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 ما هو أندرويد ؟

 هى َظاو  حشغٍم ◦

 يجاًَ ◦

 يفخىح انًصدز ◦

 يبًُ عهى َىاة نٍُىكس ◦

 

ًّى  ◦  انهًسأساًسا نألجهزة ذاث شاشاث ُص
 وانحىاسب انهىحٍت  كانهىاحف انركٍت   



 كيف نشأ أندرويد ؟

 حأسٍس انُظاو يٍ قبم  حى ◦
Andy Rubin      Rich Miner     Nick Sears     Chris White 

 

جىجم َظاو أَدزوٌد يٍ انًطىزٌٍ األساسٍٍٍ نهُظاو  اشخسث◦
 .وضًج بعضهى نهعًم

 

حزايًُا يع حأسٍس انخحانف انًفخىح أَدزوٌد حى االعالٌ عٍ َظاو ◦
 (1)انُقانتنههىاحف 

 

  ...  يل، إنتل، سامسونج، دهو تجمع العديد من شركات االتصاالت ومصنعي المعدات والبرمجيات التي تلتزم بتطوير المعايير المفتوحة للهواتف النقالة مثل أتش تي سي( 1) 

 .غوغلوتديره 

[2003] 

[2005] 

[2007] 



 مميزات نظام أندرويد

حسٌت ويسوَت نهًطىزٌٍ يا ٌعطً ويفخىح انًصدز وهرا يجاًَ ◦
 .ٌسٌدوَهنخطىٌس اي حطبٍق 

 .انهٍُىكسَظايًا آيًُا ، ألَه يبًُ عهى َىاة أَدزوٌد َظاو ٌعخبس ◦

 .انبشسٌتٌدعى األَدزوٌد انعدٌد يٍ انهغاث  :انهغاث دعى ◦

 .انًهخًٍٍدٌاٌدعى انُظاو انعدٌد يٍ انىسائط : انىسائط دعى ◦

ٌّ تَظاو أَدزوٌد واجهت ◦  .سهسهت واالسخجابت حكىٌ فىز

 :أَدزوٌد اَظًت احصال عدٌدة يثمٌدعى  ◦
Wi-Fi, Bluetooth, NFC, CDMA, GPS, GSM, EDGE 



 إصدارات أندرويد

مداز السىىاث السابلت مً على   Androidجطىزث إصدازاث 
 .Android Nougat وختى Android Alpha  بداًت

الشسكاث التي جطلم هاجف بىظام ألاهدزوٍد أولى   HTCشسكتكاهت 
 بـواهخهى ألامس  2008اكخىبس عام  فى  HTC Dreamوهى هاجف 

Nougat  2017الري صدز مؤخسا في العام الحالي . 

ت  ألاهدزوٍد جخدزج أسماء إصدازاث  بترجيب أخسف ألابجدًت الاهكليًز
 .وحعخمد شسكت غىغل في حسميتها على أهىاع الحلىي   A-Zمً 



 إصدارات أندرويد



 بنية أندرويد

❶ 

❷ ❸ 

❹ 

❺ 

 Kernelطبقة 1.

 Native Librariesطبقة 2.

 Android Runtimeطبقة 3.

 Application Frameworkطبقة 4.

 Applicationطبقة 5.



 بنية أندرويد

 : Kernelطبلت الىىاة  -1

 .والعخادهي خللت الىصل ما بين البرمجياث 
 

 

 مثــــــــــــــلوظــــــــــــــايف الىظـــــــــــــام ألاساســــــــــــــيت جـــــــــــــى س 
 ...إدازة الجهـاش, الـراكسةإدازة , إدازة العملياث

 

ف جــــــــــــــــــــــــــى س   لألجهــــــــــــــــــــــــــصة الطس يــــــــــــــــــــــــــتحعــــــــــــــــــــــــــاٍز
 ..بلىجــــــى  , الصــــــىث, الشاشــــــت, الكــــــاميرامثــــــل 

 

 



 بنية أندرويد

 : Native Librariesطبلت املكخباث  -2

ٌسخخدمها هظام  ++C/Cجدخىي على مكخباث بسمجيت مكخىبت بلغت طبلت 
 .أهدزوٍد

 

 :على هره املكخباثوكمثال 

◦SQLite  : البياهاثمسؤولت عً مكخبت ً  .جخٍص

◦OpenGL/ES   :مكخبت مخخصت بالسسىمياث ثالثيت البعد. 

◦SGL  : البعدبالسسىمياث ثىاييت مكخبت مخخصت. 



 بنية أندرويد

 :  RuntimeAndroidطبلت  -3

ولكىه   JVMمشابه لـ   Dalvik Virtual Machineهي طبلت جدخىي على 
 ملخطلباث هظام أهدزوٍد

ً
 وماليمت

ً
 .أكثر جخصصا

 .مىه حشغيل البرامج املكخىبت بلغت الجا االهدف 
 

javaCode  [compile]  

                                  bytesCode (.dex)  [execute on DVM] 

