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 مقدمه:

از  قابال حمالاست که مخصوص دستگاه هاای  عاملسیستمنوعی  عامل موبایلسیستم 

باشد و کنترل این ناوع دساتگاه می دستیار دیجیتال شخصیو  لفن هوشمندت، تبلتجمله 

 .داردها را برعهده 

 مک اواس دهیا  لینوکس، مایکروسافت ویندوزعامل افزار در اصل شبیه به سیستماین نرم

را بر عهده دارند هستند. باا ایان حاال،  تاپلپیا  رایانه رومیزیمی باشد که کنترل یک 

آنها در حال حاضر تا حدود زیادی ساده ترند، و بیشتر باا نساخه هاایی کاه امکاان کاار 

باال را دارند ساخته شده اند و یاا همچناین قابلیات  پهنای باندبا  بی سیمارتباط با امواج 

را دارند. همچنین برخی از انواع نیز دارای فرمت های چند رساانه  شبکه محلیاتصال به 

ای موبایل، و روش های ورودی متفاوت هستند. نمونه بارز سیساتم هاای عامال از ایان 

مارت فاون قارار دارناد، دساتیاران نوع در حال حاضر بروی تلفنهای همراه هوشمند اسا

، و یاا آنچاه تبلات هااهاا،  (PDA) رایانه های جیبی (Digital assistant)دیجیتال 

د، کاه همچناین ممکان اغلب به عنوان ابزار های هوشمند گفته می شود اساتفاده میگارد

، و یا دیگر دستگاه های تلفن همراه و دساتگاه هاای بای سایم سامانه توکاراست شامل 

 .باشد
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 انواع سیستم عامل ها

 اندروید

در حال حاضر پرطرفدار ترین سیستم عامل موبایال اسات کاه توساط شارکت  اندروید

 لینوکس عامل سیستم ٔ  بر پایهاندروید  .ارائه شده است تبلت هاو  موبایل هابرای  گوگل

 .طراحی و ساخته شده است

آهناای(، بااه آدم یااا رابااات )آدممعنای ماارد، انسااان، شاابه، بااهیونااانیاز   اَندرویااد

و  هاای هماراهتلفنبارای  گوگالاست کاه  امل همراهعسیستمیک  Android:انگلیسی

های مبتنی بار اندرویاد ها شرکت بر روی دستگاهکند و با همکاری دهعرضه می هاتبلت

های عاملسیساتماست و در بین ساخته شده هسته لینوکس ٔ  اندروید بر پایه.دهدقرار می

 .بیشترین استفاده را دارد همراه

 کاامپیوتر ٔ  کوچک و شبه انسانی اسات کاه باه وسایله روبات معنای به اندروید ٔ  واژه

اندرویاد در  .برگزیاد آن بارای را انسان شبه ٔ  کنترل می شود و می توان در فارسی واژه

ساه تان از  آغاز شرکت کامپیوتری کوچکی بود که توسط فردی به ناام انادی روباین و

افازار و برناماه فعالیت این شرکت در راستای تولید نرم. همکارانش پایه گذاری شده بود

در ساال  .های کاربردی برای موبایل بود که در این راه موفقیت بسیاری کسب کرده باود
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، گوگل امتیاز اندروید را از این شرکت خریداری کرد و پس از آن اندی روباین را ۲۰۰۵

