
  التنقلیة 
الھواتف الذكیة



مقدمة عن الھواتف الجوالة
إن الھاتف بجمیع خدماتھ التي نعرفھا وتختلف من نوع إلى آخر یقوم بدور مھم ویوفر •

جھداً كبیراً على الناس سواء في الوقت أو في المال أو الذھاب أو اإلیاب.

ال شك أن إنتاج الھاتف الجوال یعد قفزة نوعیة علمیة وتقنیة وفنیة إبداعیة وتواصلیة •

اجتماعیة واقتصادیة كبیرة وھامة وخطیرة بكل المقاییس .



التنقلیة  – ניידות 
ھو مصطلح یرتبط بالھواتف الجوالة والذكیة وھو یتطرق إلى قابلیة الحركة والتنقل للھاتف •

الجوال خالفا عن الھاتف العادي . 

تحمل التنقلیة العدید من المعاني والتأثیرات ، فالجوال غالبا یكون ملكا شخصیا عكس الھاتف •

العادي الذي یكون ملكا عاما في العمل أو المنزل .



خصائص التنقلیة :
التواصل بین جمیع الناس بشتى األجیال وشتى الوظائف والمھن في الوقت والمكان الذي •

یریدونھ.

 أصبح الھاتف الذكي حاسوبا •

متنق

اً محموالً في الجیب یمكن بواسطتھ عقد الصفقات التجاریة أو الخدمیة وتحدید المواعید أو تأجیلھا أو إلغائھا أو االعتذار عنھا في الوقت المالئم وبالتالي أصبح ضروریاً لكل إنسان معاصر.ل



خصائص التنقلیة – تتمة :
الھاتف الذكي مكن من ارسال برقیة أو صورة أو رسالة قصیرة  الكترونیة دون الحاجة إلى البطاقة •

البریدیة أو الورقة والطابع.

دمج األجھزة اإلضافیة كآلة تصویر وإمكان عرض الصور على الكمبیوتر ومن ثم سحبھا إضافة إلى •

إمكان استعمالھ مرجعاً سریعاً لتخزین محتویات دلیل ھاتف أو ملفاً لحفظ الصور والرسائل أو منبھاً 

للتذكیر بمواعید ھامة ضمن قدرات معینة.



الھاتف الذكي 

ھو جھاز ھاتف محمول یمتلك شاشة •

عرض، والتي عادةً ما تكون شاشة 
العرض البلوري السائل (باإلنجلیزیة: 

 LCD/LIQUID CRYSTAL
،(DISPLAY



ممیزات الھاتف الذكي :
یحتوي على برامج إدارة المعلومات الشخصیة الُمدمجة، مثل :•

1.التقویم اإللكتروني 

 (PDA) 2.دفتر عناوین، والتي تتوفر عادًة في المساعد الشخصي الرقمي

3.نظام تشغیل یتیح إمكانیة تثبیت برامج الكمبیوتر األخرى للتمكن من تصفح الویب، والبرید اإللكتروني، 

والموسیقى، والفیدیو، وغیرھا من التطبیقات، ویمكن تشبیھ الھاتف بجھاز كمبیوتر محمول بالید، ومدمج في 

ھاتف محمول. 



تاریخ الھاتف الذكي 
طرحت شركتي أي بي أم (IBM)، وبیل ساوث •

(BELLSOUTH) ، في عام 1994، جھاز 

سیمون ( SIMON)، والذي كان 

ثقی

اً، وثمیناً، وھو أول ھاتف ذكي ومساعد رقمي شخصي.ل



 (BLACKBERRY) شركة بالك بیري
ھي شركة مشھورة بالھواتف الذكیة، •

حیث اكتسبت أعداداً كبیرة من الجماھیر 
عند طرحھا ھاتف البالك بیري الذكي 

عام 1999 والذي أصبح مشھوراً تجاریاً.



 APPLE – "شركة "أبل  
 "أبل" شركة أمریكیة لصناعة أجھزة الحاسوب وملحقاتھ •

وبرامج الكمبیوتر، المقر الرسمي لھا  في كالفورنیا، وقد تأسست 

أبل من قبل ستیف وزنیاك وستیف جوبز عام 1977م.

جھاز آي فون IPHONE)) ھو جھاز تنتجھ شركة أبل. یعتبر •

اآلي فون من الھواتف الذكیة تم بتقدیمھ عام 2007 والذي غّیر 

من وجھ صناعة الھواتف الذكیة إلى األبد. 

•HTTPS://YOUTU.BE/D1OIRCI-XYI

https://youtu.be/d1OirCI-xyI


وظائف اآلیفون
یقوم بعدة وظائف ،منھا :

مشغل ملفات وسائط متعددة من خالل تطبیق آي بود•

 ھاتف خلوي من خالل تطبیق الھاتف•

الكامیرا الرقمیة من خالل تطبیق الكامیرا •

جھاز إنترنت لوحي من خالل تطبیق متصفح اإلنترنت سفاري.•



تلخیص 
 1. إمكانیات الھاتف الذكي :

•(GOOGLE MAPS , WAZE ، محركات البحث) توفیر معلومات

• FACEBOOK, INSTAGRAM, : التقرب من العائلة واألصدقاء (شبكات التواصل االجتماعیة

( ..WHATTSAPP, SNAPCHAT

االتصال مع تطبیقات لمشاركة التجارب، وكل ھذا من خالل الحریة في التنقل على شاشة واحدة . •



 في متناول كل من یقدر على دفع تكالیفھ •2. إیجابیات الھاتف الذكي االجتماعیة واالقتصادیة

یولـد الشعور بالثقة لدى حاملھ على التواصل •

 یتسم بالمرونة الشدیدة في استعمالھ وإمكان نقل الرسالة المسجلة منھ إلى عدد كبیر من المتلقین خالل أقل فترة •

ممكنة 

 انتقل جھاز الھاتف إلى حیث یوجد اإلنسان ال العكس مع توفر إمكانیة االستغناء عن الھاتف العادي •

یؤمن سھولة التواصل مع الجھات المسؤولة للبت في األمور الھامة وخاصة في حاالت الطوارئ بكل أنواعھا•

یسمح بزیادة التواصل االجتماعي في المناسبات وخاصة أثناء األعیاد والمناسبات المفرحة أو الحزینة•


