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 والالصلكيةمفهىم الحقىيات املحمىلة 

 الالصلكيةمكىهات بيئة العمل 

 املحمىلةالحجهيزات 

 املحمىلةثصييف الاجهسة 

 املحمىلةمىاصفات الاجهسة 

 

 املحتوى 
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 الحقىيرررات املحمىلرررة مىترررىك ارحمرررام ن يرررر للم رررىاسً ملرررا لهرررا مرررً اوعكررراش   ررر  الح  يقرررات ال ررر  جعحبرررر
 .فيهايمكً أن جضخثمر 

 للحقىيات الالصليكة والحقىيات املحمىلة وث  قياتهما صاصية لا املفاريم الفصل     هحعرف في رذا
 . 

 جلخيص
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 :يخحلف جعرسف مص لحي املحمىل والالصلكي مً شخص ألخر ومً مىظىمة ألخري ، وثفصيل ذلك 

مرررً ااسىاصررريو املحمىلرررة   ررر  الحىقرررل وثحررر ا  هررري أيرررة ثقىيرررة يمكرررً اصرررحخ امها أرىرررا   :التقنيـــاث املحمولـــت
 .ما دمىا ال هحح ذ  ً ر ات املىقع فىحً هحح ذ  ً ثقىية محمىلة بأهه الهىاثف الذنية، 

 ررررً  مليررررة  اصررررال ال ياهررررات باصررررحخ ام مىجررررات ااديىسررررة ،  ذ جضررررم  الحقىيررررات ( الصررررلكي ) يعبررررر املصرررر    
الالصرلكية للعرراملين فري م صضررة مررا بالىصرىل   رر  بياهررات امل صضرة دون ااساجررة   رر  اثصرال فيزيررا ي ملمررىش 

زات املحصرررررلة مرررررع ضعبرررررها الررررر ع  ـهرررررذا لاصرررررلى  مرررررا يضررررر   بررررررال، كة يرررررمرررررع ال،ررررر كة ، ليررررر  ج،ررررركل الحجه
ج،رررررررمل مرررررررل مرررررررا يمكرررررررً اصرررررررحخ امه  اصرررررررال او الالشـــــــلكيت التقنيـــــــاث الالصرررررررلكية ،  ذا يمكىيىرررررررا القرررررررىل أن 

 .اصحق ال بياهات  بر ال، كة الالصلكية 

 .محمىلة أو ذات مىقع رابد ثقىيات يمكً الاثصال بال، كات الالصلكية باصحخ ام 

 مفهوم التقنياث املحمولت والالشلكيت
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ثح لررررو  مليررررة ثررررأمين بيئررررة  مررررل الصررررلكية ثبررررافر مجمى ررررة مررررً ااخرررر مات والح  يقررررات مررررً جهررررة وثرررر خل 
ُيظهرررر أطرررراف راهيرررة مرررً جهرررة أخرررري بحيررر  ج،ررركل ررررذو الاطرررراف بمجملهرررا صلضرررلة مكىهرررات بيئرررة العمرررل ، 

 :رذو املكىهات  جيآلاال،كل 

 

 الالشلكيتمكوناث بيئت العمل 

املشغل  -1

الالشلكي ومزودو 

 الخدمت

  بائعو العتاد -2

 الصلب

مزودو البنيت  -3

 التحتيت

بائعو  -4

 البرمجياث
مكاملو ألانظمت -5  

مصنعو  -6

التجهيزاث 

 املحمولت
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 :ومزود الخدمت املشغل الالشلكي .  1

شرر كة ال م،رر ل أو مررسود خ مررة ، ورررى مررا يحمثررل ض،رررنة ثرر مً بييررة لالثصررال  بررر  مررل الصررلكي أي يح لررو 
رررذو ال،رررمات هرري هفضررها ال رر  ثقرر م خرر مات الاثصررال للهىاثررف لكية محليررة أو واصررعة ، اال ررا مررا ثكررىن صرر

 .املحمىلة 

 :بائعو العتاد الصلب .  2

املىائمات الالصرلكية وط اقرات ال،ر كة الحجيهسات املحمىلة مثل  حادا صل ا ي،مل يححا  العمل الالصلكي 
 .الالصلكية وهقاط الىصىل 

 مكوناث بيئت العمل الالشلكيت
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 : البنيت التحتيت البرمجيت مزودو .  3

لره، يحكامل ب ون وجرىد بيئرة برمجيرة ولكً رذا العمل الالصلكي ال فيزيائية للعمل ااخ مة بيئة يىفر مسود 
البرواي وجىد محصف  اهترهد وطرهامج مخ م ث  يقات الصلكية وث  ير   دااة  مليرات الحخرسسً لذا مً 

