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 مبسم هللا الرحمن الرحي

 المقدمـــــــــة

 داد هذا الكتابـقنا إلعذي وفالحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، الحمد هلل ال

ا حتى ع تبسيطهلمستطااوالذي يحمل مادة علمية حاولنا قدر مهنية، بالمدارس ال لثالصف الثا ةنا طلبئألبنا

       . فهمهايسهل على الطالب 

األول شرحاً وافياً حسب مفردات المنهج المقرر، يتضمن الفصل  ثالث فصول يشتمل هذا الكتاب على

فيتضمن صيانة الكيان  عن برامجيات الهاتف المحمول وأنظمته التشغيلية ومميزاتها, أما الفصل الثاني

وكيفية نقل البيانات بين الحاسوب وجهاز  Mobile Phone Softwareالبرمجي ألجهزة الهاتف الخلوي 

ً عن طريق  الهاتف الخلوي وكيفية ضبط وترقية وتهيئة وفحص وتشخيص أعطال الهاتف الخلوي برمجيا

وسرية بياناته, أما بالنسبة للفصل الثالث فيتضمن الجهاز الخلوي الشفرات  والتعرف على طرق حماية 

 Mobile Phoneـــوييانة الكيان المادي ألجهزة الهاتف الخلالمناسبة المستخدمة في ص األدوات والعدد

Hardware  وكيفية تنظيف األلواح االلكترونية كما ويتضمن هذا الفصل آلية فحص وتبديل الدوائر

المتكاملة ألجهزة الهاتف الخلوي وبعض األجزاء الرئيسة في عمل الهاتف الخلوي كالسماعات والهزاز 

لخلوي والبطارية والشاحنة ولوحة المفاتيح والشاشة وفحص توصيالت اللوح االلكتروني ألجهزة الهاتف ا

وتتبع أعطال دائرة الشبكة, ومعالجة أعطال قاعدة بطاقة الهاتف الخلوي ودائرة الشحن وكيفية فك جهاز آي 

 فون والكالكسي.  

د أخذنا زاء, وقاألع يتميز عرض الموضوع بشموليته كي يكون الكتاب مصدرا ً وعونا ً فعاال ً لطلبتنا

أخواننا  ن يوافيناأ نأملالكتاب العملية بشكل يسير ومفهوم. وبنظر االعتبار ضرورة التطبيق الفعلي لتمارين 

ً عالمدرسون بما يجدونه من أخطاء او هفوات لتصحيحها مستقبالً في الطبعات المقبلة حر  لى أتمامصا

لنا لوضع  ي أولوهاة التلثقعلى االفائدة, كما ونشكر السادة المسؤولين في المديرية العامة للتعليم المهني 

 والسادة الذين أشرفوا على الخبرة العلمية والعملية والخبرة اللغوية. الكتاب

الى  لنا هذا خطوةنرجو أن نكون قد قدمنا خدمة متواضعة لوطننا الحبيب, كما نرجو أن يكون عم        

 اإلمام على طريق التطور والتقدم ومن هللا التوفيق.

 لمؤلفونا                                                                                                 

   م2014                                                                                      

 



 
4 

 

 

 رقم الصفحة الموضوعات

 الفصل األول

 برامجيات الهاتف الخلوي

Mobile Phone Software 

 

7 

 8 تمهيد 1-1
 8 مفهوم البرامجيات 1-2
 9 تطور البرامجيات  1-2-1
 Software 9محتويات الكيان البرمجي  1-2-2

 10 اعادة البرمجة 1-2-3
 Firm Ware 11مفهوم البرنامج الثابت  1-3
 11 مكونات البرنامج الثابت  1-3-1
 11 مصدر البرنامج  الثابت 1-3-2
 12 تطوير البرنامج الثابت  1-3-3
 IMEI 12مفهوم  1-4
 IMEI   12مكونات 1-4-1
 Unlock 13ما المقصود  1-4-2
 Software 13مشاكل الكيان البرمجي  1-5
 Programming Concept 13   :مفاهيم في البرمجة 1-6
 15 انواع البرامجيات   1-6-1
 16 البرامجيات الجاهزة 1-6-2
 17 انظمة التشغيل الذكية للهاتف المحمول 1-7
 28 تحديثات انظمة التشغيل 1-8

 29 األولأسئلة الفصل 

 الفصل الثاني

 صيانة الكيان البرمجي ألجهزة الهاتف الخلوي

Maintenance Mobile Phone Software 

 

30 

 31 تمهيد 2-1

 32 وسائل ربط الهاتف الخلوي بالحاسوب لنقل البيانات  2-2

 36 كيفية ربط الحاسوب بالهاتف الخلوي التدريب على :1تمرين رقم 

 39 ضبط الهاتف الخلوي 2-3

  Galaxy S2 40تهيئة وضبط ذاكرة الهاتف الخلوي نوع  :2تمرين رقم 

 المحتويات



 
5 

 42 حماية الهاتف الخلوي 2-4

 I Phone 43 كيفية فتح قفل الهاتف الخلوي نوع  التدريب على :3تمرين رقم 

 44 تهيئة وإعادة برمجة الهاتف الخلوي عن طريق الحاسوب 2-5

 46 تهيئة وإعادة برمجة الهاتف عن طريق الحاسوب التدريب على :4تمرين رقم 

 Galaxy  48ترقية وتحديث جهاز الهاتف الخلوي نوع  2-6

 Samsung Kies 49تثبيت برنامج  2-6-1

 Galaxy  52ترقية وتحديث الهاتف الخلوي نوع  :5تمرين رقم 

 55 سترجاعها عند الحاجةإحتياطية وإإنشاء نسخ  التدريب على :6تمرين رقم 

 58 التعامل مع بطئ استجابة األجهزة الخلوية 2-7

 60 تجنب بطئ االستجابة ألجهزة الهاتف الخلوي التدريب على :7تمرين رقم 

 64 كيفية حماية األجهزة الخلوية  التدريب على :8تمرين رقم 

 72 فحص أجهزة الهاتف الخلوي بواسطة الشفرة  2-8

 73 فحص األجهزة الخلوية بالشفرة التدريب على :9تمرين رقم 

 76 لفات المحذوفة او حذفها بشكل نهائيمال ةاستعاد 2-9

التدريب على حذف الملفات او استعادة الملفات المحذوفة من الهاتف  :10تمرين رقم 

 الخلوي

78 

 81 أسئلة الفصل الثاني

 ثالثالفصل ال

 الخلويصيانة الكيان المادي ألجهزة الهاتف 

Maintenance Mobile Phone Hardware 

83 

 84 تمهيد 3-1

 85 األجهزة والعدد المستخدمة في صيانة الهاتف الخلوي 3-2

 استعمال األجهزة والعدد المستخدمة في صيانة الهاتف الخلوي   :11تمرين رقم 

 

93 

 تنظيف اللوح االلكتروني الخاص بالهاتف الخلوي 3-3

 
97 

 98 تنظيف اللوح االلكتروني الخاص بالهاتف الخلوي   :12تمرين رقم 

 Integrated Circuit 103فحص الدوائر المتكاملة  3-4

 Integrated Circuit 108التدريب على فحص الدوائر المتكاملة  :13تمرين رقم 

 112 شاحنة الجهاز الخلوي 3-5

 113 بطارية الجهاز الخلوي 3-6

 115 ص وتبديل الشاحنة والبطاريةحالتدريب على ف :14تمرين رقم 

 On / Off Switch 120مفاتيح التشغيل  3-7

 122 التدريب على فحص وتبديل مفتاح التشغيل :15تمرين رقم 

 124 التدريب على رفع وتبديل الدوائر المتكاملة  :16تمرين رقم 

 128 أعطال التوصيالت 3-8

 128 التدريب على إجراءات الفحص ألعطال التوصيالت :17تمرين رقم 



 
6 

 Network Circuit 132دائرة الشبكة في الهاتف الخلوي  3-9

 133 التعرف على مكونات دائرة الشبكة وأعطالها :18تمرين رقم 

 Sim Card 136أعطال قاعدة بطاقة الهاتف الخلوي  3-10

 137 التدريب على معالجة أعطال قاعدة بطاقة الهاتف الخلوي :19تمرين رقم 

 141 الشاشة ومكوناتها وطرق صيانتها 3-11

 142 التدريب على فحص وصيانة أعطال الشاشة :20تمرين رقم 

 144 أعطال دائرة الشحن 3-12

 146 ص ومعالجة أعطال دائرة الشحنحالتدريب على ف :21تمرين رقم 

 Keyboard 149لوحة المفاتيح   3-13

 151 التدريب على فحص وتبديل لوحة المفاتيح :22تمرين رقم 

 Speaker and Mice and vibration 155اعة والمايك والهزاز مالس 3-14

 157 التدريب على فحص وتبديل السماعة والمايكروفون والهزاز :23تمرين رقم 

 I Phone 163فون يجهاز أ 3-15

 I Phone 164فتح جهاز الهاتف الخلوي من نوع  التدريب على :25تمرين رقم 

 172 أسئلة الفصل األول 

 175 المصادر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

 محتوٌات الفصل 

 1-1 تمهٌد. 

 1-2 مفهوم البرامجٌات. 

 1-2-1 تطور البرامجٌات.  

 1-2-2  ًمحتوٌات الكٌان البرمجSoftware. 

 1-2-3 البرمجة إعادة. 

 1-3  مفهوم البرنامج الثابتFirm Ware. 

 1-3-1 مكونات البرنامج الثابت.  

 1-3-2 مصدر البرنامج  الثابت. 

 1-3-3 تطوٌر البرنامج الثابت.  

 1-4  مفهومIMEI.  

 1-4-1 مكوناتIMEI. 

 1-4-2  بـما المقصودUnlock. 

 1-5  ًمشاكل الكٌان البرمجSoftware. 

 1-6 مفاهٌم فً البرمجة  .Programming Concept 

 1-6-1 البرامجٌات أنواع.   

 1-6-2 البرامجٌات الجاهزة. 

 1-7 التشغٌل الذكٌة للهاتف المحمول أنظمة. 

 1-8  التشغٌل أنظمةتحدٌثات. 

 

 

 

 

 

 األهداف:

إستخدام  معرفةو المحمول للهاتف البرامجٌات مفهوم معرفة على ن ٌكون الطالب قادرا  أ

معرفة نظم التشغٌل من حٌث أنواعها وإصداراتها والشركات المنتجة لها برامجٌاته و

 المحمولة التً تثبت علٌها.واألجهزة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول

  الهاتف الخلويبرامجٌات 

 



 
7 

 دــــتمهٌ 1-1 

هراا المطرح ف فرً سرتددام إ وكثرر ,بداٌة الستٌنات من القرن الماضً نتشرمفهوم هندسة البرامجٌات فًإ

درا أ, وقرد فرول البرامجٌراتم  1968فرً  ًح سرنة الع مٌة فرً منممرة ف رم شرمال اأال جقد من قبل مؤتمر ع  

عرم ـــرـة ماٌـــرـر لمعالجــــرـمؤتم اٌضراً  عقردو هتماماً متزاٌداً فً نواح مدت فةإنتشار منا الك الفٌن والقى باإل

ً ــررررررـة فـــــررررررـمنهجٌ دامــررررررـستدإدم ـــررررررـع ةـــــررررررـت مشك ــــررررررـناقشً ــــررررررـوالت( زمررررررة البرامجٌرررررراتأ) ـبرررررر

هردار الكثٌرر مرن إ وع رى الرر م مرن, ناء البرامجٌات( عند بSoftware Development Processر)ــــالتفكٌ

وعردم قٌامهرا  ,نجاز الومائم المح وبةإالبرامجٌات اات كفاءة ضعٌفة فً  كانت والتكالٌم المالٌة العالٌة الوقت

 كامل.شكل كافة المتح بات ب بت بٌة

الاي   OSهدتطرمو Operating Systemنمام التشغٌل مهر  وتحورها البرامجٌاتلمهور ونتٌجة  

مجٌات الجهاز وٌمثل وسٌح بٌن المستددم امجٌات المسؤولة عن إدارة موارد وبرامجموعة من البر ٌمثل

 .نه مم ة لتشغٌل برامج المستددمبأ والجهاز وٌمكننا القول

از ـــــــــادر الجهــــــــص مطــــــة مثل إدارة وتدطٌـــــام اأساسٌـــــــبالمهل ــــــام التشغٌــــٌقوم نم

 أجهزةالتفكم فً وامر, ولوٌة مع التعامل باأأوترتٌب و. الخ(. .الحرفٌة الم فقة جهزةالوطول لأل ,)الااكرة

تشغٌل متعددة  أنممةكما ل فاسوب  المفمول ول هاتم ,تسهٌل الشبكات وإدارة الم فاتو, آلدراجوا ددالاإل

من  المستددم ما ٌمكن هو دتطارإوب ,درآدتالفات من نمام إلى إ وجود هما معتقوم بنفس المهمة فً ك ٌ

الهواتم التشغٌل بشكل مطغر ومناسب لشاشات  أنممة. وقد طممت الاكً هبرامج ع ى هاتفالتشغٌل 

فال ٌمكن لجهاز  تشغٌل داص به فسب الشركة المطنعة ولكل هاتم مفمول نمام, المفمولة الطغٌرة نسبٌاً 

تفت التحوٌر  اكٌةالهواتم الما زال نمام تشغٌل و, مثالً  Windows Mobile ن ٌشغل أ  I phoneٌفون اآل

عام سترالٌا إربا وأوفً  ل وأطدر النمام اقد و ,اتإطداره تم حرفه فً اأسواق ع ى عدة إنوالتفدٌث ر م 

 .م 2010

 مفهوم البرامجٌات 1-2 

شرام ع ٌها وتضم إلامها فً عم ٌة تشغٌل المعدات واستددإهً عبارة عن مجموعة برامج ٌمكن و       

منسق  ٌضاً أوApplication System التحبٌقٌة  نممةأواOperating System البرامج نمم التشغٌل   هاه 

لعمل  ةالبرامج الالزم مثلت هًو     Application Program  والبرامج التحبٌقٌة  الجداولالك مات ومعالج 

  ٌر م موس ٌوجد دادل وتنفٌا العم ٌات المح وبة منه وهو شًء فمول وتنمٌم سٌر العم ٌات داد ه الهاتم الم

                            .اأجهزةموجودة دادل المادٌة الااكرة ال
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نمام التشغٌل ٌقٌة وبالبرامج التح الداص بالجوال فهو ٌمثل Softwareكٌان البرمجً مفهوم الما بالنسبة لأ

دارجٌة من والHardware  )الكٌان المادي(الزم لتشغٌل وتنمٌم عمل مكونات الهاتم البرنامج الهو ف نفسه

 .ROMدتطاطً البرمجة وٌففم فً وفدة الااكرة إمن قبل  نمام التشغٌ ًوٌعد ال ,ستالمإرسال وإو إتطال

 تطور البرامجٌات  1-2-1

سررتددمت البرمجررة الٌدوٌررة إربعٌنررات كع ررم فٌررث ل فاسرروب فررً اأأومهررور  عنرردالبرمجررة  تمهررر .1

 ستددام المفاتٌف.إب

 .وفات الكترونٌة لفل مسألة معٌنةستددام لإ .2

رقرام الثنائٌرة لكتابرة د اأاعتمرإ وترملغرة اآللرة  تءفٌن تقدم ع م الفاسروب فٌرث جراجة ر البرمٌتم تحو  .3

 برنامج ٌدزن فً الااكرة.

 .ستددام لغة اآللةإرقام عند دتطارات والك لطعوبة تاكر اأمهر ماٌسمى ب غة اإل  .4

 .م1952مهور المترجمات عام  .5

 .Assembly Languageدتطارات لٌمهر ما ٌسمى ب غة التجمٌع تم تحوٌر وتفسٌن لغة اإل .6

وكوبرل  ,فرورترانونسران مثرل لغرة بٌسرك ات بمستوى عالً وقرٌبة من لغرة اإلغ لامهور مجموعة من  .7

 و ٌرها.

 Software كٌان البرمجًال محتوٌات 1-2-2

 :ترتٌبهم وومائفهم كالتالً ,منحقتٌنٌفتوي ع ى 

بشركل  البرمجة إعادةماٌسمى  أو partial flash البرمجة إعادةوعم ٌة البرمجة  مهمٌن فً ٌنتٌاآل جزئٌنال - أ

 ً:  جزئً وهو كما ٌ

1. MCU master control unit: ساسً مثل الوٌندوزالتشغٌل اأ وهو نمام. 

2. PPM post programmable memory:  هو جزء من نمام التشغٌل ٌفتوي ع ى مجموعة و

 النغمات الرئٌسٌة ومجموعة ال غة.

 :وهو ٌفتوي ع ى المع ومات التالٌة مدزونة فٌها :EEPROMهم هو دٌر واأالجزء اأ - ب

1. Serialالرقم التعرٌفً ل جهاز.: وهو السٌلاير 

2. Security Code: وهو رمز الفماٌة. 

3. Life Timer: ً وهو عداد الوقت الك. 

4. Net Man Calibration: ٌر الشبكةٌوهو ٌعبر عن ناتج معا. 

5. Power Managementوهو ضبح معدل الحاقة  :. 

6. Tones Added: النغمات المضافة. 

7. Names Stored: الجهازااكرة سماء المدزونة ع ى اأ. 
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 البرمجة إعادة 1-2-3

الدراص الجرزء أي   Softwareكٌران البرمجرًالبرمجة بكل بسراحة هرو تغٌٌرر ال إعادةالمقطود بإن             

( الموجررود ع ررى جهرراز المفمررول ببرنررامج جدٌررد والررك بسرربب firmwareبرنررامج الثابررت )ال بنمررام التشررغٌل

 إنررزال أوالبرمجررة  إعررادةدرررى, تسررتددم عم ٌرة أسررباب أالقردٌم أو   Software كٌرران البرمجررًعٌروب فررً ال

 :وهًكثٌرة  مورأبرنامج الثابت ال

 MCU + PPM.ـالبرمجة الجزء الداص بال إعادةوهو  Partial Flash التعرٌب وٌكون عن حرٌق  .1

 .جزئًال Flashـبسبب المهار المكالمات الفائتة إم عد .2

ب ـــرـومرا ٌسرمى بعٌ (MCU + PPM + EEPROMالك ً ) flash  ـالفاالت الق ٌ ة التً ٌستددم ال .3

 Partial Flashالتعرٌب ٌكون عن حرٌق  وهو نفس السابق و Power ـال

 .(Contact Serial Serviceوالسٌلاير ) تطالاإلددمة  .4

5. Aerials)ـحرٌق ال ( وتتم عن Flash  رقم التعرٌفً ل جهازالالك ً ومن ثم تطفٌف. 

مج نرراالبر إعررادةفقررح ثررم  ةدالٌرر flash EPROMسررتددام إب الً أو 0128الررى  0128التفوٌررل مررن رقررم  .6

 الشبكة. إعادةثم عم ٌة تطفٌف السٌلاير و 0128الجزئً 

البرمجرة   إعرادةاي  Hardware فرً الكٌران المرادي ستهالك الحاقة بمعدل سرٌع مرع عردم وجرود د رلإ .7

 اً.ك ٌ

( مثررررررررررل Dct3) الهواتررررررررررم المفمولررررررررررة نررررررررررو  أجهررررررررررزةبرمجررررررررررة  إعررررررررررادةك حرٌقررررررررررة هنالررررررررررو

   Tornado Box  دوٌرتورنال طرندوقتوطرٌل عن حرٌق و ٌرها  0228,2228,0028,0128,5128,5528

 ثم عمل ففص ل جهاز ونقوم بقراءة بٌانات الجهاز.

 نروا أهرو برنرامج دراص والتورنٌردو  ,عن حرٌق الترنٌردو اأجهزةالبرمجة لبعض  إعادةوٌمكن القٌام بعم ٌة 

ٌقروم ببرمجرة طرالح الهواترم المفمولرة, والمتدططرة إل وهو داص بالمفترفٌن والمراكز جهزةاأمعٌنة من 

والرك عرن حرٌرق  Tornado Boxدراص ٌعررم بطرندوق التورنٌردو  لكترونرًإ الجوال عرن حرٌرق طرندوق

البرمجة فهو  إعادةالى  إضافة ,تربح بٌن الهاتم المفمول والفاسوب التفكم فً الجهاز بواسحة كابالت معٌنة

 ى.آلدروالعدٌد من المشاكل ا ,تغٌٌر ال غة ,درى كفك الشفرةبومائم أ ٌقوم

النوكٌرا  ٌقوم بعمرل برمجرة لجمٌرع أجهرزة جهاز الكترونًهو عبارة عن  Tornado Box  الترنٌدو وطندوق 

 الترنٌدو برنامجالتعامل مع لٌبدأ  فاسوبهاز الفه ع ى جٌوٌتم تعر ,أرٌكسونٌمنس والسونً امسونك والسوالس

 عدٌدة منها: بعالج مشاكل طندوق الترنٌدوٌقوم و,  USBبواسحة وط ة  طندوقعن حرٌق توطٌل ال

 )البحىء(. التهنٌج .1

 .إنقحا  الحاقة الكهربائٌة .2

 .فك الشفرات .3

 تغٌر ال غة. .4
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ه, وقد ٌكون مشتركاً وبرنامج تورنٌدو داص ب Tornado Box  طندوق تورنٌدو وكل جهاز مفمول ٌوجد له

 ات من الهواتم المفمولة.إطدارو  أنوا لطٌانة عدة 

 

 Firmwareمفهوم البرنامج الثابت  1-3

 
 واترماله أجهزة  ب أ بشكل عام Software الكٌان البرمجًدوره التفكم بٌكون هو برنامج داد ً و

ن هرراا إومطرردر ل حاقررة و وااكرررة إدررراجفرردة و و إددررالوفرردة و عررالج دقٌررقمررن م المتكونررة المفمولررة الفدٌثررة

ن لوفرة إدراص بره و دقٌقالرعرالج مالٌكرون والبرنامج داد ً لتنمٌم وتشرغٌل هراه العم ٌرات فرً الهراتم الجروال 

 .البٌاناتكل  إددالمفاتٌف( تمكننا من التفكم )لوفة ال

  Hardware المراديكٌرران درتالم المررن جهراز مفمرول آلدررر والرك إل Firmware البرنرامج الثابرت دت رمٌ

 هراتم طردارٌكرون مكتروب اساسراً إلFirmware  برنرامج الثابرتن الإآلدرر فٌرث افً كل جهاز عن  الموجود

 أجهزةع ى Firmware  برنامج الثابتفٌان ٌعمل الاأدر ولكن فً بعض آ هاتمفً  هستددامإمفدد والٌمكن 

(  *0000نضرغح )  Firmware  برنرامج الثابرتال إطردارلمعرفرة و , اترموهال أنروا درتالم ر م إمدت فة 

  .داص به Firmwareبرنامج ثابت  المفمولةاتم وهمن ال نو ولكل 

 أجهزةطورة رقمٌة ٌتم تنزٌ ها من قبل المستددم ع ى بٌكون بالعادة موجود Firmware  أوالبرنامج الثابت و  

 . الهاتم المفمول

 مكونات البرنامج الثابت  1-3-1

 

 Firmware البرنامج الثابتتعرٌفات 

 ٌمكن وطم البرنامج الثابت كما ٌ ً:

 ااكرة قراءة فقح. Read-only memory (ROMبرنامج موجود فً ااكرة من نو  ) .1

قرراءة ااكررات    EPROM( Erasable Programmable Read-Only Memoryشرٌفة من نرو  ) .2

 ةداطر ةدارجٌر دائررة برمجٌرة التً ٌمكن تعدٌ ها من قبل برنامج بواسحة البرمجة إعادةفقح قاب ة ل مفو و

 ولٌس بواسحة برامج تحبٌقٌة عامة.

 EEPROM (Erasable Electrically Programmable Read-Only Memory) شرٌفة من نو  .3

 شعة فوق البنفسجٌة.أستددام اإالبٌانات ٌتم ب مفوو 

 مصدر البرنامج  الثابت 1-3-2

 ساسرررٌة المتررروفرة فرررً الجهرررازالومٌفرررة اأ أداءمرررن ٌفسرررن  Firmware تفررردٌث البرنرررامج الثابرررتن إ

Firmwareمرا  الباً وضافٌة, ثه بدون الفاجة الى معدات ٌمكن تفدٌ اأجهزةالبرنامج الثابت فً العدٌد من , و

التررً ( Blu-ray, DVD, CD, HDالتسررجٌل مثرل وسررائح النسرخ ال ٌزرٌررة ) أجهرزةمررن ٌرتم الفطررول ع ٌره 
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لفطرول ع ٌره ٌرتم عرن برات ا ن تكنولوجٌا الوسائح تتحورإوبما المفمولة,  جهزةتوفرها الشركات المطنعة لأل

 المفمولة. جهزةمن دالل الموقع الرسمً ل شركات المطنعة لأل اإلنترنتحرٌق شبكات 

 تطوٌر البرنامج الثابت  1-3-3

 الكٌررران المررراديل عناٌرررة برررالمفتوى القابرررل ل برمجرررة فرررً  Firmware ٌرررتم تحررروٌر البرنرررامج الثابرررت 

Hardware, عرردادات إة مررن بنٌررو أ ,تنفررا مررن قبررل المعررالج الرردقٌقب غررة اآللررة مكتوبررة امررر أوتررألم مررن ٌي اوالرر

 أو اً ٌرمراً الكترونإ لترً ٌمكرن تفردٌثها مرا بعرد التطرنٌعاو ةمرددالت الثابترالمطرفوفة أو ,اأجهزةطالح ومائم إ

 .كشرٌفة الااكرة Firmware وسٌ ة تدزٌن البرنامج الثابت ستبدالإب

 

  IMEIمفهوم  1-4 

         

الهراتم  م( وهو رقم داص ٌعررInternational Mobile Equipment Identityهو رقم معناه )و

ٌسرتددم لتفدٌرد الهراتم المفمرول  و آلدري جهاز عن اأ من داللهنسان ٌعرم بطمة اإللالمفمول وهو مشابة 

وٌتطل وبالك فً كل مرة ٌتم فٌها تشغٌل الهاتم المفمول  ط ٌةاأ من الهواتم ط ً )المق د طناعٌاً( ٌر اأ

و الباً ما ٌوجد هاا داء, وفً القائمة الس ةعبر المراجع IMEI ـمن ال قبالتفق الشركة المطنعة تقوم  اإلنترنتب

الكررود   بكتابررة لرركاو  IMEIوٌمكررن معرفررة رقررم رقررم  15وٌتكررون مررن بحارٌررة ال الرررقم د ررم الجهرراز تغحٌرره

  .ٌمهر ع ى الشاشةٌث سف إتطالوالضغح ع ى زر   *(06) 

   IMEIمكونات 1-4-1 

 X /XXXXXX /XX/XXXXXX :رقم ع ى النفو التالً 15من  IMEIٌتكون رقم 

TAC/FAC/SN/CD 

1. TAC  ًوهType Approval مثلٌد نو  الهاتم والشركة المنتجة ومهمتها تفد Nokia 

SonyEricsson   ..الخ .. 

2. FAC   ًوه Final Assemblyوتفدد الب د الاي طنع فٌه الهاتم. 

3. SN الرقم التس س ً وهوSerial Number  داص بالهاتم المفمولال. 

4. CD  وهوCheck Digit  ارقم السابقة ومدى طفته 14ـدتبار الإرقم مهمته. 

ددام بعض البررامج  ٌرر القانونٌرة ستالهاتم المفمول بوساحة إ أجهزةمن بعض  IMEIوٌمكن تغٌٌر رقم 

ن الشررركات تعمررل ع ررى تحرروٌر برمجٌاتهررا ووسررائل التطرردي لمثررل هرراه إال إن هرراه الحرررق  ٌررر ناجفررة أ

   ب.الناجفة ع ى اأ ٌر الت واالمف

 Unlockبـ ما المقصود 1-4-2

لشررركات ا تضررعهابمثابررة فماٌررة والتررً تكررون الهرراتم المفمررول ب ة داطررالوهررً عم ٌررة فررك الشررفرة            

 CARD ـ ٌر ال SIM CARDي الك الٌفق آلبو دطوطٌات المستددملفماٌة  الهواتم المفمولةالداطة ب



 
02 

SIM  ال نره أ  وهراه الهواترم تكرون ردٌطرة الرثمن, ع رى الهواترم المفمولرة المعنٌرة ها من التشغٌلبالداص

 الجهاز. ع ىال من النو  نفسه إدر آ SIM CARD وضع  ٌمكن

 Software البرمجً الكٌان مشاكل 5- 1

 
نمرا هرً عم ٌرة إتنزٌرل برنرامج و أولٌس مجرد كتابة شرفرة  Softwareكٌان البرمجً ستددامات الإن إ    

, وهنالك مجموعة من المشاكل الترً تفطرل بسربب وجرود د رل فرً ساسٌة وضرورٌةأمرافل  ةلها عد برمجٌة

 -:ومنها Softwareكٌان البرمجً ال

 .قال  الجهاز عند التشغٌلإعدم  .1

 قال  الكامل.اإل ع ى الجهاز قدرةعدم  .2

 حفاء الجهاز ت قائٌاً بدون أي سبب.إ .3

 .تطل بالددمةإ( Contact serviceمهور رسالة ) .4

 .ستودٌووره فً الجهاز عند الددول الى اإلتتجمد الط .5

 التً لم ٌرد ع ٌها. أو ةالمست م أومكانٌة تسجٌل المكالمات الطادرة إعدم  .6

 التحبٌق مغ ق. ةمهور رسال .7
 

 Programming Concept البرمجة فً مفاهٌم 6- 1

    
 :Softwareالكٌان البرمجً وعم ها فً  ة فات المهمحع ٌنا معرفة المط لمعرفة المفاهٌم فً البرمجة

 أوفدث دون القٌام بمعالجة فسابٌة  أوفكار والفقائق التً تقوم بوطم شًء البٌانات: مجموعة من اأ .1

 منحقٌة.

ن إ أون البٌانررات هررً المررادة الدررام ل مع ومررات إي أ, البٌانررات بعررد المعالجررة مجموعررةهررً المع ومررات:  .2

فكرار ن تمرت معالجرة اأفردث مرا بعرد أ أوفكار والفقائق التً تطم شرًء المع ومات هً مجموعة اأ

  . ٌر الك من عم ٌات معالجة البٌانات أو, منحقٌاً أووالفقائق فسابٌاً 

 المع ومات دون تكرار. أنممةقاعدة البٌانات: وهً مجموعة م فات البٌانات الموجودة فً  .3

مررن  ةدة مرتبحررة بوطررم مجموعرر: مجموعررة مررن عناطررر البٌانررات المتجانسررة اات عالقررة وافررفراتالم  .4

 .شٌاءأا

 مجموعة من فقول البٌانات تضم مجموعة من الفقائق عن شًء ما.: السجالت .5

 الرموز التً تطم فقٌقة وافدة لشًء ما. أو: مجموعة من الفروم الفقل .6

أي رمرز  أورقرام اأ أوبجدٌرة فررم اأفد اأأمجموعة من الدالٌا الثنائٌة تطم : الرموز أوالفروم  .7

 .,/* و ٌرها-شارة +,إداص ك
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فردى الفرالتٌن إدة مرن وفردات البٌانرات وتكرون ع رى طرغر وفرأ: وهً  Binary digit الرقم الثنائً  .8

 وافد. أودائماً طفر 

, قاعرردة البٌانررات الم ررم السررجل, ,الفقررل ,الرمرروز أووالفرررم  ,عتبررار الد ٌررة الثنائٌررةإوبالتررالً ٌمكررن 

 .كبر وفدةأهرمً ل بٌانات من أطغر وفدة الى التشكٌل ال

وهنراك مجموعرة مرن المفراهٌم الترً  ت البد من وجود مرا ٌسرمى برالبرامجالبٌاناول قٌام بعم ٌات معالجة 

 ٌجب ع ٌنا فهمها والتً لها عالقة وثٌقة بالبرامج:

موجهة  ,ب غة مفددة بفٌث تكون مرتبة ترتٌباً منحقٌاً  امر مكتوبةومن اأ عبارة عن مجموعة  البرامج: -أ 

 لفل مشك ة مفددة.

