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  :قدمةم

نقوم بتخزين ونقل مختلف انواع الملفات على الكمبيوتر الشخصي من  ا وفي حياتنا اليوميةنإن
وغيرھا الكثير ولكن في بعض ا&حيان &يكون  ....صور وفيديو ونصوص وكتب الكترونية

للمعلومات المخزنة عليه  في حاجةانت  في حين متوافراالقرص الصلب لحاسبك الشخصي 
حاسبك او اذا كنت لفات المتواجدة خارج سواء كنت ترغب في عمل نسخ احتياطية من المف

مولة التي تستخدم نوع من ذاكرة فإن اجھزة التخزين المح, تقلق بشأن ا&من الخاص بك 
  .ا?مثل <بقاء ملفاتك المھمة دوما بحوزتكلكترونية تسمى ذاكرة ف=ش قد تكون الحل إ

   :(Flash Memory)ذاكرة ف�ش

  

  

  

تأتي الذاكرة ا&لكترونية في العديد من ا&شكال لتناسب جميع ا&حتياجات ويتم 
استخدام ذاكرة ف=ش من أجل تخزين معلومات سھلة وسريعة في الكاميرات الرقمية 
وا&جھزة المنزلية والھواتف النقالة وفي الواقع فھي تستخدم اكثر كقرص صلب عن 

وھذا )جھاز التخزين في حالة صلبة(م وتعرف ھذه الذاكرة باس RAMباعتبارھا 

شيء الكتروني  يعني انه &توجد أجزاء متحركة داخلھا فكل
   .بد& من ميكانيكي

  :ومن ا&مثلة على ذواكر ف=ش في الكمبيوتر

  في اللوحة ا&م  BIOSشريحة البيوس •

بطاقات الذاكرة المستخدمة في الكاميرات الرقمية  •
 والھواتف النقالة

 

 



 

  :ھذه الذاكرة أنھاومن خصائص 

ھي ذاكرة غير مت=شية وھذا يعني أنھا & تحتاج إلى وجود تغذية كھربائية  مستمرة  •
 .لتبقي المعلومات المخزنة عليھا 

الذاكرة ومع ذلك فإنھا & تصل إلى سرعة  تقدم أزمنة نفاذ سريعة للقراءة •
  .المستخدمة في الذاكرة الرئيسية للحواسيب الشخصية  DRAMالمت=شية

 . القرص الصلبتتمتع بمقاومة ضد الصدمات أفضل من  •

من المحاسن المغرية ا?خرى للذواكر الوميضية أن الغ=ف التي تثبت بداخله الشريحة  •
قدرة كبيرة على مقاومة الضغط الشديد و درجات الحرارة المرتفعة وعدم يعطيھا 

  .تأثرھا بالماء إذا غمرت فيه

في تطبيقات مثل ف=ش ھذه الخصائص توضح سبب ا&ستخدام الواسع لذواكر  •
 .التخزين في ا?جھزة التي تستمد طاقتھا من البطارية الخاصة بھا

 Data  سعتھا الكبيرة رغم حجمھا الصغير فقد توصلت شركة  •

Travele  256الى سعة تخزينGB  20وبسرعة تصل الى MBps  

 سرعة نقل البيانات الھائلة حيث اعلنت شركة •

Super Talent  3.0عن اول ف=ش يدعم منفذ USB   بسرعة تصل

 MBps 200الى 

    :الف�شعلى ذاكرة ومسحھا آلية تخزين البيانات 

  قابلة للمسح وإعادة البرمجة بشكل رقمي وھي نوع من أنواع الذاكرة ذاكرة الف=ش 

(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)     EEPRO   

حيث تكون مؤلفة من تمسح وتبرمج في كتل تتألف من مواقع متعددة 
شبكة من الصفوف وا&عمدة مشكلة بذلك خ=يا ويكون على كل تقاطع 

بطبقة رقيقة مفصولين عن بعضھما البعض  ستورينزترانمن الشبكة 
) Floating Gate( ھما يسمى البوابة العائمةاحدمن ا&وكسيد 