تایم [ ۱.]مقام این شرکت و مسئول پروژه های مربوط باه اندرویاد برگزیاد به سمت قائم

وژه، طراحی نوعی پلت فرم موبایل مبتنی بر سیستم عامل لینوکس را آغاز کارد مسئول پر

در این ساال باه  .، گوگل خبر از یک تحول بزرگ در صنعت موبایل داد۲۰۰۷و در سال 

با عضاویت  Open Handset Alliance کوشش و پی گیری گوگل، اتحادیه ای با نام

 مشابه تولیدات و موبایل به موبوط زارهایافنرم تولید ٔ  شرکت فعال در زمینه ۳۰بیش از 

 مانناد جهاان بازرگ هاای شارکت از بسایاری توجه سرعت به اتفاق این و شد تشکیل

 .و ... را به خود جلب کرد اچ تی سی، ال جی، سامسونگ

 T-mobile جهان توسط شرکت اچ تی سی به نام ، اولین موبایل اندروید۲۰۰۸در اکتبر 

 .طراحی و تولید شد

 سراسار در موبایال ٔ  این فناوری به سرعت توجه بسیاری از شرکت هاای تولیاد کنناده

 دهگساتر بسایار اندروید طرفداران ٔ  لی نکشید که حلقهطو و کرد جلب خود به را جهان

 .شد

 مشخصات فنی اندروید
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 برای راحتی به آن مختلف ابزارهای. است شده ساخته لینوکس ٔ  هسته ٔ  اندروید بر پایه

این سیستم عامل از فرمات . شود می حمایت گوگل توسط و است دسترس قابل کاربران

، MPEG-4 ،H.264 ،MP3 ،AAC ،GIF مانناد مولتی مدیاهای مختلف فایل های 

JPEG ،PNG ،AMR و از تمامی شبکه های ارتباطی مورد نیاز کاربران موبایل مانناد 

GSM/EDGE ،CDMA ،EV-DO ،UMTS ،و  بلوتوثwifi پشتیبانی می کند. 

نوشاته  پاایتونو  جاوارابط کاربری سیستم عامل اندروید و بیشتر برنامه های آن با زبان 

ندارد، برای  Java Virtual Machine اما از آن جا که این سیستم عامل[ ۱.]شده است

 تبدیل شوند و سپس توساط Dalvikاجرای این برنامه ها کدهای جاوا باید به کدهای 

Dalvik Virtual Machine اجرا شوند. 

 .پردازش می شوند OpenGL ٔ  فایل های گرافیکی اندروید همچون لینوکس به وسیله

طراحای و  WebKit پیش فرض اندروید بر اساس فاریم ور  اوپان ساورس مرورگر

را که  کرومتوسعه یافته است و در نسخه های جدیدتر این سیستم عامل گوگل، مرورگر 

 .سرعت باالتری دارد به مرورگر اندروید اضافه کرده است

 GPS رایج مانند سخت افزارهایموبایل های مجهز به سیستم عامل اندروید، از تمامی 

بارای خخیاره و  SQLite افازارنرمو دوربین های باا کیفیات بااال پشاتیبانی کارده و از 
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پشاتیبانی مای کناد و  HTML5اندروید هم چناین از  .مدیریت داده ها استفاده می کند

ارائاه  جدیدترین اندروید.نامه های کاربردی در آن به راحتی انجام پذیر استبر ٔ  توسعه

 میباشد «نوقا» ۷.۱شده تا به امروز نسخه 

 تاریخچه

را خریاد. شارکت  پاالو آلتاو، کالیفرنیاا، گوگل شرکت اندروید واقا  در ۲۰۰۵در اوت 

گذاری ، ریچ ماینرز، نیک سیرز و کریس وایت پایهاندی رابینکوچک اندروید که توسط 

هاای هماراه فعالیات های کاربردی بارای تلفنافزار و برنامهشده بود، در زمینه تولید نرم

این شرکت پس از پیوستن اندروید به گوگال باه  مدیر عامل اجراییکرد. اندی رابین می

 مقام مدیریت مهندسی این شرکت و مسئول پروژه اندروید در گوگل منصوبسمت قائم

تلفن همراه مبتنی بر  سکویتیم اندروید به رهبری رابین فعالیت خود را برای تولید . شد

 ۵شرکت گوگال در  نشست خبریآغاز کردند و نتیجه اولیه این پروژه در  هسته لینوکس

شرکت فعال در زمیناه تولیاد  ۳۴ بود. اتحادیه گوشی باز، مطرح کردن ۲۰۰۷نوامبر سال 

هاای هماراه، اپراتاور تلفان هماراه و تولیدکنناده نیماه رسااناها و افزار، تولیاد تلفننرم

های مشاهور در گذار این اتحادیه بودند. در میان نامهای تلفن همراه اعضای بنیانپردازنده