هاه التع ٌمات فرً  شكالأمعالجة البٌانات بفٌث ال تتغٌر  تع ٌمات مفددة المعنى تقوم بعم ٌات :امرواأ -ب 

 .ال غة الوافدة

 أو مجموعة من التع ٌمات  والقواعد التً تؤدي ومرائم عم ٌرات معالجرة البٌانرات جزئٌراً  :لغة البرمجة -ج 

بٌسرك  غرة منهرا الراقٌرة كه المسرتوى ك ٌاً والك تبعاً لشروح وقٌود  كتابة مفددة ولغرات البرمجرة متعردد

 .وقد تكون اات مستوى متدنً والفورتران

 .نسانغة التً ٌفهمها اإلهو البرنامج المكتوب بال و :Source Programالبرنامج المطدري  -د 

 .البرنامج المكتوب ب غة اآللةهو و : Target Programالبرنامج الهدفً  -هـ

 ,عبارة عن لغة البرمجة التً كتبت تع ٌماتها بالشفرة الثنائٌةوهً  Machine Language: لغة اآللة -ه 

 Operation  ل ٌفتوي ع ى شفرة العم ٌةواأ ,ن هنالك قسمٌن رئٌسٌٌن ل تع ٌمة الوافدةإفٌث 

Code فرة العنوانوالثانً ٌفتوي ع ى ش.Address Code 

 ,البرنرامج الراي ٌقروم بعم ٌرة تفوٌرل البرنرامج المطردري الرى برنرامج هردفً : Compilersجمعاتالم -و 

 -:تشمل عم ٌة الترجمة ثالثة مرافل بفٌث

 .Lexical Analysisتف ٌل لغوي : ال  أو

  Syntax Analysis.تف ٌل قواعدي :ثانٌا  

  Code Generation.تولٌد شٌفرة ثنائٌة :ثالثاً 

ث ٌنتج عنه برنامج هدفً ومجموعة عم ٌة الترجمة له دفعة وافدة بفٌوبالنسبة ل برنامج المطدري تتم 

 فً البرنامج. دحاءأ كلاا كان هناإدحاء أ

ن كل تع ٌمة من تع ٌمات البرنامج المطدري ٌقوم المفسر بتفوٌ ها الى تع ٌمرة إ : Interpreterالمفسر -ز 

ال غروي وتف ٌرل وتشرمل التف ٌرل  ىدررأوالك بتفسٌر تع ٌمة بعد ا كثر من تع ٌمات البرنامج الهدمأ أو

 .جتازت مرافل التف ٌل ال غوي والقواعديإاا إٌتم تنفٌاها  ,فرة ثنائٌةقواعد ت ك التع ٌمة وتولٌد ش
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 البرامجٌات   أنواع 1-6-1

 :تنقسم البرمجٌات الى نوعٌن

دارة إالبرمجٌرات الجراهزة ومٌفتهرا ضربح ومجموعرة مرن  هروو  -:Operating Systemم التشغٌل  انم  .1

وماتفتوٌه هاه الوفردات مرن مع ومرات  الاكٌة اأجهزةو ساسٌة المكونة ل فاسوباأالتفكم بكافة الوفدات 

غٌل لها فٌرز دائرم فرً الرااكرة ن نمم التشإف الاكٌة اأجهزةو بالنسبة ل فواسٌب الطغٌرة والكبٌرة ,وبٌانات

 ن نمرم التشرغٌل تدرزن ع رى ماٌسرمى إفر )القدٌمة( بٌنما فً الفواسٌب المطغرة , اأجهزةساسٌة لهاه اأ

Floppy disks  سمإوتعرم نمم التشغٌل هاه ب.Disk Operating Systems 

سررتددامه بعررد تفمٌررل نمررام إ ن البرنررامج التحبٌقررً هررو نررو  مررن البرررامج ٌمكنرركإ -البرمجٌررات التحبٌقٌررة:  .2

نشراء الدحابرات والمراكرات و ٌرهرا( إبرامج معالجة الك مات )الداطرة ب ,مث ة هاه البرامجأالتشغٌل ومن 

بتنمرٌم رقام( وقواعد البٌانات والتً تقروم نشاء الفسابات والتعامل مع اأإ)الداطة ب ةاإللكترونٌ الجداولو

 تقسرم الرى سرتددام وهكراا(.إدلرة أعالنرات وإنشراء طرور وإة بنٌرلمعوالرسروم )ا كمٌات كبٌرة مرن  البٌانرات

 -:نوعٌن

 .المدازن ,المفاسبة أنممةالنمم التحبٌقٌة مثل  - أ

 البرامج التحبٌقٌة وهً عبارة عن برامج مكتوبة ب غة معٌنة تقوم بفل مسألة مفددة. - ب

فدى لغات البرمجة المتوفرة إبنه مجموعة من التع ٌمات المكتوبة بطٌغة معٌنة وأم البرنامج بٌٌمكن تعرو

سرتددام هراه إة من مجموعرة مرن البررامج عرن حرٌرق مكون أنممةلتنفٌا عم ٌات معالجة مفددة وٌمكن بناء 

 الرواتب و ٌرها. أنممة ,المفاسبة أنممةال غات مثل 

 ٌمكن تطنٌم لغات البرمجة الى:

  :High Level Languageلغات البرمجة عالٌة المستوى  .1

 .د البٌانات المدت فةكوبل ولغات قواع ,Pascalباسكال ,C لغة ,Basicهاه ال غات لغة بٌسكهم أومن 

 :وتمتاز هاه ال غات بالدطائص التالٌة

 من لغة االنسان. نها قرٌبة جداً سم أاإل الغات البرمجة عالٌة المستوى بها سمٌت -أ 

 .مراا لزم اأإا ا وفهمها وتعدٌ هعداد البرامج( وسهولة مراجعتهإسهولة الكتابة ) -ب 

 التفتاج الكتابة والتعامل معها الى وجود مع ومات موسعة لدى الحالب. -ج 

ٌمٌررة وكوبررل فررً المجرراالت كررل لغررة متدططررة بمجررال معررٌن ف غررة بٌسررك تسررتددم فررً المجرراالت التع  -د 

 فً المجاالت الع مٌة. C, وباسكال وسً التجارٌة

 .البرمجة وتوثٌقها الالزمة لمتابعة ٌمات تزود البرنامج بالمالفمات متالكها تعمكانٌة التوثٌق والك إلإ -ه 

 جزاء مترابحة بفٌث ٌستددم الجزء المح وب عند الفاجة.أنٌة هٌك ة البرنامج وتقسٌمة الى مكاإ -و 

  :Level Language owLلغات البرمجة متدنٌة المستوى  .2
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 أو نها تستددم لغة اآللة )النمام الثنائً(العادٌة والك أنسان سم لبعد لغتها عن لغة اإلفقد سمٌت بهاا اإل

 ( وهً تتطم بما ٌ ً:Assemblyمث ة ع ٌها لغة التجمٌع )بٌر عن التع ٌمات ومن اأعالرموز ل ت

 الرموز. هاماستددإلطعوبة الكتابة فٌها  -أ 

 طعوبة متابعتها وفهمها والك لبعدها عن لغة االنسان. -ب 

ن قبرل لراا تسرتددم مر سرتددامه لهراه ال غرةإلمع ومرات موسرعة عرن الفاسروب عنرد  ٌفتاج المسرتددم -ج 

 .المتدططٌن فً مجال الفاسوب

وبالتالً ٌطعب  نه ٌعتمد ع ى تركٌبه الداد ًالمكتوب ع ى نو  جهاز الفاسوب أ ٌعتمد البرنامج -د 

تنفٌا البرنامج الوافد ع ى جهازٌن مدت فٌن دالفاً ل غات البرمجة عالٌة المستوى والتً التعتمد الى 

 فد ما ع ى نو  الجهاز المستددم.

 البرامجٌات الجاهزة 6-2-  1

نها مجموعة من البرامج الداطة والمعدة لتنفٌا ومائم إٌم فزمة البرامجٌات الجاهزة ع ى ٌمكن تعر

وتمتراز هراه  سرتددامها فروراً,إ نسردها و أوشركة مفددة فٌث ٌمكرن شرراؤها  أومفددة مكتوبة من قبل شدص 

ع ررى  حرال لإل Helpسرتددام المسراعدة إمكانٌرة إسرتددامها النوافرا وال روائف وسرتددام إلاإل البرامجٌرات بسرهولة

 .ستفادة منهروم تشغٌ ه وكٌفٌة اإلالبرنامج والتعرم ع ى م

 ٌ ً: وهاا ٌمكن تطنٌم فزم البرامجٌات الى ما 

ص والبرررامج المكاتررب وتنفٌررا عم ٌررات الحباعررة والتطررمٌم المدت فررة كمعالجررات النطررو ةنررامج أتمترربر .1

 عمال الحباعة والنشر.أالمتدططة ب

 .AutoCAD ـمثل ال بنٌةستددامها فً مجال تطمٌم اأإج التطامٌم الهندسٌة والتً ٌمكن برام .2

التمثٌرل البٌرانً مثرل برنرامج  فطرائٌة واإل ة )المعالجرة المفاسربٌة واإللكترونٌر الجرداولبرامج معالجرة  .3

(Excel) و ٌرها.   

 لعاب الداطة بالترفٌة.برامج اأ .4

 .المستوٌاتالبرامج التع ٌمٌة لمدت م  .5

 (.Windowsستددام كبرنامج )البرامج متعددة اإل .6

 التشغٌل الذكٌة للهاتف المحمول أنظمة 7- 1

        
 ,كثر من النمام العاديأد ئاوفتوي ع ى ممٌزات وفت ,ةمتحور أنممةهً شغٌل  الاكٌة الت أنممةن إ 

 ,اإلنترنتوتطفف  ,GPSنمام الدرائح ,التطوٌر ,ٌةالفٌدٌووومن بٌن الممٌزات تشغٌل الم فات الطوتٌة 

التشغٌل  أنممةمث ة المهمة ع ى ومن اأ الجٌل الثالثفً  Wi-Fi لالشبكات الالس كٌة مثل استقبإوكالك 

وقد مرت الهواتم المفمولة  .نممةو ٌرها من اأ ,وٌندوز فون ,سٌمبٌان بالك بٌري ,إندروٌد ,IOS المتحورة
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ن وط ت الى التحور التطمٌم الى أ أوع ى مستوى التطنٌع  تبس س ة من التحورات والتغٌرات سواء كان

 الاي نعهده الٌوم وهً ما زالت فً تحور مستمر وقد تمث ت بما ٌاتً:

ٌقتطر دوره  ولم  IBMنتاج شركةإمن   Simonسم ساٌمونإل هاتم اكً بأومهر م 1992فً عام  .1

والمفكرة والبرٌد  ٌنواالعن والتوقٌت العالمً ودفتر الزمنٌة الجداولع ى ت قً المكالمات بل وضع 

 .مرٌكٌةا المهام فً الوالٌات المتفدة اأوكان الجهازالوفٌد الاي ٌقوم بها ,اإللكترونً

عمال الاي لرجال اأوعة من الهواتم الموجهة ح قت نوكٌا مجمأادر التسعٌنات أو وم 1996عام فً  .2

ا ـــــنوكٌ زةـــــأجهد الك ــــــم بعـــث  PDAوالمساعد الرقمً المفمول كان ٌجمع بٌن الهاتم

لى الهواتم التً تستددم نمم التشغٌل أومن  9210وكان جهاز نوكٌا  ,(9300-9210-9500)

 مفتوفة.ال

 .أرٌكسونهاتم اكً وٌدعى بٌن وب من شركة  لأوكان فً الواقع  م1997عام فً  .3

ل أولٌتم تسوٌقه ك  R380ح قت ع ٌه جهازأهاتم بٌن ون و أرٌكسونقدمت شركة  م2000عام فً  .4

وكان ٌعمل  ستددام شاشة ال مسإساعد الرقمً والطوتً وومائم الم تطالهاتم اكً بجمع بٌن اإل

  .ع ى نمام التشغٌل سٌمبٌان

 PALM Treo فٌث مهر جهاز بالم تٌرو ,الهواتم الاكٌة العدٌد منشهد مهور  م2002فً عام  .5

العدٌد من الممٌزات   P380ضامأ و ,مع بالك بٌري ندمجت فدٌثاً إأرٌكسون التً من شركة سونً 

 وشاشة لمس م ونة.  MP3بما فً الك مشغل  ,الجدٌدة لسوق الهواتم الاكٌة

من الهواتم  Nح س س ة ئساوجهاز الهاتم الاكً متعدد ال أرٌكسونح ق سونً أ م2005فً عام  .6

 بعد عام و بتكار عاماً وهً س س ة مستمرة فً اإل ,نفاء العالمأجمٌع  إلى قهاٌتسو تم الاكٌة التً

 .عمالطبفت وجهة مفض ة لرجال اأأ

مما  ,فدث ضجة عالمٌةأالاي   Appleبلأمن شركة   Iphoneفون ٌآمهر جهاز  م2007فً عام  .7

 أوتجارٌة كانت تحبٌقات المتنوعة و ٌر المفدودة سواء  ل (App store)متجر ئبل تنشأجعل شركة 

 .فون ٌتزاٌدون وٌقدرون بالمالٌٌن ياآل طبف مستددمواأ وة ــــمجانٌ

منتج مفتوح المطدر ومدعوم من وقد وضع ك  Androidندروٌداإل مهر م2008فً عام  .8

 نممةأبالمستقبل   Androidى المؤثرة. كما ٌطم درأالشركات انتل وعدد من أو  Googleقبل

 .HTCستددم نمام التشغٌل هاا هو ٌل هاتم أوالتشغٌل الاكً, وكان 

اإلنترنت شاء مدازن التحبٌقات الداطة بها ع ى شبكة إنقامت العدٌد من الشركات بم 2009فً عام  .9

. وتحور فً هاا العام والبالك بٌري ,الهواتم وكٌا ومتجر وٌندوز لشراء تحبٌقاتمن ن  OVIمنها متجر

 . G3ت فتى وط ت الى الجٌل الثالث تطاالجٌال اإلأ

ات إطدارم ٌار تفمٌل من متجرها ومهرت  3 بل عن وطولها الىأع نت شركة أ م2010عام فً  .10

 التشغٌل: أنممةشهر ومن أهم و أ, السادس طدارطل الى اإلٌفون فتى وعدٌدة من جهاز اآل
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 :Android إندروٌدنظام  .1

الروبوت ع ى هٌئة إنسان هو نمام  أو (1-1الفم الشكل ) لًنسان اآلندورٌد تعنً اإلإإن أطل ك مة      

اات شاشات ال مس كالهواتم الاكٌة  جهزةلأل طمم أساساً ال ٌنكس مجانً ومفتوح المطدر مبنً ع ى نواة 

هواتم المفمولة الاي تدٌره من قبل التفالم المفتوح ل  ندروٌداإل وتفدٌث ٌتم تحوٌر ,والفواسٌب ال وفٌة

فً فٌن كان  م 2005ن ل نمام فً سنة ٌمن المحورٌن اأساسٌ إندروٌدل نمام كوكشترت إ ,لكوكشركة 

 ,نحالق التفالم المفتوح ل هواتم النقالةأبالتزامن مع  م2007 من عام تشرٌن الثانًفً  اإلعالن الرسمً عنه

نمام مرن فهو  ندروٌداإلنمام ن إ ,القوٌة والمتقدمة اأجهزةمنتشر فً عدد من  هجع مما جانً النمام من هاا إ

نه مفتوح إفٌث  ىدرأا والتحبٌقات اأجهزةال ٌتوفر ع ى الهواتم الاكٌة فقح وإنما ٌتوفر ع ى عدد من 

 وهو مستددمن تفطل ع ٌه بسهولة أٌمكن أي شركة و فتٌاجاتهاإناسب ٌي شركة تعدٌ ه لأالمطدر وتستحٌع 

 ,أٌسر ,LG ,أرٌكسونسونى  موتوروال, ,سامسونج ,HTC مثل المعروفة من الشركات كبٌر فً عدد

 و ٌرها. 

 

  إندروٌدنظام  شعار 1-1الشكل 

 هم ممٌزاته فهً:أما بالنسبة أ

ن قواعد البٌانات المترابحة كما النسخ الدفٌفة منشاء إلتدزٌن البٌانات وكالك  ندروٌداإلٌستددم  :التدزٌن .1

 .لشركة كوكنه ٌستددم ددمات إ

 .(MMSددمة رسائل الوسائح المتعددة )و( SMSددمة الرسائل القطٌرة ) ندروٌداإلٌدعم  :الرسائل .2

  .العدٌد من ال غات البشرٌة من بٌنها العربٌة بعد التفدٌث ندروٌداإلٌدعم  :دعم ال غات .3

 مبنً ع ى واجهة وٌب كٌت مقترن مع مفرك الجافا ندروٌداإلالمتطفف الموجود ع ى  :متطفف الوٌب .4

  .فً متطفف كروم Java Scriptت بسكر

 .H.264و   H.263الفٌدٌو اات التركٌب و الطوت كٌدعم النمام العدٌد من الوسائح  :دعم الوسائح  .5
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  .عددها التحبٌقات المدفوعةفوق ٌتحبٌقاته إن أكثر نمام مجانً فٌث  إندروٌدٌعتبر نمام  .6

7. Widget:  الفاضر  تحبٌق فً لفالة الحقس فً الوقت :هً تحبٌقات طغٌرة ع ى واجهة المستددم مثلو

 (.2-1كما فً الشكل )ل مستددم.  اإللكترونً, طندوق البرٌد والمستقبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج من نظام اندورٌد ٌوضح حالة الطقس والوقت 2 -1الشكل         

 Google playالتحبٌق إندروٌد أجهزة كوكلتدٌره  ع ى الوٌبل برامج هو متجر  كوكلمتجر  :التحبٌقات .8

 و Earth Google هاــــــج منـــالعدٌد من البرامٌضم هاا المتجر  و ,إندروٌد أجهزةمثبت ع ى معمم 

SkyMap. 

من أشهر  ,بدٌ ة سواقأ بتنطٌب ندروٌداإلٌسمف نمام  ,ىدرأا نممةع ى عكس معمم اأ :متاجر أدرى .9

 .زونامأمتجر هو  هاه المتاجر

الفماٌة ندروٌد العدٌد من اإلأنه مبنً ع ى نواة ال ٌنكس وٌوفر  ,منآإندروٌد نمام ٌعتبر نمام  :الفماٌة  .10

 .Lookoutالجهاز مثل برامج  ةوفتى من مداحر سرقالفٌروسات من 

, ندروٌدمجتمع ضدم من المحورٌن الاٌن ٌقومون بكتابة وتحوٌر البرامج والتحبٌقات لإل ندروٌداإللدى   .11

 .Java وٌعتمدون بشكل أساسً ع ى الكتابة ب غة الجافا

 ,م 2012  ولٌأفً شهر  ,كوكلٌدار بواسحة  إندروٌدوكتحبٌق ع ى هواتم  اإلنترنتمتاح ع ى  كوكل  .12

 .م ٌار تفمٌل 25ق وعدد التفمٌالت تحبٌ 700,000 الى بالمتجر ةدجوطل عدد التحبٌقات المتوا

 %75م ٌون جهاز مفعل ونسبة مشاركة بالسوق بنسبة  500ـب نتشاراً إاأكثر  فالٌاً  ندروٌداإلٌعد  .13

 م ٌون هاتم جدٌد فً كل ٌوم.1,3 نتشاراً إواأسر  
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 :Symbianنظام سٌمبٌان  -2

والهواتم الاكٌة  ,تشغٌل الهواتم المفمولة الداطة بنوكٌا أنممةنمام تشغٌل سٌمبٌان هو وافد من إن  

ن المفدودة ع ى برامج نوكٌا فط ت مؤسسة سمبٌافٌث م  2008عام  IRAMطمم ل عمل ع ى معالج 

 بعد من قبل شركة نوكٌا م تعٌن النمام اأساسًوقد ت Symbian ت منممة  ٌر مستق ة جدٌدة تسمىأوأنش

 تدات من نمامإوبالك  م2009فً شهر نٌسان Symbian الرسمً لمؤسسة  فتتاحتشغٌل  سٌمبٌان عقب اإل

 .جهزتهالكل أالمطدر  مفتوح كنمام رئٌسسٌمبٌان 

الكٌبورد تنوي  جهزةال مس وبعضها أ جهزةات ل نمام بعضها مدطص أطدارٌوجد عدد من اإل  

وقوم نوكٌا د فه  ستددام النمام وإسهولة  ن, إنسخ جدٌدة ومحورة إطداربكة عمل عدة تحوٌرات ل نمام الشر

 .لوفً المركز اأنمام هاا الكداعم رئٌس جعال 

نه ٌدعم البرامج المكتوبة ب غة إكما  Symbianهً لغة سٌمبٌان  لهاا النمام لغة البرمجة الرئٌسةن إ 

السمبٌان مفتوح ونمام  ,عن حرٌق تثبٌت فزمة مكتبات الدعموكالك البرامج المكتوبة ب غة باٌثون  الجافا

 تعام ت معه عدة شركات وهً:المطدر 

1. Nokia ( %47.9بنسبة ) و. 

2. Ericsson (%15.6بنسبة ) و. 

3. Sony Ericsson (%13.1بنسة ) و. 

4. Panasonic (%10.5بنسبة ) و. 

5. Siemens (% 8.4) بنسبة و. 

نتشاراً هً , فٌث إن أشهر النسخ وأكثرها إالمنتج فداثةات تعتمد ع ى إطدار ةوٌنقسم هاا النمام إلى عد 

 النسدة الثالثة ومن ممٌزات النمام المهمة:

ة الجودة وبدرجة التً تتٌف هاا المنفا بعرض اأفالم عالٌ جهزةبفٌث ٌمكن لأل HDMI دعم النمام لمنفا .1

 .عالٌة من الوضوح

ها من السوق بفعالٌة ؤومن ثم شرا النغماتن التعرم مباشرة ع ى بالرادٌو بفٌث ٌمك النغماتربح سوق  .2

 .برنامج بنفس الوقت وبسرعة كبٌرة كبر فً أداة ااكرة الجهاز والتً تسمف ل نمام بدعم وتشغٌل أكثر منأ

ر األعاب اات عاد بشكل كامل وهاا الدعم سوم ٌساهم بمهوبز ل رسوم الثالثٌة والثنائٌة اأدعم الجها .3

 .رسوم عالٌة الجودةال

 . G4ـب تطالدعم النمام ل جٌل الجدٌد من اإل .4
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المتقدمة وٌمكن التفوٌل  اتبكل سهولة وبساحة فً النمام من دون الددول فً اإلعداد اإلنترنتب تطالاإل .5

 زر. بضغحة تطالبٌن نوعٌة اإل

النسدة ة ل نمام تفمل واجهة رائعة وسه ة تدعم تركٌب اأدوات وتدعم الطففات المتعددة الرئٌس اشةالش .6

عبر الوٌب كما  HTMLدعم لتحبٌقات  قدمفٌث إن التفدٌث  Symbian Belle ٌرة من النمام هًاأد

س ودرائح نوكٌا فأوة وتفدٌد الماٌكروسوفت ٌة جدٌدة فً طففة القائمة الرئٌسمع وماتك طنادٌق لإن هنا

 .X2وC6 و C7  و  E7و N8 هواتم التً ٌمكنها الفطول ع ى التفدٌث فهً ل ما بالنسبةأ

 .اإللكترونًبرٌد تفاق مع أكثر من مزود ددمة ل عامل واإلتالقدرة ع ى ال .7

 وسهولة تحوٌر النمام.ستددام سهولة اإل .8

 قاعدة كبٌرة من البرامج والدعم الفنً. .9

 هً:فهم عٌوب النمام أما بالنسبة أ

 .VPN ـلال مع ددمات الشركات الكبٌرة مثل عدم القدرة ع ى التعام  .1

 .ك فةرتفا  الإرمجة ٌؤدي عادة إلى ستددام جمٌع المطفوفات فً لغة البإ القدرة ع ىعدم  .2

عتماده بشكل رئٌس فً إمام سٌمبٌان وتقوم شركات كبٌرة بن هواتم العالم نم% 72تستددم فوالً  و 

هاه النسبة إلى وجود وفرة كبٌرة فً  رتفا إكسون و ٌرها وٌعود السبب فً ٌرأأجهزتها مثل نوكٌا وسونً 

 كان سابقاً  إن نمام سٌمبٌانب القولمزاٌا جدٌدة إلٌه وٌمكن  إضافةه تم تحوٌره وإنٌارات ل مبرمجٌن فٌث الد

لهواتم بحرٌقة م ٌون هاتم اكً فً العالم وهو ٌتعامل مع شبكات ا 100أكثر من ٌقود اأسواق بعد تشغٌ ه 

 .3Gو  Wi-Fiبٌن تقنٌات  نتقالممتازة وٌستحٌع اإل

 ,Black Berryو  Vistoو Intellisync مثل اإللكترونًهاا النمام ٌعمل مع ددمات عدٌدة ل برٌد إن  

التً قد تقوم  اأجهزةل فٌروسات والبرامج المدزونة لعمل  رئٌساً  وبسبب شهرة النمام الكبٌرة جعل منه هدفاً 

رة عبر تقنٌة الب وتوث وامج أجهزةٌقام عمل النمام ونسخ نفسها إلى أ أوبإرسال مع ومات بشكل الس كً 

الالس كٌة وهاا اأمر سٌجبر الكثٌر من شركات تطنٌع الهواتم الجوالة ع ى تحوٌر برامج فماٌة بشكل 

 .تردٌطها من شركات أدرى أو ,مستمر

  :Windowsنظام وٌندوز  .3

المتقدمة  مفمولةع ى سوق الهواتم ال ل هواتم الاكٌة وكان مسٌحرتشغٌل ال أنممةفد أقدم أهو و            

 2010  ولكن فطة النمام بدأت فً التراجع فتى وط ت أقل درجاتها فً عام ,ىدرأاالرقمٌة والمساعدات 

وضعت ثق ها فً هاا النمام  و 7فون هً وٌندوز ات المتحورة وطدارت اإلولهاا السبب ستح ق ماٌكروسوف م

 .(3-1الفم الشكل ) ,الجدٌدة اتطدارله عودة جٌدة عند توفر اإلع وٌتوق
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  وٌندوز نظام  شعار  3-1الشكل 

سهل  نهٌرة بٌن المبرمجٌن والمستددمٌن أبشعبٌة كب (وٌندوز موباٌل)ٌفمى نمام التشغٌل  

ى الموجودة درأستددام وٌمكن تحوٌر برامج كثٌرة ع ٌه بشكل سهل وهو متوافق مع الكثٌر من البرامج ااإل

نتشارها فً إسبة ل شركات( وتب غ ن اإللكترونًالبرٌد  أجهزة)مثل  ةالددم أجهزة أوالمكتبٌة  فاسباتع ى ال

 اإللكترونًل ل هواتم الاكٌة ٌناسب ددمات البرٌد وٌن اأإطدارالنمام موجود فً . %6العالم فوالً 

عن حرٌق تقدٌم مجموعة   Pocket PCالجٌبٌة بفواسٌل  آلدرالالس كً والتقوٌم والمالفمات الطوتٌة وا

ات طداروهاه اإل AutoCAD, (Word, Excel, PowerPoint)ة مطغرة من البرامج المكتبٌة المعروف

الهواتم الاكٌة مدطص ل مستددمٌن التق ٌدٌٌن بٌنما   إطدارمن المستددمٌن فٌث إن  تستهدم شرائف مدت فة

العمل ع ى  اإللكترونًعمال وٌمكن لبرنامج البرٌد األمومفٌن ورجال الجٌبً االفاسوب  إطدارٌستهدم 

 أجهزةالنمام متوافق مع برامج  نأبرامجٌات وسحٌة والك كل سهل ومن دون الفاجة إلى وجود النمام بش

وٌفتوي  .الداص بماٌكروسوفت  Databaseداص من نمام قواعد البٌانات إطدارل برٌد وهاا وٌوجد  ةالددم

 اأجهزةالمفمولة، وٌددم وٌندوز موباٌل مجموعة من  الهواتم التحبٌقات التً تددمع ى عدد من  النمامهاا 

المدمجة فً السٌارات، وهو مطمم كً ٌكون لفاسوب ا أجهزةبعض  و الاكٌة الفاسوب الكفً والهواتم :مثل

 .لنسدة وٌندوز ل فاسبات المكتبٌة اً مشابه

 تً:وٌمتاز هاا النمام بما ٌأ

طففات ع ى شاشة البداٌة ع ى الربح  ٌسمف ل مستددم الففام ع ى طففات الوٌب المفض ة له و .1

 .اإلنترنتشبكة 

عبر البرٌد  الوٌب ففم الطور الموجودة ع ى طففات الوٌب ومشاركة طففاتالقدرة ع ى  .2

عبارة فً طففة ع ى  أولبفث عن ك مة باالتً تسمف ل مستددم ة دعم البفوث المتضمن و اإللكترونً

 عن حرٌق كتابتها. اإلنترنتشبكة 

http://www.promisr.com/showthread.php?t=7375
http://www.promisr.com/showthread.php?t=7375
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ٌندوز تحبٌق  وكالك والفٌس بوك تحبٌق  عبر ها ٌدوٌاً إددالت عبر برامج ٌمكن تطاالٌتم تنمٌم اإل .3

 .كوكلر و برٌد ٌتتوتحبٌق  الٌم و

مهرت واجهة جدٌدة ل مستددم ع ى أساس نمام وٌندوزع ى شكل تطمٌم هاتم ماٌكروسوفت التً  .4

 .تكون شاشة البداٌة تتكون من بالك الٌم

 .وٌندوز فون تقنٌة ال مس المتعدد ٌستددم .5

ً تمهر ع ى الشاشة والتً لدٌها مفتاح مدطص فتراضً التنص المفاتٌف اإل إددالٌقوم المستددم ب .6

 .لرموز وممٌزات التدقٌق اإلمالئًإلدراج ا

ل إلى الموسٌقى والفٌدٌو الفٌدٌو ٌسمف ل مستددم الوطو ستددام الوسائح المتعددة مثل الموسٌقى وإإن  .7

كس أفً باس  شتراكإستددام ددمة إب أوتوطٌل مباشر إلى متجر الموسٌقى  ع ى الجهاز و ةالمدزون

 .بوكس

 النواة. ثنائٌة المعالجات دعم .8

 .اأدرى جهزةاأكنمام مدفوعات ومشاركة البٌانات مع  NFC دعم تقنٌة  .9

 دعم الااكرة الدارجٌة.  .10

 .والعكس سهولة نقل التحبٌقات من الفاسوب الى الهاتم المفمول  .11

 دقٌق. ٌدعم عم ٌة المزامنة بشكل سرٌع و .12

 .Drop Boxدمة ددعم كبٌر لتقنٌات التدزٌن السفابً ك .13

 مكانٌة تغٌٌر درجات الدقة ودعم برامج التطوٌر.من دالل إ دعم كبٌر ل كامٌرا .14

 :Black Berryنظام بالك بٌري  -5

فدى إقبل  تم تحوٌره من ,اإللكترونًالبرٌد  الهواتم الاكٌة التً تدعم ددمة أنممةهو نو  من و 

فٌثما  اإللكترونًستقبال وإرسال البرٌد إبٌري بشكل رئٌس بقدرته ع ى  الكندٌة وٌتمٌز البالك اتشركال

إلى تحبٌقات الهواتم  ضافةباإل ,فول العالم تطالت د وٌة لعدد كبٌر من شركات اإلإتطاالتوفرت شبكة 

الخ تشكل مبٌعات ...متعارم ع ٌهاٌن والتقدٌم وقوائم الواجبات وقدرات الهاتم الوادفتر العنمن  التق ٌدٌة ةالاكٌ

فً أكثر  ك ببري فالٌاً تتوفر ددمة بال ,م2011 لسنة% من مبٌعات الهواتم الاكٌة فول العالم 3بالك بٌري 

متالكه قدرات إمتاز بإفٌث  ,م2002ل جهاز بالك بٌري فً اأسواق سنة أوتم حرح  وقد .دولة 90من 

ت وتطفف نترناإل ( وددمة إرسال الفاكس عبرPush Email) اإللكترونًالهاتم المفمول ودفع البرٌد 

 .(4-1الفم الشكل ) درى,أت والعدٌد من الددمات الالس كٌة انترناإل
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  بالك بيرينظام  شعار  4-1الشكل 

 ,مت ك شاشات م ونةتالفدٌثة  اتطدارإال إن اإل ,باالسود واالبٌضل جهاز البالك بٌري أوكانت شاشة وقد  

أدرى  أجهزةك لكما إن هنا ,اتٌف تتمٌز بسهولة الكتابة ع ٌهابالك بٌري ع ى لوفات مف أجهزةٌفتوي معمم 

 .تستددم لوفة مفاتٌف

 وٌمتاز هاا النمام بعدة ممٌزات وهً: 

ت د وٌة لعدد كبٌر من إتطاالفٌثما توفرت شبكة  اإللكترونًستقبال وإرسال البرٌد إقدرته ع ى  .1

 فول العالم. تطالشركات اإل

 و ٌرها. كوكلامر الطوتٌة مثل سٌري ووري ددمة اأٌأضافت بالك ب .2

وهً تمكنك من تسجٌل كل أفكارك فً   Black berry Rememberري ددمة التاكرٌأضافت بالك ب .3

 .ي مكانأمن ومكان وافد 

ً ــــترافإفل ـــــر بشكـــــات لتمهـــــالفٌدٌوه ور وـــــع الطـــــأضافت بالك ببري مٌزة دمج مقاح .4

 الوٌندوز(.ً ف قدٌماً   Movie maker )مثل

 . جبارٌةاإلباقات الشتراك شهري فً إبدون  وددمة تفوٌل اأموال  ٌدعم .5

هم اتإطدارفً  ندروٌداإلو IOSقامت بالك بٌري بدمج كل المواقع االجتماعٌة فً النمام مث ما فً  .6

 .التغرٌدات ومشاركة الطور والفٌدٌوهاتالفٌس بوك وإرسال تحبٌق فٌمكنك تفدٌث الفالة فً  ,ثفداأ

اكٌة تتوقع ما تكتبه من  ةمفاتٌف جدٌداللوفة ولغاء ع ً لإلأالى  لمات ٌكون بالسفب إلى أسفل والمكا .7

   .الك مات

ال غات فهً تمهر لك ما ٌناسب ال غة التً تكتب بها بدون  توضفأنها ب مفاتٌف بالك بٌريتمٌز لوفة ت .8

 .التً تدتارها ن إدبار الهاتم انك ستكتب بال غةتغٌٌر لوفة المفاتٌف ودو

وهً تمكنك من التنقل بٌن وضع العمل والوضع الشدطً مثل  Balanceأضافت بالك بٌري مٌزة  .9

  .داص بهالبرٌد ال التحبٌقات ل عمل و
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وهً مفٌدة هً مشاركة الشاشة,  مثل الفٌس بوك كما وفرت مٌزة رائعة و ٌةالفٌدٌو تتطاالمكانٌة اإلإ -10

 .ماكن مدت فة من العالمس الع مٌة فٌث ٌمكن مشاهدتها من أالدرو أوعند عقد الندوات 

لتقاح الطورة ثم تمكنك من إبعد أضافت مٌزة العودة فً الزمن والتً ت تقح أجزاء من الثانٌة قبل و -11

 .أجزائها فً أوالتفكم فٌها 

 :IOSنظام  -6

نه لٌس من وٌمتاز بأ I Phone, I POD, I PAD  بل فقحأشركة  أجهزةهو نمام متوفر ع ى  

قبوالً لدى وجد  م 2007ل مرة فً ووعندما طدر هاا النمام أ المجانٌة )المفتوفة المطدر( نممةاأ

الهواتم الاكٌة الموجودة فً  أنممة ٌر معقد كغٌره من  ستددام ونه كان سهل اإلإالمستددم العادي فٌث 

ٌبود ى لدى الشركة مثل اآلآلدرا اأجهزةتوفر ع ى عدد من  النمام تحور وفدث عدة نسخ و ,الك الوقت

 .(5-1الفم الشكل ) ,الى وقتنا هاا ما زال النمام ٌفقق نجافاً وقبوالً  ٌباد وواآل

 

  IOSنظام  شعار  5-1الشكل 

بل أح ق ع ٌه فً أهواتم من شركة هو نمام تشغٌل ل  OSX IPhone مإسعرم بالبداٌة بلقد 

بل وكغٌره من أشركة  أجهزةمشغل لمعمم  وهو فالٌاً  IOSالى  م 2009ثم أعٌد تسمٌته فً عام   OSاأطل

 ((GUT ـماٌسمى ب أوستددام واجهة المستددم الرسومٌة إب  IOSـالتشغٌل الفدٌثة ٌتمٌز نمام إل أنممة

GUT :-   النمام نفسه عن حرٌق ال مس وكالك تشغٌل  من دادل المددالتستددام إوهً عبارة عن

جهات  ,تً النمام بعدد من التحبٌقات المفم ة بشكل مسبق )المالفماتأٌ و ٌتم من دالل ال مس.والتحبٌقات 

جر )مت App Store ,الموسٌقى ,المفالطور, اأ ,اإللكترونًالبرٌد  ,ٌوتٌوب ,سفاري )متطفف( تطالاإل

 يالبورطة( بالنسبة أ ,الحقس ,الساعة ,الفاسبةوالموسٌقى واأفالم(, الدرائح )متجر I tunes ,التحبٌقات(

امج وافد ٌسمى نتً مع نسدة وتتم دمج برامج )الموسٌقى واأفالم( فً برأت جهاز فالدمسة برامج اأدٌرة ال

الهواتم  أنممةلى فً عدد التحبٌقات بٌن وٌفتل النمام المرتبة اأ ,باد يآوبود ي آ ون وـــٌفآي بود فً آ

 .بٌن برامج والعاب تحبٌق رسمً موجود ع ى المتجر تتنو  ما 700,000 ـالنقالة ب
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 ممٌزات كثٌرة وهً: IOSات الفدٌثة لنمام طدارولإل

 (.PCالجهاز دون الفاجة إلى جهاز فاسوب )و النمام إمكانٌة تفعٌل .1

 (.Reminders) تحبٌق رسمً ل تاكٌرات إضافة .2

 .تفسٌن حرٌقة عرض التنبٌهات .3

  .اأجهزةالمقدمة من الشركة وهً داطٌة مراس ة بٌن  Messageددمة التواطل عبر ددمة  إضافة .4

