما سیستم  چون احتمال از بین رفتن اطالعات هارد  نکنید  خود جدا  سیستم  دستگاهی را از  برنامه  این  نکته مهم: هرگز 

 وجود دارد. 
 

 . کنیدرا اجرا برنامه سپس دستگاه متصل و به یا مموری را فلش ابتدا برنامه این برای استفاده از 
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 Matin Storage Formatterبرنامه دستگاه انتخاب شده در  نمای 

 
دستگاه مورد    Deviceنشد و یا درایو اشتباهی انتخاب شده بود از منوی آبشاری قسمت  شناسایی  خودکار    صورتبهاگر درایو  

   .کنیدنظر خود را انتخاب 
 

 
 Matin Storage Formatterانتخاب درایو دستگاه در برنامه 

 
 

  خطای حجم قسمت با حجم واقعی کاالی شما مغایرت داشت کاال دارای  این  در    شدهداده نمایش  که اگر حجم درایو    کنیددقت  
 نیست.تعمیر قابل برنامه  این بوده و توسط 
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 Matin Storage Formatterبرنامه در  خطای حجم 

 
دستگاه  کهدرصورتی گرچه   اتصال  در  متصل  تغییری  ندهد  سیستم    بههای  نحو  به  برنامه  رخ  نشان  عملکرد  بهترین  را  خود 

و کاربری آن  است  شما متصل  سیستم  به  دستگاه دیگری )مانند هارد اکسترنال(    کهدرصورتی کنیم که  می  تأکیددهد اما،  می
 حداقل برسانید. به را  عملیاتتا احتمال خطا در نمایید را بسته و مجدد اجرا برنامه جدا کرده، سیستم اجباری نیست، آن را از 

 
دستگ انتخاب  از  نظر  پس  مورد  قسمت    بندیقالباه  از  را  خود  ما  کنیدانتخاب    File Systemدلخواه  پیشنهاد    بندی قالب. 

 . یماداده بندی توضیحاتی را قباًل در مورد نوع قالب  است. FAT32فرض پیش
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 Matin Storage Formatterبرنامه در   بندیقالب انتخاب نوع 

 
نوع   انتخاب  از  قسمت  می  بندیقالب بعد  از  پیشنهاد    Format Optionsتوانید  شما  به  ما  دهید.  تغییر  نیز  را  تنظیمات  سایر 

 را برندارید چرا که ممکن است زمان عملیات بسیار طوالنی شود. Quick Formatی کنیم که تیک گزینهمی
  تائید ینکه اطالعات از بین خواهد رفت برنامه . با توجه به ادهیدرا فشار   Startکلید  ،های خود را کامل کردیداینکه انتخاب  از پس

در این پیام عالوه بر مدل دستگاه )مموری، هارد، فلش و ...(، برای اطمینان سایز آن نیز اعالم    ی کار را از شما خواهد خواست.ادامه 
  بندی یشن پارتشود. با توجه به اینکه این برنامه پارتیشن را پاک کرده و مجدد کاال را  یخوددارشود تا از فرمت اشتباه دستگاه می
 دادن اطالعات مهم و انتخاب صحیح درایو این قسمت را کنترل کنید.  ، الزم است تا جهت اطمینان از عدم از دستکندمی

 

 
 Matin Storage Formatterبندی فلش و مموری در برنامه قالب عملیاتی ادامه  تائید

 
مهم نیست کلید   اطالعات شما دیگر  فشردن کلید  را بفشارید،    Yesاگر  از  آغاز قالببررسی و  عملیات    YESبالفاصله بعد  بندی 

هایی که برای آن  به انتخاب   را با توجه  ی معیوب شماکاال  کهاینکه قباًل هم اشاره شد این برنامه عالوه بر    گونههمان   شود.می
کنید  در تصویر زیر مشاهده می . کند میبندی کاال نیز بررسی  وضعیت پارتیشن خواه یا ناخواه    کندمیبندی  قالب  یداکرده مشخص  
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های این برنامه کلیه پارتیشندقت کنید که  ی کاال است.  مجدد حافظه  بندیپارتیشنکه اولین گام در انجام عملیات این برنامه  
یاز کاالی شما ن کهدرصورتی پس  .کندمی روی حافظه ایجاد  Primaryکاال را پاک کرده و مجدد یک پارتیشن یکپارچه ی حافظه روی 

 بندی کنید. بندی، مجدد کاال را پارتیشن به چند پارتیشن دارد باید بعد از اتمام عملیات قالب 
 

 
 Matin Storage Formatterدر برنامه  بندیپارتیشنمموری در حال 

 
خطا مشاهده پیامی برای نشان دادن این  عملیات متوقف شده و    ،باشد  (Write Protectاگر مموری یا فلش غیرقابل نوشتن )

 شود.می
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 Matin Storage Formatterدر برنامه  (Write Protect)نوشته بودن مموری  غیرقابلپیام خطای  

 
بررسی  عملیات  هنگام  اگر خطایی در  دیگری هم باشد.  متفاوت  های  تواند دارای ایرادعالوه بر خطای رایت پروتکت دستگاه می

پیام خطای مخصوص این ایراد نمایش داده فرمت آن دستگاه وجود نداشته باشد،  یا به هر نحوی امکان  وجود داشته باشد  
 خواهد شد. 
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 Matin Storage Formatterبندی فلش و مموری در برنامه پیام عدم موفقیت در قالب 

 
از   نمایش داده خواهد شد.  عملیات  تائیدکامل انجام شده باشد، پیام    صورتبهبندی  اگر عملیات قالب در این پیام مواردی نیز 

 اطالعات دستگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.
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 Matin Storage Formatterبندی در برنامه قالب عملیات  آمیزموفقیت پیام اتمام  
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 رف آخر ح 6
شما دوستان  به  ای مفید و جامع تهیه و  برنامهکه  است  سعی بر آن شده    Matin UFD Recoveryبرنامه  در گردآوری مجموعه  

نسخه اولیه آن منتشر گردید. با توجه   1394بوده و در پاییز    حسین فوشانیمهندس    نویسیبرنامهحاصل  برنامه  این  ارائه گردد.  
باالی  به   دستگاهبرنامه  این  قدرت  انواع  از  پشتیبانی  نسخه به  که،  است  امید  سازی  ذخیرههای  در  جامع زودی  و  های  کاراتر  تر، 

 از طرف مجموعه قدرتمند متین تهیه و ارائه گردد.برنامه این تری از کامل
تلگرام    دییآو یا    www.matin.coآدرس  به    داده پرداز رایانه متیناز طریق سایت رسمی شرکت  خود را    هاییشنهادپ نظرات و  

 . با ما درمیان بگذارید @MatinMashhad فی طرحناظر کی
 
 

 یزدی فالیزکاران ایمان 
 داده پرداز رایانه متین   خدمات پس از فروشدفتر 

 در مشهد
 

Dadeh Pardaz Rayaneh Matin 
| Warranty Department | 
| www.matin.co | |Tel: +98 21 6617 5260 | 
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