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 ة الحطبيقات املحمولةيبنالعوامل املؤثرة في اخحيار 

ثصنيف الحطبيقات املحمولة 

 الالسلكيةبنية ثطبيقات إلانترند 

 السكيةثطبيقات السبون بنية 

 املحتوى 

2 



 

 بنينةأهن  ثلنا العوامنل ، منن ثحدخل الكثير من العوامل في ثحديد طبيعة الحطبيقات املحمولة ونجاحتها 
 . ثلا الحطبيقات

  جعحمد الحطبيقنات املحمولنة ةندة أنمنا  منن البنينة ، سننحاوا فني هنتا ال صنل جذطينة أهن  هنت   نمنا
 .جعحمدها ومحاسن ومساوا كل منها إضافة إلى أمثلة ةن الحطبيقات التي 

 

 ثلخيص
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ثحدينند مننن هننؤتخ املسننحمدمين ومننا منني منننارااه  الحقنيننة ومننا منني سنن نار وهات : الحطبينن  مسسننحمدمو 1.
 .يخبعوهاالاسحمدام التي قد 

وقنندرة للحعامننل معنن  ،  نسنن  منني الحجنينن ات ومننا املحننوفرة دةنن  الحطبينن  للحجنينن ات : نننوا الحجنينن ات 2.
 .( معا SMSرسالة نصية باتنترند وإرساا كاتثصاا )ةلى ثأدية أكثر من ةمل في ن س الوقد الجناز 

ثحميلننننا فننني النننسمن ووقننند ( ممننندم \زبنننون ) ثحديننند  جننن  البياننننات ومانننان ثوضنننعنا : املحبادلنننة البياننننات 3.
 آني أم أن هناك ضرورة لحمس ن البيانات ةلى طرفية السبون وبشال الحقيقي 

ا
 .مثال

 . ركس الرب سثحديد آلالية التي جسحمدمنا الحطبيقات لالثصاا بامل:  ركس الرب سالاثصاا بامل4.

بمنننننا فننننني  لنننننا حماينننننة     ( ممننننندم \زبنننننون ) وآلينننننة ثطبيقننننننا ومانننننان ثطبيقننننننا  منننننان ثحديننننند سنننننو ة :  منننننان 5.
 .أثناخ ثبادلنا الحساسة البيانات 

 بنية التطبيقات املحمولةالعوامل املؤثرة في اختيار 
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 :يمكن ثصنيف الحطبيقات املحمولة من حيث البنية إلى 

 :  الالشلكية بنية ثطبيقات الانترنت  -1

آلية الاثصاا مع املسحمدم النهاةي تسلكية و تركس منط  العمل والبيانات ةند املمدم أما من طنر  ثاون 
السبنننون فيجننن  أن يححنننوا الجنننناز املحمنننوا ةلنننى مسنننحعرا دون الحالنننة ما ثطبيقنننات أخنننر  ، لنننتا  سننن   

  .هتا النوا بنحطبيقات السبون الرقي  

 . مصدر البيانات،  ممدم الوب الالسلاي،  املسحعرا الصذرا لنتا البنيان مي  ساسية العناصر 

املسحعرضننات إلننى لذننات لحالننة هننت  اسننحجابة مناسننبة مننن املمنندم  للمسحعرضننات املمحل ننة ون ننرا لضننمان 
حسنن  ةلننى املمنندم يننح  ثثتينند إطننار ةمننل خننام ةلننى املمنندم  سنناةد فنني جشننكيل اسننحجابة ةننرا ممحل ننة 

 .التا قام بالطل  املسحعرا 

 ثصنيف التطبيقات املحمولة
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 الالشلكيةبنية ثطبيقات الانترنت 
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 بنية ثطبيقات الالشلكية محاشن: 

 .الحالة إلى ثثتيد برمجيات ةلى طر  السبون معدومة أو بالحد  دنى ثاون : التساطة 1.

حيث أن مع   املسحمدمين معحادين ةلى اسحمدام املسحعرا في : املألوفة والنة املسحمدم 2.
 .ثطبيقااه  

 .كونها ممسنة ةلى املمدم  :أمان البيانات3.