 لعاب الداص بنمام التشغٌل.تفسٌن الممهر الدارجً لمركز اأ .5

 .اأجهزةمن الشركة والتً تسمف بالمشاركة بٌن هاه  I Cloud بددمة   IOS  أجهزةدعم جمٌع  .6

  .دتطارات فً الكتابةإ إمكانٌة وضع إضافة .7

 .I PADلجهاز   Multitasking Gestures ة المهامدإٌماءات متعد داطٌة إضافة .8

 .موسٌقىالإلى تحبٌقٌن هما الفٌدٌوهات وI POD قسم تحبٌق  .9

 .اإللكترونًتفسٌن تحبٌقات البرٌد  .10

 .I PADلجهاز  Split Key Boardوفة المفاتٌف المتقدمة لداطٌة  إضافة .11

 .اأجهزةفماٌة ممتازة لجمٌع و دعم الشاشات الكبٌرة .12

 والددمات السفابٌة. Safariتطفف بشكل أفضل مع  .13

 

 :oMemنظام مٌمو  -7

بدأ العمل ع ى هاا  ,المفمول تم تحوٌره من قبل شركة نوكٌا جهزةهو نمام تشغٌل مفتوح المطدر أو  

وٌتم  ,( من نوكٌاة وتشغٌل الوسائحتستددم لتطفف الشبك أجهزةال وفٌة ) اأجهزةع ى  م2005النمام منا عام 

 (5ٌعمل نمام مٌمو )و (59مو )ٌمام م( إلى ن1بداٌة بنمام مٌمو ) م2005تحور النمام بشكل سنوي منا عام 

 . (088Nفالٌا ع ى جهاز نوكٌا )

 الجرزء المتع رق بالنمرام كمتطرفف لروفً ل هو والجزء اأ ن رئٌسٌٌن متداد ٌنٌل إلى جزئٌالتشغنقسم نمام وٌ

Internet Tablet المتع ق بالنمام كهاتم مفمول الثانً وهو الجزء الجزء و. 
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 وله ممٌزات كبٌرة وهً:

  .فً هاا المجال نآلابكل سالسة فٌث ٌعتبر اأفضل فتى  اإلنترنتف النمام اإلبداعٌة فً تطف ةقدر .1

ستددام أكثر من تحبٌق فً نفس الوقت بإوهً داطٌة تسمف لك Multi-task داطٌة تعدد المهام  .2

 .مرٌف و فٌما بٌنهم بشكل مبسح جداً  والتنقل

أطدقائك ع ى برامج  إتطالالمتقدمة والتً تسمف لك بمتابعة  تطالالنمام بقائمة جهات اإل تمٌزٌ .3

  .بهم بالحرٌقة التً تناسبك تطالوافدة والقدرة ع ى اإلمن دالل شاشة  هو ٌر Skypeالمفادثة مثل 

 .معٌنة إتطاللجهة  أودتطار لتحبٌق إوالتً تمكنك من وضع  دتطارات سحف المكتبإمٌزة  .4

لٌكون كل شًء معروض  مكتبالسحف  ٌتم عرضها ع ىفداث التً قمت بتسجٌ ها مسبقاً و ٌرها اأ .5

 .بكل سهولة المستددم مامأ

التً نتعامل معها عبر  اأساسٌة و تً تسهل ع ٌك الوطول أهم اأموروال Status ٌقونةأمٌزة  .6

 . ٌرها البحارٌة وو تطالاإل ,ضغحة وافدة كما تعرض ع ٌك فالة الشبكة

فٌث كل ما ع ٌك هو البفث عن التحبٌق    OVIمتجر اإلضافات من داللسهولة تنطٌب التحبٌقات و .7

 اإلنترنتوسٌقوم الجهاز ببقٌة العمل من تفمٌل التحبٌق من  تنطٌبهوالموافقة ع ى  الضغح ع ٌهو

 وسهولة. روتنطٌبه ع ى الجهاز بكل ٌس

 80 الـ زٌارة التحبٌقات واإلضافات بمدٌر التحبٌقات فٌث ٌوجد إلى هاه ال فمة ما ٌقارب سرعة .8

اإلدتبار  فً مرف تً إضافةتحبٌق و 375 الـ إلى ما ٌقارب ضافة. باإلنزلت رسمٌاً  إضافةتحبٌق و

 عتماد.واإل

وهاه داطٌة  Shift + P + Ctrl من دالل الضغح ع ى Print Screen إمكانٌة التقاح طور الشاشة .9

ثانٌة من الضغح  20ر بعد تسمف لك بالتقاح طو إضافةكما توجد  ,إضافةي أالنمام دون  فًموجودة 

 .ةٌقونع ى اأ

 :Badaنظام بادا  -8

 أجهزة إطداروتم بعد الك م  2010ه فً إطدارهو نمام تشغٌل ل هواتم الاكٌة من سامسونك تم و بادا 

 .Wave II  ومنهابهاا النمام 

سرنوات فهرو نمرام سامسرونك المغ رق الراي طردر ع رى عردة هواترم  10ن بادا لٌس بالنمام الجدٌرد برل عمرره إ

 ومنها:

بعده Wave  II طدر الهاتم ثم  م 2010اٌار وطدر فً  Wave I ل هاتم لنمام بادا هو أو .1

 .Wave Iن ٌطدر ل هاتم أمن بادا  قبل  1.2 إطداربفوالً السنة وكان ٌفمل 

 .Bada  1Wave IIIنمام  إطداروبعدها تم   .2
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 هم مٌزات هاا النمام فهً:أما بالنسبة أ

 .جاابالو الس س الشكلعحاها أمما Touch  WIZ3 تفتوي ع ى واجهة  .1

 النمام. التفكم فً .2

 القص والنسخ وال طق. .3

 تفكم بال مس المتعدد. .4

 ستجابة لمسٌة.إ .5

 .شاشات بداٌة متعددة .6

شكالها أبكل  المفمولة الهواتم ٌدعمطدر الفٌس بوك موقع الوٌب النقال الجدٌد الموفد والاي أوادٌراً 

الشركة موقعٌن نقالٌن مدت فٌن بفٌث ٌدعم افدهم الهواتم النقالة التً تستددم تقنٌة  نزلتأفجامها وقد أو

 .ىآلدرالدواص المدت فة ل هواتم ا ٌدعم آلدرال مس وا

 

 التشغٌل أنظمةتحدٌثات  8- 1

        

 إضافةتعمل ع ى كن لو المفمول ففسب سرعة الجهاز التشغٌل ال تؤثر ع ى أنممةإن التفدٌثات ع ى  

 ل فماٌة من مفمولي جهاز أوجود اأمان فً  فمن المهم جداً  الدطوطٌة ل مستددم و اأمان وزٌادة

دتراق وسرقة النمام الجدٌد ثم البدء فً اإل وهفوات فً ثغرات الاٌن ٌبفثون عنالمدترقون والمدربون 

المفمولة  جهزةالتشغٌ ٌة لأل نممةتفدٌثات ع ى اأ إضافة الباً ما تقوم الشركة المطنعة ب, وبٌانات الشدطٌةال

  الق الثغرات المكتشفة ومن هنا تأتً أهمٌة التفدٌثات.إل

مج التحورات والتفدٌثات والتغٌٌرات التً تفدث ل برا إن كثرة درى ل تفدٌث تتمثل فًوهنالك أهمٌة أ

التشغٌل لالك ت جى الشركات الى تواجد برامج تحبٌقٌة جدٌدة تتح ب بٌئة تشغٌ ٌة فدٌثة لنمام  التحبٌقٌة إضافة

  التفدٌثات لتالفً هاه المشك ة. إضافةالى 
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 عرم ما ٌاتً: :1س

        Firmware.البرنامج الثابرت . 4البرمجة.        إعادة . 3       نمام التشغٌل. .2        البرامجٌات. .1

5. IMEI.            6. المفسر. .8لة.             لغة اآل. 7ج المطدري.  البرنام 

 الترنٌدو..12    .التشغٌل الاكٌة أنممة .11البرامجٌات الجاهزة.     .10   البرامج التحبٌقٌة..9

 ؟هإطدارع ى  نتعرم ؟ وكٌم ٌمكن أنFirmwareما هً مكونات البرنامج الثابت : 2س

 ؟IMEIماهً مكونات : 3س

  الداطة بالهواتم المفمولة عددها مع الشرح؟ التشغٌلماهً نمم  : 4س

 .عددهاطنام ة أغات البرمجة الى عدٌمكن تطنٌم ل :5س

 ؟ندروٌداإلماهً ممٌزات نمام  :6س

 ماهً ممٌزات نمام السمبٌان؟ :7س

 ماهً عٌوب نمام السمبٌان؟ :8س

 .Windowsوضف دطائص نمام  :9س

 وماهً ممٌزاته؟ ,عرم معنى بالك بٌري :10س

 .بممٌزات معٌنة وضف الك  IOSتمٌز نمام :11س

  .ممٌزات نمام مٌمو وضف الك برزأ :12س

 ؟Softwareكٌان البرمجً الالمشاكل التً تفطل بسبب وجود د ل فً : ما هً 02س

 البرامجٌات الجاهزة؟ أنوا : ما هً 03س

 التشغٌل؟نمام همٌة( من القٌام بتفدٌث : ما هً الغاٌة )اأ04س

 

 سئلة الفصل االولأ
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  األهداف

التعرف على البرامج الالزمة لنقل البٌانات بٌن الحاسوب على  أن ٌكون الطالب قادرا    

تهٌئة عادة إلهاتف المحمول من خالل الحاسوب ووالهاتف الخلوي وإجراء عملٌة الفحص والصٌانة ل

ترقٌة الهاتف المحمول والتعرف على طرق حماٌة الهاتف المحمول وسرٌة بٌاناته  ووإعادة ضبط 

 ستعمال الشفرات.إص الكٌان المادي للهاتف الخلوي بوكٌفٌة فح

 -تمارٌن الفصل:

 التدرٌب على كٌفٌة ربط الهاتف الخلوي بالحاسوب وكٌفٌة التعامل مع الملفات : 1تمرٌن رقم

 (.Wi-Fiألصوات عن طرٌق الربط الالسلكً )والصور وا

 كضبط الهاتف الخلوي من نوع سامسونعادة تهٌئة وإالتدرٌب على  :2تمرٌن رقم. 

 التدرٌب على كٌفٌة فتح القفل للهاتف الخلوي من نوع : 3تمرٌن رقمI Phone. 

 لهاتف المحمول عن ل تهٌئة وإعادة برمجة )ضبط المصنع( التدرٌب على: 4تمرٌن رقم

 طرٌق الحاسوب. 

 التدرٌب على ترقٌة وتحدٌث جهاز الهاتف الخلوي نوع : 5تمرٌن رقمGalaxy. 

 سترجاعها عند الحاجة.إحتٌاطٌة وإنشاء نسخة إالتدرٌب على : 6تمرٌن رقم 

 ستجابة.التدرٌب على تجنب بطئ اإل: 7تمرٌن رقم 

 بعد. عنالخلوٌة والسٌطرة علٌها التدرٌب على كٌفٌة حماٌة األجهزة : 8تمرٌن رقم 

 التدرٌب على فحص أجهزة الهاتف بواسطة الشفرة.: 9تمرٌن رقم 

 ستخدام جهاز إو حذفها بشكل نهائً بأستعادة الملفات المحذوفة إكٌفٌة  :10تمرٌن رقم

 .الهاتف المحمول 
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 تمهٌد 2-1  

ي أتتكون من جزئٌن مهمٌن ال ٌستطٌع شكالها أأنواعها ون الهواتف الخلوٌة وكما درسنا سابقاً بكل إ

 اإللكترونً( وهو الجزء Hardwareل وهو الكٌان المادي )وحداهما الجزء األإهاتف خلوي العمل بدون 

الجزء المسؤول عن ( Softwareالكٌان البرمجً ) خر هولموس من الهاتف الخلوي والجزء اآلالكهربائً الم

 الواجهات الالزمة لعمل جهاز الهاتف الخلوي. امر ووتنظٌم عمل الكٌان المادي وٌحتوي على جمٌع األ

ا الجهاز الخلوي, مولتعلم صٌانة الجهاز الخلوي ٌجب التعرف على كٌفٌة فحص وصٌانة الجزئٌن المتكون منه

ن تحصل بالكٌان المادي الخاص بالهاتف أل على أهم المشاكل التً ٌمكن وألن تعرفنا فً الفصل اأوبعد 

ستكمال الموضوع بدراسة صٌانة الجزء إوطرق الصٌانة المناسبة لها, ٌجب الخلوي وكٌفٌة تشخٌص األعطال 

 الثانً وهو الكٌان البرمجً.

 -من البرامج وهً: أنواع ةمن ثالث للهاتف المحمول Software  وبشكل عام ٌتكون الكٌان البرمجً

مجموعة من البرامج والبٌانات التً تعمل بصورة منتظمة وهو  -: Operating Systemنظام التشغٌل .1

الهاتف الخلوي وكل ما مخزون فٌه من بٌانات بأمثل صورة واإلشراف علٌه والتحكم فٌه  دارةإل

وحسب رغبات المستخدم, وٌشكل نظام التشغٌل طبقة تربط الكٌان المادي بالبرامج التطبٌقٌة والبرامج 

 .الخدمٌة لغرض تنفٌذها لخدمة المستخدم

بمجموعة من  مج مصممة لتزوٌد المستخدمهً براو -:Application Programs البرامج التطبٌقٌة .2

 نجاز مهمة معٌنة كبرامج معالجة النصوص وقراءتها واأللعاب.إالقدرات لتساعده فً 

لة تنجز وظائف محددة كالتخزٌن هً برامج مستقو -:Utilities Programsالخدمٌة  البرامج .3

تنصٌبها مع النظام وحسب حاجة مكن ٌة إختٌارٌ وغالباً ما تكون هذه البرامج مثالً  حتٌاطًاإل

نه فً حالة حدوث مشكلة إمجً عن مشاكل الكٌان المادي حٌث وتختلف مشاكل الكٌان البر المستخدم.

غلب األحوال ولكن مشاكل الكٌان البرمجً قد أتوقف الجزء المتضرر عن العمل فً بالكٌان المادي ٌ

ة من بٌانات الهاتف إحتٌاطٌخذ نسخة أب توقف الجهاز بشكل كامل لذلك ٌجتودي المشكلة الصغٌرة ل

 الخلوي بشكل دائم لتجنب ضٌاعها.
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 وسائل ربط الهاتف الخلوي بالحاسوب لنقل البٌانات 2- 2

جداً خصوصاً فً حالة الرغبة  هً عملٌة ضرورٌة انات بٌن الهاتف الخلوي والحاسوبن عملٌة نقل البٌإ      

سترجاعها عند الحاجة إة ٌمكن إحتٌاطٌالرغبة فً عمل نسخة  أوخر آالهاتف الخلوي بهاتف خلوي  تبدالسإفً 

معالجة البٌانات الموجودة فً الهاتف الخلوي بجهاز الحاسوب, وتحتاج هذه العملٌة إلى وسٌط لربط  أو

الصور ومقاطع الرسائل و و اءسماكرة الهاتف المحمول مثل اإلالجهازٌن وذلك لقراءة البٌانات المخزونة فً ذ

ت من نتقال البٌانامثالً إل( USB) ـال قابلو اسوب بالهاتف الخلوي عن طرٌقبربط الحالفٌدٌو, وٌتم ذلك 

 لى جهاز الحاسوب.إتنقل من الهاتف الخلوي  أوالحاسوب الى الهاتف الخلوي 

 ك عدة طرق لربط الهاتف المحمول بالحاسوب لنقل البٌانات وهً:لوهنا 

ستخدام سلك التوصٌل المتصل بالهاتف الخلوي ومنه الى الحاسوب عن إب USB Cableالربط السلكً  .1

ختلف حسب نوع الجهاز المستخدم بٌن الحاسوب والهاتف الخلوي والذي ٌ USBالتوصٌل  قابلوطرٌق 

 صداره.إو

 .Bluetooth)الربط الالسلكً عن طرٌق البلوتوث ) .2

 .Wi-Fiالربط الالسلكً عن طرٌق  .3

ك عدة تطبٌقات لربط الهاتف المحمول بالحاسوب والتطبٌق عبارة عن برنامج ٌستخدم لتوافق العمل لوهنا

امر ونتقال البٌانات )صور, فٌدٌو, رسائل... الخ( واألوالحاسوب ولتوفٌر بٌئة مناسبة إل بٌن الجهاز الخلوي

وهو البرنامج  Samsung linkوالتعلٌمات بٌن الجهاز الخلوي والحاسوب, وهنا سنتعرف على التطبٌق 

 إسمهو  Samsung Link( 1-2الحظ الشكل ) ,( بالحاسوبSamsungالمستخدم لربط الهاتف المحمول )

نترنت, كما شبكة اإل( عبر Samsung) لبٌانات المحفوظة فً مختلف أجهزةنتقال اإ تطبٌق ٌستعمل لمشاركة و

 ي ملف بٌن أجهزة الهاتف وجهاز الحاسوب المرتبطة بنفس الحساب.أٌمكن أن ٌقوم بمشاركة  و

 

 

 

 

 

 Samsung linkواجهة برنامج   1-2الشكل 
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الربط السلكً  ستخدامإ( بالحاسوب بSamsungللتعرف على كٌفٌة ربط الهاتف المحمول من نوع )

ن أٌجب  Samsung linkلكً نستخدم التطبٌق  Samsungنحتاج الى عمل حساب فً الموقع الرسمً 

 وهو: Samsungنستخدم رابط الموقع الرسمً لشركة 

http://link.samsung.com/main/install.do 

( الحظ الشكل Facebookستخدام حساب )إب أو اإللكترونًما بالنسبة إلنشاء الحساب أما عن طرٌق البرٌد أ

(2–2:) 

 

 

 

 

 

 

 نشاء الحسابإواجهة  2–2الشكل 

كمال إجراءات التسجٌل إوكلمة المرور وبعد  اإللكترونًوالبرٌد  سمالمعلومات المطلوبة مثل اإل إدخالثم نقوم ب

 -(:3–2) الحظ الشكل( (sign in ستخدام زرإب Samsung linkٌتم الدخول إلى 

 

 

 

 

 

 

 (Samsung linkواجهة الدخول لحساب ) 3–2الشكل 

http://link.samsung.com/main/install.do
http://link.samsung.com/main/install.do
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 عن طرٌق  والدخول الى بٌانات الهاتف الخلوي USB التوصٌل وبلقانربط الجهاز الخلوي بالحاسوب ب ثم

Samsung Link (.4-2الشكل ) والهاتف الخلوي الحظبٌن الحاسوب من خالله ٌمكن نقل البٌانات  و 

 

 

 

 

 

 

 

 واجهة الربط بٌن الحاسوب والهاتف الخلوي 4 –2الشكل 

بط الهاتف المحمول بالحاسوب وفً حالة التعامل مع الملفات والصور واألصوات عن طرٌق البلوتوث ور

معاً )الحاسوب والهاتف الخلوي(  ستقبال( فً جهازي اإلرسال واإلONن ٌكون زر البلوتوث مفتوح )أٌجب 

 -(:5-2الحظ الشكل )

 

 

 

 

 

 

 فتح زر البلوتوث  5-2الشكل       

( ونضغط إرسال, Bluetooth) نختراإلرسال  الزر األٌمن فتظهر قائمة خٌارات ر الملف المرسل ونضغطنخت

 -(:6–2الحظ الشكل )
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 إرسال الملفات عبر البلوتوث 6–2الشكل 

بطاقة الذاكرة  أو USB ـال قابلونك ال تحتاج الى إ: الممٌز فً هذه الطرٌقة Wi-Fiالربط الالسلكً عن طرٌق 

ل ولكن سنحتاج الى تثبٌت تطبٌقٌن األ Wi-Fi ـي مكان متوفر فٌه الأستخدام هذه الطرٌقة للربط فً إوٌمكن 

( نثبته على الحاسوب  الحظ FileZilla( والثانً تطبٌق ٌسمى )swiFTPعلى جهاز الهاتف الخلوي وٌسمى )

 -(:7–2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 على الهاتف الخلوي swiFTPعلى الحاسوب وبرنامج   FileZilIaبرنامج  7–2 الشكل
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1 

 

ت لتنفٌذ ترننمربوط بشبكة اإلوجهز الحاسوب والهاتف الخلوي وكالهما  ,رتد بدلة العمل المناسبةإ

 التمرٌن.

تثبٌت ل play  Googleالدخول على متجر 2

swiFTP  .بالضغط على كلمة تحمٌل 

 

 

المستخدم  إسمالمعلومات المطلوبة مثل  إدخال 3

رقم المنفذ ختٌار كلمة مرور مناسبة, الحظ إو

ر على قبول الربط مع ٌشقم بالتأو (1212)

 ت.نترناإل

 

 

 

 

 

على معرفة كٌفٌة ربط الهاتف المحمول بالحاسوب  أن ٌكون الطالب قادراً  :: األهداف التعلٌمٌةأول  

 .Wi-Fiوكٌفٌة التعامل مع الملفات والصور واألصوات عن طرٌق الربط الالسلكً 

, شبكة Galaxy S2، هاتف خلوي نوع حاسوب : التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد، عدد, أجهزة(:ثانٌا  

 . Filezillaبرنامجنترنت, قرص تثبٌت إ

 ، الرسومات.النقاط الحاكمة، معٌار األداءخطوات العمل,  :ثالثا  

 ساعتان :المخصص الزمن                                   الخلوي الهاتف صٌانة مختبر /التنفٌذ مكان
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بدأ عندما إر تخإثالث خٌارات ك ستظهر ل 4

من تثبٌت  تنتهٌإكون قد تتكتمل هذه الخطوة 

 التطبٌق فً جهاز المحمول.

 

 

تثبٌت تطبٌق فً حتاج الى تالخطوة الثانٌة  5

 .alilZFileالحاسوب وهو برنامج 

 

للنظام التشغٌلً للحاسبة النسخة المالئمة   خترإ 6

  Linux ,Windows Macعمل علٌها )تالتً 

OS X.) 

 

نتهاء التحمٌل تظهر واجهة لتحدٌد مكان إعند  7

تثبٌت  أوٌبدمكان الحفظ  خترإحفظ التطبٌق 

 .البرنامج
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منها  ختر, إتظهر واجهة البرنامج اإلنتهاءبعد  8

 .واجهة المحادثةفتح 

 

9 

 

 نوع الجهاز قم بإضافةتظهر واجهة البرنامج 

ربطه  تحتاج ت)الهاتف الخلوي, لوح( الذي س

( التً تظهر فً المستطٌل IPالى معلومات )

 ة ــــــــــً خانـــــــــ( ف3وة ــــــر )خطـــــحماأل

 Host  ـ( ٌكتب فً الWi-Fi URL) ـال

المستخدم, كلمة  إسم) دخالومعلومات اإل

  ربط. إضغط ثم (رالمرو

11 

 

تصبح ون تظهر ملفات المحمول ألى إنتظر إ

الٌسار واجهة الحاسوب منقسمة الى جزئٌن 

تظهر ملفات الحاسوب والٌمٌن ملفات الهاتف 

 الخلوي.

 

( والذي ٌتضمن storageعلى ملف ) إضغط 11

( والخاص بالمساحة الخزنٌة SDcardملف )

( الخاص ببطاقة extSDcardللهاتف  وفاٌل )

 الذاكرة الخارجً.

ف ـــــالمل خترإولنقل ملف من الحاسوب 

م بالسحب , صورة, نص, صوت( وقدٌوٌ)ف

 الى ملفات الهاتف الخلوي. دراجهإو
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اتف الخلوي كذلك ٌمكن حذف الملفات من اله 12

 ختٌار الملف ومن ثم ضغط حذف.إب

 

 

 

 

  

 

 الخلوي الهاتف ضبط 2-3 

نتباه رمز الدخول للجهاز, وٌجب اإل أوضبط المصنع فً حالة نسٌان النمط ربما نحتاج إلعادة الجهاز الى       

ء ضبط المصنع لذلك ٌجب عمل نسخة جراإالرسائل عند اء وسمنه سٌتم فقدان جمٌع البٌانات مثل اإلإالى 

نرٌد حذف  ونستخدم ضبط المصنع عندما نرغب ببٌع الجهاز و ,الة الحاجة لهذه البٌانات أحٌاناً ة فً حإحتٌاطٌ

ب نوع الهاتف الخلوي طرق إلعادة ضبط جهاز الهاتف الخلوي )تهٌئة( حسك عدة لبٌاناتنا الشخصٌة, وهنا

عادة إندروٌد وٌمكن عمل إلستخداماتها, وسنتعامل مع الجهاز نوع السامسونج  بالنظام التشغٌلً اإولكل طرٌقة 

رة نقوم ستخدام شفإعادة ضبط المصنع بإستعمال الطرٌقة التقلٌدٌة ولعمل إب أوستخدام الشفرة إضبط المصنع ب

 (.8-2( كما فً الشكل )#3855*2767*الشفرة ) بكتابة

 

 

 

 

 

 

 

 الضبط بالشفرة  8-2 الشكل
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للرجوع, بعدها ٌقوم الجهاز بعمل ن بعد الضغط على زر )#( تكون هذه الخطوة غٌر قابلة إٌجب مالحظة 

 (.9-2الحظ الشكل )( مرتٌن, Restartالى عمل ) ( وقد ٌحتاج الهاتف أحٌاناً Restartعادة تشغٌل )إ

 

 

 

 

 

 

 ضبط الجهاز بشكل ٌدوي 9-2 الشكل                                          

 

 خفٌة مثل الفٌدٌو والصور والبرٌدفً الذاكرة التوجد وهذه الطرٌقة تفٌد فً مسح جمٌع الملفات التً 

 .اإللكترونً

 

 

 

 

 

 

على أعادة تهٌئة وضبط ذاكرة الهاتف المحمول من  أن ٌكون الطالب قادرا : األهداف التعلٌمٌة:أول  

 .Galaxy S2نوع 

 .Galaxy S2هاتف خلوي نوع  (:أجهزة، عدد, مواد: التسهٌالت التعلٌمٌة )ثانٌا  

 .، الرسوماتالنقاط الحاكمة، معٌار األداءخطوات العمل,  ثالثا :

 ساعتان الزمن المخصص:                                  صٌانة الهاتف الخلويمختبر   مكان التنفٌذ/



 
41 

 الهاتف المحمول لتنفٌذ التمرٌن. رتد بدلة العمل المناسبة وجهزإ 1

عندما ٌكون الجهاز مقفل للدخول الى وضع  2

 -(:Recoveryأعادة الضبط )

1. إضغط ثالث أزرار معاً   زر التشغـــــــٌل 

 والزر الرئٌسً  و زر رفع الصوت.

قم بعد رفع الٌد ٌظهر شعار الجهاز ثم . 2

 .Recoveryـوضع ال بالدخول على

 

منها الخٌار  خترإتظهر مجموعة خٌارات  3

 (.ipe data factory resetWوهو )الثالث 

 

من  خترإ( وPowerعلى زر التشغٌل ) إضغط 4

ا ( بعدهelete all dataDالحذف )القائمة تأكٌد 

 التشغٌل مرة أخرى. رعلى ز إضغط

 
 
 
 

 

لفترة قصٌرة عندها ٌبدأ الجهاز ٌعمل فورمات  5

 دقٌقة واحدة. تقرٌباً 
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6 

 

 ortionPash Cipe Wوهو كرر نفس العملٌة السابقة بالنسبة الى الخٌار األخٌر  اإلنتهاءوعند 

 زر التشغٌل.  إضغطو

ٌكون الجهاز رجع الى ضبط  اإلنتهاءعند  7

قم الى أعادة تشغٌل الجهاز فوٌحتاج  المصنع

 إضغط( وowNystem Seboot R)بإختٌار 

ٌعود الجهاز وكأنه  زر التشغٌل إلعادة التشغٌل

إلى وضعه األصلً )ضبط الشركة  جدٌد

 .المصنعة(

 

  

 حماٌة الهاتف الخلوي 4- 2

حماٌة الجهاز من السرقة نضع  أولوي ونرغب فً حماٌة هذه الملفات عندما نضع ملفاتنا فً الهاتف الخ

حد هذه الملفات المخزونة المحمٌة ٌتوجب أما نطلب شفرة الحماٌة )رمز الدخول( عند بداٌة تشغٌل الجهاز وعند

نشتري جهاز  أون ننسى شفرة الحماٌة أحٌاناً أول للوصول الى هذا الملف, وٌحصل علٌنا أن ندخل رمز الدخ

( فإذا فشلت S5, S6صدار )إالتً تتضمن البصمة فً  I Phoneجهزة أالحال فً  لكمستخدم وهو محمً وكذ

ك عدة ل(, وهنا11-2الت متتالٌة ٌغلق الجهاز, الحظ الشكل )أوهذه األجهزة فً التعرف على البصمة لثالث مح

الى توضٌح الفرق بٌن الترقٌة نحتاج لمعرفة هذه الطرق  حسب نوع الجهاز المغلق و طرق لفك شفرة الحماٌة

( بتحمٌل ملف iTunes, فالترقٌة هً عملٌة تحدٌث الجهاز تلقائٌاً بدون تدخل المستخدم حٌث ٌقوم )ستعادةاإل و

ٌفترض ذلك لكن ات )ــــبٌان ةٌأدان ـــــدٌث الجهاز وال ٌنتج عنها فق( وتحAppleالتحدٌث من موقع شركة )

تنزٌل  فهً ستعادةما اإلأة(, ٌرضكل عا لضمان عدم حدوث مشاة كما سبق وذكرنإحتٌاطٌالبد من أخذ نسخة 

 السابق.ٌمكنك العودة إلى اإلصدار شترٌت الهاتف من جدٌد لكن الك إنسخة جدٌدة تماماً وكأن

 

 

 

 

 

 جهاز الهاتفحالة الغلق فً   11–2 الشكل        
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وٌوفر ( ٌستخدم لربط الهاتف الخلوي بالحاسوب iPhoneي فون )جهزة اآل( ألiTunes)أن تثبٌت برنامج 

  البٌانات وٌمكن تثبٌته من الرابط التالً: إستعادةة وإحتٌاطٌمكانٌة الترقٌة وعمل نسخة إ( iTunesتطبٌق )

 appldnld.apple.com/iT...TunesSetup.exe-https://secureبت  32

 http://appldnld.apple.com/iTunes11/0...nes64Setup.exeبت  64

 تهٌئة وإعادة برمجة الهاتف الخلوي عن طرٌق الحاسوب 2-5 

 ستجابةإبطئ  أوتنفٌذ التعلٌمات  ئادة ضبط لحل مشاكل معٌنة مثل بطعإٌحتاج الهاتف الخلوي الى         

لى من الجهاز نفسه وبدون وبطرٌقتٌن: الطرٌقة األ( الجهاز  (Formatةالجهاز وٌمكن تهٌئة وإعادة برمج

نتباه الى كلتا الطرٌقتٌن نحتاج الى اإل من خالل تطبٌق ٌثبت على الحاسوب وفً أوبرامج  أوستخدام تطبٌقات إ

 ما ٌلً: 

 .حٌاناً أن ذلك ٌؤدي الى تلفه ستعماله ألإ أوإطفائه  أوعدم تشغٌل الهاتف الخلوي  .1

 ( للهاتف لحفظ جمٌع محتوٌاته قبل عملٌة التهٌئة.Backupة )إحتٌاطٌنعمل نسخة  .2

 .ن بطارٌة الجهاز مشحونة بالكاملإنتأكد  .3

ى زر التشغٌل والزر لى وتسمى بطرٌقة التهٌئة الٌدوٌة وتتم بالضغط بنفس الوقت علووبالنسبة للطرٌقة األ

تشغٌله تحتاج هذه الخطوة الى ٌعاد  ن ٌنطفئ الجهاز وأى إل( ونستمر بالضغط 11–2الشكل ) الرئٌسً الحظ

 ( ثانٌة.16-61)

 

 

 

 

 

 التهٌئة الٌدوٌة 11–2 الشكل

 (.12–2ن ٌظهر شعار الشركة المنتجة ثم ٌقوم الجهاز بإعادة التشغٌل الحظ الشكل )ألى إننتظر 

 

 

http://appldnld.apple.com/iTunes11/0...nes64Setup.exe
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 عادة التشغٌلإ 12-2 الشكل

 

 

 

 

 .ز الهاتف الخلوي لتنفٌذ التمرٌنرتد بدلة العمل المناسبة وجهإ 1

ربطه مع الحاسوب إغالق الهاتف وإقم ب 2

 إضغط والخاص  USB ـال قابلوستخدام إب

لمدة خمس  Homeزر الواجهة الرئٌسٌة 

 فً الهاتف. قابلودخل الإثوان ثم 

 

 

 

 

 

 

كٌفٌة تهٌئة وإعادة برمجة الهاتف على معرفة أن ٌكون الطالب قادرا  : األهداف التعلٌمٌة:أول  

 الخلوي عن طرٌق الحاسوب.

 .I Phone5حاسوب, هاتف خلوي نوع  (:أجهزةثانٌا : التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد، عدد, 

 .، الرسوماتالنقاط الحاكمة، معٌار األداءخطوات العمل,  :ثالثا  

 ساعتانالزمن المخصص:                                صٌانة الهاتف الخلويمختبر   مكان التنفٌذ/
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3 

 

 

مع زر   Powerعلى زر التشغٌل إضغط

نتظر لمدة إثم   Homeلقائمة الرئٌسةا

 عشر ثوانً.