وللبوابة العائمة وصلة ) Control Gate(وا&خر يسمى بوابة التحكم 
عن طريق بوابة التحكم وتكون قيمة الخلية  wordlineوحيدة مع 

 :نحتاج الى القيام بعملية تدعى  0مادامت الدارة مغلقة ولتغييرھا الى القيمة 1

Fowler Nordhiem tunneling                 



 

                 Fowler Nordhiem tunneling: عملية 

 تطبق عليھالتبديل موضع ا&لكترونات على البوابة العائمة  حيث  tunnelingيستخدم ال 
مة ومن ثم وتدخل البوابة العائ Bitlineتأتي من  فولط 13-10شحنة كھربائية تتراوح بين 

ھذه الشحنة الى جعل البوابة العائمة تعمل كالمدفع مرور ؤدي يوتفرغ الشحنة في ا&رض 
التي تقوم بحصرھا بين  طبقة ا&وكسيد الىا&لكتروني حيث تدفع ا&لكترونات السالبة 

  . البوابتين

يراقب مستوى الشحنة التي تعبر خ=ل البوابة ) جھاز استشعار الخلية(يوجد جھاز يدعى 
واذا كان اقل من خمسين  1تكون له القيمة % 50بر من العائمة فإذا كان التدفق عبر البوابة اك

   0بالمئة يكون له القيمة 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

محو (ويمكن ارجاع ا&لكترونات الموجودة في الخ=يا الى حالتھا الطبيعية
 علىشحنته اعلى من الشحنة ا&ولى وذلك بتطبيق حقل كھربائي  )البيانات

مناطق محددة او اقسام محددة سلفا تدعى بالقطع وھذا يقوم بمسح المنطقة 
انھا ذاكرة الف=ش تعتبرالمستھدفة بأكملھا والتي يتم الكتابة عليھا من جديد و

فبد&ً من محو بايت  EEPROMبسرعة اكبر من الذواكر التقليدية  تمحو البيانات

  المرة الواحدة فيواحد في كل مرة فإنھا تمحو منطقة بأكملھا 

 طبقة ا&وكسيد 

World line 

 مسار الشحنة

 إذا كان التدفق عبر البوابة
تكون له % 50اكبر من  العائمة
واذا كان اقل من  1القيمة 

   0خمسين بالمئة يكون له القيمة 

Floating Gate  )البوابة العائمة(  

Control Gate (بوابة التحكم) 

Drain source 

Bit line 



 

 :ذاكرة ف=ش مثلة على تطبيقاتا? بعض 

 . ھواتف نقالةو  كاميرات رقميةالرقمية ،  audioمشغ=ت الـ  •

الوميضية والتي تستخدم للتخزين العام ونقل  USBمشغ=ت تستخدم أيضا في  •

 .المعطيات بين الحواسيب 

وقد كسبت أيضا بعض الشعبية في مح=ت ا?لعاب حيث تستخدم بد& عن الذواكر  •
EEPROM  و مزودات الطاقة للذواكرS RAM ) ذواكرRAM  وذلك لحفظ ) الساكنة

 .معطيات اللعبة

 
 

  :وحدات التخزين القابلة ل=زالة فائدة 

  امكانية عمل نسخ احتياطية من الملفات الھامة •

  نقل البيانات بين الكمبيوترات •

  تخزين البرامج والملفات التي &تستعملھا عادة •

  نسخ المعلومات عليھا <عطائھا لشخص اخر •

  حماية المعلومات التي &تريد &حد الوصول اليھا •
ان اجھزة التخزين الحديثة تقدم عدد كبير من الخيارات مع قدرات التخزين التي 

   32GBوحتى اكثر من  MB 1,44تتراوح بين 

 

 

 

  :المراجع
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 مقدمة عن ذاكرة ف=ش •

 خصائص ذاكرة ف=ش •

  آلية تخزين البيانات ومسحھا على ذاكرة ف=ش •

  Fowler Nordhiem tunnelingعملية  •

 بعض ا?مثلة على تطبيقات ف=ش •

 فائدة وحدات التخزين القابلة لoزالة •