، موتاوروال، کسجای الکتارونیال، سامساونگهایی چاون بین اعضای مؤساس، شارکت

، کوالکاام، تگازاس اینساترومنتس، انویدیا، اینتل، تی دوکوموتیان، موبایل-تی، سیتیاچ
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مدیر  اریک اشمیت .خوردندو البته گوگل به چشم می بیای، اسپرینت، تلفونیکا، برودکام

تر از معرفای تنهاا طلبانهاعالم امروز بسیار جاه»ارشد اجرایی گوگل در این مراسم گفت: 

نای شاده باود. از بیها پیشیک تلفن گوگلی است که در چند هفته اخیار توساط رساانه

ایم، هزاران تلفن گونااگون را باه باازار رواناه خواهاد دیدگاه ما سکویی که ما ارائه کرده

موبایال -سی با همکاری تایتینخستین گوشی مبتنی بر اندروید توسط شرکت اچ« کرد.

تولید شد. این گوشی که به فاصله کمتر از یک سال از تشکیل اتحادیه گوشی بااز یعنای 

موبایال -، تیسی دریمتیاچهای تولید شد، در بازارهای مختلف به نام ۲۰۰۸تبر اک ۲۲در 

 .به بازار عرضه گردید ۱و ارا جی ۱جی

های صنعت تلفن همراه جهان به اتحادیاه چهارده عضو جدید از شرکت ۲۰۰۸دسامبر  ۹

، ایساوز، توشایبا، اریکسون، سونی اریکسونها باید به گوشی باز پیوستند. در بین این نام

های بازرگ باه کرد. روند پیوساتن شارکت ایسراشارهو  آرم هولدینگز , هواوی، گارمین

، شاارپ، لناوو، آلکاتل، ایسرهایی چون رکتاست و شاتحادیه تا به امروز نیز ادامه داشته

نیاز از  دلو  ئیزدتی، مارول، اریکسون-تیاس، پیایکسان، کیوسرا، سیایان، کانفاکس

 .اندکنندگان اندروید پیوستهاند که به جم  پشتیبانیهایی بودهشرکتجمله 

طور رسمی اعاالم کردناد کاه باا شارکت دهندگان اندروید بهتوسعه ۲۰۱۳سپتامبر  ۳در 

باشد، همکااری خواهناد سازی جهان میصنعت شکالتهای مطرح ، که از شرکتنستله
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از  کیت کات .کت نام گرفتعامل اندروید، کیتسیستم ۴٫۴نگارش کرد. در همین راستا 

 .شودهای معروف شکالت است که توسط شرکت نستله تولید میمار 

، باه Android Lollipop :انگلیسایباه  اندروید اللی پاپیا  نبات چوبیاندروید آب

های سیستم عامل اندرویاد یکی از نسخه L اندرویدیا  ۵اندروید یا  چوبیآبنباتمعنای 

که مخفف ایان نساخه  L ارائه گردید. اندروید ۲۰۱۴اکتبر  ۱۵است که توسط گوگل در 

 ساوندار پیچاایخاش اندرویاد گوگال باشاد و براسااس گفتاه رئایس باز اندروید می

 روزرسانی در اندروید استترین بهبزرگ

ای از نساخه ۶اندروید یاا  Android Marshmallow :گلیسیانبه  اندروید مارشمالو

 .معرفی شد گوگلتوسط  ۲۰۱۵سیستم عامل اندروید است که در سپتامبر 

باشاد کاه در مااه اوت می (Nougat)  نوقایا  ۷ ٔ  آخرین به روز رسانی اندروید نسخه

 .است ۲۰۱۶و از دستاورد های سال [ ۶]انتشار یافته است ۲۰۱۶سال 

 و حق امتیاز رایتکپی

نساخه  مجوز آپاچیهای اندروید به صورت اپن سورس بر اساس حق امتیاز اکثر قسمت

۲٫۰ (Apache License 2.0) شاود تاا اکثریات گاردد. باا اینکاه ساعی میارائاه می

بر اساس همین مجوز ارائه گاردد، اساتثناهایی نیاز وجاود  سیستم عاملهای این قسمت
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 پروانه عمومی همگانی گنوبا  سیستم عاملموجود در این  هسته لینوکسدارد. برای مثال 