 

ستمر بالضغط على إترك زر التشغٌل وإ 4

زر القائمة الرئٌسٌة فتظهر لك رسالة من 

 ةعملٌ جراءإجل ألiTunes برنامج 

ٌفون لجهاز اآل Recovery إستعادة

  على: إضغطكمال الخطوات وإل

I phone Restore 

 : خترإوبعدها 

eand updat Restore 

 

 

 

ثم Next ختر منها القادم إتظهر نافذة  5

موافق على بدء عملٌة  إضغط

(Recoveryوٌجب اإل ) ن فصلإنتباه الى 

ت فً هذه الخطوة ٌسبب توقف نترناإل

 العمل.
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   Galaxyنوع  خلويترقٌة وتحدٌث جهاز الهاتف ال 6- 2

خر بإصدار نسخ تحدٌثات الى واتف الخلوٌة تقوم بٌن الحٌن واآلن الشركات المنتجة ألنظمة تشغٌل الهإ

 أوتقنٌات حدٌثة  ستعمالإ أوب عدٌدة منها إضافة خصائص جدٌدة األنظمة التشغٌلٌة الخاصة بها, وذلك ألسبا

كفوء من ذاكرة الوصول  ستعمال مصادر الجهاز بشكلإعدم  أوقة تدارك بعض األخطاء فً النسخة الساب

النسخ  ضافتها فًإالخدمٌة والتً توجب  أومتطلبات بعض البرامج التطبٌقٌة  تطور أوالمعالج  أوالعشوائً 

الثغرات األمنٌة التً قد تظهر بالنسخة السابقة لك سد بعض خرى, وكذأمصادر  أوالمحدثة من نظام التشغٌل 

 أوالتوافقٌة بٌن المكونات المادٌة نتٌجة العمل الفعلً علٌها من قبل زبائن الشركة وغٌرها من األمور 

نه على الرغم من وجود عملٌات فحص كثٌرة ودقٌقة ومتنوعة ولكن عند دخول نظام إالبرامجٌات, حٌث 

ختبار إمؤشرة فً مرحلة الغٌر الخلوٌة تظهر بعض المشاكل جهزة األاد كبٌرة من التشغٌل للعمل الفعلً وإلعد

نتاج نسخ جدٌدة من نظام إن تقوم بأخر الى تحتاج هذه الشركات بٌن الحٌن واآلالمنتج فً المختبر, لهذا 

وتحدٌث األجهزة ضافة مٌزات ومعالجة ثغرات إ أوتً تعمل على النسخة السابقة لها التشغٌل وترقٌة األجهزة ال

 ك طرٌقتانلهنا كجهزة سامسونألجدٌدة المحدثة, ولتحدٌث وترقٌة التً تعمل على النسخة السابقة للنسخة ا

 -هما:

نحتاج  بل نحتاج الى الحاسبة ستعمال هذه الطرٌقة الإوب :Wi-Fiعن طرٌق شبكة االنترنت الواي فاي  .1

نه ٌستهلك الكثٌر من شحن البطارٌة عالٌة ألترنت ونسبة نكون جهاز الهاتف الخلوي متصل باإلن ٌأ

 تجزئتها. أوبٌت وال ٌمكن قطع عملٌة التثبٌت ثناء التثأطارٌة طاقة الب

رنامج المنتج من لى تثبٌت هذا البإ: نحتاج Samsung Kiesستعمال برنامج إعن طرٌق الكومبٌوتر ب .2

تشغٌل بواسطة هذا تتٌح تحدٌث نظام ال كن شركة سامسونأ لى الحاسبة, علماً ع كقبل شركة سامسون

  نترنت.واسطة اإلاحته بإتالبرنامج قبل 

 

سترجاع نتهاء عملٌة التحمٌل واإلإبعد  6

نتهاء إختر منها إشكل نهائً تظهر واجهة ب

finish ادة تشغٌل نفسه إعالجهاز ب أفٌبد

Restart .وٌظهر شعار الشركة 

 

 

7 

 

 .األصلً ونظف المكانا الى مكانها عدهأرتب األدوات و
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 -ما بالنسبة لمتطلبات النظام فهً:أ

 Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 نظام التشغٌل

CPU Intel Core 2 DUO 2.0   علىأ أو 

RAM 512 Mega Byte الحد االدنى 

 مٌكا باٌت Mega Byte  511قلعلى األ الخالٌةمساحة القرص 

 كثرأ أو bit 16 1124×768 دقة الشاشة

 علىأ أو net framework 3.5 sp1  البرامج المطلوبة

هذا  نتاجإكن ترقٌتها بسبب توقف الشركة عن بد من اإلشارة الى وجود بعض الهواتف الخلوٌة التً ال ٌموال

ادٌة ي قدم المنتج بحٌث ال تتالئم التحدٌثات الجدٌدة لنظام التشغٌل مع المكونات المأالنوع من الهواتف الخلوٌة )

 ن الهاتف الخلوي هو نسخة تقلٌدٌة ولٌست نسخة أصلٌة منتجة من نفس الشركة.أبسبب  أوللهاتف الخلوي( 

 Samsung Kiesتثبٌت برنامج  2-6-1 

 

 قوم بالخطوات التالٌة:تجهاز على الحاسبة قبل بدء ترقٌة ال Samsung kiesلتثبٌت برنامج 

والذي هو ضمن موقع ضع فً جزء العنوان رابط البرنامج ي متصفح موجود على الحاسبة وأم بفتح ق .1

 -والرابط هو:ك شركة سامسون

www.samsung.com/eg/support/usefulsoftware/KIES/ 

توجد هناك نسخة من البرنامج للحاسبات التً تعمل على نظام التشغٌل وندوز ونسخة للحاسبات التً  مالحظة:

 -(:13-2تعمل على نظام تشغٌل ماك كما فً الشكل )

 

 Samsung kies صفحة تحمٌل برنامج  13-2 الشكل

http://www.samsung.com/eg/support/usefulsoftware/KIES/
http://www.samsung.com/eg/support/usefulsoftware/KIES/
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 كعلى الملف بعد تحمٌله ستظهر لضغط وقم بال بدأ بعملٌة التثبٌتإد تحمٌل النسخة المناسبة لجهازك بع .2

 -(:14-2الواجهة  فً الشكل )

 

 لى لعملٌة التثبٌتوالواجهة األ 14-2 الشكل

البرنامج والتأكد من المكان المراد تثبٌت البرنامج به والضغط على  ستخدامإتفاقٌة إبعد الموافقة على  .3

 -(:15-2الواجهة فً الشكل ) كسوف تظهر ل NEXTالتالً 

 

 تفاقٌةالموافقة على اإل  15-2 الشكل                                         

 -(:16-2الوجهة فً الشكل ) كمن تثبٌت البرنامج سوف تظهر ل اإلنتهاءوعند  .4

 

 

 

 

 

 

 واجهة نهاٌة التثبٌت  16-2 الشكل
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 .(17-2فً الشكل )كما الواجهة لك هر تشغٌل البرنامج سوف تظ وFinish  اإلنتهاءعند الضغط على  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 واجهة بدء عمل البرنامج 17-2 الشكل

ثم الى  Preferencesومن ثم الى   Toolsالى إذهبلى اللغة العربٌة إنامج ولتغٌٌر لغة البر .6

language  بإغالق البرنامج ثم أعادة تشغٌله لٌظهر بالواجهة العربٌة كما  قماللغة العربٌة ثم  خترإو

 -(:18-2فً الشكل )

 

 لتغٌر الواجهة الى اللغة العربٌة 18-2 الشكل

الواجهة التالٌة التً تحتوي  كلٌكتشفه البرنامج وتظهر ل قابلوم بتوصٌل الهاتف الى الحاسبة بواسطة الق .7

معلومات  خر تحدٌث لنسخة النظام إضافة الىآز ومواصفات نسخة برنامج النظام والجها إسمعلى 

 -(:19-2أخرى كما فً الشكل )
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 معلومات عن الجهاز المرتبط بالبرنامج 19-2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

ستعمال بإ Galaxyنوع  خلويالهاتف الترقٌة نظام على أن ٌكون الطالب قادرا  ة:: األهداف التعلٌمٌأول  

 الحاسوب.

توصٌل  قابلو، مرتبط باالنترنت، حاسبة خلويهاتف  (:أجهزة، عدد, مواد: التسهٌالت التعلٌمٌة )ثانٌا  

 .وببالحاسالخلوي الهاتف 

 .، الرسوماتالنقاط الحاكمة، معٌار األداءخطوات العمل,  :ثالثا  

 ساعتانالزمن المخصص:                                         الخلويصٌانة الهاتف مختبر  /مكان التنفٌذ
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 المناسبة لجسمك.رتد بدلة العمل إ 1

2 

 

 

 

 

على الحاسبة  kiesقم بتثبٌت برنامج 

وربط  هثم قم بتشغٌل كما وضحنا سابقاً 

الجهاز الخلوي مع الحاسوب سوف 

 معلومات عن الجهاز وتظهر لك 

البرنامج الثابت فً الجهاز دار صإ

لبرنامج الثابت صدار لبرنامج اإحدث أو

ترقٌة  إضغطالمناسب لجهازك, 

 .البرنامج الثابت

 

3 

 

فً واجهة ترقٌة البرنامج الثابت ٌجب 

شارة صح إوضع بعد قراءة المعلومات 

ى قراءة المعلومات ثم فً داللة عل

ضع إشارتٌن على الموافقة على األسفل 

المعلومات المطلوبة والمعلومات توفٌر 

الترقٌة , قم بالضغط على زر اإلضافٌة

 .للمباشرة بهذه العملٌة
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4 

 

 

سوف تظهر لك واجهة تشٌر الى بدء 

تنزٌل ملفات مكونات ترقٌة البرنامج 

ال والثابت وتقدمها فً هذه الخطوة 

بٌن الكومبٌوتر  قابلوفصل ال ٌجوز

طفاء الكومبٌوتر إ أووالجهاز الخلوي 

نهاء العملٌة بشكل نظامً إولكن ٌمكن 

 بالضغط على زر إلغاء.

 

5 

 

كتمال تنزٌل الملفات المطلوبة إ عند

ونقلها الى الهاتف الخلوي سوف ٌقوم 

البرنامج بتثبٌت هذه الملفات على 

 الجهاز الخلوي.

 

6 

 

 

ٌت المكونات على كتمال عملٌة تثبإعند 

 كواجهة تخبر كالجهاز ستظهر ل

 .بانتهاء العملٌة بنجاح
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ل الجهاز وإعادة وفص اإلنتهاءبعد  7

سخة البرنامج ن كظهر لتربطه سوف 

خر نسخة تحدٌث آٌة الى أوالثابت مس

 نجاح عملٌة الترقٌة.شارة الى إموجودة 

 

 

 

 رتب األدوات واعدها الى مكانها األصلً ونظف المكان. 8

ٌاطٌة من بٌانات الهاتف الخلوي و حتعمل نسخة إعلى  أن ٌكون الطالب قادراً  التعلٌمٌة:أول : األهداف 

 سترجاعها عند الحاجة.إ

بل ا، كحاسوب ،Galaxy S2خلوي نوع هاتف  (:أجهزةعدد,  مواد،: التسهٌالت التعلٌمٌة )ثانٌا  

 .توصٌل الهاتف بالحاسبة

 .األداء ، الرسوماتخطوات العمل, النقاط الحاكمة ، معٌار  :ثالثا  

 ساعتان الزمن المخصص:                                       صٌانة الهاتف الخلويمختبر  مكان التنفٌذ/
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 لجسمك. المناسبةرتد بدلة العمل إ 1

على  kiesثبٌت برنامج تقم ب 2

ثم قم  الحاسبة كما وضحنا سابقاً 

بتشغٌله وربط الجهاز الخلوي 

سوف تظهر لك معلومات عامة 

 عن الجهاز.

 

 أدواتقم بالذهاب الى تبوٌب  3

خٌار   خترإمن القائمة العلوٌة ثم 

م بتحدٌد المجلد قو تفضٌالت

بخزن بٌانات النسخ قوم تالذي س

على  إضغط ثمعلٌه  حتٌاطًاإل

 موافق.
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النسخ قم بالذهاب الى تبوٌب  4

سوف تظهر لك  حتٌاطًاإل

قائمة بكل محتوٌات وبٌانات 

الجهاز ومنه من وتطبٌقات 

ة إحتٌاطٌالممكن عمل نسخة 

محمول بشكل كامل للهاتف ال

صح على  وذلك بوضع عالمة

 .ختٌار جمٌع العناصرإ

 

 إحتٌاطًمن الممكن عمل نسخ  5

مخصص وذلك بتأشٌر البرامج 

 المراد عمل نسخ لها وأٌضاً 

التطبٌقات ٌمكن تخصٌص 

تحدٌد فردي ختٌار إوذلك ب

وتأشٌر بعض التطبٌقات 

 المطلوبة.

 

نسخ قم بالضغط على زر  6

سوف تظهر لك قائمة  إحتٌاطً

بالبرامج التً ٌتم نسخها  ركتخب

 تقدم العمل. و كذلك
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 التعامل مع بطئ استجابة األجهزة الخلوٌة 2-7 

الجهاز منها سرعة  ن عمل األجهزة الخلوٌة وسرعة استجابتها ٌعتمد على نقاط عدٌدة فً مواصفاتإ        

  حجم ذاكرة الوصول العشوائً وعدد البرامج المثبتة على الجهاز والتً تعمل بشكل تلقائً فً الخلفٌة  المعالج و

(Background process) تضٌف خدمات تعمل بشكل تلقائً وغٌرها من األمور األخرى التً تستعمل  أو

حتى بعلمه ناهٌك عن وجود أجهزة خلوٌة رخٌصة ذات مواصفات واطئة  أوموارد الهاتف بدون علم صاحبه 

من وحدة المعالج المركزٌة وحجم الذاكرة العشوائٌة إضافة الى وجود البرامج الخبٌثة والفاٌروسات التً تأخذ 

 الكثٌر من مصادر الجهاز.

نتهاء عملٌة النسخ إند وع 7

سوف تظهر لك  حتٌاطًاإل

بانتهاء العملٌة  كواجهة تخبر

 موافقعلى  إضغطونجاحها 

 نهاء العملٌة.إل

 

للبٌانات عند  إستعادةولعمل  8

الى تبوٌب  إذهبالحاجة 

 كومنه تظهر لالبٌانات  إستعادة

قائمة بالبٌانات الممكن عمل 

وتؤشر البٌانات لها  إستعادة

ثم  لها إستعادةالمراد عمل 

ومن الممكن  إستعادةزر  إضغط

تحدٌد المجلد المراد عمل 

منه وذلك بالذهاب الى  إستعادة

 .تحدٌد مجلد
 

 رتب األدوات واعدها الى مكانها األصلً ونظف المكان. 9
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لألسباب السابقة, وتزداد هذه  ستجابة وتعلٌق الجهاز عن العمل لفترة معٌنة نتٌجةتظهر مشكلة بطئ اإل ذلكل

ستجابة جموعة من الطرق للتخلص من بطئ اإللذلك وجدت م ا كان الجهاز ذات مواصفات واطئة.الحالة كلم

 :لألجهزة الخلوٌة, وبشكل عام تقسم هذه الطرق الى نوعٌن

 -طرق ٌجب أتباعها عند حدوث المشكلة: .1

 :وهناك طرق كثٌرة تندرج تحت هذا البند منها

ستمرار الضغط على إالزالت فً الذاكرة العشوائٌة وذلك ب منها ولكن اإلنتهاءتم  حذف البرامج الفعالة التً -أ

حٌث ستظهر لنا قائمة بالبرامج الفعالة والموجودة فً الذاكرة العشوائٌة والتً من المحتمل   (Home)زر البدء

 أوها جمٌعها مرة واحدة ن نقوم بحذفأمن الممكن  و خر تشغٌل لهذه البرامجآنا لفترة طوٌلة لن نستعملها بعد إن

خراجها إإلغاء التثبٌت ولكن  الحذف لٌس معناه اإلزالة من الهاتف وو التً ال نحتاجهاالبرامج نقوم فقط بحذف 

ن كل برنامج قٌد التشغٌل موجود فً هذه القائمة ٌأخذ مساحة من الذاكرة العشوائٌة أ علماً  من الذاكرة العشوائٌة

 كذلك وقت من المعالج وحسب نوع البرنامج. و

ثم   (Home)أبدإستمرار الضغط على زر بإو ذلك حذف الملفات المؤقتة التً تنتج عن عمل البرامج  -ب

نه ٌجب إ ثم الضغط على حذف الذاكرة, علماً  (RAM)الذهاب الى مدٌر المهام ومنه تبوٌب الذاكرة العشوائٌة 

حذفها كما فً )منها  اإلنتهاءالتً تم المؤقتة بعد عملٌة حذف البرامج الفعالة ون تكون عملٌة حذف الملفات أ

 سوف تعود الملفات المؤقتة لشغل الذاكرة مرة أخرى. ( وعند تشغٌل البرامج الفعالة مرة أخرىالفرع السابق أ

بطاقة الذاكرة الخارجٌة كملفات الصور  أوى ذاكرة الهاتف الخلوي الداخلٌة التقلٌل من الملفات المنزلة عل -ج

ستغراق وقت إفً عمل الهاتف الخلوي بسبب  ئكبر حجمها ٌسبب بط ن كثرتها و, ألوالموسٌقى والفٌدٌو... الخ

 عند معالجتها بالمعالج. أوالذاكرة المؤقتة للهاتف الخلوي  كبٌر عند تحمٌلها فً

 

 -تباعها لتجنب الوقوع بالمشكلة:إطرق ٌجب  .2

 .ستعمالها قرٌباً إمتوقع الغٌر مستعملة لفترة طوٌلة والغٌر تثبٌت البرامج  إزالة - أ

ن الجهاز ال ٌحتوي على فاٌروسات وبرامج خبٌثة والتً أامج مضاد للفاٌروسات والتأكد من تثبٌت برن - ب

 (.21 –2تستهلك مصادر الجهاز بشكل كبٌر الحظ الشكل )
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 مضاد الفاٌروسات برنامج الفٌرا 21 –2الشكل 

ألنها سوف تأخذ  (3D)تحتوي على صور ثالثٌة اإلبعاد  أوشاشات توقف حٌة  أوعدم وضع خلفٌات  - ج

 مساحة كبٌرة من الذاكرة العشوائٌة.

 وتغٌر بعض إٌقافمعالج فٌجب  ائٌة ووما فً األجهزة ذات المواصفات الواطئة من ذاكرة عشأ - د

ن المعالج أل المتولد من هذه الخصائص على الذاكرة العشوائٌة وخصائص نظام التشغٌل لتقلٌل الضغط 

الى خصائصه بما ٌناسب موارد  غلب األجهزة فٌجب عمل ضبط له وأه فً نظام التشغٌل هو ذات

موجود فً الذاكرة العشوائٌة, مثل تقلٌل  ن نظام التشغٌل دائماً إعتبار إمواصفاته على  الجهاز و

ثناء تصفح الهاتف الخلوي وتحدٌد وتقلٌل العملٌات التً أفً نظام التشغٌل  حركٌة الموجودةالمؤثرات ال

ستهالك الذاكرة العشوائٌة إص التً بتحدٌدها ٌتم التقلٌل من تحدث فً الخلفٌة وأخرى من الخصائ

 والضغط على المعالج.

 م الحاجة الٌها.بعض الخدمات المساعدة المشغلة بشكل تلقائً مع  البرامج والتطبٌقات لعد  إٌقاف -هـ

       ظام التشغٌل ٌبقٌها فً الذاكرة ن نإعدم الحاجة لها لفترة طوٌلة حٌث بعض البرامج فً الخلفٌة ل إٌقاف -و 

  زة ذات ـــــــــجهدة العمل علٌها ولكن فً األأود مععنٌغلقها بشكل كامل لسرعة تفعٌلها لعشوائٌة وال ا    

 ستجابته.إبطئ  أوبرامج والخدمات الى توقف الجهاز هذه الالمواصفات الواطئة تؤدي مثل     

نها تسبب مشكلة فً ر والصوت والفٌدٌو ألعدم تحمٌل ملفات ذات حجم كبٌر وبإعداد كثٌرة كملفات الصو -ز

 بطئ عمل الهاتف الخلوي كما بٌنا سابقاً.
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وسعة ذاكرة الخزن  Processorكلما كانت مواصفات الهاتف الخلوي هً مواصفات عالٌة كسرعة المعالج  و

ستجابة قلٌلة وهذا ما نالحظه فً اإلصدارات الحدٌثة من أجهزة الهاتف تة والدائمٌة, كانت مشاكل بطئ اإلالمؤق

ذات السعة الكبٌرة مقارنة مع اإلصدارات  والذاكراتالخلوي التً تمتاز بوجود المعالجات ذات السرعة العالٌة 

 العمل واألداء مقارنة باإلصدارات السابقة.بالتالً سرعة فً  القدٌمة و

 

 

  وجهز الهاتف الخلوي. المناسبة لجسمك رتد بدلة العمل إ 1

فً الهاتف الخلوي قم  بالذهاب الى  ضبطمن خٌار  2

 .عام تبوٌب

 

ستجابة الهاتف الخلوي التعامل مع مشكلة بطئ إعلى  أن ٌكون الطالب قادراً  : األهداف التعلٌمٌة:أول  

 وكٌفٌة تجنبها.

 .Galaxy S2خلوي نوع هاتف  (:أجهزة، عدد, مواد: التسهٌالت التعلٌمٌة )ثانٌا  

 .الحاكمة ، معٌار األداء ، الرسوماتخطوات العمل, النقاط  :ثالثا  

 ساعتان الزمن المخصص:                                          صٌانة الهاتف الخلويمختبر  مكان التنفٌذ/
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ختر إومن مدٌر التطبٌقات مدٌر التطبٌقات الى  إذهب 3

قٌد الخدمات  الذي ٌحتوي على البرامج و تشغٌلتبوٌب 

 البرامج فً الخلفٌة. وكذلكالتشغٌل 

 

 

الحظ كافة البرامج الفعالة فً الذاكرة تفً هذا التبوٌب س 4

الحظ تالتً تأخذ من وقت المعالج وكذلك  العشوائٌة و

الخدمة  أوختر البرنامج إً تعمل فً الخلف, البرامج الت

 ELMعلٌها مثال هنا إضغطقها ومن ثم المراد إغال

Agent. 

 

الخدمة  أوحظ ظهور واجهة بتفاصٌل البرنامج ستال 5

الخدمة  أوستمرار بإزالة البرنامج لإل إٌقافعلى  إضغط

 .من الذاكرة العشوائٌة
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 كلتأكٌد طلب موافق إضغطستالحظ ظهور رسالة تأكٌد  6

الخدمة ستظهر لك واجهة البرامج والخدمات  إٌقاففً 

قد  و تبوٌب تشغٌل من خٌار مدٌر التطبٌقاتالفعالة فً 

زٌلت أ)ه إٌقافالبرنامج الذي تم  أوأزٌلت منها الخدمة 

 من الذاكرة العشوائٌة لكنها موجودة فً جهاز الهاتف(.

 

إلزالة برنامج موجود فً  قم بنفس الخطوات السابقة 7

 الخلفٌة.

 

ام فً النقطة الثانٌة من الممكن بالعودة الى تبوٌب ع 8

مقٌاس حركة ختر إومنه  خٌارات المطورختٌار إ

 طار.اإل

 

مما ٌوفر  ٌقافالرسوم المتحركة قٌد اإلومنه نجعل  9

 كبر للمعالج.أقت و من الذاكرة العشوائٌة و كثٌراً 
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الرسوم  الذي ٌجعلمقٌاس حركة النقل ختٌار إقم ب 11

 .ٌقافالمتحركة قٌد اإل

 

د عدد العملٌات ٌتقٌختر إرجع الى خٌارات المطور وإ 11

 . التً تتم فً الخلفٌة

 

بأربعة قم بتحدٌد عدد العملٌات التً تتم فً الخلفٌة  12

 .عملٌات

 

 لى مكانها األصلً ونظف المكان.إعدها أ رتب األدوات و 13
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إن كل النقاط السابقة الذكر فً هذا التمرٌن هً نقاط نسبٌة تعتمد على مواصففات جهفاز الهفاتف   -:مالحظة

الخلوي حٌث إنه فً األجهزة الخلوٌة ذات المواصفات العالٌة ال نحتاج إلى هذه التحدٌدات أما ففً األجهفزة 

رامج التً تعمل ونظفام التشفغٌل كفل ذلفك الخلوٌة ذات المواصفات الواطئة فإننا ٌجب ان نحدد خصائص الب

الخبرة فال توجد قٌم مثالٌفة لعفدد البفرامج التفً تعمفل مفثالً ففً الخلفٌفة وال لعفدد  إعتماداً على المواصفات و

هاتف خلوي من خالل الدخول على الصفحة الرئٌسة لشركته  أيوٌمكن معرفة مواصفات البرامج النشطة, 

ف الخلوٌة التً قامت بتصنٌعها إضافة الفى مواصففاتها والوانهفا وكفل مفا المنتجة حٌث ستظهر جمٌع الهوات

ٌتعلق بها, كما و ٌمكن معرفة مواصفات الهاتف الخلوي مفن دلٌفل اإلرشفادات المرففق مفع الهفاتف الخلفوي 

 -من الشركة المنتجة:

 

الخلوٌة وتنظٌفها من الفاٌروسات حماٌة األجهزة  على ادراً أن ٌكون الطالب ق : األهداف التعلٌمٌة:أول  

 بٌاناته فً حالة الفقدان.وكذلك اإلتصال بالهاتف عن بعد وإدارة والبرامج الخبٌثة 

جهاز  ،نترنتمرتبط باإل Galaxy S2خلوي نوع هاتف  (:أجهزة، عدد, موادثانٌا: التسهٌالت التعلٌمٌة )

 .حاسوب مرتبط باالنترنت

 .، الرسوماتالعمل, النقاط الحاكمة، معٌار األداءخطوات  :ثالثا  

 الزمن المخصص:                                           مختبر صٌانة الهاتف الخلويمكان التنفٌذ/ 
 ساعتان
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 وجهز الهاتف الخلوي. المناسبة لجسمك رتد بدلة العمل إ 1

 و ذلكعلى جهاز الهاتف  AVIRAقم بثبٌت برنامج  2

 Google   الً ــــــــر مثــــي متجأالى بالذهاب 

play   بحث عن:إوفً الجزء الخاص بالبحث 

Avira antivirus Security 

 

بعد تحمٌل البرنامج Install على تثبٌت  إضغط 3

سوف تبدء عملٌة تثبٌت البرنامج على الجهاز 

 بصورة تلقائٌة.

 

4 

 

 

 

 

البرامج والبٌانات التً حٌث ٌقوم بطلب الموافقة على 

سوف ٌصل الٌها وٌستعملها وٌتعامل معها وبعد 

الموافقة على البرامج والبٌانات التً سوف ٌتم 

عها من خالل البرنامج سوف الوصول لها والتعامل م

من تثبٌت البرنامج وتظهر لك واجهة  اإلنتهاءٌتم 

إزالته من  أو Open تطلب منك فتح البرنامج 

 .Uninstall الجهاز
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الواجهة على زر الفتح سوف تظهر لك  إضغط 5

 .لى فً البرنامجواأل

 

ل وً البرنامج فٌها ثالثة خٌارات األلى فوالواجهة األ 6

تعمل إلنشاء حساب مجانً وتس Register التسجٌل

ك حساب سابق والخٌار ن لم ٌكن لدٌإفٌرا ألبرنامج 

حساب سابق ذا كان لدٌك إ Sign in الثانً دخول

لفتح البرنامج بدون  Skip ًــــــوالخٌار الثالث تخط

غلب خصائص وممٌزات البرنامج أن إ حساب علماً 

 .الحقاً  ذلكال تعمل بدون حساب كما ستالحظ 

 

سجٌل وسوف تظهر لك واجهة على زر ت إضغط 7

وكلمة سر  البرٌد اإللكترونً إدخال كتطلب من

تأكٌد كلمة ومن ثم AVIRA فً  كخاصة بحساب

 ضغط التالً إمن ثم السر بإعادة كتابتها مرة اخرى و

Next. 
 

صاحب الحساب  إسم إدخالستظهر لك واجهة تطلب  8

 إدخالوبعد  إختٌاريوالكنٌة وكذلك الصورة وبشكل 

سوف تذهب  Next على زر التالً إضغطالبٌانات 

ن تكون قد ألى فً البرنامج بعد والواجهة األالى 

 AVIRA نتهٌت من عمل حساب مجانً فً شركةإ

  .ستخدام الحساب المنشئ الحقاً إبوسوف تقوم 
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ة للبرنامج فٌها مجموعة أزرار الزر الواجهة الرئٌس 9

 ل لتشغٌل برنامج مضاد الفاٌروسات  واأل

Antivirus ج ــــــحٌث عند تشغٌل برنام  

AVIRA ٌعمل مضاد الفاٌروسات  ىلوللمرة األ

بشكل تلقائً لفحص الجهاز والتأكد من خلوه من 

الفاٌروسات والبرامج الخبٌثة وعند الضغط على هذا 

عملٌة فحص الزر سوف تظهر لك تفاصٌل 

د الملفات التً تم المحتوٌات والوقت المتبقً وعد

من عملٌة الفحص ٌعرض لنا  فحصها وعند اإلنتهاء

 نتائج عملٌة الفحص.

 

من عملٌة الفحص سوف تظهر لك نتائج  اإلنتهاءعند  11

الفحص فً الجزء األعلى من اللوحة وعند وجود 

صالحها إأمنٌة تكون الواجهة حمراء لحٌن  مشاكل

تصبح خضراء وإلصالح المشاكل األمنٌة سواء 

ضغط على أصالح إأو برامج خبٌثة كانت فاٌروسات 

 .Fix now األخطاء
 

تفاصٌل المشاكل األمنٌة مع الحلول حٌث تظهر لك  11

المقترحة  مثال هنا الحل بإزالة تثبٌت هذا البرنامج 

الحالة هذه  ضغط على إزالة البرنامج فًوبعد ال

د إزالة ون األخضر بعلالواجهة بال كسوف تظهر ل

ال توجد مشكلة أمنٌة  هـــــنإهذا البرنامج داللة على 

 .والجهاز محمً
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بع هو زر اوهو فً الترتٌب الرخر آك زر لهنا 12

هذا  كحٌث ٌمكن Black list القائمة السوداء

وضع عاله من أ رالبرنامج عند الضغط على الز

بهاتفك وسوف  رقام هاتف ومنعها من اإلتصالأ

ن رقمك بأاإلتصال بك لة واعند مح ٌظهر لها دائماً 

فً النسخ الحدٌثة من نظام التشغٌل  ٌضاً أو مشغول

 .من الوصول إلٌك أٌضاً  منع الرسائلت

 

ضغط على إضافة إ ومن ثمBlack list على  إضغط 13

حٌث ٌمكنك إضافة أرقام  contact Addمتصل 

 بك. اإلتصالالهواتف التً ترغب بمنعها من 

 

اما لتفعٌل األزرار البقٌة والتً هً مانع السرقة   14

Antitheft  وتدقٌق الهوٌةIdentity safeguard 

بعد فٌجب تفعٌل  منوجعل الجهاز مسٌطر علٌة 

قائمة الخٌارات خاصٌة مدٌر الجهاز بالذهاب الى 

 .Setting عدادات إومن ثم الى 
 

     Device غٌر خاصٌة مدٌر الجهاز 15

 Administrator لى تفعٌلإ ON بالضغط  ذلكو

علٌها. حٌث بعد تفعٌل هذه الخاصٌة سٌطلب منك 

 كن هذه الخاصٌة تمكنإب كل ر وٌوضحٌتأكٌد التغٌ

 أوبعد وقفل الجهاز  منالسٌطرة على الجهاز  من

عادة ضبط إحتى  أومسح بٌاناته  أو هتحدٌد مكان

 المصنع.
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ٌن هذه الخاصٌة قم بالتأكٌد على الموافقة على تمك 16

حٌث تظهر لك واجهة  Enable بالضغط على تمكٌن

نه عند التفعٌل إ علماً  تطلب منك تفعٌل الخاصٌة

من الجهاز الخلوي  AVIRAٌمكن إزالة برنامج ال

 هذه الخاصٌة. إٌقافما لم ٌتم 
 

 بعد تفعٌل خاصٌة مدٌر الجهاز بالضغط على تفعٌل 17

Activate   ستفعل كل خصائص برنامجAVIRA  

ٌطرة على الجهاز من بعد التحكم والس ذلكوٌمكن ب

 ت.نترنإي جهاز ٌحتوي على متصفح أعن طرٌق 

 

  AVIRAوسٌصبح شكل الواجهة الرئٌسة لبرنامج  18

 عند تفعٌل كل أدواته.

 

جهاز  أوخر آي متصفح بجهاز هاتف أإذهب الى  19

 -دخل الى الرابط:إكومبٌوتر و

https://my.avira.com  سوف تظهر لك واجهة

ٌمٌل والرقم السري لحسابك فً األ إدخالتطلب منك 

فٌرا للدخول لواجهة التحكم التً تم التسجٌل أبرنامج 

والتحكم بها بالهاتف الخلوي عند تثبت البرنامج 

 بالجهاز عن بعد.

 

https://my.avira.com/
https://my.avira.com/


 
69 

اب سوف تظهر لك لى لدخولك الحسوفً المرة األ 21

للتعرف على تعرٌفٌة خذ جولة أواجهة تخٌرك بٌن 

ز واتج أولى لوحة التحكم إاإلمكانٌات والخصائص 

 هذه الواجهة.

 

الجهاز المرتبط وزر لوحة التحكم تحتوي على  21

خر بعد آخر وزر إلضافة شخص آإلضافة جهاز 

ه وعند الضغط أجهزت إدارةموافقته لمساعدته فً 

 إدارةذهب الى واجهة تسوف  على الجهاز المرتبط

 .الجهاز

 

 تحتوي الواجهة فً البدء على معلومات أساسٌة عن 22

طراز الجهاز ونسخة النظام التشغٌلً والرقم 

 .التسلسلً ومعلومات أخرى

 

سوف  Antivirusعلى مضاد الفاٌروسات  إضغط 23

خر عملٌة فحص وكم آتظهر لك بٌانات متى حدث 

ملف تم فحصه وعدد المشاكل األمنٌة ومعلومات 

 أخرى.
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سوف  Anti_theft عند الضغط على مضاد السرقة  24

تظهر لك خرٌطة تبٌن مكان تواجد الجهاز ومجموعة 

 من الخٌارات.

 

وعند الضغط علٌه سوف ٌصدر  Play sound وتــــــــــل صـــــل هذه الخٌارات خٌار تشغٌأو 25

 بالشكل الصامت. أوطٌة شبكة الهاتف الخلوي غن كان خارج تإحتى و عالٌاً  الجهاز صوتاً 

  Lock Device خر فهو خٌار القفلما الخٌار اآلأ 26

ستطٌع من خالل تالى واجهة جدٌدة حٌث  كنه ٌنقلإف

قفل الجهاز برقم سري مع ترك رسالة هذه الواجهة 

لمن ٌجد الجهاز على الواجهة الرئٌسة بكٌفٌة 

هاز وسوف ٌفعل قفل الجهاز بصاحب الج اإلتصال

 Lock بعد الضغط على قفل الجهاز ةً مباشر

Device. 