 محاشن ومصاوئ بنية التطبيقات الالشلكية
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 مصاوئ بنية ثطبيقات الالشلكية  : 

 شننال أحيانننا مننا ، تسننلكياثحطلنن  ةمليننة الوصننوا إلننى البيانننات الاثصنناا باملمنندم : الاثصنناا الالسننلاي 1.
 .ممحل ةأثناخ الحنقل بين أماكن وبامخص صعوبة 

 .القدراتوالتي ثاون محدودة : والنة املسحمدم التسيطة 2.

 .الشبكةحيث يرثبط بأداخ وفعالية : أداخ الحطبي  3.

 .ا مشالة ثطرأ ةلى املمدم س حوقف ةمل لميع املسحمدمينأمن : الجاهس ة 4.

 .داب  تسحمدام الحطبيقاتبست  اضطرار املسحمدم إلى ثأس س اثصاا : الال ة 5.

والبورصنننات  املسنننخندات منننن أهننن   مثلنننة ةلنننى الحطبيقنننات املناسنننبة لبنينننة الحطبيقنننات الالسنننلكية مننني ثجنننارة 
، وخندمات الخسنلية كاملعناب ( ثح  املسامننة بشنال آنني منع ممندم النوب ) مهمية الحصوا ةلى  سعار آنيا 

 .و لذاز وغيرها 

 محاشن ومصاوئ بنية التطبيقات الالشلكية
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 :ثطبيقات الزبون الزكية بنية  -2

يححننوا هننتا البرنننامب ةلننى قاةنندة السبننون، جعحمنند هننت  الب نننة ةلننى ثطننو ر برنننامب خننام يننح  ثثتيحنن  فنني طننر  
 .البيانات إضافة إلى منط  العمل 

الاثصنناا  عننني ولننود هننتا البرنننامب ةلننى طننر  السبننون إماانيننة ةمننل الحطبينن  فنني أا ماننان دون الحالننة إلننى 
ةبنر املمندم املحصنل منع بنئلراخ ةملينة مسامننة  ركنس النرب ساملباملمدم ، حينث ثنح  ةملينة الحاامنل منع الداب  

 .أوا جشذيل للحطبي  فقط لحين انتهاخ املسامنة في  ركس الرب ساملقاةدة بيانات 

 

 . مصدر البيانات،  ممدم املسامنة،  ثطبي  السبون السكي: مي لنتا البنيان  ساسية العناصر 

 ثصنيف التطبيقات املحمولة
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 الزكيةثطبيقات الزبون بنية 
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 ثطبيقات الزبون الزكية محاشن بنية  : 

 .حت  في حاا ةدم الاثصاا الالسلاي   :للبياناتالحوفر الداب  1.

 .يمكن ثطو ر والنات رسومية وبيانية للحطبي  التكي حيث  :الاسحمدامغن  والنة 2.

ةلنى  داخ بنل  عحمند البياننات، اثصاا مسحمرة للوصوا إلنى محاولة في  داخ فلن ثح  إضاةة :  داخ 3.
 .وقدرث سرةة املعالج 

 .(ممدم \زبون ) حيث ثمنح هت  البنية ثحك  وسيطرة ةلى كامل نهايات الاثصاا :  مان 4.

 .قصيرةت حالة لالثصاا الالسلاي إت ةند إلراخ ةملية املسامنة وملدة : الال ة 5.

 الزكيةثطبيقات الزبون ومصاوئ بنية محاشن 
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 بنية ثطبيقات الزبون الزكية مصاوئ: 

صننعبة، جعحبننر ةمليننة ثثتينند وإدارة الحطبينن  ةلننى الجننناز السبننون غيننر : البرنننامب مننن طننر  السبننون ثثتينند 1.
 .السبابنلكنها ثصبح ةبئا في حاا ولود ةدد كبير من 

البرمجينات املحمولنة باسنحمدام والننة ثطبيقنات برمجينة ثطنو ر ثجنرا ةملينة : الحطنو ر جعقيد ةملينة 2.
 .منهاثكمن املشالة في جعدد أن مة الخشذيل وإنشاخ ثطبيقات لال معين، ثابعة لن ام جشذيل 

 

أهننن  الامثلنننة ةلنننى ب ننننة الحطبيقنننات السبنننون السكينننة مننني ثطبيقنننات املبيعنننات املؤثمحنننة وثطبيقنننات العناينننة منننن 
 .  ةمومابالصحة والحطبيقات الانحالية 

 الزكيةثطبيقات الزبون بنية محاشن ومصاوئ 
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Thanks for your Attention 

 

Eng. Ahmad Kurdi 
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