 .منتشر شده است (GPLv2) ۲نسخه 

 لوگوی اندروید

باال  و تایم است. سه سال پایش از آیریناا « آیرینا بال »طراح لوگوی مشهور اندروید 

طراحی گوگل تقاضا شد تا لوگویی برای اندروید طراحی کنند که باه سارعت باا کااربر 

ارتباط برقرار کند و به آسانی قابل شناسایی باشد؛ همچنین به بال  گفتاه شاد کاه ایان 

لوگو باید حتماً تصویری از ربات باشد چرا که اندروید به معناای روباات اسات. آیریناا 

های فاانتزی و تخیلای در آخار ها و شخصایتبازیاد در مورد اسابابپس از مطالعه زی

تصمیم گرفت لوگوی اندروید را از یک منب  عجیب الهام بگیرد: دستشاویی  هار کسای 

تواند باعث شود در یک ها میها را دیده و الهام از این عالمتعالمت روی در دستشویی

دیگر در مورد لوگاوی اندرویاد ایان نگاه لوگوی اندروید شناخته شود. یک نکته جالب 

ها کاه ساعی در حفا ات از لوگویشاان داشاتند است که گوگل برخالف دیگار شارکت

قرار دهد تا هر کس بتواناد  Open Source تصمیم گرفت تا لوگو را به صورت آزاد و

ماا تصامیم گارفتیم ایان “گوید: باره میآن را به دلخواه خودش تغییر دهد. گوگل در این

تواند یک لوگوی اشتراکی و تعاملی باشد که هر کس در دنیا بتواناد آن را تغییار میلوگو 

و یاا اساباب  Androidify شاید باا اپلیکیشان” این تصمیم بسیار شجاعانه بود.  .دهد
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ها به لطف های کوچک اندرویدی بامزه آشنا باشید؛ همه اینAction Figure ها وبازی

 .پذیر شده استنآزاد بودن لوگوی اندروید امکا

 معنای اندروید و تلفظ درست

ماشاینی ) رباتیک »است: تعریف شده گونه، اندروید اینکمبریج ٔ  نامهواژهبنابر ترجمه 

ای ساخته شده تا شکل  اهری شبیه باه شود( که به گونهکه به وسیله کامپیوتر کنترل می

 مناسبی ٔ  را ترجمه ربات انسان نمابنا بر این تعریف شاید بتوان کلمه  .انسان داشته باشد

 .گرفت نظر در واژه این برای

 و آمریکاایی گاویش دو هار در کمباریج ٔ  ناماهتلفظ صحیح این کلماه بار اسااس واژه

در  'آ'ها حارف کدام از این گویشباشد و در هیچمی (/æn.drɔɪdˈ/) بریتانیایی اندروید

 .رودابتدای این کلمه به کار نمی

 های اندرویدویژگی

 هااای اتصااالاندرویااد از تمااامی تکنولوژی (=Connectivity) شااامل 

GSM/EDGE, CDMA, EV-DO, UMTS, فااای-وایو  بلوتااوث 

 .کندپشتیبانی می
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 های مالتی مادیا مثالهای مختلف فایلاندروید از فرمت MPEG-4, H.264, 

MP3, AAC, AMR, JPEG, PNG, GIF کندپشتیبانی می. 

 اس ام اسهای متنای یاا هماان اندروید برای ارسال پیغام (SMS) هاایاز فرم 

SMS, MMS و XMPP کندپشتیبانی می. 

  موجود در اندروید بر اساس فریم ور  اوپن سورسمرورگر WebKit  توساعه

 .استیافته

 افازارهاای اطالعااتی سابک از نرمها و مادیریت بانکاندروید برای خخیره داده 

SQLite کنداستفاده می. 