 

فعند ضٌاع  24ة بالعودة الى الصورة فً الخطو 27

سترجاعه ٌمكن الضغط على بإمل أالجهاز وال ٌوجد 

 نك فقدت جهازك:إعتقد أ رابط

)Think you've lost your device?(  فسٌظهر

  -لك خٌاران:

حصل علٌه من تهاز ل تقرٌر عن الجوالخٌار األ 28

ٌحتوي على  Device Report خالل الضغط على

ونسخة نظام التشغٌل  IMEIالرقم التسلسلً ورقم 

خرى تستطٌع شركة الهاتف الخلوي تتبع أومعلومات 

 الهاتف من خاللها.
 

https://mobile.avira.com/
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 Codeفحص أجهزة الهاتف الخلوي بواسطة الشفرة  2-8

 توفر شركة سامسونج طرٌقة سرٌعة لفحص الكٌان المادي للهاتف الخلوي المصنع من قبلها والذي ٌعمل       

ستعمال إ( بHardwareادي للهاتف الخلوي )الما هذه الطرٌقة من فحص الكٌان نندروٌد حٌث تمكنبنظام اإل

 ندروٌد. غلب األجهزة التً تعمل بنظام اإلأاصة وهذه الشفرات باتت تعتمد فً ( الخCodes) الشفرات

خبرة  أوستعمال شفرة خاصة ال ٌتطلب وقت طوٌل وال الى جهد إص الكٌان المادي للهاتف الخلوي بن فحإو

ناك وٌستطٌع تحدٌد األعطال بدقة وسرعة وهناك أنواع من الشفرات خاصة بكل نوع من أنواع األجهزة وه

ا الشفرات من النوع الثانً, غلبها وسوف نستعمل فً تمرٌننا هذأ أوجهزة شفرات أخرى تعمل على جمٌع األ

وفحص   IMEIوٌدك برقمالجهاز الخلوي ولتز ن هناك شفرات أخرى لفحص نسخة البرنامج فًإكما 

ستخدام الشفرات ال إكل جهاز وطرٌقة الفحص ب فًأخرى إضافة الى الشفرات المخصصة البلوتوث ومكونات 

 الشفرة وفحص الجهاز الخلوي بصورة مباشرة. إدخالتعلٌمات خاصة, بل تتطلب  أوٌتطلب عدد فحص 

 

 

 

 

 

 

خر فهو حذف البٌانات تستطٌع ما الخٌار اآلأ 29

   Wipeخالل محو البٌاناتلحصول علٌه من ا

 Device ثالثة  كواجه تعطٌ كالذي ٌظهر لو

ضافٌة ل مسح بٌانات الذاكرة اإلواألخٌارات 

والخٌار الثانً  SD Card الخارجٌة من خالل تأشٌر

لمخزونة بشرٌحة الهاتف من خالل مسح بٌانات ا

عادة ضبط المصنع من خالل إ أو SIM Cardشٌر أت

  .Factory Resetتأشٌر 

 عدها الى مكانها األصلً ونظف المكان.أرتب األدوات و 31
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 .إدخالهاوجهز الهاتف الخلوي والشفرات المطلوب  المناسبة لجسمك رتد بدلة العمل إ 1

كتب الشفرة إو اإلتصالقم بفتح لوحة مفاتٌح  2

وف تظهر لك قائمة ٌتم س#*0#*   -التالٌة:

جراء فحوصات على مختلف إمن خاللها 

ن القائمة إكونات الجهاز ومن الجدٌر بالذكر م

خر آلى إتً تظهر مختلفة من نوع جهاز ال

صداره إلى نوع الجهاز الخلوي وعحٌث تعتمد 

 والحساسات المختلفة الملحقة به.

 

ل الثالث وعلى أزرار الصف األ إضغط 3

حمر األ RGBلفحص األلوان الرئٌسٌة الثالثة 

ة هل الشاشة لمعرف زرقألخضر واواأل

 األلوان.ظهار إتحتوي على عٌوب عند 

 

 ستعمال الشفرة.فحص الكٌان المادي للهاتف بإ علىادرا أن ٌكون الطالب ق : األهداف التعلٌمٌة:أول  

 .Note 3خلوي نوع هاتف  عدد, أجهزة(: ،دموا: التسهٌالت التعلٌمٌة )ثانٌا  

 .خطوات العمل, النقاط الحاكمة ، معٌار األداء ، الرسومات :ثالثا  

 ساعتانالزمن المخصص:                                      مختبر صٌانة الهاتف الخلويمكان التنفٌذ/ 
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 Receiverالمستقبل على زر  إضغط 4

فعند  شارة الهاتفإستقبال إلفحص فٌستعمل 

شارة الى إالضغط علٌه نسمع صوت صفٌر 

على زر  إضغطن مستقبل اإلشارة سلٌم وإ

كما  لفحص تعتٌم الشاشة Dimmingتعتٌم 

  .المجاورفً الشكل 

سوف  Vibrationرجاج على زر  إضغط 5

 إضغطثم  ذا كان سلٌمإنشعر بالرجاج ٌعمل 

لقراءة قٌم  Sensorالحساسات على زر 

الحساسات وفحص الحساس األمامً مع 

حساس الحركة فعند تغطٌة هذا الحساس قرب 

سوف الكامٌرا األمامٌة فً حالة كونه ٌعمل 

تتحول الشاشة الى اللون األخضر وتشعر 

  .ٌعمل كما فً الشكل بالرجاج

لفحص الكامٌرا  Mega camعلى زر  إضغط 6

لفحص لمس الشاشة  Touchوزر الخلفٌة 

سوف  فعند تمرٌر ٌدك على النموذج الذي

خضر وعند ٌظهر لك ٌتحول الى اللون األ

وذج سوف ترجع الى القائمة نهاء ملئ النمإ

ن اللمس ٌعمل بشكل جٌد إالرئٌسة داللة على 

  .المجاوركما فً الشكل 

لفحص  TSP Hoveringعلى زر  إضغط 7

بدون لمس الشاشة فعند ملئ  اللمس الهوائً

النموذج ٌتم الرجوع للقائمة الرئٌسٌة داللة 

على عمله بالشكل الصحٌح كما فً الشكل 

لفحص  Sleepزر على  إضغط مث المجاور

  .حالة السكون



 
74 

لفحص مكبرات  Speakerعلى  زر  إضغط 8

وذلك بتشغٌل نغمة لفحصها  الصوت الخارجٌة

لفحص  Sub Keyعلى زر  إضغطثم 

مثل مفتاح اإلطفاء ومفتاح رفع  المفاتٌح

 زرعلى  إضغطثم  لصوت والمفاتٌح األخرىا

LED  لفحصled  والتأكد من  لوانهابجمٌع

 .المجاورعمله كما فً الشكل 
 

فٌستعمل  WACOM Testزر  على إضغط 9

ة التً تحتوي فً األجهز لفحص القلم الضوئً

كمال ملئ النموذج إعلى قلم ضوئً فعند 

ن أب كسوف ٌخبرستعمال القلم الضوئً إب

 اإلتصالعند فقدان  أوفحص القلم تم بنجاح 

 مع القلم ٌؤشر فشل الفحص.
 

لفحص باعث  IR LEDزر  على  إضغط 11

فً األجهزة التً تحتوي  األشعة تحت الحمراء

 على باعث أشعة تحت الحمراء.

 

دخل شفرة فحص البطارٌة إ اإلتصالمن لوحة  11

*#0228#. 
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االوامر علً الهاتف بدون الحاجة الً  بعضوالتً سوف تساعدك فً عمل  الشفرات بعضنعرض 

 ومنها : الدخول الً االعدادات

 *#*#526#*#*شفرة فحص المستشعر الخاص بالهاتف : من لوحة االتصال ادخل الشفرة     .1

 *#*#1472365#*#*من لوحة االتصال ادخل الشفرة    : GPS  شفرة فحص نظام محدد الموقع .2

 *#*#232331#*#*من لوحة االتصال ادخل الشفرة   شفرة فحص البلوتوث :  .3

 *#*#4636#*#*   الشفرةمن لوحة االتصال ادخل شفرة للحصول على المعلومات من الهاتف :  .4

 #7412365#*: من لوحة المفاتٌح االتصال ادخل الشفرة    شفرة اطهار اصدار نظام الكامٌرا .5

 

 

 

 

 

 #7353#*دخل الشفرة إ اإلتصالمن لوحة  12

ختٌارات للفحص التً فٌها مجموعة من اإل

جزء منها متشابه مع القائمة السابقة وجزء 

بعملٌة  إبدءثم  المجاورمختلف كما فً الشكل 

 الفحص وبصورة تدرٌجٌة.

 

 عدها الى مكانها األصلً ونظف المكان.أرتب األدوات و 13
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 ات المحذوفة أو حذفها بشكل نهائًاستعادة الملف 2-9 

ة فً الخزن المؤقت هً التً ٌمكن ن الملفات المخزونإندروٌد فٌه خزن مؤقت ون نظام اإلإ

سترجاع كل إلهاتف الخلوي ومن خاللها نستطٌع ة للبٌانات فً ذاكرة اإحتٌاطٌهنا كنسخة سترجاعها إ

المعلومات الموجودة فً الهاتف الخلوي مثل األرقام والرسائل والصور والبرامج التً كانت موجودة بعد حذفها 

 الهاتف الخلوي.  Formatألنها نسخت فً الذاكرة المخبأة حتى بعد عمل تهٌئة 

( نستخدم Samsungنصوص ونرٌد استعادتها من جهاز )وفً حالة حذف ملفات مثل الصور, والفٌدٌو, وال

 برامج خاصة ألجل ذلك, وٌمكن  حذف الملف المطلوب بطرٌقتٌن:

 -ستخدام الحاسوب وربطه مع الهاتف الخلوي:إب .1

ستخدام الحاسوب وربطه مع الجهاز الهاتف من إبٌتم حذفها بشكل نهائً  أوالملفات المحذوفة  إستعادةحٌث ان 

, فعند توصٌل الجهاز بالكومبٌوتر سوف ٌتعرف الحاسوب على USBال  قابلو( عن طرٌق Samsungنوع )

 -(:21–2الجهاز فً الحاسوب الحظ الشكل ) إسمالجهاز الخلوي وٌظهر 

 

 

 ذاكرة الهاتف الخلوي فً الحاسوب  21–2الشكل 

 .Cardوفً حالة وجود ذاكرة خارجٌة تظهر معها كلمة  Phoneختٌار الجهاز تظهر كلمة إوعند 

حالة الحاجة الى ملف معٌن  ما فًألملفات المخزونة فً الهاتف عند الضغط على كلمة الهاتف تظهر ا

 .Format  التهٌئة أوفباإلمكان اخذ نسخه قبل أجراء علٌة الحذف 

لتشغٌلً ألنه نظام محمً بواسطة نظام وٌمكن حذف جمٌع الملفات دفعة وحدة دون ان توثر على النظام ا

 ( والذي  ٌكون مسؤول عن الملفات الداخلٌة التً تتضمن اإلعدادات فً الذاكرة.rootالجذور )

ختٌار الملفات المراد حذفها بواسطة الزر إة الحاسوب فتتم العملٌة من خالل ما كٌفٌة حذف الملفات بواسطأ

 (.22 – 2كما فً الشكل ) Deleteٌمن للفأرة ونختر منه حذف األٌسر للفأرة ومن ثم نضغط على الزر األ
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ستجابة كما تف الخلوي ٌعانً من مشكلة بطئ اإلوهذه الطرٌقة تعتبر األسرع واألفضل فً حالة كون الها

كن حذف الملفات المراد حذفها دفعة واحدة عن طرٌق تظلٌلها متطرقنا الى ذلك فً التمارٌن السابقة, كما وٌ

 .Deleteالزر األٌمن للفأرة ونختر منه األمر حذف  والضغط على

 

 حذف الملفات من ذاكرة الهاتف الخلوي  22–2الشكل 

 -باستخدام الهاتف الخلوي فقط: .2

ي سوق نقوم أ أو  APTOiDEكسوق Marketوهنا نحتاج الى تثبٌت برنامج نقوم بتنزٌله من اي سوق   

, الحظ Advanced File Shredderبالبحث عن البرنامج الذي نرٌده ونثبته على الهاتف الخلوي كبرنامج 

 (.23– 2الشكل )

 

 

 Advanced File Shredder تحمٌل برنامج  23–2الشكل 
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 شبكة االنترنٌت  لتنفٌذ التمرٌن.وجهز الجهاز الخلوي المربوط على  بدلة العمل المناسبةرتد إ 1

 نخترو (APTOiDE)افتح تطبٌق السوق  2

ج ــــة من برنامــــالنسخة المجانٌ

(DiskDigger Pro) مكان  حفظ تثبٌت   نختر

البرنامج ونضغط موافق على شروط البرنامج 

 ومن ثم  التالً لٌتم التثبٌت.

 

شغل البرنامج وتصفح الملفات الموجودة فً  3

بطاقة الذاكرة فً حالة وجودها. بعدها الهاتف و

لكً تظهر   Scan deviceفحص الجهازاختر 

 كل الملفات.

 

بصورة نهائٌة من الهاتف الخلوي  حذف الملفات ادرا علىأن ٌكون الطالب ق أول: األهداف التعلٌمٌة:

 ستعادتها عند الحاجة.أو إ

متصل مع شبكة  Galaxy S2خلوي نوع هاتف ثانٌا: التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد، عدد, أجهزة(: 

 ت.اإلنترن

 .، الرسوماتالنقاط الحاكمة، معٌار األداءخطوات العمل,  ثالثا:

 ساعتان الزمن المخصص:                                     مختبر صٌانة الهاتف الخلويمكان التنفٌذ/ 
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من الملفات المعروضة الملف الذي ترٌد  خترإ 4

 أوملف صوتً  أوحذفه سواء كان صورة 

√ وذلك من خالل وضع عالمة فٌدٌوي... الخ 

 .OKعلٌة والضغط على الزر 

 

 

 

بعد تحدٌد  Scanningالزر مسح على  إضغط 5

نوع )صٌغة( الملف الذي ترغب فً استرجاعه 

فٌدٌو... الخ,  أوصوت  أوكاسترجاع صورة 

نتهاء عملٌة المسح والبحث تظهر الملفات إوبعد 

على الزر  إضغطو√ المحذوفة قم بوضع عالمة 

OK.  

6 

 

 

ثم قم  (DiskDigger Pro)خرج من البرنامج إ

 .ملفاتً بفتح ملف

 

 

 

 الضبطختر منها إو القائمة الفرعٌةعلى  إضغط 7

 ومنها نؤشر على االختٌارات التالٌة:

متداد الملفات, إظهار إظهار الملفات المخفٌة, إ

 نخترعرض الفئات ثم نرجع الى كل الملفات و

 الملف المراد استرجاعه.
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كل الملفات فتح منه إو ملفاتًدخل الى ملف إ 8

سترجاعها إجد الملفات المحذوفة والتً قمت بست

ثم نقلها الى المكان المطلوب,  أوثم قم بنسخها 

ستعرض الملفات ستجدها إو األستودٌودخل الى إ

مع الملفات التً قمت باسترجاعها مع الملفات 

  الموجودة.

 عدها الى مكانها األصلً ونظف المكان.أرتب األدوات و 9
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 أسئلة الفصل الثانً

 -عرف ما ٌأتً: :1س

 .ضبط المصنع. 3                      البرامج الخدمٌة.  . 2نظام التشغٌل.                            .1

 نظام الجذور.. 6حص.                        شفرات الف. 5ل.                            رمز الدخو .4

 الترقٌة. . FileZilla.                    8التطبٌق . 7

 (؟المادي فً الهواتف الخلوٌة لكٌانناقش العبارة التالٌة )تختلف مشاكل الكٌان البرمجً عن مشاكل ا :2س

شرح عملٌة نقل ثم إحاسوب؟ عددها هً الطرق المستخدمة لنقل البٌانات بٌن الهاتف الخلوي وال ما :3س

 صورة من الهاتف الخلوي إلى الحاسوب.

 نشاء الحساب.إمسونج مع الحاسوب؟ وما هً خطوات ما هو التطبٌق المستخدم لربط جهاز السا :4س

 شرح طرٌقة الضبط الٌدوٌة.إعادة ضبط المصنع؟ ثم إتاج الهاتف الخلوي الى بٌن متى ٌح :5س

 ما هً األسباب التً تدعو الى ترقٌة النظام التشغٌلً الخاص بالهاتف الخلوي؟ :6س 

 تباعها عند تهٌئة الهاتف الخلوي؟إما هً اإلجراءات التً ٌجب  :7س

مع الحاسوب؟ وما هً العملٌات التً ٌمكن القٌام بها من  فونٌالتطبٌق المستخدم  لربط جهاز اآلما هو  :8س

 خالله؟

 ما هً طرق ترقٌة الهاتف الخلوي نوع سامسونج؟: 9س

 .من داخل الهاتف الخلوي؟ وضح ذلك ةة لبٌانات محددإحتٌاطٌهل ٌمكن عمل نسخة : 11س

 وضح ذلك. فٌرا؟ وهل ٌمكن قفل الجهاز الخلوي عن بعد؟أما فائدة عمل حساب فً شركة : 11س

 ما فائدة فحص الجهاز الخلوي بالشفرة؟: 12س

 .ستجابة؟ وضح ذلكطئ اإلهل ٌمكن تجنب ب:13س

 .ها سرعة استجابة االجهزة الخلوٌةعدد العوامل التً ٌعتمد علٌ:14س

 لماذا ٌحتفظ الجهاز بنسخة من الملفات المحذوف؟ وكٌف ٌتم الحذف نهائٌا؟ :15س

 م التشغٌل الخاص بالهاتف الخلوي؟نظا إستعادةما هو الفرق بٌن ترقٌة و :16س

 -اختر االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً: :17س

قراءة البٌانات ل..................... .ان عملٌة نقل البٌانات بٌن الهاتف الخلوي والحاسوب تحتاج الى .1

 المخزونة ونقلها.

 وسٌلة تشفٌر. -ج    وسٌط ناقل.               -ب     الكترونٌة.                 شفرات - أ

 .Samsung...................... للهواتف الخلوٌة نوع ستخدم لـٌ Samsung linkالتطبٌق إن  .2
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 كبرنامج صٌانة. -ج    حماٌة الهاتف الخلوي.    -ب  ط الهاتف الخلوي بالمحمول.   رب - أ

 .Samsung..................... للهاتف الخلوي نوع .لعمل #3855*2767*نكتب الشفرة  .3

 عادة ضبط المصنع.إ -ج         فحص.                   -ب                تشفٌر.              - أ

 خسارة البٌانات. أو..................... للهاتف الخلوي لتجنب فقدان .ال بد من عمل .4

 ربط الهاتف بالحاسوب. -ج  ة.                 إحتٌاطٌنسخة  -ب تهٌئة.                             - أ

 ......................بالحاسوب عن طرٌق تطبٌق  I phoneٌتم ربط الهاتف الخلوي نوع اي فون .5

 .iTune -ج         .               Appland -ب          .            FileZilla  - أ

ق تسمى الخلوي من الجهاز نفسه دون استخدام اي تطبٌن عملٌة تهٌئة الجهاز الهاتف إ .6

 .بـ......................

 طرٌقة التهٌئة الٌدوٌة. -ج    ٌقة التهٌئة الفورٌة.          طر -ب    طرٌقة التهٌئة اآلنٌة.          - أ

 

 ..................... لتحدٌث وترقٌة أجهزة السامسونج..نستخدم التطبٌق .7

 .Samsung Tune-ج                 .Samsung kies-ب                   .Samsung link-أ        

 ..................... .من خاللمعلومات تتعلق بأي هاتف خلوي  ةٌأ أوٌمكن معرفة مواصفات والوان  .8

 علبة الجهاز. -ج    محال الصٌانة.   -ب الخاصة بالشركة المصنعة.   الصفحة الرئٌسٌة  - أ

وقتاً طوٌالً  أو..................... عند فحص الكٌان المادي للهاتف الخلوي ال ٌتطلب جهداً .ستعمالإن إ .9

 خبرة عالٌة. أو

 الحاسوب. -ج               الشفرات.         -ب      الفحص.                     أجهزة - أ

 .Samsungف الخلوي نوع ...................... للهاتـٌستخدم ل DiskDigger proالتطبٌق  .11

 الملفات. إستعادة -ج        حذف الملفات.           -ب    استعادتها.          أوحذف الملفات  - أ

 

 

 

 



 
83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -األهداف:

الهاتف الخلوي والية  صيانةاألجهزة والعدد المناسبة ل على معرفة قادرا ًيكون الطالب  أن

الفحص الصحيحة وتتبع ومعالجة أعطال أجزاء الهاتف الخلوي المختلفة وكيفية فتح أجهزة الهاتف 

   .الخلوي الحديثة بالطرق الصحيحة

 -تمارين الفصل:

  الهاتف الخلوي صيانةاألجهزة والعدد المستخدمة في   :11تمرين رقم. 

  ونية:  تنظيف األلواح اإللكتر12تمرين رقم (Boardsألجهزة الهاتف الخلوي ). 

  فحص الدوائر المتكاملة13تمرين رقم  : Integrated Circuit (IC). 

  فحص وتبديل الشاحنة والبطارية  :14تمرين رقم. 

  التدريب على فحص وتبديل مفتاح التشغيل  :15تمرين رقم. 

  والدوائر المتكاملة لجهاز  اإللكترونيةرفع وتبديل العناصر  :16تمرين رقمNokia N70. 

  فحص أعطال التوصيالت :17تمرين رقم. 

  مكونات دائرة الشبكة وأعطالها.18تمرين رقم : 

 معالجة أعطال قاعدة بطاقة الهاتف لجهاز  :19رين رقم تمNokia N70. 

  أعطال الشاشة لجهاز  صيانةفحص و  :20تمرين رقمNokia N70. 

  فحص ومعالجة أعطال دائرة الشحن  لجهاز   :21تمرين رقمNokia N70. 

  فحص وتبديل لوحة المفاتيح.22تمرين رقم : 

  والهزاز والمايكروفونفحص وتبديل السماعات  :23تمرين رقم. 

  التدريب على رفع وتبديل أجزاء جهاز  :24تمرين رقمGalaxy S2. 

  فون  أيفك جهاز الهاتف الخلوي نوع  :25تمرين رقمI Phone. 
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 تمهيــد 3-1 

الهاتف الخلوي على تقنيات حديثة  متقدمة ومتطورة تم أخذها من حقول صناعية مختلفة  أجهزةتحتوي 

 ات،ـــــات، الهوائيـــــالمعالج ,ة(ـــعرض البلورات السائلة )الشاش أجهزةو اإللكتروني للهاتف الخلوي،كاللوح 

ن جميع إعالجات اإلشارة الرقمية... الخ, ، مالميكروفوناتالمنطقية المختلفة،  –الدوائر الكهربائيةالمضخمات، 

وس ـــــوهو الجزء المادي الملم Mobile Phone Hardwareالمادي للهاتف الخلوي  الكيانبما سبق يعرف 

ة ــــــــيقل أهميمن الهاتف الخلوي ال راه وتلمسه بيدك ويوجد مكون آخرمن الهاتف الخلوي الذي تستطيع أن ت

ذلك  وــــــــــوه Mobile Phone Softwareالبرمجي للهاتف الخلوي  الكيانالمادي وهو  الكيانعن  دا  وتعقي

 ذ ـــــالذي يحتوي على جميع األوامر الذي يحتاجها الهاتف الخلوي لتنفي الهاتف الخلويالجزء غير المرئي من 

ر  ـرتباطا  وثيقا  حيث يكمل أحدهما اآلخإالكيان البرمجي بالمادي للهاتف الخلوي  الكيانويرتبط , مهامه المختلفة

 -الهاتف الخلوي يتكون من: أجهزةالمادي في  الكيانوبصورة عامة فأن في العمل 

 -مكونات خارجية, وتشمل: .1

 وشاشة العرض. (Mobile Coverالغطاء الخارجي ) -أ

 الهوائي. -ب

 لوحة المفاتيح.  -جـ

 براغي )مختلفة اإلشكال واإلحجام(. -د

 -مكونات داخلية وتشمل: .2

يبر المضغوط غالبا  ما تتركب من الكتروني من الفإهي عبارة عن لوح  -:ة الرئيسةاإللكترونياللوحة  -أ

ة الضرورية اإللكترونيسبعة طبقات حيث تحتوي علي جميع الدوائر المتكاملة والعناصر الكهربائية و

غالبا  ما تكون من النحاس  ناقلةللهاتف الخلوي والتي يتم توصيل بعضها البعض بواسطة خطوط 

في الطبقات السبعة وتكون ما يعرف بدوائر النظام, كدائرة الصوت وهي  اإللكترونيتتخلل اللوح 

هاتف خلوي هذه الدوائر من  المسؤولة عن الصوت ودائرة الذاكرة وهكذا وتختلف شكل ومكونات

أي المفهوم وأحد وسيتم دراستها  ختالفا  طفيفا  إنما إو ختالف ليس جذريا  ولكن اإل ومن جيل آلخر آلخر

حدة الكترونية وإكثر من لوحة أهواتف الخلوية الحديثة تتكون من ن أغلب الإكما بالتفصيل فيما بعد, 

 ات خاصة.قابلويتم الربط فيما بينهما بواسطة 

أو  6600كيا نو أجهزةكما في  (Connector)وتكون عبارة عن موصل  :-لداخليةلوحة المفاتيح ا -ب

 مع اللوحة الرئيسة. ةلوحة منفصلة أو مدمج

الهاتف  دخال شريحةإ: وهي القاعدة التي يتم فيها Reader Sim cardقاعدة شريحة الهاتف الخلوي  -ج

الهاتف الخلوي  أجهزةالغطاء الخارجي, وبعض  جانبسفل البطارية أو على أالخلوي وغالبا  ما تكون 

 .Dual Sim cardيمتلك قاعدتين لتشغيل شريحتين في الوقت نفسه 
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 .Microphone والمايكروفون Speaker السماعة -د

 . Vibratorالهزاز -هـ

 .Charging Socketقاعدة الشحن  -و

 .Battery Connectorمالمسات البطارية  -ز

 .Cameraالكاميرا  -ح

 -ملحقة وإكسسوارات: أجهزة .3

ختيار النوع الجيد إحن الهاتف الخلوي بالطاقة, ويجب هي التي تقوم بإعادة ش -:Chargerالشاحنة  -أ

بتيار ذات قيمة غير صحيحة مما  منها الخاص بالهاتف الخلوي, ألن األنواع العادية منها تجهز الهاتف

 ي الى حصول تلف في دائرة الشحن.ؤدي

 .Hand free  \Handsetيةالسماعة الخارج -ب

الذي يعمل على تقوية الشبكة في األماكن التي تكون فيها  -:External antennaالهوائي الخارجي  -ج

 الشبكة ضعيفة.

 ـــــي:ه ثالثـــــة أقســـــام يقسم الىنه إسلفنا سابقا  فأوكما  البرمجي الخاص بالهاتف الخلوي للكيانأما بالنسبة 

 والبرامج الخدمية  Application Programs والبرامج التطبيقية Operating Systemظمة التشغيل أن

Service Programs. 

 الهاتف الخلوي  صيانةوالعدد المستخدمة في  األجهزة 3-2 

الجاوال, وهاي مهماة جادا   أجهازة صايانةواألدوات الشاائعة التاي تساتخدم فاي  جهزةهناك مجموعة من األ        

 جهاازةنتقاااء أفضاال األدوات واألإصاايانة ويجااب علااى الفنيااين والمهندسااين ومتخصصااة فااي عمليااات اإلدامااة وال

األعطال. وللتعرف على أهام األدوات المساتخدمة فاي ور   صيانةفي فحص وكشف و همالمتطورة التي تساعد

 الجوال نذكر أهمها: صيانة

الادائرة المطبوعاة ويفضال  ة علاىاإللكترونياللحام لفتح وتركيب العناصر  كاويةتستخدم  اللحام: كاوية  .1

إسافنجة مبللاة بالمااء لتنظياف رأس  إساتخدامة الفلكاس لتساهيل عملياة اللحاام, وها ماع ماادإستخدامأن يتم 

 أ(.1 –3أثناء العمل, الحظ الشكل ) كاويةال
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 اللحام كاوية  أ1–3الشكل 

ري التي تحتوي على منظم حرا جهزةاأل إستخداماللحام, ومن األفضل  كاوية أجهزةوهناك أنواع عدة من 

املة ئرة المتككثيرا  والسيما أثناء لحام ورفع الدا كاوية, فال يجوز رفع درجة حرارة الاللتحكم بدرجة حرارته

 ألنه قد يؤدي إلى حرقها. 

من قبل عامل  كبيرا   الـهواء الساخن حذرا   كاويةيتطلب التعامل مع   :Hot  airالـهواء الساخن   كاوية  .2

ناسب بين كمية إلى الت كاويةال إستخدامالعادية, فيجب األنتباه أثناء  كاويةأكثر منه عند التعامل مع ال صيانةال

وعند إجراء التسخين  ـهواء أو بالعكس,فال يجوز رفع الحرارة إلى أقصى حد وكتم تيار ال الحرارة والـهواء

كثيرا , وفي هذه الحالة علينا التوقف عن التسخين وتخفيض الحرارية بشكل خاطئ, سنالحظ توهج الشبكة 

حرارة الشبكة وزيادة كمية ضخ تيار الـهواء, وإال سوف يؤدي ذلك إلى تلف الشبكة كما ويجب أن نختار حجم 

ا وأن يكون وضع اليد عموديا  على الدائرة حتى ال تتأثر المناسب لحجم القطعة التي نتعامل معه كاويةرأس ال

 ب( .1–3, الحظ الشكل )المجاورةالعناصر 

 

 

 

 

 

 الهواء الساخن كاوية ب1 –3الشكل 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-ZFQycMQx0gk/UD_Z0v0T8PI/AAAAAAAAANY/39zGwJoKY7c/s1600/1.jpg
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هو مادة تنصهر عند درجة حرارة عالية تستخدم من أجل لحام العناصر أسالك اللحام )القصدير(:  .3

وتتم ة مع الخطوط النحاسية للدائرة المطبوعة, تكون على شكل سلك رفيع ملفوف على بكرة، اإللكتروني

اللحام حيث يركب العنصر على  كاويةالقصدير و إستخدامعلى الدائرة المطبوعة ب عملية لحام العناصر

ارته إلى مع الدائرة وعند وصول درجة حر إتصاله مكانالدائرة, ثم يتم تسخين طرف العنصر المركب في 

ل ــــظ الشكــــالحت, ـــالدرجة المناسبة يتم وضع مادة القصدير عليه فتنصهر وتؤمن عملية اللحـام والتثبي

 ج(.1–3)

 

 أسالك اللحام  ج1–3الشكل 

إلى جهد  V AC 220  المتناوبيجب تأمين مصدر تجهيز يحّول الجهد : Power Supplyمجهز القدرة  .4

ة الموجودة ضمن اإللكترونيختبارات الدوائر إناء لتأمين الجهد المناسب بأي قيمه أثمستمر قابل للتغيير، 

وهو يكفي من أجل الحصول على V DC 15-0 جهاز يعطي جهـد مستمر  إستخداميمكن  الجـوال, فمثال  

مجهز قدره نوع )رقمي( حساس جدا   وهناكجميع الجهود التي تلزم للتعامل مع جهاز الهاتف الخلوي, 

ظ الشكل ــــللتيار يفصل طوعيا  عند حدوث أي خطأ في الربط أو الفحص الح حمايةيحتوي على دوائر 

 ( .د1–3)

 

 مجهز القدرة د1–3الشكل 
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هي عبارة عن حوض معدني يوجد في أسفله مهتز موصول عبره  (:Boardsة )اإللكترونيأللواح غسالة ا .5

بواسطتها تغيير درجة الـهزاز حسب الحاجة, وتستخدم هذه الغسالة لتنظيف الدوائر المطبوعة دائرة يمكن 

(Boards( حيث توضع فيها مادة الثنر أو الكيروسين النقي وتوضع داخلها الدائرة المطبوعة )Board ,)

اجه خرإأو الكيروسين بالماء وبعد  الثنروالسيما دائرة الجهاز الذي يتعرض للسقوط في الماء، حيث يمتزج 

المزيج السائل ساحبا  معه الماء,  يتطايرالـهواء حتى ينشف وهكذا  كاويةمن الحوض نقوم بتجفيفه بواسطة 

وعند وضع الدائرة المطبوعة في الغسالة يجب نزع الشاشة واألجزاء البالستيكية عنها, ألن الثنر يتلفها, 

 ه(.1–3الحظ الشكل )

 

 ةاإللكترونيغسالة األلواح   ھ1–3الشكل 

مفكات ومالقط مناسبة ويجب أن تكون ذات رؤوس صغيرة، ونستخدم  إستخداميجب المفكات والمالقط:  .6

نهايات رفيعة أما المالقط المستخدمة فيجب أن تكون ذات   T6مفك NOKIAالجوال نوع  جهزةعادة أل

ذو رأس منحني, الحظ  والثانيمستقيم  ذو رأسن من المالقط، النوع األول اوناعمة وطويلة ويوجد نوع

 و( .1–3الشكل )

 

 المفكات والمالقط و1–3الشكل 

 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5002&ei=6upgVNL2EIK4OLmEgMAJ&psig=AFQjCNEl8jQl3Ts7ECGSqtKxOsZigsL-Ng&ust=1415723255735752
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 -ة, متوفرة على نوعين هما:اإللكترونيماده مساعده لنزع العناصر والدوائر مادة الفلكس:   .7

بسبب مرونته أثناء العمل حيث يمكننا دهن الدائرة أو العنصر  ا  إستخدامالفلكس الدهني: وهو األكثر  -أ

 ز(.1–3الـهواء الساخن عليه, الحظ الشكل ) كاويةالمراد نزعه ثم تسليط حرارة  اإللكتروني

 

 الفلكس الدھني ز1–3الشكل 

حيث توضع بعض القطرات السائلة , الفلكس السائل: ويوجد ضمن علبة بالستيكية شكلها مثل القطارة-ب

الـهواء الساخن عليه, الحظ الشكل  كاويةمن الفلكس على الدائرة أو العنصر المراد نزعه ثم تسليط حرارة 

 ح(.1 –3)

 

 الفلكس السائل ح1–3الشكل 

تستخدم أسالك معزولة من النحاس مرنة ورفيعة جدا  ومطلية بمادة عازلة لتوصيل  األسالك المعزولة: .8

أجزاء الدائرات المفصولة ويكون التوصيل خارجيا  ويجب التخلص من المادة العازلة الموجودة على 

قبل البدء باللحام أو بتعرية السلك من المادة العازلة لكي تتم عملية اللحام  كاويةطرفي السلك أما بالحرق بال

عها أكثر من نقطة غير مطلوبة أسالك غير معزولة ألنـها يمكن أن تلحم م إستخدامبنجاح, ومن الخطأ 

 ط( .1–3ية المطلوبة, الحظ الشكل )اتي تؤذي الجهاز وال تؤدي الغباآلو

http://3.bp.blogspot.com/-f35kivsgis4/UD_ZcLv7yXI/AAAAAAAAANI/GqbMOeJqypY/s1600/2.jpg
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 ط األسالك المعزولة1–3الشكل 

، يوجد منه صيانةيستخدم مثبت الدائرة المطبوعة لتثبيت الدائرة أثناء عمليات ال مثبت الدائرة المطبوعة: .9

المطبوعة ذو النابض، وهناك نوع شائع يتألف من صفيحة معدنية وعليها أنواع عدة وأبسطها مثبت الدائرة 

يضا   مثبتات للدائرة المطبوعة أيس ويوجد شق على كل قطعة, وتوجد قطعتين من المعدن في أسفلها مغناط

مزودة بمروحة لسحب المواد المتبخرة أثناء اللحام والتسخين لتقلل من تأثيرها على جهاز تنفس عامل 

 ي(.1–3, الحظ الشكل )ةصيانال

 

 مثبت الدائرة المطبوعة ي1–3الشكل 

)وضع  درةــــوي قصـــــــالهاتف الخل جهزةة ألاإللكتروني صيانةنحتاج في عملية ال: BGAمسطرة   .10

مؤلفة  ((ICن لدينا دائرة متكاملة االعناصر قبل لحامها مع عناصر آخرى، لكن ماذا لو كأطراف القصدير( 
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فقد تحترق الدائرة المتكاملة نتيجة تعرضها  حد تلو اآلخرافال نقوم بلحام أقطابـها الو، طرف( 40من )

 للحرارة لمدة طويلة أو قد نضع كمية زائدة من القصدير على بعض األقطاب, لكن التكنولوجيا الحديثة تتجه 

 (BGA)مسطرة دوما  إلى البحث عن الحلول، حيث تم صناعة مسطرة خاصة للدوائر المتكاملة وتسمى ب

قبل لحامها بمساعدة معجون  (BGA) ة أرجل الدوائر المتكاملة من نوععلى قصدر صيانةتساعد عملية ال

(BGA) ( حيث تثبت الدائرة المتكاملة على المسطرة بمعجونBGA( الحظ الشكل ,)1–3.)ك 

 

  BGAمسطرة  ك1–3الشكل 

ات اإللكترونيالهاتف الخلوي و صيانةالمهمة في مختبر  جهزةاألمن  يعد جهاز األفوميترجهاز األفوميتر:   .11

(. وتعتمد A.V.O. meterبصورة عامة، ألن كثير من األعطال يمكن كشفها من خالل قياسات األفوميتر )

هو جهاز يمكن بواسطته قياس كل  ا  ,  إذالمقاومةبوطة لكل من التيار والجهد والقراءة على القياسات المض

لكلمات وحدات  هي اختصار A.V.O. meterفوميتر أالكهربائية وكلمة  المقاومةيار ومن فرق الجهد والت

 (.1–3, الحظ الشكل ) Ohm المقاومة –Voltالجهد  –Amper التيار   القياس:
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 جهاز االفوميتر 1–3الشكل 

 وفيما يلي نوعي جهاز األفوميتر:

األفوميتر التناظري التيار باالعتماد على المقياس يقيس  : Analog Multimeter: األفوميتر التناظري 

الداخلي فتتحرك اإلبرة على المؤشر في مقياس متدرج، وعلى الرغم من أّن األفوميتر التناظري أقل حساسية 

أوم بفضل مقاومتها  50من المقاييس الرقمية األخرى للفولت، إال أنّها تقيس بحساسية عالية تصل إلى 

 س الداخلي، كما أنّها أقل تكلفة. الجهازالمنخفضة في المقيا

 يحوي جهاز القياس الرقمي المتعدد على عداد رقمي وشاشة : Digital Multimeter الرقمي المتعدد 

LCD  تُظهر النتائج بدال  من قراءتها بإبرة المؤشر مثل النوع السابق، وبسبب تطّورها أصبحت أجهزة القياس

طاق واسع بفضل سهولة قراءتها ودقتها العالية في القياس، وبالتالي، فهي أغلى الرقمية المتعددة تستخدم على ن

 .قليال  من أجهزة القياس المتعددة التناظرية

 

 :، كالتالينوع الجهازحسب تختلف مميّزات أنواع جهاز األفوميتر

 جهاز القياس الرقمي المتعدد ميزات

 الجهاز قراءات تلقائية لنتائج القياس يوضح. 

