
كيف يمكننا إصالح انفالش ميمىري 

 

أو عدم القدرة على فرمتتها أو  الفالش مٌموري مثل ظاهرة انتقالها لوضع للقراءة فقطمن هذه الطرٌقة بحل العدٌد من مشاكل  ٌمكننا االستفادة

تقلص حجمها والعدٌد من المشاكل األخرى أو حتى لو كانت الفالشة سلٌمة ممكن نستفٌد من الموضوع بعدة نواحً مثل تقسٌم الفالشة قسمٌن 

م خاص بك محمً أو أنك تعمل فٌها قس أو أكثر أو جعل الحاسب ٌراها كقرص صلب وبالتالً ستتم معاملتها ضمن الكمبٌوتر كقرص صلب

 CD-ROMجعل قسم منها ٌراه الكمبٌوتر كأنه  أوضد الكتابة 

 

عهى انمعهىمات انهامة باننسبة نهفالشة انحصىل  –أوال 

 

حصل على المعلومات المطلوبة للبدء بالعمل لكً ن هناك طرٌقتان

لها أرجل  إحداهاستجد على البورد الخاص بالفالش دارتٌن متكاملتٌن  فكك الفالش مٌموري األولى 

كثٌرة من األربع جوانب انقل كل ما كتب علٌها على ورقة واحتفظ به 

 

الخاصة  USBالفالشة فقط ضع الفالشة فً أحد مداخل  لقراءة المعلومات التً نحتاجها بدون تفكٌك Chip Geniusباستخدام برنامج  الثانية

 فٌقوم بقراءة المعلومات التً تحتاجها تلقائٌا امجبالحاسب وشغل البرن

  



عهى برنامج تنزيم انسىفتىير انجديد انخاص بانفالشة انحصىل  –ثانيا 

 

مثال لفتح  Googleحٌث ٌمكننا استخدام خدمة ترجمة المواقع الخاصة بـ  http://www.flashboot.ruٌمكننا ذلك من الموقع الروسً 

الموقع بلغة نفهمها مثل االنكلٌزٌة 

ثم ننقر على اسم المصنع   Filesننقر على الوصلة 

 

طبعا إن كان هناك عدة إصدارات نختار اإلصدار األحدث ثم نختار الملف المطلوب حسب المعلومات التً لدٌنا 

ثم نقوم بتحمٌل الملف 

 

  

http://www.flashboot.ru/


تنزيم انسىفتىير انجديد عهى انفالشة عمهية  –ثانثا 

 

 Alcorالسوفتوٌر المنزل حسب الشركة المصنعة ولكنً سأضع هنا مثاال عن استخدام سوفتوٌر شركة  طبعا ستختلف هذه العملٌة باختالف

 USBمها البرنامج قد تؤثر على تعرٌفات مخارج طبعا ٌفضل دائما عمل نقطة استعادة نظام قبل البدء بهذه العملٌة ألن الدراٌفرات التً ٌستخد

من صٌنٌة النظام  لإلزالة فاء أٌقونة إزالة األقراص القابلةأو اخت

و  VID وندخل Load Driverنشغل البرنامج 

PID ثم نضغط  الخاصٌن بالفالش الخاصة بنا

ثم نقوم بفتح الملف  Installزر 

AlcorMP.ini  بأي محرر نصوص بسٌط

ونضع  VendorInfoوننتقل إلى القسم 

الصحٌحة بالنسبة  PIDو   VIDمعلومات 

للفالشة التً نعمل علٌها 

 

الذي سنستخدمه فً عملٌة تنزٌل السوفتوٌر الجدٌد  AlcorMPثم نقوم بإزالة الفالشة من الحاسب ثم إعادة وضعها فٌه ثم نشغل البرنامج 

وبعد انتهاء عمل سوفتوٌر لبدء عملٌة تنزٌل السوفتوٌر على الفالشة  Startللفالشة ستالحظ أن البرنامج قد تعرف على الفالشة اضغط 

للدراٌفر الخاص بالبرنامج  uninstallواعمل  LoadDriverالفالشة وفرمتتها والتأكد من أنها تعمل بشكل سلٌم عد إلى برنامج 

 



 

 ٌة المغشوشة لن تظهر هناالحظ أن البرنامج ٌتعرف تلقائٌا على سعة الفالشة وهذه نقطة هامة ٌجب االنتباه إلٌها ألن بعض الفالشات التجار

سعة الفالشة المكتوبة علٌها بل ستظهر سعة الفالشة الحقٌقة وتنزٌل السوفتوٌر سٌعٌد سعة هذه الفالشات إلى سعتها الحقٌقٌة 