  ابزارهای مختلف اندروید برای توسعه دهندگان باه راحتای در دساترس اسات و

ها، خطایااب، وند. این ابزارها شامل کتابخاناهشتوسط شرکت گوگل پشتیبانی می

 .کلیپس استاساز گوشی و یک پالگین برای شبیه

 هاای متناوع و دوربین جای پای اسافزارهای مختلف همچون اندروید از سخت

 .کندای مخصوص همچون سنسور مجاورت و... پشتیبانی میسنسور ه

 های گرافیکی بوسیلهتصاویر و فایل OpenGL شاوند کاه کیفیات پاردازش می

 .باالتری خواهند داشت

 با استفاده از تکنولوژی نسبتاً جدید شرکت Adobe با نام AIR تاوان باه نیز می

 .تهای کاربردی تحت این سیستم عامل پرداختوسعه برنامه
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 رابطه اندروید و جاوا

شوند و بارای ارتبااط باا افزارهای جانبی اندرویدی با استفاده از زبان جاوا نوشته مینرم

های جااوایی اندرویاد اساتفاده کنناد. توانند از کتابخاناههای زیرین سیستم عامل میالیه

ری از اسات و بسایابخش رابط کاربری سیستم عامل اندروید با زباان جااوا نوشاته شده

 Java Virtualاند. اماا ایان سیساتم عامال، های اندروید هم با جاوا نوشته شدهبرنامه

Machine های جاوایی روی این سیستم عامل، کادهای جااوا ندارد. برای اجرای برنامه

اجارا  Dalvik vitrual machineشوند و ساپس روی تبدیل می Dalvikبه کدهای 

مجازی جاوایی است که برای سیستم عامل اندرویاد بهیناه یک ماشین  دالویک .شوندمی

های و هام بااتری کمتاری مصارف کناد(. برناماه CPU و هم RAM است تا همشده

افزارهاای شوند باا اساتفاده از نرمهای دیگر اجرا میجاوایی معمولی هم که روی گوشی

عامال  روی ایان سیساتم j2ME MIDP Runner ساز ماشین مجازی جاوا مانندشبیه

 .قابل اجرا هستند
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 آرت

 دالویکاست که جایگزین  جاواهای تحت محیط اجرای جدید اندروید برای برنامه آرت

قارار  دالویاکرا در کناار  آرت ۴٫۴اولین بار در اندروید  برای شرکت گوگل .شده است

 .توانستند با مراجعه به تنظیمات آن را فعال کنندداد و کاربران می

 های پشتیبانی شدهفایلفرمت 

 , mp3, aac , ogg , amr , midi , mpeg4 هایفرض فایلاندروید در حالت پیش

wav , bmp , gif , png , jpg کند. اندرویادرا پشتیبانی می Adobe Flash  را نیاز

متحر  را با حرکت پخاش کناد. بارای پخاش  GIF هایتواند فایلکند و میپخش می

و همچناین  html۵ توانید از تگ ویدئومانند صوت و ویدئو نیز می های جریان دارفایل

های جدیاد اندرویاد، استفاده کنید. در نساخه Adobe Flash Streaming تکنولوژی

موتور جاوااسکریپت مرورگر کروم که سارعت بسایار بااالیی در اجارای کادهای جااوا 

 رورگر اندروید کادهایاست. )در ضمن ماسکریپت دارد به مرورگر اندروید متصل شده

HTML۵ کندرا پشتیبانی می) 
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 قابلیت بررسی دیسک برای عیب

باه اندوریاد  fsck_msdos،e2fsck,fsck.exfatگوگل از همان ابتدا کاد هاای ناذیر

اضافه نمود که حالل بسیاری از مشکالت در زمینه ی عیب های دیسک ها می باشد. کاه 

در سیستم عامال وینادوز مای باشاد. متنسافانه  check disk این قابلیت مشابه قابلیت

 کند البته فقطرا پشتیبانی نمی NTFS سیستم عامل اندروید به طور مستقیم سیستم فایل

VFAT(FAT32) را برای USB OTG پشتیبانی می کند. 