 .محكامل لل الصلكي وايررا ل   هحصل     

 :  البرمجياث املصتقلون بائعو  . 4

 تافة     برمجيات ال يىة الحححية ، ثق م الع ي  مرً ال،ررمات برمجيرات خاصرة بخ مرة معيىرة أو ارر  
 .الصسية وايررامعين مثل برمجيات لضا  البرائو وطرمجيات ااخ مات املصفية وطرمجيات ااخ مات 

 

 مكوناث بيئت العمل الالشلكيت
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 :  مكاملو ألانظمت .  5

 .الذنر  ورم مجمى ة مً ال،رمات ال   جضا   في ثق يم لسمة محكاملة مً املكىهات الضابقة 

 :  مصنعو التجيهزاث املحمولت .  6

 جعحبرر الحجهيرزات املحمىلرة 
 
  م ل را

 
الحجيهرسات املىاصر ة   ر  اا يراخحوسحىقرف بيئرة العمرل الالصرلكية، فري  ائيضرا
وأجهررسة ااسىاصرريو املحمىلررة أنمررر مالئمررة فرري  PDAجعحبررر أجهررسة ليرر  هررىك الح  يقررات املررراد الحعامررل معهررا ، 

  ررر  ج،ررر يل ث  يقرررات أنمرررر جعقيررر ا ولكىنهرررا قررراداة لكىنهرررا املحمىلرررة املحمىلرررة مرررً الهىاثرررف لا مرررال للرررىل 
الىتررع ج يررر مررع لهررىا الهىاثررف املحمىلررة الذنيررة لكررً أنمررر ل  يعررة رررذو الح  يقررات مالئمررة ثمحلررك واجهررة 

  .مع ميزات الهاثف العادي  PDAوال   دمجد ط يعة  مل أجهسة 

 

 مكوناث بيئت العمل الالشلكيت
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ال ثكىن جميع رذو املكىهات م لىطة في مافة ااسلىل املحمىلة ،  ذ يمكً اصحخ ام مجمى رة جسئيرة فقر  
 .مً مكىهات رذو الضلضلة لحق يم ضع  ااسلىل 

املخحلفرررة لاهررىاك لح  يررة املىّجهرررة مرررً الحجهيررزات املحمىلررة  ةواصررع ةط قررصررىا الحجيهررسات املحمىلرررة يقرر م 
الحجهيرررررزات فررررري الكلفرررررة واا ارررررم وج  ررررري أهرررررىاك ااسىاصرررررو وثخحلرررررف ررررررذو مرررررً الح  يقرررررات واملضرررررحخ مين ، 

 .وايررا والهىاثف الذنية  PDAاملحمىلة وأجهسة 

ثكخضو الحجيهسات املحمىلة أرميتهرا مرً مىنهرا ااارس  الىلير  مرً ااسلرىل املحمىلرة الرذي يكرىن   ر  ثمراش 
لير  م اشر مع املضحخ م ، لذا يجو  ى  ثصرميم أي لرل محمرىل مرا راة خصرائص ررذو الحجهيرزات مرً 

 .ومضحىي الادا  لادخال آلية الاثصال وهظام الخ، يل وآليات 

 التجهيزاث املحمولت
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املحمىلة ض،كل ن ير وسصعو ثصييفها ض،كل دقي  ، فيما ي ي أل  الحصييفات ثخىىك الحجيهسات 
 :لهذو الحجهيزات املضحخ مة 

 للى الهىاثف املحمىلة املجهسة بإمكاهية الىلى  1.

 باالثجارينأجهسة الرصائل القصيرة 2.

 PDAأجهسة 3.

 املضحىي الهىاثف الذنية مىخفبة 4.

 املضحىي الهىاثف الذنية  الية 5.

 الي وسةااسىاصيو الشخصية 6.

 املض حةااسىاصيو 7.

 املحمىلةااسىاصيو 8.

 املحمولتجصنيف الاجهزة 
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 .و وزهه حام اااهاز 1.

 .صر ة املعاااة 2.

 .ال اخ ي أو ااخااجي لاصحخ ام مىاصفات ال،اشة مً لي  اا ام والالىان وامكاهية 3.

 . مكاهية ثح ي  هظام الخ، يل 4.

 .ال رفيات والحىّصع  مكاهية وصل 5.

 . مر ال  ااسة 6.

الحىقيات امل مجة في اااهاز مىجىد ماميرا أو لىلة مفاثي  أو أشعة ثحد ااسمرا  أو اثصال الصلكي 7.
 .و ايرو مً بلىثىذ أ

 .مً شرمات مخحلفة  ً اااهة املصىعة يبمً د م لبرمجيات م ّىاة ال  م البرمجي بما 8.

 مواصفاث التجيهزاث املحمولت

11 



 

Thanks for your Attention 

 

Eng. Ahmad Kurdi 
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