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 toolFlashبرنامج الـ 

 مقدمة:

الهاتف الذكً من سونً   Xperiaمن الطرق الرسمٌة حول كٌفٌة تحدٌث برنامج الهاتف على أجهزة هناك العدٌد 

على أنظمة وٌندوز,  Sony Update Serviceأو   PC Companion)إرٌكسون(, حٌث ٌمكنك استخدام برنامج 

أن نستخدم ُطرق غٌر نه من األفضل نظمة الماك, لكن فً بعض األحٌان إعلى أ Sony Bridgeأو استخدام برنامج 

 رسمٌة بسبب تأخر التحدٌث المخصص لبلدك أو نسٌان رمز حماٌة جهازك و .... العدٌد من األسباب األُخرى.

فات هو األداة األفضل بالنسبة لك, حٌث ٌمكنك الحصول على أحدث برنامج لهاتفك, فك تشفٌر مل Flash toolالـ 

والكثٌر  )مطبوخة( , تثبٌت أنظمة معدلةللهاتف root,عمل  bootloaderإعادة قفل الـ ,من سونً  firmwareالـ 

, كما أنه  BOXالموجودة فً الـ Softwareالـ  من الممٌزات األخرى, فهو بالمختصر ٌقوم بالعدٌد من وظائف

 متوفر ألنظمة التشغٌل )وٌندوز, لٌنكس و ماك(.

 

 ب هو:سنقوم بتعلمه فً هذا الكتاأما ما 

 تشغٌل.نسخة برنامج  تثبٌت (1

 (.Kernelتثبٌت نواة نظام ) (2

 

 : flashtoolأزرار االتصال مع الـ 

 :Flashmodeفً الـ 

 ( زر الرجوعBack :) ألجهزةarc (S), neo (V,L), PRO, Play 

 ( زر تخفٌض الصوتVolume DOWN): ألجهزةMINI (pro), RAY, ACTIVE, Live with Walkman, 

Xperia S, Xperia P, Xperia T .و .... غالبٌة األجهزة الحدٌثة المتبقٌة 

 

 :Fastboot modeأما فً الـ 

 ( زر القائمةMenu :) ألجهزةarc (S), neo (V,L), PRO 

 ( زر البحثSearch :) للـPlay 

 ( زر رفع الصوتVolume UP :)ألجهزةMINI (pro), RAY, ACTIVE, Live with Walkman, Xperia S, 

Xperia P, Xperia T و .... غالبٌة األجهزة الحدٌثة المتبقٌة. 
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 (:Firmware Flashingتثبٌت نسخة برنامج تشغٌل )

 األدوات المطلوبة:

  الـ برنامج تثبٌتFlashtool ( وتعارٌفdrivers.هاتفك على جهازك الكمبٌوتر ) 

  جهازXperia. 

  كبلUSB .لتوصٌل هاتفك بالكمبٌوتر 

 ( ملف برنامج التشغٌل والذي ٌكون بالحقة.ftf) 

 

 :العمل بدءمالحظات 

 ( حّمل ملف برنامج التشغٌل ذو الالحقة.ftf( ثم ضعه فً مجلد البرنامج )C:\Flashtool\firmwares.) 

 ِصل هاتفك بالكمبٌوتر حالما ٌطلب منك البرنامج ذلك. 

  تجاهل( رسالة البرنامج القائلةHold back button الدالة على أزرار االتصال مع البرنامج لكل هاتف )

 )القائمة موجودة فً األعلى(

 .علٌك اجراء عملٌة نسخ احتٌاطً لبٌاناتك الشخصٌة أو تطبٌقاتك قبل المضً بالعملٌة 

 لة البطارٌة من هاتفك لمدة خمس اذا حدث معك خلل ما ولم ٌتثبت برنامج التشغٌل على الهاتف, قم بإزا

 دقائق ثم أعدها, حاول ثانٌاً ٌجب أن ٌعمل هذه المرة.

 

 كٌفٌة تثبٌت البرامج:

واضغط على زر البدء الموّضح بالصورة flashtoolافتح برنامج الـ  (1
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"OK", ثم "Flash mode"اختار  (2

 
ٌُعَطب  الخاصحدد البرنامج من القائمة الٌسرى  (3 بهاتفك, كن على حذر ألنه اذا اخترت البرنامج الخطأ قد 

 .Xperiaهاتفك الـ 

(. اذا أردت No final verificationلـ )ابالنسبة للجهة الٌمنى علٌك أن تضع اشارة صح داخل مربع  (4

 ". أما اذا أردت تثبٌت جزء.… Wipeما علٌك سوى أن تضع اشارة صح داخل المربعان " حذف البٌانات

  )ال تستخدم هذا الجزء اذا كنت ال تعلم ماذا تفعل(" .… Excludeالنظام , استخدم الخٌار فً الوسط "معٌن من 
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" وانتظر التعلٌمات لتوصٌل هاتفكOKانقر على زر " (5

 
 أطفئ هاتفك. (6

قم بتوصٌل الهاتف فً حٌن الضغط على الزر المناسب حسب القائمة فً األعلى, ال تنسى أنك فً وضع الـ  (7

flashmode.عندما تختفً النافذة ٌمكنك ترك الزر , 

 (.%100انتظر حتى ٌكمل البرنامج التثبٌت وٌعطٌك اشارة االنتهاء فً شرٌط التقدم ) (8

 التعدٌالت التً ترٌدها(.افصل هاتفك وقم بتشغٌله )أو أجِر بعض  (9

 ---- هاتفك تشغٌلٌنا لقد انتهٌت من تثبٌت برنامج تهان ----

 

 

 (:(Kernel flashingتثبٌت نواة نظام 

 النواة وابدأ العمل ... ملف , حّمل( img /.elf /.sin.تثبٌت نواة النظام المعدل مع اللواحق التالٌة: )بإمكانك 

 كٌفٌة تثبٌت النواة:

 و أطفئ هاتفك. Flashtool الـافتح برنامج  (1

 .Fastbootقم بتوصٌل الهاتف فً حٌن الضغط على الزر المناسب حسب القائمة فً األعلى لوضع الـ  (2

 "OK", ثم "Fastboot mode"اختار وضع  اضغط على زر البدء الموّضح بالصورة, ثم (3
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"Select Kernel to Flashعلى الجانب األٌمن انقر على " (4
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"Openالنواة وانقر على فتح "اختار  (5

 

 

" هذا ٌعنً أن كل OKAYلنافذة للٌمٌن أو الٌسار لنرى شرٌط التقدم فً نافذة البرنامج. اذا كان ٌقول "ننقل ا (6

ٌّد.  شًء ج

 
 أغلق البرنامج, افصل هاتفك وقم بتشغٌله. (7

 ----تهانٌنا لقد انتهٌت من تثبٌت النواة فً هاتفك  ----
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 در:االمص

/http://developer.sonymobile.com 

/developers.com-http://www.xda 

/http://xperiafirmware.com 
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