 نویسی اندرویدمحیط برنامه

های شاامل یاک دیبااگر، کتابخاناه Android SDK مجموعه برنامه نویسی اندروید یا

های نمونه و آموزشی است کاه ساز سیستم عامل، مستندات اندروید و فایلاندروید، شبیه

 ۳۲بار روی یاک سیساتم  SDK کند. هم اکنون اینها کمک میبه کاربر در ایجاد برنامه

پایش نیازهاای  .شاودداشاته باشاد اجارا می mac OSX بیتی که لینوکس، ویندوز و یا

 .python 2.2 و Apache Ant کیات توساعه جااواوعبارتناد از  SDK نصب ایان

 .باشدهای مختلف میهای نوشته شده برای اندروید با نسخهبرنامه
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 ر اندرویدد NSA جاسوسی

شایعات زیادی در مورد جاسوسی سازمان جاسوسای آمریکاا در اندرویاد گازارش داده 

 سیاه در باتری های سامساونگ کاه مرباوط باه Label شده است. به عنوان مثال وجود

 NSA می باشد. گوگل خاطر نشان کرده است کاه ماا کاد هاای کاه از NFC فناوری

کنیم. حتی در خود سیساتم عامال وید اضافه میدریافت می کنیم را به سیستم عامل اندر

 مجوز های منب  بااز هام<اطالعات حقوقی<درباره دستگاه<اندروید در بخش تنظیمات

 !در مقابل گم شدن داده یا بسرقت رفتن آن ها مسئولیتی ندارد NSA آمده است که

 مشکل روت در اندروید

روت به معنی دسترسی ریشه به سیستم عامل است و زماانی کاه یاک ابازار اندرویادی 

روت میشود دسترسی کاربر به ابزار مربوطه افزایش می یابد ، در سیستم عامال لیناوکس 

 Administratorبه کاربری که دسترسی های مدیریتی دارد روت و در ویندوز باه آن 

تن دسترسی روت ساده است و باه ساادگی چناد میگویند ، در اکثر سیستم عامل ها گرف

کلیک میتوان از سیستم عامل دسترسی روت گرفت یا مجوز دسترسی را باطال کارد اماا 

این مساله در سیستم عامل اندروید به یک معضل واقعای تبادیل شاده کاه گااهی حتای 

شدن میتواند دیوایس اندرویدی مربوطه را برای همیشه خراب کند و در اکثر مواق  روت 
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یا خراب شدن دستگاه اندرویدی قابل برگشت نیست بارای مثاال باا توجاه باه توساعه 

آندروید بر مبنای هسته لینوکس میتوانیم یک سیستم عامل مبتنی بر دبیاان را باا اندرویاد 

را تایاپ کنایم و  sudo su مقایسه کنیم: در دبیان کافیسات در پنجاره ترمیناال عباارت

از این کار هر دستوری که در ترمینال تایپ کنیاد باا دسترسای پسورد را وارد کنیم ، بعد 

روت اجرا خواهد شد ، بعد از بستن پنجره ترمینال مجوز دسترسی روت باطال خواهاد 

شد و سیستم عامل مانند سابق با دسترسای محادود باه فعالیات خاود اداماه میدهاد در 

ده انجام میشاود ، باه ایان اندروید این پروسه با دانلود درایورهای مربوطه و رام روت ش

ترتیب که رام روت شده باید جایگزین رام داخلی گوشی شود ، این فرایند معموالً قابال 

 برگشت نیست و ریسک هایی نیز به هماراه دارد کاه از جملاه آن ریساکها میتاوان باه

Break  شدن دائمی دستگاه اندرویدی اشاره کرد. 
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 او اس یآ

 ۲۰۰۷بار در سال  نیاول یمحصوالت اپل است که برا یارعامل انحص ستمیاو اس س یآ

شارکت  گاریرا باا د شیخاو یجابز از همان ابتدا مرزها ویاست .ارائه شد فونیبه همراه آ

را از  iOS عالمات یحقاوق یاجتناب از هر گونه دعاو یجهان مشخص کرد و برا یها

 یبارا  شاده اسات. یطراح یرابط کنترل چند لمس یابر مبن iOS .کرد افتیدر سکویس

ر و با دوباا دیکش شگرینما یانگشت را رو کیدیعامل با ستمیصفحات در س ییجابه جا

او اس از چهاار  یآ ٔ  هیاسااختار اول  صفحات زوم کارد. یتوان رو یانگشت م دنیکش

و  هشاد لیتشاک cocoa touch و core ،coreos media layer ، services ٔ  هیال

از نظار  iOS .باه آن افازوده شاد یو پردازش ابر multi tasking 5,4 یدر نسخه ها

عامال از  ساتمیس نیا[ ا۲دارد.] macos باه یاریشاباهت بسا ه،اولیا ٔ  ساختار و هسته

هاا،  لیافا تیریماد یبارا Itunes ٔ  جستجو در وب و از برناماه یبرا یمرورگر سافار

 یها اساتفاده ما شنیکیاپل یو اجرا یریو تصو یصوت های فرمت پخش تلفن، ٔ  دفترچه

 کند.