  يُمّكنك الجهاز من تسجيل النتائج وتخزينها في ذاكرة الجهاز نفسه بالمزامنة مع تخزينها على

 .جهاز الكمبيوتر

 يتضمن الجهاز وظائف قطبية تلقائية. 

 يتميّز بدقّته العالية، وهذه الدقة ال تعتمد على شحن البطارية. 
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 لألضرار الميكانيكية.  مقاوم جهاز 

 جهاز متعدد الوظائف. 

 كنك إجراء تعديالت صفرية لقراءات الجهاز.ال يم 

  من الممكن تحديد نطاقات القياس يدوي ا أو تلقائي ا عند استخدام الجهاز. 

 القياس المتعدد التناظري جهاز ميزاتمن و

  .هذا النوع من أجهزة األفوميتر أرخص مقارنة بالعدادات الرقمية 

  .ا  يستجيب الجهاز بسرعة كبيرة للقياس، ويظهر القراءات والنتائج بسرعة أيض 

 ال يتطلب هذا الجهاز تركيب البطاريات ما لم ترغب بقياس المقاومة. 

 

هو جهاز قياس إلكتروني يسمح بإظهار ورسم جهد اإلشارة  جهاز راسم اإلشارة )األوسيلوسكوب(: .12

ن ــــــــل الزمـــــودي مقابـــــــور العمــــى المحـــعل يــــد الكهربائــــللجهعادة بشكل مخطط ثنائي األبعاد 

ن أي يستطيع رسم وله مدخال ,المحور األفقيعلى  ي( أو يستعاض عن الزمن بجهد آخر)على المحور األفق

ويمكن عرض قيمة  يعرضهما معا  أن حد منهما فقط على شاشة العرض أو اشارتين مختلفتين وأما أن يرسم وإ

معمل تُستخدم  أجهزةالهامة والمستخدمة بكثرة ك جهزةويعد األوسلوسكوب من األ شارتين أو ضربها,إلطرح ا

في دراسة أشكال الموجات للتيارات والجهود وقياس قيمها فضال  عن القدرة والتردد، بمعنى أي كمية كهربائية 

تشاف األعطال في إكويستخدم في  وتشمل القيمة والشكل. كما يمكنه ربط هذه الكميات بالزمن على الشاشة,

, ومنها عادي ملمعامل في حاالت األبحاث والتصميفي االكهربائية  جهزةجهاز المذياع والتلفاز وجميع األ

وعادة ما يستخدم  ورقمي ويوجد برامج تحول الحاسب الشخصي إلى راسم إشارة عن طريق كارت الصوت,

لمختلفة ايمكننا مشاهدة األشكال الموجية  جهاز راسم اإلشارة في قياس التيار والجهود المختلفة، حيث بواسطته

وهذا يعطي الوسيلة أليجاد الخلل في الجهاز بسرعة وبدقة متناهية، وفي بعض الحاالت الجهود والترددات 

 Doubleأوسلوسكوب  أجهزةفهناك  ىة أو ترددات آخرالمتناوبيستدعي العمل على فحص مقدارين الجهود 

Beam ناتين لإلذو ق( لكترونات يمكن السيطرة على القناةA) ستعمال مفتاح التكبيرإمثال   ب Vol /Div 

عند إستعمال مفتاح التكبير والواقع فوق  (Bوكذلك يمكن السيطرة على القناة ) (Aوالواقع فوق الحــرف )

وللسيطرة على   Position Altعلى والى األسفل نستعمل المفتاحولتحريك الشعاع الى األ (Bالحرف )

 م(. 1–3الحظ الشكل ),  Y-Positionى اليمين واليسار نستعمل المفتاحالشعاعين وتحريكهما ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 جهاز راسم اإلشارة )األوسيلوسكوب( م1–3الشكل 

 

 

 

 

 المالئمة لجسمك.  العمل بدلة إرتِد  1

 مالقاط ومفكااتالمتكوناة مان جّهاز حقيباة  العادد  2

 .على منضدة العمل

 

  

األجهزة والعدد المستخدمة في أن يكون الطالب قادرا   على التعرف على  األھداف التعليمية: اوال ً:

               ستخدامها.صيانة الهاتف الخلوي وكيفية إ

ً ثا وية حقيبة العدد, األوفوميتر, كامنضدة العمل، (: أجهزةعدد,  مواد،التسهيالت التعليمية ): نيا

 سالك لحام .رارية, مجهز قدرة, مادة الفلكس, أح

 ً  .، الرسوماتالنقاط الحاكمة، معيار األداءخطوات العمل,  :ثالثا

 نساعتاالزمن المخصص:            مختبر صيانة الهاتف الخلوي                         مكان التنفيذ:

 

 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.testequipmentdepot.com/hameg/oscilloscopes/hm303-6.htm&ei=1weCVMzhA6eO7Ab64oDoDQ&psig=AFQjCNH5CTzX1rgDh7EBGOrD6tU5on6uNw&ust=1417894162379884
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علاى منضادة  الالزمة لتنفيذ التمارين ةجهزجّهز األ 3

 العمل.

 

 

 

 

 

 
 

 

4 

 

 

 

وال   تحديااد المنطقااة التااي سنسااتخدم عليهااا أيجااب 

أن تتلاااف القطاااع حساساااة وممكااان  الحااارارة ألن

مناساااابة قباااال  كاويااااةويجااااب أن تكااااون حاااارارة ال

 ستخدام.اإل

 

http://3.bp.blogspot.com/-8bGQaI22UVw/UDjo8DAHNbI/AAAAAAAAAKs/GsQbSppdxlM/s1600/images+(7).jpg
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ويات التي تحتوي علاى مانظم حاراري االك مإستخد 5

فاال يجاوز رفاع درجاة للتحكم فاي درجاة الحارارة, 

كثياارا  والساايما أثناااء لحااام وناازع  كاويااةحاارارة ال

 .الدوائر المتكاملة ألن ذلك قد يؤدي إلى تلفها

 

 ألنهاا لتساهيل عملياة اللحاام ماادة الفلكاس إساتخدم 6

 تساعد على أنصهار سلك اللحام.

 

 

اللحااام  كاويااةالقصاادير مااع  ساالك اللحااامإسااتخدم  7

 .يركب العنصر على الدائرة حيث

 

 كاوياةلتنظياف رأس ال مبللة بالمااءة إسفنج مإستخد 8

 .أثناء العمل
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9 

 

 

 

ؤياة العناصار تسااعد علاى ر ةعدسة مكباردم إستخ

 الهاتف الخلوي. لوحوالقطع المكونة ل

 

اللحااااام لفااااك وتركيااااب العناصاااار  كاويااااة إسااااتخدم 10

 .على الدائرة المطبوعة ةاإللكتروني

 

فاال , كاوياةدفع الهواء الساخن في ال أنبوب إستخدم 11

كثياارا  والساايما  كاويااةيجااوز رفااع درجااة حاارارة ال

 أثنااء لحاام وناازع الادوائر المتكاملاة ألنااه قاد يااؤدي

 إلى تلفها.

 

مراعاااة  الملقااط عنااد الفاك والتركيااب مااع إساتخدم 12

إمساك القطعة من أعلى منطقة ممكناة فيهاا لتاأمين 

 والبورد. اكبر تالمس ممكن بين القطعة
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ن أي ألهاا الصاحيح, مكاننتبه إلى تركيب القطعة بإ 13

ن بسااايطا مااان الممكااان أن ابالقيااااس ولاااو كااا أخطااا

 يحاااادث تضااااارب بااااالتالمس بااااين أرجاااال القطعااااة

اإللكتروناااي مماااا والقاعاادة الموجاااودة علاااى اللااوح 

بصاااورة  عااادم عمااال القطعاااة المركباااةى ياااؤدي إلااا

  صحيحة.

إستخدم شريط األسالك المبين في الشاكل لتنظياف  14

األجزاء  مواد اللحام على اللحام لتجنب سقوط بقأيا

 للهاتف الخلوي. اإللكترونيى في اللوح اآلخر

 

او يمكان اعطائاه فولات عان طرياق مجهاز القادرة   ( buzzer ) يمكان قياساه علاى وضاع الباازر 15

 لمعرفه شغال ام معطل  فيبداء بالدوران

حياث انهاا  ( buzzer ) باساتخدام االفاوميتر بعاد ضابطه علاى وضاع الباازر الساماعه ياتم فحاص 16

 ة.تعطى نفس القراءه فى االتجاهين او تعطى صوتوفى كلتا الحالتين تكون سليم

يعطاى قاراءة  ( buzzer ) بعاد ضابطه علاى وضاع الباازرباساتخدام االفاوميتر  السماعه يتم فحص 17

 . فى اتجاه واحد ويمكن تركيب المايك من جهاز لجهاز أخر مع مرعاة القطبيه

 . ةفولت اذا كانت ممتلئ 4ى فى حدود قياس البطارية على وضع الفولت وتعطيتم  18

وبذلك ياتم قياساهم معاا  مقبسالشحن وقياس الخرج على طرفى  مقبسبوضعه فى  الشاحن يتم قياس 19

 فولت فأكثر 5ويعطى 

 .مكانبالترتيب  ونظف ال األدوات إلى وضعها األصلي قم بإعادة 20
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 تنظيف اللوح االلكتروني الخاص بالهاتف الخلوي   3-3 

ب التعامل مع وهي مهمة جدا  ويج صيانةة تعد الخطوة األولى في الاإللكترونين عملية تنظيف األلواح إ       

تحدث  وعملية التنظيف بشكل عام فاديا  للصدمات والخدو  المؤثرة,ة الحساسة بحرص تاإللكترونياأللواح 

ح نظيف اللونحتاج الى ت أحيانا  و صيانةوحسب الحاجة والعمليات المتبعة في ال صيانةإجراء عملية القبل وبعد 

 إستخدام  يتوجب  أحيانا  قط للتخلص من الترسبات واألتربة والهواء ف الفرشاة ومنفاخ إستخدامب اإللكتروني

ستبدال إاللحام و كاوية إستخدام( والسيما في حالة 2–3ة الرقمية, الحظ الشكل )اإللكترونيغسالة األلواح 

 -تية في عملية التنظيف:ويجب إتباع الخطوات اآل الكهربائية أو الدوائر المتكاملةالعناصر 

 مواد التنظيف. إستخدامجيدا  بالفرشاة دون  اإللكترونيتنظيف اللوح . 1

 رفع مجموعة الكاميرا من اللوح الرئيس. .2

نر في بأكمله في مادة التنظيف بحيث يصل إلى جميع أجزائه. عبر جعل مادة الث لكترونياإلوضع اللوح . 3

تغرقة ( والمدة المسW 50 220 جهد)بوتكون  كمية األوساخ يتم تشغيل الغسالة,الغسالة الكهربائية وحسب 

 (.ةقيدق 1-30)

 نـــل عــ( ولمدة ال تقW 10وال يقل عن ) تحت مصباح كهربائي عادي جدا   اإللكترونيوضع اللوح . 4

 عشر دقائق في حالة تنظيف البورد من المياه(. –)خمس دقائق للتنظيف العادي

 من تحت المصباح وتركه حتى يبرد لدرجته الطبيعية. اإللكترونيسحب اللوح . 5

 بالطريقة الطبيعية. اإللكترونيتشغيل اللوح . 6

ن طريق عإعادة برمجة الهاتف الخلوي في حالة رفع الدائرة المتكاملة الخاصة بالنظام البرمجي للهاتف . 7

 الُمعدة لذلك وهذه خطوة مهمة بعد عملية التنظيف. جهزةاأل إستخدام

 

 غسالة األلواح اإللكترونية الرقمية  2–3الشكل 
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 المالئمة لجسمك.  العمل بدلة إرتِد  1

والفرشااااة علااااى  جهاااز الغساااالة وماااادة الثنااار 2

 منضدة العمل.

 

لواح االلكترونية الخاصة على معرفة كيفية تنظيف األأن يكون الطالب قادرا    وال ً: األھداف التعليمية:أ

               بالهواتف الخلوية.

ً ثا األدوات والعدد المستخدمة لفك الهاتف منضدة العمل،  (:أجهزة، عدد, مواد: التسهيالت التعليمية )نيا

 ى للتنظيف.أو مادة أخر لواح االلكترونية, ثنرالخلوي, غسالة تنظيف األ

 .، الرسوماتالنقاط الحاكمة، معيار األداءخطوات العمل,  ثاً:ثال

 نساعتا الزمن المخصص:               مختبر صيانة الهاتف الخلوي                      مكان التنفيذ:

 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5002&ei=6upgVNL2EIK4OLmEgMAJ&psig=AFQjCNEl8jQl3Ts7ECGSqtKxOsZigsL-Ng&ust=1415723255735752
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 الالزماة العادد مالقاط ومفكاات جهزةجهز األ 3

 لتنفيذ التمرين على منضدة العمل.

 

 

 

وذلاااك  N70قاام بفااتح الجهاااز الخلااوي نوكيااا  4

 :تيةتباع الخطوات اآلإب

قاام بالضااغط علااى الاازر الخلفااي باسااتعمال  -أ

 الغطااء الخلفايأداة الفتح البالستيكية لفاتح 

  للبطارية:

ب الغطاااء الخلفااي كمااا فااي الشااكل إسااح  -ب

 تي: اآل

 

دخل أداة الفتح البالستيكية فاي فتحاة رفاع إ -ج

 البطارية, ثم ارفع البطارية نحو األعلى: 
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ء أداة الفتح البالستيكية لعزل الغطاا إستخدم -د

الخلفي عن الغطاء األمامي بإدخاال هاذه األداة 

)المحااااااددة فااااااي المناااااااطق الخاصااااااة بااااااذلك 

ثااااام إضاااااغطها نحاااااو  بالمربعاااااات الحماااااراء(

  الخارج:

 

قاااام برفااااع لوحااااة المفاااااتيح عاااان الهاااااتف  –ه

 الخلوي:

 

لفااتح البراغااي  mm 15 إسااتخدم المفااك –و

لفاااتح اللاااوح  بالمربعاااات الحماااراء()المحاااددة 

 ى:خراإللكتروني عن المكونات األ

 

اإللكتروناي عان المكوناات قم برفع اللاوح  –ز

, ثام إساحبه نحاو األسافل 45وياة ابزخر ى األ

 بالتدريج:
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إسااتخدم الملقااط لرفااع السااماعة الخارجيااة  –ح

 والرجاج:

 

 

قااام برفاااع  شاشاااة العااارض عااان اللوحاااة  –ط

 أداة الفاااتح البالساااتيكية إساااتخدامة باإللكترونيااا

)المحاددة بالمربعاات وبالمناطق الخاصة بذلك 

وبحاااااذر تجنباااااا  لخاااااد  شاشاااااة   الحماااااراء(

 العرض:
 

الخاااص بشاشااة العاارض  قااابلوقاام برفااع ال –ي

الااذي يربطهااا مااع    )المحاادد بااالمربع األحماار(

 ة:اإللكترونياللوحة 

 



 
104 

بعد فتح جهاز الهاتف الخلوي قم بتنظيف  5

 إستخدام نبالفرشاة دوجيدا   اإللكترونياللوح 

 مواد التنظيف.

 

 من اللوح الرئيس.رفع  مجموعة الكاميرا إ 6

 

ضااع السااائل المنظااف لمااادة الثناار فااي الغسااالة  7

بأكملاااه فاااي ماااادة  اإللكترونااايوضاااع اللاااوح 

 إلى جميع أجزائه.بحيث يصل  التنظيف

 

 

إلزالااااة  W 30 وضااااعضاااع الغسااااالة فااااي  8

األوساااخ  كانااتاألوساااخ غياار الكثيفااة أمااا اذا 

 .W 50 كثيفة فنضع الغسالة على

 

تحت مصباح كهرباائي  اإللكترونيضع اللوح  9

ولمادة ال  )W 100 (نوال يقال عا عادي جادا  

خمسة دقائق للتنظياف العاادي وعشار  تقل عن

مان  اإللكترونايتنظياف اللاوح  حالةدقائق في 

 20المياااااه, أو أمااااام مروحااااة لتجفيفهااااا لماااادة 

  دقيقة.
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    Integrated Circuitفحص الدوائر المتكاملة  3-4 

وهى  (IC) باسم ة وتعرفاإللكتروني في الدوائرالجاهزة لالستعمال  رة المتكاملة أو الدوائر المدمجةالدائ       

( عدة لكل طرف منها له خاصية, حسب الفولتية Pinsولها أطراف ) (Integrated Circuitة )ختصار كلمإ

ن كل طرف من الدائرة يحمل فولتية, وهى إه, حيث أو التيار الذي يدخل لها أو الذي يخرج منها عبر أطراف

س للمراحل الدراسية  تحدثنا عنها في الدروتحتوي على العناصر نفسها التي مع بعضها البعض  متصلة داخليا  

مكونة بذلك الدائرة المتكاملة, وتتميز بالدقة المتناهية مع مراعاة مكثف(  -يوداد -ومةامق -نزستوراالسابقة )تر

لكل دائرة متكاملة رقم خاص  حدة لتؤدي وظائف ثابتة,اولكن يتم تجميعها في دائرة وتصميمها التوافقى التام, 

بها ومطبوع على سطحها لمعرفتها ولها كثير من األشكال واألحجام وهى تعد من أهم اإلختراعات التى 

 أ(.3-3ظهرت فى القرن العشرين, الحظ الشكل )

 

  

 الدوائر المتكاملة  أ3-3الشكل 

تركاااه إوإساااحب الباااورد مااان تحااات المصاااباح  10

 حتى يبرد لحالته الطبيعية.

 

 

 

عااان أعاااد اللّحاااام علاااى المكوناااات المساااؤولة  11

 .هنان لحامهااا غياار جيااداإذا كاا تشااغيل البااورد

 ستالة.إعادة اللحام للكر

 

  

 .مكانبالترتيب  ونظف ال األدوات إلى وضعها األصلي قم بإعادة 12

http://1.bp.blogspot.com/-J2Z542hOtLI/UsMZpg0fI5I/AAAAAAAAAKo/VaO32lgGzGs/s1600/NE555N.jpg
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                                   -:أنواع الدوائر المتكاملة

          التى تتعامل مع التيار المتغير )اإلشارة( حيث تقوم  يه  Liner Integrated Circuitالدائرة الخطية . 1

 بتكبيرها فى المراحل المختلفة من اإلشارة نفسها الداخلة لها.

هي التي تتعامل بالمنطق حيت  Digital Logic Integrated Circuit الرقميةالدائرة المنطقية المتكاملة . 2

 (.1( أو )0خرج نعم أو ال أي منطق )اليكون 

  (IC)                                                                           مميزات الدائرة المتكاملة

 ة.                                                  اإللكترونيتوفير المساحة على اللوحة . 1

 توفير جهد التصنيع. . 2

 .الدائرة المتكاملة تعمل بكفاءة عالية وهى اكثر فعالية.                                       .3

 صغير الحجم والوزن, وتقوم باألعمال المختلفة حسب موقعها فى الدائرة.              . 4

 ستهالك الطاقة أقل.إ .5

 الحرارة الناتجة عنها بسيطة.                                                                          . 6

 تحفظ فى درجة حرارة مناسبة حتى ال تفقد صالحيتها بمرور الزمن.. 7

 -عيوبها:

 كاملة بالرقم نفسه. ستبدالهاإعن العطب بل يلزم صالحها إال يمكن 

 -:555المؤقت الزمني  

وتعد من  Ne555-Im555-Ca555 تأتي هذه المتكاملة بأسماء عدة حسب الشركة المصنعة مثل:        

الهاتف الخلوي  جهزةأل صيانةفي ال اتها الواسعةستخدامات لبساطة عملها وإلاإللكترونيفي   ICأشهر أنواع الـ

الدائرة المتكاملة العاطلة, فإذا زال العطل  مكانالنوع نفسه  تركيب دائرة متكاملة منحيث يتم مبدأ التبديل,  يتم

يتم الحكم على الدائرة المتكاملة المرفوعة بأنـها عاطلة ولكن في الحقيقة يمكن أن يتم الحكم على عطل الدائرة 

 . ب( 3-3, الحظ الشكل )الحقا  اء الفحص كما سنتعلمه المتكاملة دون الحاجة إلى  رفعها من الدائرة بإجر

 

 555الدائرة المتكاملة  ب3-3الشكل 
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 -(:IC555ھناك طريقتان لربط الدائرة المتكاملة )

                 Monostable.                          m ستقراراإل وحيد .1

 a                                                                             .Astable مستقرالغير  .2

  و لكل منهما مهمة معينة تؤديها هذه المتكاملة 

 -:Monostable Operationكيفية عمل دائرة أحادي االستقرار للدائرة المتكاملة 

(  1بالقطب الموجب للتغذية والطرف )( 8و 4ج( تم ربط الطرفين )3 –3كما هو موضح في الشكل )

مربوط بمقاومة  (3والطرف ) الب للتغذية( مربوط بمكثف ثم بالقطب الس5بالقطب السالب للتغذية, الطرف )

ومة ومكثف بين موجب التغذية والسالب وجعلنا اثم تم ربط مق قطب السالب للتغذيةيود ضوئي ثم الاثم د

هناك مفتاح القدح  ضا  يأبمقاومة موصلة بموجب التغذية وربوط ( م2والطرف ) بينهما (7و 6الطرفين )

Trigger  هو عبارة عن مؤقت, وهذه الدائرة  فعند هذا المفتاح تعمل بسالب التغذية يوصل عند ضغطه سوف

ن ايسمح بجري (3هد موجب عبر الطرف )حدة سوف ينشأ جارف القدح فعند الضغط عليه ضغطة ووسمي بط

 1R المقاومةينة وهذه المدة يحددها قيمة يود لمدة معالدتي يضيء ايود الضوئي وباآلاثم الد المقاومةالتيار عبر 

 -:تينون اآلاحسب الق (7و 6مرتبطين بالطرفين )ال 1Cوالمكثف 

1×C1T=1.1×R 

 T1×1.1يود الضوئي ويحدد من قيمة ا= هو زمن عمل الدR ×1C 

  باألوم وسعة المكثف بالفاراد المقاومةو نياعتبار الزمن بالثواألخذ باإل طبعا  

 

 أحادية االستقرار 555الدائرة المتكاملة  ج3-3الشكل 

 : 555Astable operation مستقر  للدوائر المتكاملةالغير كيفية عمل دائرة المذبذب 

http://4.bp.blogspot.com/-jmcGABNcGA8/UsMgjK-EwSI/AAAAAAAAAK4/qgosOHhWBC0/s1600/03kr7.gif
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(, 2و 6و 7عدا األطراف )وحيد االستقرار ما توصيل مستقر وهي تشبة طريقةالهذه الدائرة للمذبذب غير 

ي يعمل ثم ينطفئ ثم يعمل وهكذا يود الضوئان الدإ ة عن مذبذب بمعنىد(, هذه الدائرة عبار3-3الحظ الشكل )

  .((High Timeيود( يعبرعنه بـ االخرج مرتفعا  )في حالة عمل الد والزمن الذي يكون فيه

 

 أحادية االستقرار 555الدائرة المتكاملة  د3-3الشكل 

 تي:و يحسب كاآل

                                                                                                ) x C12+R1high = 0.693 x (R Time 

 تي:و يحسب كاآل(Time low) يود( يعبر عنه بــ انطفاء الدإ)حالة  الزمن الذي يكون الخرج منخفضا  

                                                                     x C12Time low =0.693x R  

2, R1R  باألوم, المقاومةقيمة C1  بالفاراد.سعة المكثف                                                          

ومات اختيار قيم المقإبينطفئ  يود الضوئي أوار الوقت الذي نريده لكي يعمل الديمكننا اختيا ذا  إ         

نه إالمؤقتات أو الساعات حيث  دوائر ات هذه الدائرةإستخدامنين السابقة, من أشهر اوالمكثف وحسب القو

ذا الخرج يوصل وهنية انجعل الخرج يعطي نبضة في ث ومات والمكثف المناسب أناالمق ختيار قيم إيمكننا عند 

تي يوضح القيم القياسية الخاصة بأطراف الدائرة المتكاملة والجدول اآل, ى تسمى العداداتبدخل متكامالت آخر

 -:ن بها أثناء الفحص والقياساالتي يستع 555
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ccV 5- Volts 10- Volts 15- Volts 

Max Frequency (Astable) 500- kHz to 2- MHz 

Vc Frequency Range +/- 25% +/- 25% +/- 25% 

Vc Frequency Range +/- 90% +/- 90% +/- 90% 

Vc Voltage Level (center) 3.3- V 6.6- V 10.0- V 

Frequency Error (Astable) ~ 5% ~ 5% ~ 5% 

Timing Error (Mono) ~ 1% ~ 1% ~ 1% 

2+R1Max value R 3.4- Mega 6.2- Mega 10- Mega 

1Min Value R 5- K 5- K 5- K 

2Min Value R 3- K 3- K 3- K 

Reset VH/VL (pin-4) >0.4/ <0.3 >0.4/ <0.3 >0.4/ <0.3 

Output Current (pin-3) ~200 mA ~200 mA ~200 mA 

 القيم القيا 1و رقم 

 

 

 

               على معرفة كيفية فحص الدوائر المتكاملة.أن يكون الطالب قادرا   اوال ً: األھداف التعليمية:

ً اث تخدمة األدوات والعدد المسمنضدة العمل،  (:أجهزة ,عدد مواد،التسهيالت التعليمية ): نيا

 .ة, أسالك توصيل ومقاومات ومتسعاتوية حرارياألوفوميتر وراسم اإلشارة وكا

 ً  .، الرسوماتاألداء ، معيارالنقاط الحاكمةخطوات العمل,  :ثالثا

 نساعتاالزمن المخصص:                مختبر صيانة الهاتف الخلوي                   مكان التنفيذ:
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 المالئمة لجسمك. العمل بدلة إرتِد  1

 على منضدة العمل. ة اإللكترونيجهز المواد  2

 

 

 فوميتر,األ الالزمة والعدد من  جهزةجهز األ 3

المراد والمخطط التابع للدائرة  راسم اإلشارة

 على منضدة العمل. في تنفيذ التمرين فحصها

 

على  555موضح تحتوي المتكاملة كما هو  4

طراف وكل طرف يربط بوضع معين نية أاثم

 تي:كاآل

1GND .  وهو الطرف الذي يربط باألرضي

والمقصود باألرضي في دوائر التيار المستمر أي 

 القطب السالب للتغذية.                  

2.. Trigger                       .وهو طرف القدح أو البدء

Output .3 .وهو طرف خرج الدائرة 

4 .Reset .طرف التصفير 

 طرف التحكم بالجهد.. 5

 جهد العتبة.            . 6

 التفريغ.. 7

VCC .8 ويربط بالقطب الموجب للتغذية. 

 555المتكاملة أطراف 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-J2Z542hOtLI/UsMZpg0fI5I/AAAAAAAAAKo/VaO32lgGzGs/s1600/NE555N.jpg
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يمكن أن يتم الحكم على عطل الدائرة المتكاملة  5

 وذلك دون الحاجة إلى  رفعها من الدائرة

أقطاب الدخل فيها بتطبيق جهد على  .1

 1قالع أو تأريض الطرفإوإعطائها نبضة 

 3الطرف  فإذا ظهر جهد على أقطاب خرج

لهذه الدائرة )ويمكن قياس ومعرفة  ذلك من 

خالل جهاز راسم اإلشارة أو مقياس 

 بأنـها سليمة أما إذا ICعلى  فيدلالملتيميتر( 

 على عطلها.  فيدلحدث العكس 

دائرة  عتماد مبدأ المقارنة معإيضا   أيمكن  .2

بين أقطابـها  متكاملة سليمة وقياس المقاومة

مع نقطة األرضي  فيها  ونطابق نتيجة 

القياس على الدائرة المتكاملة التي نقوم 

فإذا أعطت النتائج نفسها يدل على بفحصها 

أنـها سليمة أما إذا حدث العكس نحكم عليها 

 بالعطل.

 

 

 555تتبع األطراف الخارجة والداخلة للمؤقت  6

 وقارن بين الربطين وبين االختالف فيهما.

 الربط االول.  .1

 

 

  الربط الثاني. .2

 

http://4.bp.blogspot.com/-t_9KDNoENL4/UsMhE6ZwNNI/AAAAAAAAALA/o4lkLsyp-98/s1600/2308_555_Timer.gif
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 1C×1R×T=1.1 لمذبذب أحادي االستقرار. Tالزمن حسب إ 7

= 100µƑ1=47Ω,C1R 

 طئالواوالزمن  (HTالعالي ) الزمنحسب إ 8

(LOWTمن المعادلة وقيم المقأومات اآل ):تية- 

) x C2+R1Time high = 0.693 x (R 

x C2Time low =0.693x R 

= 1µƑ, 1=39Ω  ,C2=68Ω, R1R

=1nƑ2C 

التي الحظ شكل اإلشارة بجهاز راسم اإلشارة  9

تبين أنه عند تطبيق نبضة القدح السالبة فأن 

عند تطبيق نبضة القدح  , أمايصبح فعاال   الخرج

 .ن الخرج ال يصبح  فعاال  إالموجبة ف
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 ة الخاصة

 ةوحيد وبين كيفية عمل دائرةتتبع الدائرة  10

 للمؤقت الزمني. Monostableستقرار اإل

 

 

 

 

   ةغير مستقروبين كيفية عمل دائرة تتبع الدائرة  11

Astable.للمؤقت الزمني 

 

 

منحني خواص الفولتية والزمن  نيا  ارسم رسما بيإ 12

 .555ـل للخرج

 

 

 .مكانقم بإعادة األدوات إلى وضعها األصلي بالترتيب  ونظف ال 13

http://4.bp.blogspot.com/-jmcGABNcGA8/UsMgjK-EwSI/AAAAAAAAAK4/qgosOHhWBC0/s1600/03kr7.gif
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 شاحنة الجهاز الخلوي  3-5 

ة القادمة من المصدر المتناوبهي عبارة عن دائرة الكترونية تقوم بخفض وتحويل الفولتية المصدرية          

ن عمله بصورة مستمرة حيث تكون الفولتية اة شحن بطارية الجهاز الخلوي, لضمالى فولتية مستمرة إلعاد

ون ـــبا  ما تكــــ(, أما الفولتية المستمرة التي تقوم الشاحنة بتحويلها فغالV 220ة القادمة من المصدر )المتناوب

(5 Vقابلة للزيادة أو الن )( 0.5قصأن بمقدار Vحسب نوعية الجهاز الخلوي وال ,) شركة المصنعة له, وعلى

ن إال إقدار الفولتية الناتجة المستمرة الجهاز الخلوي من حيث الحجم والشكل وم احنةختالف شإالرغم من 

 -بصورة عامة من: احنة(, وتتكون الش4–3مكوناتها ومبدأ عملها متشابه الحظ الشكل )

 

 الخلوية  جهزةاأل ةحناكونات شم 4–3الشكل 

( الى الجهد الناتج V 220ة )المتناوب: وتقوم بتحويل الفولتية المصدر Transformerمحولة خافضة   .1

 للعمل مع بقية دوائر الشاحنة.

ة الى إشارة المتناوبصدرية م: وتقوم هذه الدائرة بتحويل اإلشارة الCircuit  Rectifierدائرة تقويم .2

 مستمرة.

: تقوم هذه الدائرة بتقليل التموجات وتصحيح اإلشارات الناتجة من دائرة Circuit Filterدائرة ترشيح  .3

 التقويم.

 : تقوم هذه الدائرة بضبط وتوليد إشارات خرج ثابتة.Regulator Circuitدائرة تنظيم  .4
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 الخلوي الجهاز بطارية 3-6 

ه, ستمرار تشغيلإن االخلوي بالطاقة بشكل مستمر لضمز هي عبارة عن وسيلة تقوم بتزويد الجها        

أغلب  ستبدالها بسهولة كما هو الحال فيإوية بشكل عام تكون أما داخلية اليمكن الخل جهزةوبطاريات األ

 (,5–3ستبدالها بسهولة الحظ الشكل )إأو خارجية يمكن  Sonyالخلوية المنتجة من قبل شركة  جهزةاأل

 -مواد التي تصنع منها الى أربع أنواع رئيسة وهي:وتصنف البطاريات حسب ال

 

 بطارية محمول داخلية وخارجية 5–3الشكل 

تمتاز هذه البطاريات بأنها حديثة : Lithium Polymer Batteryالبولمير  بطاريات الليثيوم/ .1

ومة عالية وتحتفظ بالشحن لمدة طويلة من الزمن, كما وأن اوخفيفة الوزن وقوية جدا  وذات مقنسبيا , 

اقي خارجي يمنع حصول الحرائق من جدا  بسبب وجود غالف وآهذا النوع من البطاريات يمتاز بأنه 

نها تحتفظ بالشحن واألداء العالي في ظروف إن حدث تسرب من البطارية, كما وإنفجارات حتى وواإل

لفترات طويلة تصل ربما الى أشهرعدة الحظ الشكل  هاإستخداملة عدم البرد الشديدة بل وحتى في  حا

(3–6.) 