                                                                                               myProgram 



 لمادة برمجيات نقالة القسم العملي OOP in Javaمن محاضرة 



 لمادة برمجيات نقالة القسم العملي OOP in Javaمن محاضرة 



 بنية أندرويد

 مكاجب حسمى
ً
حسخخدم   Core Librariesهره الطبلت جدىي أًضا

 .لخى ير الىظايف التي جلدمها لغت البرمجت جا ا
 

 ؟ Native Librariesو  Core Libraries بين ما الفسق 

ألاهدزوٍد وجكىن مكخىبت جطبيلاث وظايف مكاجب لخخدًم  الاولى -
 .جا ابلغت 

,   ++C/C مكاجب لخخدًم وظايف هظام أهدزوٍد وجكىن بلغت الثاهيت  -

 ملاذا؟
 (.(++C/Cالىىاة مكخىبت بلغت ألن    



 بنية أندرويد

 : Application Frameworkطبلت  -4

وججمعها في خصم أهدزوٍد طبلت جدًس الخدماث التي ًلدمها هظام 
 واجهتوجى س 

 .اسخخدامها مً كبل الخطبيلاثليخم  APIبسمجيت جخاطب 

 :أمثلت 
•Telephony Manager   : جميع املكاملاث  الدازةحسخخدم

 .الصىجيت
• : Notifications Manager  الاشعازاث الدازةحسخخدم. 
•Telephony Manager   : جميع املكاملاث  الدازةحسخخدم

 .الصىجيت
•Location Manager   : املىاكع التي جم جددًدها  الدازةحسخخدم

 . GPSعبر



 بنية أندرويد

 : Applicationطبلت  -5

جدــــىي الخطبيلــــاث التــــي جمــــت بسمجتهــــا مــــً كبــــل املطــــىزًٍ وجــــم وهــــي 
 جىصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ها

, جطبيــــــم املخصــــــفذ, جطبيــــــم الســــــاعت, جطبيــــــم جهــــــاث الاجصــــــال: مثــــــل 
 ...جطبيم مدًس امللفاث

 



 Rootصالحيات الجذر 

 ؟ السوثهى ما -
ألاهدزوٍــــد لفــــخذ املجــــال لــــبع  الخطبيلــــاث التــــي بسمجيــــت جــــخم فــــي هظــــام عمليــــت 

ـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــالخيت   .للىصـــــــــــــــــىل إلـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــرز هظـــــــــــــــــام ألاهدزوٍـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــسوثجدخـــــــــــــــــاج ال
فـــي الىظـــام كاســـخخدام خســــا  الحصـــىل علـــى صـــالخياث الجـــرز : بخعبيـــر أ ســـ  

Administrator  ىدوش  .في ٍو

للصـالخياث مدًس ًجب أن ًخـى س  السوثعىد الليام  عمليت أهدزوٍد في هظام -
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوث

ذ للخطبيلـــاث ألاخـــسي بالىصـــىل وهـــى  عبـــازة جطبيـــم مســـؤول عـــً إعطـــاء الخصـــاٍز
إلــى جــرز الىظــام وذلــع مهــم ملىــع الخطبيلــاث غيــر املخىلــت مــً الىصــىل إلــى جـــرز 

 .الىظام

 



 Rootمساوئ  

 عدما , ٌعطيىا الصالخيت للىصىل إلى جرز الىظام السوثكما وعلم 
 ما املميزاث . كامت الشسكت بخددًد الصالخياث للمسخخدم العادي

 ؟واملساوئ 
 

 :املساوئ 

ٌعني وجىد شخص خبير ٌسخخدم الىظام وبالخالي خرف  السوثوجىد •
 للىظامملفاث 

 .حعدًلها مسمىح مما سيؤدي إلى انهياز الىظام في خال الخصسف الخاطئاو 

معظم بائعي الهىاجف املدمىلت ًددد شسط إلغاء الكفالت في خال الليام •
 .لىظام الجىال السوث عمليت 

 



 Rootمميزات  

 :املميزات 
 .الحرف أو الخعدًل على جطبيلاث هظام أهدزوٍد ألاساسيت•
كفسي مخصصت أو جسكيب  زوماثجسكيب أو جثبيت • املخصص وهى مخخلف  الٍس

كفسي عً   .أهدزوٍد ألاصلي بميزاث أوسع ٍز
 (.EFSمثل وسخ اخخياطي ملجلد )املخلدمت الليام  عملياث اليسخ الاخخياطي •
ب أو إضا ت مميزاث جدًدة أو حغيير في الخعدًل • في ملفاث الىظام مثل الخعٍس

 .ألالىان وألاًلىهاث
 .السوثحشغيل الخطبيلاث التي جدخاج إلى صالخيت •
 .الخعدًل على الىىاة وبالخالي الخدكم بأمىز مخلدمت مثل كسس سسعت املعالج•

 



 الروتأسئلة وأجوبة عن 

 ؟ السوثًجب أن أكىم  عمليت هل 

 ..هل أهت بداجت إلى اخداها؟.. اذهب إلى املميزاث واكسأها
 

 ؟ السوثهل ًجب أن ال أكىم  عمليت 

 ..هل حسخطيع ججاوشها أو جدمل علباها؟.. اذهب إلى املساوئ واكسأها
 

والسجىع إلى وضع املسخخدم  السوثأسخطيع الخخلص مً هل 
 العادي؟

إما بىجىد  ع  الخطبيلاث التي جى س ذلع او ببساطت بتركيب هظام , وعم
 .للجىال مً جدًد



 طريقة الحصول على صالحيات الجذر

 ؟ السوثكيف أكىم  عمليت 

لـت زوث خاصـت  لت زوث خاصت به بـل ولكـل هظـام لكـل جـىال طٍس لكل جىال طٍس
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

الجىال جىفسد بطسق الحماًت الخاصـت ههـا مـً جـىال إلـى مخـس ومـً هظـام  شسكاث 
 .مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

لــت زوث مىخــدة والحــل ألامثــل بالبدــ  عبــر مدسكــاث البدــ  بالخــالي  ال جىجــد طٍس
 :مثل غىغل بكخابت الصيغت الخاليت 

 إصداز الىظام+ زكم مىدًل الجىال + كلمت زوث 

 :مثال 
 GT-I9300 4.3زوث 

Root Gt-I9300 4.3 