 

 

 

 بولمير /طارية ليثيومب 6–3الشكل    
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 تمتاز هذه البطاريات بأنها خفيفة الوزن, وتجهز: Lithium Ion Batteryأيون  /بطاريات الليثيوم .2

وهي فولتية تجهيزية عالية مقارنة مع باقي بطاريات  ( تقريبا  V 7.3)ـالهواتف الخلوية بفولتية تقدر ب

ية التي تحتاج الهواتف الخلوية مما يؤهلها على العمل مع النماذج واألجيال الحديثة من الهواتف الخلو

ى من خرمقارنة مع باقي األنواع األ ,وهي ذات تكلفة وسرعة شحن عالية الى فولتية عالية,

 (.7–3البطاريات, الحظ الشكل )

 

 أيون /بطارية ليثيوم 7–3الشكل 

تمتاز هذه البطاريات بأنها  :Nickel Metal Hydride Batteryبطاريات ھيدريد معدن النيكل  .3

حدة في بعض الحاالت, كما وأنها اإعادة شحنها بالكامل لمدة ساعة وذات سرعة شحن عالية حيث يتم 

 (.8 –3الحظ الشكل )تخسر شحن قليل مقارنة مع باقي األنواع, 

 

 بطارية ھيدريد معدن النيكل 8 –3 الشكل

هي أول نوع من البطاريات إستخدمت : Nickel Cadmium Batteryبطاريات النيكل / كادميوم  .4

حتوائها على مادة الكادميوم السامة وقد أنحسر إف الخلوية, وهي غير مرغوبة بسبب مع الهوات

 (.9 –3الحظ الشكل ) األنواع الحديثة من البطاريات,ها في الوقت الحالي مع ظهور إستخداموتضاءل 

 

 كادميوم /بطارية نيكل 9 –3 الشكل
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 ناساعتالزمن المخصص:        الهاتف الخلوي                                  صيانةمختبر   /التنفيذ مكان

الخلوي  جهازال ةحناة لشاإللكترونيالتعرف على الدائرة  يكون الطالب قادرا   علىأن  األھداف التعليمية:

   الخلوية وكيفية فحصها وتبديلها. جهزةاألوبطاريات 

 ظروف وشروط األداء

 بدلة العمل. .1

 ( لكل نوع.1, عدد )Nokiaوجهاز نوع  Samsung galaxyشاحنة جهاز نوع  .2

 ( لكل نوع.1, عدد )Nokiaوجهاز نوع  Samsung galaxyبطارية جهاز نوع  .3

 (.1عدد ) Digital multi-meterمولتيميتر رقمي جهاز  .4

 ( لكل نوع.1, عدد )Nokiaوجهاز نوع  Samsung galaxyقاعدة الشحن لجهاز نوع  .5

(. وسجل لتدوين المالحظات والنتائج 1عدد ) خاصة بالهاتف الخلوي صيانةحقيبة عدد وأدوات  .6

 النهائية.
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  الخطوات, النقاط الحاكمة, الرسومات التوضيحية. : خطوات تنفيذ التمرين

 بدلة العمل.  إرتدِ  .1

 :ةاإللكترونياج الدائرة خرإلقم بفتح شاحنة جهاز نوكيا  .2

 

 قم بتحديد ما يأتي:  .3

 التنظيم.دائرة  –دائرة الترشيح.    د -دائرة التقويم.    ج -المحولة الخافضة.     ب -أ

 

 ة الى داخل الشاحنة ثم قم بشد البراغي.اإللكترونيقم بإرجاع الدائرة  .4

 )لكال الشاحنتين(:أحد أوجه الشاحنة قم بتدوين المعلومات اآلتية التي توجد على  .5

 (. Outputفولتية الخرج المستمرة ) -(.   بInputة )المتناوبفولتية الدخل  -أ

 (. S/N( والرقم التسلسلي )Modelإصدار الشاحنة ) سمإ -ج        

لفك ك استخدم المف

 البراغي

 أ

 ب

 ج

 د
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بقاعدة اج خر(, ومنفذ فولتية اإلV 220ة )المتناوبقم بأيصال الشاحنة نوع نوكيا بمصدر الفولتية  .6

 .الشحن الخاصة بجهاز نوكيا

 

 طرفي جهاز المولتيميتر مع طرفي قاعدة الشحن. قم بأيصال .7

(, ثم قم بقياس فولتية الخرج DCV 10قم بجعل مدى فولتية القياس المستمرة في جهاز المولتيميتر ) .8

 بجهاز المولتيميتر.

 قم بتدوين الفولتية المستمرة التي تم قياسها بجهاز المولتيميتر. .9

 Samsung galaxy( على شاحنة جهاز 7الى الخطوة  6قم بإجراء الخطوات السابقة )الخطوة  .10

نربط طرفي جهاز المولتيميتر مع الطرف األول  Pinsحيث تكون قاعدة الشحن ذو خمس أطراف 

 والخامس كما في الشكل:

 فولتية الدخل اسم اإلصدار

 الرقم التسلسلي
 فولتية الخرج
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ي ـــــها فـــــالخرج المستمرة الموجودة على الشاحنة التي قمت بتدوينقم بالمقارنة بين فولتية  .11

 -:كانتة في جهاز المولتيميتر لكل شاحنة فإذا ( والفولتية المقاس5)خطوة رقم 

ن الشاحنة صالحة إيعني  فهذا V 0.7 النتيجة مشابهة أو زيادة أونقصأن في الفولتية بمقدار -أ

 ستعمال.لإل

 ستبدالها(.إ)يتوجب ستعمال ن الشاحنة غير صالحة لإلإيدل على  فهذاالنتيجة غير مطابقة  -ب

 قم بتدوين المعلومات اآلتية التي توجد على أحد أوجه البطارية )لكال البطاريتين(: .12

 فولتية الخرج المغذية للهاتف الخلوي, لكل بطارية.  -أ

 (. S/N( والرقم التسلسلي )Modelسم إصدار البطارية )إ -ب

 

 

 األول الطرف

 الموجب

 الخامس الطرف

 سالبال

 فولتية الخرج

 البطاريةاصدار 

 الرقم التسلسلي
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 قم بأيصال طرفي جهاز المولتيميتر مع قطبي البطارية نوكيا. .13

(, ثم قم بقياس فولتية DCV 10قم بجعل مدى فولتية القياس المستمرة في جهاز المولتيميتر ) .14

 الخرج بجهاز المولتيميتر.

 قم بتدوين الفولتية المستمرة التي تم قياسها بجهاز المولتيميتر. .15

 Samsung( على شاحنة جهاز 15الى الخطوة  13جراء الخطوات السابقة )الخطوة قم بإ .16

galaxy. 

 

ي ــــا فــــــقم بالمقارنة بين فولتية الخرج المستمرة الموجودة على البطارية التي قمت بتدوينه .17

 -:كانتز المولتيميتر لكل بطارية فإذا والفولتية المقاسة في جها( 12)خطوة رقم 

 ستعمال.ن الشاحنة صالحة لإلإيدل على  ( فهذاV 3.7( النتيجة مشابهة -أ

 ستبدالها(.إحنة غير صالحة لالستعمال )يتوجب ن الشاإعلى  النتيجة غير مطابقة فهذا يدل -ب
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 On/Off Switchمفاتيح التشغيل  3-7

على مفاتيح للتشغيل يتم الضغط عليها عن طريق زر القدرة  ميع أنواع الهواتف الخلوية تحتويإن ج         

Power Button ذ تقوم هذه المفاتيح بتشغيل الجهاز أو إطفائه حسب حاجة المستخدم, وتختلف مفاتيح إ

حد اذ تقوم امبدأ عملها والشركة المصنعة لكن حسب  لشكل والتصميم من هاتف خلوي آلخرالتشغيل من حيث ا

( وفتح الدائرة الكهربائية ONمفاتيح التشغيل بغلق الدائرة الكهربائية المسؤولة عن التشغيل في حالة التشغيل )

(, وتصنف مفاتيح التشغيل في الهواتف الخلوية حسب عدد OFFالمسؤولة عن التشغيل في حالة اإلطفاء )

الحظ الشكل  ,ومفاتيح رباعية األطراف( 10–3الحظ الشكل ) ,فالى مفاتيح ثنائية األطرا Legsاألطراف 

(3–11:)- 

 

 مفتاح ثنائي األطراف 10–3الشكل 

 

 مفتاح رباعي األطراف 11–3الشكل 
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تكون مدمجة مع أحد مفاتيح  On/Off Switchوهناك بعض الهواتف الخلوية التي تمتاز بأن مفاتيح التشغيل 

أما , NOKIA 1600)أزرار( لوحة المفاتيح )غالبا  ما يكون مفتاح أنهاء المكالمة( كما هو الحال في الهاتف 

كيفية فحص مفتاح التشغيل المدمج في الهواتف الخلوية فيتم بأتباع نفس طريقة فحص أزرار لوحة المفاتيح كما 

 سيتم شرحها في التمارين القادمة.

 

 ناساعتالزمن المخصص:                                           الهاتف الخلوي صيانةمختبر  /التنفيذ مكان

 زةـــــجهتصنيف وفحص وتبديل مفاتيح التشغيل الخاصة باأل يكون الطالب قادرا   علىأن  األھداف التعليمية:

 الخلوية.  

 ظروف وشروط األداء

 بدلة العمل. .1

 ( .1, عدد )N70 Nokiaجهاز نوع  .2

 (.1عدد ) Digital multi-meterجهاز مولتيميتر رقمي  .3

 خاصة بالهاتف الخلوي وسجل لتدوين المالحظات والنتائج. صيانةحقيبة عدد وأدوات  .4

   

  الخطوات, النقاط الحاكمة, الرسومات التوضيحية. خطوات تنفيذ التمرين:

 بدلة العمل.  إرتدِ  .1

 :كما تعلمت في التمارين السابقة اإللكترونيستخرج اللوح إوقم بفتح الجهاز الخلوي  .2
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ربط طرفي إ, ثم x1في المولتيميتر على  المقاومةالتشغيل وذلك بجعل مدى قياس قم بفحص مفتاح  .3

 :المقاومةوقم بقياس  Offطفاء إ( والمفتاح في حالة (2,4المولتيميتر بطرفي المفتاح 

 

ربط طرفي إ, ثم x1في المولتيميتر على  المقاومةقم بفحص مفتاح التشغيل بجعل مدى قياس  .4

 :المقاومةوقم بقياس  ONوالمفتاح في حالة تشغيل  ((2,4المولتيميتر بطرفي المفتاح 

 

( صفر فهذا دليل على صالحية 4) لحالةوفي ا( ∞)ية اوية الى ما ال نها( مس3ا ظهرت القراءة في الحالة )ذإ

 (.2,4المفتاح بالنسبة للطرفين )

 

المفتاح 

OFF 

المفتاح 

ON 
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 ( عليهما:4و 3( وذلك بإعادة الخطوات )1,3نتأكد من الطرفين ) .5

 

لى فهذا دليل ع صفر ONوفي الحالة   )∞(ية امسأوية الى ما ال نه OFFفإذا ظهرت القراءة في الحالة 

 صالحية المفتاح.

كما  ئر المتكاملةستبدال الدواإستبداله فهي مشابهة لعملية إستبدال مفتاح التشغيل في حالة إملية أما بالنسبة لع

 تعلمت في التجارب السابقة.

 .مكانها األصلي ونظف المكانرتب األدوات وأعدها إلى  .6

 

 

 

 

 

 

 

المفتاح 

ON 
المفتاح 

OFF 

               على معرفة كيفية رفع وتبديل  الدوائر المتكاملة.أن يكون الطالب قادرا    وال ً: األھداف التعليمية:أ

ً اث ملقط, كاوية هواء ساخن, مادة فلكس, منضدة العمل،  (:عدد, أجهزة ,موادالتسهيالت التعليمية ) :نيا

 . N70فرشاة تنظيف, جهاز نوكيا 

 ً  .األداء ، الرسوماتخطوات العمل, النقاط الحاكمة ، معيار  :ثالثا

 ناساعتالزمن المخصص:                                           مختبر صيانة الهاتف الخلوي /التنفيذ مكان
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 مالئمة لجسمك.على أن تكون  إرتِد بدلة العمل 1

 أجهزة صيانةوحقيبة  N70جّهز جهاز نوكيا  2

منضدة على نوكيا القياسية والمالقط والمفكات 

 .العمل

 

 

3 

 

 

على الالزمة لتنفيذ التمرين  جهزةجّهز األ

 منضدة العمل.

 بحذر كبيرالـهواء الساخن  كاويةثم إستخدم 

تناسب بين كمية الحرارة نتباه  إلى الفيجب اإل

يجوز رفع الحرارة إلى أقصى  والـهواء فال

 حد وكتم تيار الـهواء أو بالعكس.

 لتسهيل عملية اللحامثم إستخدم مادة الفلكس 

وتساعد على أنصهار سلك اللحام وهي مهمة 

تساعد على جدا , ثم إستخدم عدسة مكبرة 

 .رؤية العناصر والقطع المكونة للبورد
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ستخراج إقم بفتح الغطاء الخارجي للجهاز و 3

 البطارية.

 

 

 

 

الجزء األمامي  بفتحثم بواسطة الملقط نقوم  4

ستخراج لوحة المفاتيح وبواسطة إو للجهاز

الموجودة على المفك نقوم بفتح البراغي 

من اللوحة المثبتة  اإللكترونيي اللوح جانب

  عليه. 

على ماسكة  اإللكترونينقوم بتثبيت اللوح  5

. ثم نضع قليل من مادة اإللكترونياللوح 

( IC powerالفلكس السائل على قطعة )

الهواء الساخن على هذه  كاويةونقوم بتوجيه 

ع ـــــــوم برفـــــالقطعة وبواسطة الملقط نق

(IC power) .القديم 
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 انــــــمكثم بواسطة الفرشاة نقوم بتنظيف  6

(IC Power) يا العوالق االقديم وإزالة بق

 (IC Power)والشوائب. ثم نقوم بوضع 

وضعه على الشكل  الجديد واألنتباه جيدآ عند

( في اللوح Pinsتجاه إالقديم  نفسه  )

ي ـــــــه فــــــجاهإتيكون نفس  اإللكتروني

(IC Power) القديم .  

7 

 

الهواء الساخن على  كاويةبعدها نقوم بتوجيه 

الجديدة لتتم عملية اللحام  (IC Power)قطعة 

 .اإللكترونيمع اللوح 

 

 

في القطع سليط الحرارة و يجب مراعاة ت 8

الهواء الساخن   كاوية إستخدامالكبيرة عند 

كي تتم عملية ٍو على كل القطعة اوبشكل متس

لكي ال  ةتفاظ باليد عاموديحالفك بنجاح مع اإل

 (IC Power)ولرفع  المجاورةالقطع  تتأثر

منه  كاويةكترونية نقرب الاإللمن اللوحة 

وبصورة عمودية يتم دفع الهواء الساخن من 

 .(IC Power)نحو  كاويةال
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 أعطال التوصيالت  3-8 

( Open Circuitهناك بعض األعطال تحدث في بعض دوائر الهاتف الخلوي تنتج بسبب وجود قطع )       

بد من إعادة توصيل هذه الدوائر ال ولصيانةالدوائر  في خطوط التوصيالت في( Short Circuitأو قصر )

لكل طرف أو إعادة اللحام للنقطة  ةرفيعة وأيصالـها بين أقرب نقط ةأسالك نحاسي إستخدامالخطوط المقطوعة ب

از األوفوميتر حيث يعطي جه إستخدامالتي ال يتم العبور من خاللها, ويمكن معرفة حالة القطع أو القصر ب

 القصر. ( في حالة0في حالة القطع و)( ∞)ومة اقراءة مق

 

 

 

 

 

يتم تجميع باقي قطع الجهاز من خالل تثبيت  9

البراغي في أماكن التثبيت الخاصة بها 

وتركيب الشاشة ولوحة المفاتيح والبطارية 

 وتشغيل الجهاز.
 

 

 وأعدها الى مكانها األصلي ونظف المكان. رتب األدوات 10

ال ـــــعلى معرفة التدريب على إجراءات فحص أعطأن يكون الطالب قادرا    : األھداف التعليمية:والً أ

               التوصيالت.

 ً وية دد, األوفوميتر, كاحقيبة العمنضدة العمل،  ، عدد, أجهزة(:مواد: التسهيالت التعليمية )ثأنيا

 .N70, أسالك لحام, جهاز نوكيا حرارية, مجهز قدرة, مادة الفلكس

 ً  .العمل, النقاط الحاكمة، معيار األداء، الرسومات خطوات :ثالثا

 ناساعتالزمن المخصص:                                      مختبر صيانة الهاتف الخلوي /التنفيذ مكان
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 لمالئمة لجسمك.ا العمل بدلة إرتِد  1

 على منضدة العمل. الالزمة المواد والعدد جّهز 2

 

على  الالزمة لتنفيذ التمرين جهزةجّهز األ 3

 منضدة العمل.

 

 
 

 

قم بإإلجراءات الخاصة بفحص أعطال  .1 4

 )القطع  أو القصر(.التوصيالت 

تحديد العطل بالفحص الشامل باآلفوميتر  -أ

)AVO(  حيث  المقاومةعن طريق قياس

في حالة القطع  )∞(ومة امقيعطي قراءة 

 ( في حالة القصر.0و)

لغرض اللحام  ةقطتين بدقختيار أقرب نإ -ب

 بحيث تلبي إعادة توصيل القطع جيدا .

ن سالمة بعد اللحام يجب التأكد م -جـ

  .(AVO)فوميتر التوصيل وذلك بالفحص باأل
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 .إجراءات التوصيل بطريقة اللحامقم ب 5

 .فيه زيادةقطع سلك نحاسي بطول مناسب  -أ

أطراف إزالة المادة العازلة )الوارني ( من  -ب

 .السلك النحاسي المراد لحامها

بأحدى تثبيت لحام أحد أطراف السلك  -ج

 .مالنقطتين المحددة سابقا والتأكد من متأنة اللحا

تثبيت وتمرير السلك بخطوط مستقيمة مع  -د

من عبور الحواجز  مكاناالبتعاد جهد اإل

 .إعاقة السلك ومناطق

 

 ة الثابتة والمفاصلاإللكترونياأللواح تثبيت  -ذ

 .المتحركة

 

ة ي النقطة المتبقيني للسلك فاالطرف الثلحام  -ـه

 .نة اللحاماوالتأكد من مت

اللحام بالوصلة )النقطة( المراد  كاويةالمس  -و

  لحامها.

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_cBgIQWC4l30/TM2rvZfvEMI/AAAAAAAAALs/joy2i1JtKzc/s1600/tiyui.png
http://eeecb.com/up2/uploads/images/domain-3c96dff543.jpg
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تأكد من أعطال التوصيالت في أجزاء جهاز   6

 -المبينة في اإلشكال اآلتية: N70نوكيا 

 .خطوط السماعةقطع في  .1

 

 

 .خطوط الشحنقطع في  .2 7

 

8 

 

 

 

 .خطوط الجرس أو الرجاجقطع في  .3

 

 

 .مكانها األصلي ونظف المكانرتب األدوات وأعدها الى  9
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  Network Circuitدائرة الشبكة في الهاتف الخلوي  3-9

 -تتكون دائرة الشبكة من:   

ويقوم  اإللكترونيوهو عبارة عن قطب نحاسي صغير مثبت في الجزء العلوي للوح الـهاتف  الهوائي: .1

ويكون على  ستالمتقاط اإلشارة من الجو في حالة اإللإشارة في الجو في حالة اإلرسال وبإرسال اإل

 نوعين:

 وال يظهر إلى الخارج. اإللكترونيالداخلي ويكون ضمن اللوح  -أ

 الخارجي ويكن ظاهرا  إلى الخارج.  -ب

 .Antenna Switchمفتاح الـهوائي   .2

ن دائرة إ ات لإلشارة المرسلة والمستلمة,وهو مرشح يقوم بترشيح وحذف التشوه : Rx-Txلمرشحا .3

يسبب مشاكل عدم وجود شبكة أو شبكة ضعيفة أو خلل أو تلف فيها  إذا حدث أى (Rx– Txالشبكة  )

نوكيا وشكله معدني عادي, يتكون  أجهزةأثناء اإلرسال، ويوجد فى  فصل الشبكة في الجهازمشكلة 

المرشح من جزئين )جزء مرسل, وجزء مستقبل( وهما إما أن يكونا متالزمين أو منفصلين على اللوح 

 . مرشحات  خاصة بتنقية اإلشارة كل جزء منهم مجموعة جانباألم، ويوجد ب

 ة ـــــــتقوم بمضاعفة جهـد اإلشارة الراديوي (IC)دائرة متكاملة عبارة عن وهو :PAمضاعف الطاقة  .4

Radio Frequency Amplifier (RF Amp)  ستالم اإلشارة من مفتاح الـهوائي ومن ثم يتم إبعد

منطقه تردد معين  ولكلMHz  ( (850 & 900 &1800 & 1900الراديويةالجتها بمعالج اإلشارة مع

  .وتقويتها ةلشبكاوتعمل على تحديد  , )MHz900 (د فمثال   المنطقة العربية تعمل على ترد

ولها أربعة أطراف Real Time Clock) )التوقيت ستالة يضا   بكرأوتدعى  :Crystalستالة كر .5

(Power حيث تقوم بالتنقية والمزج بين اإلشارة ويتم قياس اإلشارة من طرفين فقط، فإذا ,) كانت

لكريستالة تصدر ووظيفة هذه ا طريقها للتلف, يتالفة أو ف إنها جميع األطراف تعطي قياس فمعناها

الطاقة، ولذلك ( IC) مسؤولة عن ضبط تزامن عمل الدائرة المتكاملة ( وتكونMHz (32.768تردد 

  الجهاز وبالتالي فإن الجهاز لن يعمل بشكل صحيح على اإلطالق. شبكةفي سبب مشاكل ذا تلفت تإ

Audio .6 IC:  يسبب مشاكل فى  هاإلرسال واالستقبال وفي حالة عطلفهو الذي يتحكم فى الصوت أثناء

 مشاكل عدم وجود شبكة. يضا  أالصوت، ويسبب 

لكنها متشابهة من حيث مبدأ العمل في جميع الهواتف الخلوية, أما  ينة من حيث النوعاوتكون هذه المكونات متب

حسب لف من هاتف خلوي آلخر بالنسبة لترتيب هذه المكونات على اللوحة األم في الهاتف الخلوي فهي تخت

الشركة المصنعة ونوع وجيل الهاتف الخلوي, فأغلب هواتف شركة نوكيا مثال   تكون مكونات دائرة الشبكة 

الخاص بالهاتف الخلوي مما  اإللكترونيمع بعضها البعض بوساطة خطوط نقل موجودة على اللوح  مربوطة

ة ــــأما بالنسبة لهواتف شرك ,صيانةيسبب صعوبة كبيرة عند تتبع مكوناتها وتشخيص العطل عند ال
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Samsung وApple  الحديثة فتكون فيها مكونات الشبكة مترابطة مع بعضها البعض وموضوعة على شريط

 .صيانةيكون التعامل معها سهل ويسير عند ال لتاليحد وبااوالكتروني 

 

 

 

 

 

 

 المالئمة لجسمك. العمل بدلة إرتِد  1

على منضدة  الالزمة المواد والعدد جّهز 

 العمل.

 

على  الالزمة لتنفيذ التمرين جهزةجهز األ 3

 منضدة العمل.

 

  

               على معرفة مكونات دائرة الشبكة وأعطالها. قادرا  أن يكون الطالب  : األھداف التعليمية:والً أ

ً اث جهاز نوكيا حقيبة العدد, األوفوميتر, منضدة العمل،  ، عدد, أجهزة(:موادالتسهيالت التعليمية ): نيا

N70. 

 ً  .الرسوماتالنقاط الحاكمة، معيار األداء، خطوات العمل,  :ثالثا

 ناساعتالزمن المخصص:                                    مختبر صيانة الهاتف الخلوي /التنفيذ مكان

 

2 

3 
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هو عبارة  ( تتبع الهوائي للتأكد من سالمته1 4

اإلشارة, ثم قم بتتبع  الستالم عن مجسات

في المخطط الذي يبين  الموجودةاإلشارات  

تحكم في مفتاح الهوائي عن طريق معالج ال

 اإلشارة.

 

 

 

 

 

 .PAتتبع فحص الدائرة الخاصة  (2

التوجد  –و من أعطاله التوجد شبكة

شبكة ترتفع ثم  –شبكة وهمية –صالحية

 تنخفض فجأة.

وهي  Connectionsتتبع الوصالت  (3

الوصالت والقطع الصغيرة الموجودة حول 

وقم بالتأكد من تواجدها  منطقة الشبكة

 وجودة لحامها.

 

 

 

مفتاح الهوائي   Antenna Switchفحصإ 5

الذي بجهاز القياس األوميتر لصالحيته, 

وهو يعمل كمفتاح  على تثبيت الشبكةيعمل 

المختلفة التى يعمل الترددات  لفتح بوابات

ومن أعطالها ال توجد شبكة أو  عليها الجهاز

 ن الشبكة ضعيفة.إ

  

4 

5 
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 اإللكترونييؤدي فصل الـهوائي عن اللوح  6

ن اإلشارة المستقبلة اإلى ضعف أو فقد

أو وجود  والمرسلة كذلك يؤدي تلف الـهوائي

ن اإلشارة تارة اإلى فقد أوساخ أو أتربة

عندما تكون  أحيانا   ,ىخرأوقدومها تارة 

نقوم بإلغاء اإلشارة ضعيفة في مناطق معينه 

الـهوائي الداخلي ونربط هوائي خارجي 

 خاصة. أداة إستخدامب

 

 -تي:تتبع اإلشارات من المخطط اآل 7

المفتاح الهوائي  نه يتم التحكم فىإمع العلم 

وحسب التردد اإلشارة  عن طريق معالج

 لإلشارات 

)ANT& RX & TX.) 

 

 

8 

8 

مسار إشارة تتبع الرسم الذي  يوضح 

 .70N اإلرسال واالستقبال في الجهاز نوكيا 

 

 

 

 

 

 .مكانونظف ال بالترتيب األدوات إلى وضعها األصلي قم بإعادة 9

 

 

6 

 

7 

 

9 
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 Sim Card الخلوي الهاتف بطاقةقاعدة  أعطال 3-10

 , ومنها:(Sim Card) توجد أعطال عدة في قاعدة بطاقة الهاتف        

 .الجهاز ال يتعرف على البطاقة نهائيا   .1

  .فصل البطاقة من حين آلخر .2

 يعمل الجهاز على شرائح معينة وآخر ى ال يعمل عليها. .3

 يقوم بإعطاء رسالة أن البطاقة غير صالحة. .4

 ( الخاصة بقاعدة الهاتف الخلوي.Pinsفي أحد مالمسات )وجود كسر  .5

ً يتعرف على البطاقة نهائيالعطل األول )الجهاز ال  وتكون عادة أما:  (:ا

وم بتبديل ( بشكل جيد واذا لم يعمل الجهاز نقpinsمشكلة في قاعدة البطاقة: نقوم بتنظيف المالمسات ) .1

 قاعدة البطاقة.

ي يكون هناك )قصر( ف جهزةوفي أغلب األالحدوث (: وهذا عطل قليل sim cardكريستالة البطاقة ) .2

 ( وفي هذه الحالة يتم استبدال البطاقة القديمة بوأحدة جديدة.sim cardالبطاقة )

 .IC power(: هذا العطل يكون نادرآ نسبيآ ألنقطاع التغذية عن IC powerمشكلة في ) .3

 ( الجهاز.Softwareمشكلة في ) .4

 (:)فصل البطاقة من حين آلخرني االعطل الث

 وتكون عادة أما:

لة يتم ( في بطاقة الهاتف وفي هذه الحاshort) قصر(: يكون هناك sim cardكريستالة بطاقة الهاتف ) .1

 استبدال البطاقة.

دال ستبإأو تتم عملية  (,pinsقاعدة بطاقة الهاتف: في هذه الحالة يتم تنظيف مالمسات البطاقة ) .2

 القاعدة.

3. IC power:   نقطاع التغذية عنه.إل نسبيا   هذا العطل يكون نادرا 

 :(يعمل ال خرىأيعمل على شرائح وعلى  (العطل الثالث

 وتكون عادة إما:

 (. sim cardستالة بطاقة الهاتف )كر .1

 (.IC powerمشكلة في ) .2

 الخلوي.صالحهما باستبدال قاعدة بطاقة الهاتف إوالخامس فيتم  أما بالنسبة للعطل الرابع



 
138 

 

 

 

 

 

 .المالئمة لجسمك إرتِد  بدلة العمل  1

جّهز حقيبة نوكيا القياسية والمالقط والمفكات  2

على منضدة  الالزمة لتنفيذ التمرين جهزةواأل

 العمل.

 

 

ــــف ة الهاتـــــدة بطاقـــــبديل قاعـــصيأنة وتأن يكون الطالب قادرا   على  :: األھداف التعليميةوالً أ

Sim Card) .) 

ً اث وية هواء ساخن, مادة فلكس, كامنضدة العمل،  :: التسهيالت التعليمية )مواد، عدد, أجهزة(نيا

 .N70, جهاز نوكيا N70ملقط, فرشاة تنظيف, قاعدة بطاقة هاتف نوكيا 

 ً  .، الرسوماتخطوات العمل, النقاط الحاكمة، معيار األداء :ثالثا

 ساعتانالزمن المخصص:                                    مختبر صيانة الهاتف الخلوي مكان التنفيذ/

 



 
139 

3 

 

 

على منضدة الالزمة لتنفيذ التمرين  جهزةجّهز األ

 العمل.

فيجب  بحذر كبيرالـهواء الساخن  كاويةثم إستخدم 

  إلى التناسب بين كمية الحرارة والـهواء, األنتباه

فال يجوز رفع الحرارة إلى أقصى حد وكتم تيار 

 الـهواء أو بالعكس.

لتسهيل عملية اللحام ثم إستخدم مادة الفلكس 

 وتساعد على أنصهار سلك اللحام وهي مهمة جدا .

تساعد على رؤية العناصر عدسة مكبرة  إستخداموب

 .اإللكترونيوالقطع المكونة للوح 

 

 

 

واستخراج نقوم بفتح الغطاء الخارجي للجهاز  4

 .البطارية
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 ثم بواسطة الملقط نقوم بفتح الجزء األمامي للجهاز 5

واستخراج لوحة المفاتيح وبواسطة المفك نقوم بفتح 

 اإللكترونيي اللوح جانبالبراغي الموجودة على 

 من اللوحة المثبتة عليه. 

 

 ثم اإللكترونينقوم بتثبيت اللوحة على ماسكة اللوح  6

نقوم بوضع مادة الفلكس السائل على قاعدة بطاقة 

للمساعدة على رفع درجة  (ardC imS)الهاتف 

 زالتها .إعند عملية تسخين القطعة المراد  الحرارة
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 نتهااومكوناتها وطرق صي ةالشاش 3-11 

ذا توجهت إليه إشارة إين يوجد بينهما سائل عضوي، بحيث الشاشة بصفة عامة عبارة عن طبقتين زجاجيت      

د ـــالى الهواء فق تجمع هذا السائل حول اإلشارة فى شكل نقط, وإذا أصاب هذه الشاشة كسر أو تعرض السائل

 يـــمزيج السائل العضوي ومن الممكن معالجته ف حالل فىإنن وجود خطأ فى الشاشة معناه إيصيبها التلف, و

 -عطال عدة للشاشة نذكر منها:أتوجد  الحاالت. بعض

الهواء الساخن نحو قاعدة بطاقة  كاويةنقوم بتوجيه  7

يجب مراعاة تسليط الحرارة  و (sim card) الهاتف

الهواء الساخن   كاوية إستخدامفي القطع الكبيرة عند 

كي تتم عملية الفك ٍو على كل القطعة اوبشكل متس

تتأثر  حتفاظ باليد عاموديه لكي البنجاح مع اإل

وبواسطة الملقط نقوم برفع القاعدة  المجاورةالقطع 

  .القديمة وتثبيت القاعدة الجديدة

كس السائل على قطعة ضع مادة الفلثم نقوم بو

 كاويةالجديدة وتوجيه  (sim card)بطاقة الهاتف 

الهواء الساخن عليها وتوزيع الهواء بشكل متسأوي 

 .إلتمام عملية اللحام بنجاح

 

 

تثبيت يتم تجميع باقي قطع الجهاز من خالل  8

البراغي في أماكن التثبيت الخاصة بها وتركيب 

 .الشاشة ولوحة المفاتيح والبطارية وتشغيل الجهاز

 

 

 

  

 رتب األدوات وأعدها الى مكانها األصلي ونظف المكان. 9
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 ا .الشاشة ال تعمل أبد .1

 الشاشة بيضاء. .2

 نات فقط دون إضاءة.االشاشة تعمل بي .3

 -توجد طرق عدة إلصالح هذا العطل:  -:العطل األول )الشاشة ال تعمل أبداً(

غيل ية التشابصورة جيدة عن طريق سماع صوت بد التأكد من أن الجهاز يعملتبديل الشاشة: يتم بعد  .1

 أو عمل ضوء األزرار عند ضغطها أو عن طريق االتصال.

غيل وتوصيلهم بصورة صحيحة ثم نقوم بتش Connector ـال التوصيل قابلو( مع Flatتركيب الفالتة ) .2

 الجهاز وفحص الشاشة.

( الشاشة IC power) ذلك عن طريق فحص التغذية الواصلة الى( الشاشة: ويتم IC powerتبديل ) .3

 ( في التغذية.short) وغالبا  ما يكون هناك قصر

لعطل عن ابعد التأكد من أن الجهاز يعمل بصورة جيدة نقوم بإصالح هذا  -ني )الشاشة بيضاء(:االعطل الث

 -طريق:

 تبديل الشاشة. .1

 ( للجهاز.Softwareستبدال )إ .2

وتوصيلهم بصورة صحيحة ثم نقوم بتشغيل الجهاز وفحص  (Connectorـ )مع ال( Flatتوصيل ) .3

 الشاشة.

( الشاشة (IC powerالشاشة: ويتم ذلك عن طريق فحص التغذية الواصلة إلى  (IC power)تبديل  .4

 ( في التغذية.Shortوغالبا  ما يكون هناك قصر )

الكامل, لوجود بصالح هذا العطل عن طريق تبديل الشاشة إيتم  -:العطل الثالث )تعمل بيأنات فقط دون إضاءة(

 (.latFالشاشة ) قابلوخلل في نقل البيأنات والسبب يكون في الغالب من 

طالها فال تختلف أع( Touch Screen) مسللوي التي تتضمن شاشاتها تقنية الالهاتف الخ أجهزةأما في حالة 

 ستجابة لمس الشاشة( يفضلإم االستجابة )أي توقف الة عطل عدعن أعطال الشاشة االعتيادية, وفي ح

عطل هو ى بعد إجراء إعادة ضبط مصنع للهاتف الخلوي للتاكد من كون هذا الرأخستبدالها مباشرة   بشاشة إ

 عطل مادي وليس عطال  برمجيا . 
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 المالئمة لجسمك. إرتِد  بدلة العمل  1

جّهز حقيبة نوكيا القياسية والمالقط والمفكات  2

 على منضدة العمل

 

الشاشة  كانتذا إما م بتشغيل الجهاز ومالحظة ق 3

ن اعملية دمج في األلو. أو هناك مكسورة ام ال

 داخل الشاشة.

 

 

 الشاشة ومعرفة أعطالها. فحص وصيأنةأن يكون الطالب قادرا  على  وال ً: األھداف التعليمية:أ

ً اث , N70حقيبة عدد, هاتف نوكيا منضدة العمل،  ، عدد, أجهزة(:مواد: التسهيالت التعليمية )نيا

 .N70شاشة هاتف نوكيا 

 ً  .، الرسوماتالنقاط الحاكمة، معيار األداءخطوات العمل,  :ثالثا

 ساعتانالزمن المخصص:                                    مختبر صيانة الهاتف الخلوي مكان التنفيذ/
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شاشة القديمة تحتاج الى بعد التأكد من أن ال 4

جهاز بعملية فك الجزء الخلفي من الم قتبديل 

 ج البطارية.ستخرإو

 

بفتح الجزء األمامي للجهاز بواسطة  قم ثم 5

 األدوات المناسبة )مفكات ومالقط(.

 

لوحة الجهاز وذلك م بفصل الشاشة القديمة من ق 6

من ( Flatالشاشة ) قابلوعن طريق إزالة 

(Connector.الموجود في اللوحة ) 

 

نقوم برفع الشاشة القديمة وتركيب الشاشة  7

( Flatالشاشة ) قابلوالجديدة من خالل تركيب 

الموجود في لوحة الجهاز  (connector) مع

 وتركيبه بصورة صحيحة.
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 دائرة الشحنأعطال  3-12

 -ن دائرة الشحن, هما:ان رئيسان يصيبهناك عطال

 هذا العطل يكون في الغالب من خالل:وسبب  -الجهاز ال يشحن أطالقا: .1

الشحن عامل من عوامل عدم اإلحساس بالشحن ألنه الموصل بين الشاحن  قاعدةكون تالحالة األولى: قد 

 (.12–3والجهاز وفي حال تلفه تتعطل عملية الشحن  ولذلك نقوم بتغييره, الحظ الشكل )

 

 عطل سوكت الشحن12–3الشكل               

نقوم بتجميع قطع الجهاز وتركيب الوجه  8

ثم نقوم بتشغيل األمامي وارجاع البطارية 

 الجهاز.

 

 .مكانها األصلي ونظف المكانرتب األدوات وأعدها الى  9
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ووصل القاعدتين بقطعة قصدير  الحالة الثانية: قد يكون السبب من المقاومة الفيوزية لذلك نقوم برفع المقاومة

 (.13–3أو سلك معزول, الحظ الشكل )

 

 الفيوزية المقاومةعطل  13–3الشكل 

 ويكون سبب هذا العطل من خالل: -الشحن متوقف: .2

البطارية والجهاز قد يؤدي الى عملية الشحن المتوقف فالبد من الحالة األولى: نتيجة لضعف التوصيل بين 

 (.14–3تغيير مالمسات البطارية, الحظ الشكل )

 

 مالمسات البطارية 14–3الشكل 

مشكلة ويتم الحل عادة بتبديلها : الدائرة المتكاملة المسؤولة عن الشحن من األسباب األساسية لهذه الالثانيةالحالة 

 (. 15–3الحظ الشكل )ى سليمة, خرأب
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 الدائرة المتكاملة المسؤولة عن الشحن 15–3الشكل          

 طريقة الفحص:

الشحن في مصدر الكهرباء وربطه في الهاتف إذا لم تظهر إشارة الشحن في الجهاز نقوم  قابلونقوم بتوصيل 

 بما يأتي:

 تبديل البطارية. .1

ن أحدها مكسورا  أو عكس اقاعدة الشحن ومالحظة ما اذا كفي ( الموجودة Pinsالتأكد من المالمسات ) .2

 تجاه البقية.إ

 تبديل قاعدة الشحن. .3

 (.IC chargeتبديل الدائرة المتكاملة الخاصة بالشحن ) .4

 

 

 

 

 

 

 فحص ومعالجة أعطال دائرة الشحن.أن يكون الطالب قادرا   على  وال ً: األھداف التعليمية:أ

ً ثا وية حرارية, أسالك لحام, مادة كامنضدة العمل،  (:أجهزة، عدد, مواد: التسهيالت التعليمية )نيا

 .N70, جهاز نوكيا N70ملقط, أسالك لحام, قاعدة شحن هاتف نوكيا فلكس, 

 ً  .، الرسوماتالنقاط الحاكمة، معيار األداءخطوات العمل,  :ثالثا

 ساعتانالزمن المخصص:                                    مختبر صيانة الهاتف الخلوي مكان التنفيذ/
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 لمالئمة لجسمك.ا العمل بدلة إرتِد  1

جّهز حقيبة نوكيا القياسية والمالقط والمفكات  2

على منضدة الالزمة لتنفيذ التمرين   جهزةواأل

 العمل.

 

 

 

م بعملية فك قطع الجهاز كما في التمارين ق 3

ج البطارية والشاشة ولوحة ستخرإوالسابقة 

 المفاتيح.

 

 

م بتركيب لوحة الجهاز على ماسكة اللوح ق 4

لعدم تحريكها أثناء عملية الفك أو  اإللكتروني

مما يؤدي الى تلف بقية األجزاء القريبة  اللحام

 المراد العمل به. مكانمن ال
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م بمالحظة توصيالت قاعدة قبواسطة المكبرة  5

التي في الغالب تكون من طرفين الشحن 

ي قاعدة الشحن ومثبتين جانبموجودين على 

 بالقصدير على لوحة الجهاز.

 

ع مادة الفلكس السائل على القطعة قم بوض 6

م الهواء الساخن ق كاويةالمراد إزالتها وبواسطة 

ٍو على اتوجيهها وتوزيع الحرارة بشكل متسب

 .نقاط اللحام

 

م برفع قاعدة الشحن القديمة من الجهاز ق 7

بواسطة فرشاة تنظيف أو بمادة  مكانوتنظيف ال

يا اللحام أو أي ازاله بقإل الكيروسين السائل

م بعملية قم بتركيب القطعة الجديدة وقثم  شوائب

 اللحام مع لوحة الجهاز. 
 

بتجميع قطع الجهاز كما في التمارين السابقة  مق 8

وتركيب الشاشة ولوحة المفاتيح وتثبيت لوحة 

 الجهاز.

 

 م بتشغيل الجهاز وفحص القاعدة الجديدة.ق 9

 

 .مكانها األصلي ونظف المكانرتب األدوات وأعدها الى  10
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       Keyboard لوحة المفاتيح 13-  3

تعد لوحة المفاتيح من وحدات اإلدخال المهمة التي توجد في الهواتف الخلوية التي عن طريقها يتم 

وظيفتها المهمة في السيطرة  عن نة أرقام أو أحرف أو رموز فضال  إدخال كافة النصوص المكتوبة المتضم

عدادات الهواتف الخلوية والتنقل والتصفح بين التطبيقات المختلفة, وتتكون لوحة المفاتيح من عدد من إ وضبط

األعمدة والصفوف التي تحتوي بدورها على مجموعة من المفاتيح )األزرار(, وكل مفتاح مسؤول عن إدخال 

لوحة المفاتيح من هاتف ف رقم أو مجموعة أحرف أو رموز أو اختصار لوظيفة معينة, وعلى الرغم من اختال

 جهزةن مبدأ عملها ثابت في جميع األإ إال ووظائفها والشكل الخارجي لها, من حيث عدد المفاتيح خلوي آلخر

الخلوية, وتتألف لوحة المفاتيح من طبقتين الخارجية منها تكون على تماس مع المستخدم ومقسمة على عدة 

رموز التي تنفذها لكل مفتاح حيث تتكون من مادة بالستيكية أو مفاتيح مكتوب عليها األحرف واألرقام وال

ى فتتكون من مادة بالستيكية مرنة نسبيا  تحتوي على نتوءات خربة من الخارج أما من الجهة األمعدنية صل

وح تقابل المفاتيح )األزرار(, أما الطبقة الداخلية فتكون على تماس مع نقاط التبديل الرئيسة التي توجد على الل

( الخاص بالهاتف الخلوي حيث تتكون من مادة ورقية بالستيكية مرنة تتخللها نتوءات Board) اإللكتروني

ى كما موضح في الشكل خرءات الطبقة الخارجية من الجهة األمعدنية تقابل نقاط التبديل الرئيسة من جهة ونتو

(3-16):- 

 

 طبقات لوحة المفاتيح 16–3الشكل 

أما بالنسبة آللية عمل لوحة المفاتيح فهي مقاربة آللية عمل لوحة مفاتيح الحاسوب, حيث تتولد إشارات 

تنتقل  كهربائية عند الضغط على لوحة المفاتيح من نقاط التبديل الرئيسة وتنتقل الى دائرة ترشيح التي بدورها

الى المعالج الخاص بالهاتف الخلوي الذي يقوم بتحليل هذه اإلشارات ومقارنتها باإلشارات المخزونة في 

 (.17–3الذاكرة وعرضها على شاشة الهاتف المحمول كما في الشكل )

 الرئيسةنقاط التبديل 

 للمفاتيحالنتوءات المقابلة 

 النتوءات المعدنية
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ر كما كثأالرموز و تأدية وظيفة معينة أو وهناك بعض المفاتيح التي تمتاز بأنها تكون مشتركة ما بين إدخال 

نهاء المكالمة أو رفضها إلذي يقوم با  NOKIA 1600أنهاء المكالمة في الهاتف الخلويهو الحال في مفتاح 

 أو غلق أو تشغيل الهاتف الخلوي حسب حاجة المستخدم.

 

 آلية عمل لوحة مفاتيح الهاتف الخلوي 17–3الشكل 

الخلوية الحديثة نسبيا  التي تمتاز بوجود لوحة مفاتيح اعتيادية فضال  عن لوحة مفاتيح  جهزةوتوجد بعض األ

وظيفة نفسها وحسب رغبة هما ينجز ال( وكالTouch Screenثأنية تظهر في الشاشات المتضمنة تقنية اللمس )

 المستخدم.

 

 ناساعتالزمن المخصص:                                           الهاتف الخلوي صيانةمختبر  /التنفيذ مكان

لية عمل لوحة مفاتيح آالتعرف على مكونات وطبقات و يكون الطالب قادرا   علىأن  األھداف التعليمية:

   الهواتف الخلوية وكيفية فحصها وتبديلها.
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 ظروف وشروط األداء

 بدلة العمل. .1

 .(1, عدد )N70 Nokiaجهاز نوع  .2

 (.1عدد ) N70 Nokiaلجهاز نوع  Keyboardلوحة مفاتيح  .3

 ( وسجل لتدوين المالحظات والنتائج.1خاصة بالهاتف الخلوي عدد ) صيانةحقيبة عدد وأدوات  .4

 

  الخطوات, النقاط الحاكمة, الرسومات التوضيحية. خطوات تنفيذ التمرين:

 بدلة العمل.  إرتدِ  .1

ح ــــة المفاتيـــــــستخرج منه لوحإوكما تعلمت في التمارين السابقة  N70قم بفتح الهاتف الخلوي  .2

 :()الطبقة الخارجية فقط
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من السطحين )لكل مفتاح ونتوئه من السطح الداخلي قم بفحص الطبقة الخارجية من لوحة المفاتيح  .3

 (: أصابع اليد إستخدامب

 

الداخلية  )التأكد أنطباق نتوءات الطبقةقم بفحص النتوءات المعدنية للطبقة الداخلية من لوحة المفاتيح  .4

  :(أصابع اليد إستخدامة باإللكترونيعلى نقاط التبديل الرئيسة في اللوحة 

 

 لوحة المفاتيح

 الطبقة الخارجية ()

 لوحة المفاتيح

 الطبقة الداخلية ()

 نتوءات المفاتيح المفاتيح

 النتوءات المعدنية
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فهذا يدل على  التأكد من أن جميع المفاتيح تنطبق بصورة صحيحة على نقاط التبديل الرئيسةذا تم إ .5

 صالحية لوحة المفاتيح.

 قم بإزالة الطبقة الداخلية من لوحة المفاتيح بدقة وبصورة تدريجية. .6

 

بحيث تتقابل الفتحات الموجودة على الطبقة قم بلصق الطبقة الداخلية الجديدة بصورة تدريجية  .7

طحها الداخلي ذ تحتوي الطبقة الداخلية في سإ, اإللكترونيالداخلية مع األماكن المقابلة لها في اللوح 

تي ستتقابل النتوءات المعدنية مع وباآل اإللكترونين عملية االلتصاق باللوح اعلى مادة الصقة لضم

 نقاط التبديل الرئيسة:

 

 : الطبقة الخارجية من لوحة المفاتيح على الطبقة الداخليةقم بوضع  .8

كن ماتطابق فتحات الطبقة الداخلية مع األ

 لكترونيعلى اللوح اإلالمناسبة لها 
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لتمارين السابقة ثم شغل الجهاز ى بالهاتف الجوال كما تعلمت في اخرقم بإعادة تركيب األجزاء األ .9

 وتأكد من عملها بصورة صحيحة.جميع مفاتيح لوحة المفاتيح  فحصإو

 

 .مكانها األصلي ونظف المكانرتب األدوات وأعدها إلى  .10

 

        

 and Microphone and Vibrator  Speakerالسماعة والمايك والهزاز 3-14 

وم الجرس ـــــــيق دا , إذــــارب جــوية متقــــــالخل جهزةإن مبدأ عمل الجرس والسماعة في األ

( بإصدار أصوات تنبيهية للمستخدم في حالة وجود مكالمة هاتفية واردة IHF Speaker)السماعة الخارجية 

 Earpiece)فيدوية أو صوتية( أو رسائل واردة )نصية أو وسائط متعددة... الخ(, أما بالنسبة لسماعة األذن 

لشخص المتصل من إشارات كهربائية إلى إشارات صوتية فهي تعمل على تحويل المكالمة الواردة الخاصة با

مسموعة من قبل المستخدم, ويمكن تحويل صوت المتصل من سماعة األذن الى السماعة الخارجية حسب 

فهو عبارة عن محرك كهربائي   Vibratior(, أما الهزاز18–3ظرف وحاجة المستخدم الحظ الشكل )

ويكون عمله مترافقا  مع عمل  (,19–3صغير, يقوم باالهتزاز عند وصول إشارة كهربائية له الحظ الشكل )
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ن معا  في أو رسالة نصية, وغالبا  ما يعمال الجرس فكألهما يمثل مصدر تنبيه للمستخدم في حالة ورود مكالمة

يترافق عمله مع السماعات في بعض األلعاب والتطبيقات,  أحيانا  و(, 20–3الخلوية الحظ الشكل ) جهزةاأل

, حسب نوع الجهاز والشركة المصنعة, جم والشكل والتركيب من جهاز آلخروتختلف السماعة والهزاز في الح

 ةــــى خارجيرـــخأ( وEarpieceوأغلب الهواتف الخلوية المحمولة تحتوي على سماعتين سماعة األذن )

IHF) Integrated Hand Free Speaker حيث تكون السماعة الخارجية ذات شدة صوتية وقدرة تكبيرية ,)

الحظ  Earpieceأعلى من سماعة األذن, أما بالنسبة للمأيكروفون فيكون عمله مترافق مع عمل سماعة األذن 

لى إنتقالها ربائية تمهيدا  إلرات كههتزازات الصوتية الى إشاذ أنه يقوم بتحويل الذبذبات واإلإ (,20–3الشكل )

وة الصوت الصادر الكفاءته ونقيكروفون السعوي االم إستخدامالطرف المستلم, وأغلب الهواتف الخلوية يتم فيها 

 -:منه

 

 سماعات الهاتف الخلوي 18–3الشكل 

المخططات وتوجد هناك مخططات هندسية تبين التركيب الداخلي لدوائر ومكونات الهاتف الخلوي, وهذه 

حسب نوع الهاتف الخلوي والشركة المصنعة ن هاتف خلوي آلخر وتكون مختلفة م صيانةضرورية جدا  عند ال

لغرض تسهيل عملية  صيانةلى مراكز الإني اتطرحها الشركات المصنعة وبشكل مجله, وهذه المخططات 

 اإللكترونيولة من الموقع الخلوية الخاصة بها ويمكن الحصول على هذه المخططات بسه جهزةاأل صيانة

 صيانةعلى شكل كتيبات صغيرة في مراكز  أحيانا  لشركات الهاتف الخلوي على شبكة األنترنت, وتوجد 

تكون مرفقة مع القرص المدمج الذي يرافق الهاتف الخلوي عند شرائه, الحظ الشكل  أحيانا  والهواتف الخلوية 

(3–20 .) 
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 الهاتف الخلويأشكال الهزاز في  19–3الشكل 

 

  N70دائرة المأيكروفون وسماعة األذن والسماعة الخارجية والهزاز لنوكيا  20–3الشكل 

 كروفونأيالم

 األذنسماعة 

 السماعة الخارجية

 الهزاز
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 ناساعت الزمن المخصص:                                           الهاتف الخلوي صيانةمختبر  /التنفيذ مكان

التعرف على فحص سماعة األذن والسماعة الخارجية : يكون الطالب قادرا   على أن األھداف التعليمية:

   والهزاز واستبدالها في الهواتف الخلوية. والمايكروفون

 :ظروف وشروط األداء

 

 

 بدلة العمل. .1

 ( .1, عدد )N70 Nokiaجهاز نوع  .2

 (.1عدد ) Digital multi-meterجهاز مولتيميتر رقمي  .3

 (.1خاصة بالهاتف الخلوي عدد ) صيانةحقيبة عدد وأدوات  .4

 سجل لتدوين المالحظات والنتائج. .5

 

   الخطوات, النقاط الحاكمة, الرسومات التوضيحية. خطوات تنفيذ التمرين:
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 بدلة العمل. إرتِد  .1

سماعة األذن والسماعة  ستخرج منهإكما تعلمت في التمارين السابقة و N70قم بفتح الهاتف الخلوي  .2

 :والهزاز والمايكروفونالخارجية 

 

 

 

 

, ثم اربط الطرف x1في المولتيميتر على  المقاومةقم بفحص السماعة وذلك بجعل مدى قياس  .3

 : للمولتيميتر بالطرف الموجب للسماعة والطرف السالب للمولتييتر بالطرف السالب للسماعةالموجب 

 الهزاز

 

 المايكروفون

 

 السماعة الخارجية

 

 سماعة

 األذن 
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ن اأقل ك المقاومة كانت( أوم, وكلما 5–35وح ما بين )اتترحيث نالحظ ظهور قراءة في جهاز المولتيميتر 

 صالحيتها.داء السماعة أفضل, ويترافق مع هذه القراءة ظهور صوت من السماعة وهذا دليل على أ

ب ربط الطرف الموجإ, ثم x1في المولتيميتر على  المقاومةقم بفحص المأيكروفون بجعل مدى قياس  .4

  يكروفون:الب للمولتييتر بالطرف السالب للميكروفون والطرف السااللمولتيميتر بالطرف الموجب للم

 

أوم, وعند عكس األقطاب  (300–700وح ما بين )اقراءة في جهاز المولتيميتر تترحيث نالحظ ظهور 

 وهذا دليل على صالحيته.(, ∞)ية االى ما ال نه المقاومةن قيمة إنالحظ 

ربط الطرف الموجب إ, ثم x1في المولتيميتر على  المقاومةقم بفحص الهزاز وذلك بجعل مدى قياس  .5

 للمولتيميتر بالطرف الموجب للهزاز والطرف السالب للمولتييتر بالطرف السالب للهزاز: 
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ن الهزاز باتجاه معاكس لعقارب ارب الساعة, وعند عكس األقطاب دورن الهزاز باتجاه عقاادورحظ إذ نال

 الساعة, وهذا دليل على صالحيته.

 .مكانها األصلي ونظف المكانرتب األدوات وأعدها إلى  .6

 

 I phoneفون  آيجهاز  3-15 

 الهواتف الذكيةفون من ينية يعد اآلاون مع شركة توشيبا اليابابالتع أبلهو جهاز تنتجه شركة و           

Smart phone   ق ــــمن خالل تطبي سائط المتعددةقل وعارض للوانوويقوم بوظائف عدة منها مشغل ملفات

 أنترنتمن خالل تطبيق الكاميرا وجهاز  والكاميرا الرقميةمن خالل تطبيق الهاتف،  خلوي وهاتفبود، يآ

   ةــــبوص LCD 3.5 شاشة كرستال سائل, وهو ذات سفاري نترنتمتصفح اإللوحي من خالل تطبيق 

وليس  شاشة اللمساألصابع العادية تستخدم للتحكم في  ،غير قابل للخد  بزجاجمغطاة  بكسل  480×320

اللمس المتعدد، ويمكن  ى التي تستخدم قلم خاص للتحكم في الشاشة التي تدعم خاصيةخركشاشات اللمس األ

فون مغطاة بغشاء تدعم هذه الخاصية، عيوبها يآألن شاشة بع العمل على الشاشة في الوقت نفسه ألربعة أصا

 ومايفون مغطى بغشاء مقخرى, واآلشاشات اللمس كما في الجواالت األ أنها ال تدعم اللمس بالقفاز أو أقالم

للرجوع للقائمة الرئيسة وهو فون أربع أزرار ملموسة وهي: )زر الواجهة الرئيسة( يآلدى , وللدهون واألمالح

فون على الصامت أو الرنين، كما يآيوجد متحكم الصوت وزر وضع  جانبأسفل الشاشة مباشرة، وعلى ال

لرأس فون ثالثة حساسات هي حساس الحركة وحساس قرب ايأاألعلى زر اإلقفال, ويمتلك جهاز يوجد في 

ُ عند إطفاء الشاشة تلقا وحساس شدة اإلضاءة, فمثال   فون على األذن أو عندما ين اآلاأو إطفاء الشاشة إذا ك ئيا

تقوية  يضا  أم وضعية المشاهد وئاشة لتالفون من أفقي إلى سطحي أو العكس فعندها تتغير الشيآوضعية يتغير 

 عندما يكون الجو مظلما  فاإلضاءة تكون خفيفة وعلى العكس تكون قوية. أو تخفيف اإلضاءة، فمثال  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%28%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D9%88%D9%8A%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%28%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D9%88%D9%8A%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B3
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يا والمواصفات التي تؤهله وتجعله يحتل المراكز المتقدمة في مجال از على الكثير من المزي هذا الجهاويحتو

 ونـــــــفآي نظام التشغيل الخاص بالهاتف الخلوي IOS(, ويمثل 21–3الذكية الحظ الشكل ) جهزةاأل إستخدام

I Phone  والمرونة العالية مقارنة ببقية نة ام ويمتاز هذا النظام بالمت 2007ل وظهر عام أبالذي أنتجته شركة

 العالية لخصوصيات المستخدم. حمايةأنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف الخلوية الذكية فضال  عن السرية وال

تمتاز بصعوبتها العالية  I Phoneالبرمجي للهاتف الخلوي  الكيانالمادي أو  الكيان صيانةوبشكل عام فإن 

    الهاتف الخلوي الذكية. أجهزةبقية  صيانةب مقارنة

 

 فونيآجهاز  21–3الشكل 

 ناساعت الزمن المخصص:                                            الهاتف الخلوي صيانةمختبر  /التنفيذ مكان

والتعرف  I Phoneفون يآمعرفة فتح الجهاز الخلوي نوع  يكون الطالب قادرا   على أن األھداف التعليمية:

 على أجزائه المختلفة ومعدات الفك المناسبة لفكه.  

 ظروف وشروط األداء

 بدلة العمل. .1

 .(1عدد )  G I Phone 5 فونجهاز نوع آي .2

 (.1خاصة بالهاتف الخلوي عدد ) صيانةحقيبة عدد وأدوات  .3

 سجل لتدوين المالحظات والنتائج. .4
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  الحاكمة, الرسومات التوضيحية.الخطوات, النقاط  خطوات تنفيذ التمرين:

 بدلة العمل.  إرتدِ  .1

 

 .قم بفك البراغيفون, ثم قم بإطفاء جهاز اآلي .2

 

 .م على الشاشةقم بلصق أداة اللصق وبشكل محك .3

حب الشاشة إستخدم أداة الفتح البالستيكية لس .4

 .عن الجهاز

إسحب الشاشة عن الجهاز الى أن تصبح الزأوية  .5

 .°90ا بينهم
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 قم بفك البراغي المبينة في الشكل: .6

 

 

 

 

 الشاشة قابلوو الكاميرا الخلفية قابلو قم بإزالة.8

 .التحويل الرقمي قابلوو

 .من اللوح الرقمي قابلواتقم بإزالة غطاء ال.7

  

 

 

 

 .قم بفصل الشاشة وملحقاتها من الجهاز. 9

 

 .لوحة الرئيسةقم بفك براغي غطاء مفتاح ال .10

 

 

 

 

عدة القا من قم برفع مفتاح اللوحة الرئيسة .11

 .الخاصة به

 .ماعة األذن من القاعدة الخاصة بهقم برفع س.13 .قم بفك براغي غطاء سماعة األذن .12
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ة أداستعمال إبالكاميرا األمامية  قابلوقم برفع .14

 .فتح البالستيكيةال

 

 

 

 

 ه.دة الخاصة بقم برفع سماعة األذن من القاع. 15

  

 

 .غطاء الشاشة قم بفك براغي. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ة الخاصة بهاقم برفع غطاء الشاشة من القاعد .17
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 .وصل البطاريةقم بفك براغي م .18

 .ية من القاعدة الخاصة بهاقم برفع البطار .20

قم بفصل موصل البطارية باللوح المنطقي  .19

  .ة الفتح البالستيكيةداأ إستخدامب

 

 

 

  .ناتاهوائي البي قابلوقم برفع موصل  .21

ودة على غطاء اللوح قم بفك البراغي الموج. 22

 .رفع غطاء اللوحإنطقي, ثم مال

السفلي  قابلوالعلوي وال قابلوقم برفع توصيالت ال. 23

 .مفتاح التجميع قابلوو

 

 

 

 

قم بفك البراغي التي تربط اللوح المنطقي من . 24

 .جانبال

 

 

 

 .األوسط حمايةقم بفك برغي غطاء ال. 25
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عن  األوسط بعيدا   حمايةقم برفع غطاء ال. 26

 ي.اللوح المنطق

 ة.ضاءاإل قابلوقم برفع توصيل . 27

 

 .اصة باللوح المنطقيقم بفك البراغي الخ. 29 .لخلوي وقاعدتهة الهاتف احزالة شريإقم ب. 28

 

 قابلوقم برفع اللوح المنطقي وإزالة توصيل . 31

 .الشبكة

 

 

 

 قابلوقم بفك براغي اللوح التجميعي الخاص ب. 32

 ن.وسماعة األذ ةاإلضاء
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 قابلوب قم برفع اللوح التجميعي الخاص. 33

 .ضاءة وسماعة األذناإل

 

 

 

 

 .عن اللوح التجميعي قم بفصل ساعة األذن. 34

 

قاعدة  رضي عن توصيلةاأل قابلوقم بفصل . 35

 رأس.سماعة ال

 

 

 

  

 .Wi-Fi Anteena يفا ياقم برفع هوائي الو. 36

 

 Wi-Fi الواي فايقم بفصل هوائي . 37

Anteena عن قاعدته. 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعلى مفتاح سفنجة المطاطية الواقعة قم بإزالة اإل-38

 .التشغيل
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افذة قم بفك البراغي الواقعة بين الفال  ون. 39

 لكاميرا.ا

 

 

 

 

 .ن المعدنيينبرفع الغطائي.40

 

 ي.ل عن الهاتف الخلوقم بفصل مفتاح التشغي. 41

 

 

 

 

 

 

جاج وغطائه قم بفك البراغي الثالثة الخاصة بالر. 42

 .المعدني
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 ي.جاج وغطائه المعدنقم بفصل الر. 43

 

 

 

 

    

 .هاتف الخلويمفتاح التنبيه عن القم بفصل . 45

 

 

 

 

 

 

 .زر التحكم في الصوت حمايةقم بفك براغي . 44

 

 

 

 

 

ت عن الهاتف قم بفصل مفتاح التحكم في الصو. 46

 .الخلوي

 

 

 

 

 

 

 

اح قم بفصل الغطاء المعدني الخاص بمفت. 47

 .التحكم في الصوت

 

 

 

 

الهاتف طار إتي عن حافة اآل قابلوقم بفصل ال. 48

 .الخلوي
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وبشكل  التحكم الصوتي بدقة قابلوقم برفع . 49

 .تدريجي

 .ي عن الهاتف الخلويالتحكم الصوت قابلوفصل . إ50

 

 

عد الخطوات السابقة بصورة معكوسة إلعادة . أ51

 تركيب الهاتف الخلوي.

ها األصلي ونظف مكانرتب األدوات وأعدها الى . 52

 .مكانال
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 أسئلة الفصل الثالث

 -عرف ما يأتي: :1س

 لمايكروفون.. ا4      ة الرئيسة.اإللكترونياللوحة . 3    البرمجي.  الكيان. 2   .    المادي الكيان .1

      .ة المتكاملةالدائرة المنطقي. BGA     .   8مسطرة . 7الفلكس.     . 6 الهواء الساخن.  كاوية .5

 لوحة المفاتيح.      . 12  مفاتيح التشغيل.   . 11بطارية الهاتف الخلوي.    . 10     التنظيم.   دائرة. 9

 الرجاج.14      الهوائي.     . 13

 الهاتف الخلوي عددها مع ذكر مميزاتها؟ جهزةأل  Hardwareالمادي الكيانما هي مكونات  :2س

 ز.شرحها بأيجاإثم  ,الهاتف الخلوي صيانةوالعدد المستخدمة في  جهزةعدد األ :3س

 الخاص بالهاتف الخلوي؟ اإللكترونيما هي خطوات تنظيف اللوح  :4س

 (؟ICما هي مميزات وعيوب الدائرة المتكاملة ) /5س

 .الهاتف الخلوي؟ عددها مع الرسم أجهزةما هي مكونات شاحنات  :6س

   ذكر إاع رئيسة ما هي هذه األنواع؟ ثم تصنف البطاريات حسب المواد التي تصنع منها إلى أربع أنو :7س

 .مميزات كل نوع منها       

 .خلوية بينها؟ ذاكرا  أهم أصنافهافي الهواتف ال On/Off Switchما هي وظيفة مفاتيح التشغيل  :8س

 .Network Circuitعدد مع الشرح مكونات دائرة الشبكة في الهاتف الخلوي  :9س

 .ثم بين أسباب كل عطل منها, Sim Cardلهاتف أعطال قاعدة بطاقة اعدد  :10س

 -تية:ما هي طرق أصالح األعطال اآل : 11س

 .الشاشة ال تعمل أبدا   .1

 الشاشة بيضاء. .2

 الشاشة تعمل بيأنات فقط دون إضاءة. .3

 ذكر آلية عملها مع الرسم؟إالهاتف الخلوي بينها؟ ثم  جهزةما هي مكونات لوحة المفاتيح أل :12س

 والهزاز في الهاتف الخلوي؟ والمايكروفونما هو مبدأ عمل كل من السماعة  :13س

 عددها مع الشرح؟فون الحساسات الموجودة في جهاز اآلي ما هي :14س

 -إختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: :15س

 .رض هو جزء من ..................أن شاشة الع .1

 البرمجي. الكيان -ج  المادي. للكيانالمكونات الداخلية  -ب  . المادي للكيانالمكونات الخارجية  -أ
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 ة على الدائرة المطبوعة.اإللكترونيتستخدم .................. لفتح وتركيب العناصر  .2

 اللــــحام. كاوية -ج       .             BGAمسطرة  -الهواء الساخن.                 ب كاوية -أ

 اإللكتروني.................. عند رفع الدائرة المتكاملة الخاصة بالنظام البرمجي من اللوح بـيجب القيام  .3

 للهاتف الخلوي بعد عملية التنظيف.

 عمل تهيئة للذاكرة. -ج       .                  Restart -ب مجة الهاتف الخلوي.        إعادة بر -أ

 .0أو  1التي تتعامل بالمنطق حيث يكون الخرج منطق  ..................هي .4

 المؤقت الزمني -ج   ئرة المنطقية المتكاملة.     الدا -ب      الدائرة الخطية المتكاملة.         -أ

555. 

 تقوم .................. بتقليل التموجات وتصحيح اإلشارة في شاحنة الهاتف الخلوي. .5

 دائرة الترشيح. -ج      التنظيم.               دائرة -ب          دائرة التقويم.                 -أ

 .مرغوبة بسبب .................. بطاريات النيكل / كادميوم غير .6

 حتوائها على مواد سامة.إ -ج   ذات تكلفة عالية.             -ب   ذات سرعة شحن بطيئة.           -أ

 .سب ..................الخلوية حتصنف مفاتيح التشغيل في الهواتف  .7

 الشركة المصنعة. -ج            عدد األطراف.          -مبدأ العمل.                          ب -أ

 يعطي األوفوميتر قراءة .................. في حالة القطع. .8

 . Ohm 50-ج           .                      ∞ -ب                             . Ohm 0-أ        

 ..................عبارة عن طبقتين زجاجيتين يوجد بينهما سائل عضوي. .9

 الكرستالة. -ج                      سماعة الرأس. -ب     شاشة.                          ال -أ

 -ما هي وظيفة كل مما يأتي:: 16س

 الفلكس.. 3القدرة.                               مجهز . 2الهواء الساخن.                     كاوية .1

 المحولة الخافضة في الشاحنة .. 6راسم اإلشارة )األوسلوسكوب(.    . 5مثبت الدائرة المطبوع    .4

 .في دائرة الشبكة PAمضاعف الطاقة . 9 المرشح في دائرة الشبكة.     . 8بطارية الهاتف الخلوي.     .7
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الوصول في أساسيات صيانة المحمول, تأليف المهندس رامي مصطفى الحميري, الهيئة طريق  .1

 م. 2006المصرية العامة للكتاب, الطبعة األولى, 

تعظيم االستفادة من الهاتف المحمول, تأليف مجموعة من مهندسي البنك الدولي لإلنشاء  .2

 م. 2012والتعمير, البنك الدولي لإلنشاء والتعمير, 

وتتبع األعطال, تأليف المهندس رامي مصطفى الحميري, الهيئة المصرية العامة  المخططات .3

 م. 2007للكتاب, الطبعة األولى, 

 مخططات وصور ومعلومات من شركات الهاتف الخلوي: نوكيا, سامسونج, ابل. .4

 

1.  The Cell Phone: Anthropology of Communication, by Heather Horst & 

Daniel Miller, 2006. 

2.  The Unauthorized Guide to iPhone, iPad, and iPod Repair, by Timothy 

Warner ,2013. 

 

 

 

 

 المصادر األجنبية

 المصادر العربية

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Heather+Horst&search-alias=books&text=Heather+Horst&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Daniel+Miller&search-alias=books&text=Daniel+Miller&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Timothy+Warner&search-alias=books&text=Timothy+Warner&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Timothy+Warner&search-alias=books&text=Timothy+Warner&sort=relevancerank
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 تعالىتم بعونه 
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