عامل همراه ساخته شرکت اپل است که در ابتادا  ستمیس کی iOS :یسیاا اِس به انگل یآ

 ریاساتفاده در ساا یاز آن زمان به بعاد بارا شد،یتاچ توسعه داده م پادیو آ فونیآ یبرا

مجاوز . شارکت اَپال افاتیگساترش  یویو اَپل تا پدیشرکت اَپل مانند آ یهادستگاه
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. دهادیشاخص االاث را نم یافزارهاساخت ینصاب بار رو یاا اِس بارا یاستفاده از آ

ماارس  ۶در  (App Store) فروشگاه نرم افزار مربوط به این سیستم عامال اَپ اساتور

باار  ونیالیب ۲۵از  شیبود کاه جمعااً با کاربردی افزارنرم ۵۵۰٫۰۰۰از  شیب یدارا ۲۰۱۲

 عاملساتمسی ساهم از ٪۱۶ عاملساتمیس نیاا ۲۰۱۰آخر سال ماهه اند. در سهدانلود شده

گوگال قارار  دیااز سیساتم عامال اندرو ترنییداشته و پا اریهوشمند را در اخت یهاتلفن

 مصارف از ٪۵۹ کاا،یمتحاده آمر االتیادر ا ۲۰۱۰در ماه مه  عاملستمیس نیگرفته بود. ا

 اص( را به خاود اختصاپدیتاچ و آ پادیوب تلفن همراه )از جمله استفاده از آ هایداده

 .داده بود

 concept of :یسایباه انگل میمساتق یاا اِس بر اساس مفهوم دستکار یآ یکاربر رابط

direct manipulationیسیبه انگل ی، با استفاده از حرکات چند لمس: multi-touch 

gestures  اسات. عناصار راباط کنتارل ازشده یطراحا: switches و sliders و 

buttons  را فاراهم  الیاست و رابط س یفور کاربر یشده است. پاسخ به ورود لیتشک

 :تاوانیجمله حرکاات م نیاز ا شودیرا شامل م یعامل حرکات ستمی. تعامل با سکندیم

swipe, tap, pinch, reverse pinch  را در  یخاصا فیتعاار هانیکه هر کدام از ا

 سانج. شتابباشندیآن را دارا م یچند لمس یربرو رابط کا عاملستمیس IOS چارچوب

پاسخ به تکان دادن دستگاه  یمورد استفاده برا یکاربرد یهااز برنامه یتوسط برخ یداخل
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از  یکیچرخش آن در سه بعد ) ایاست( و  یسازیآن دستور خنث  یشا جیاز نتا یکی)که 

 .است( قرار می گیرد یبه افق یاز عمود ضیآن تعو  یشا جینتا

 ٔ  ساتهه ٔ  هیاال عامل،ساتمسی ٔ  هساته ٔ  هیاوجاود دارد: ال هیا، چهار انتازاع الiOS در

 است. یلمس ٔ  هیها و کاکائو که الرسانه ٔ  هالی خدمات،

از  یخاوب اریکرد که باا اساتقبال بسا ی، اپ استور را راه انداز۲۰۰۸اپل در سال  شرکت

ج و پان ساتیاز هفتصاد و ب شیبا ۲۰۱۲ هیکاربران رو به رو شد. اپ استور تا فور یسو

باار  ردایالیم ۲۵آن حادود  یارائه کرده است که تعداد دانلودها شنیکیهزار و هفتصد اپل

 شیدر حال افازا یادیبا سرعت ز iOS دهد که کاربران یم نشاننکته  نیبوده است. هم

 نیاکارده اسات. ا یهاا معرفا نیمحصوالت خود را جزو برتار شهیهم زیهستند و اپل ن

و  شاود شاتریبرناد ب نیاسبب شده است که انتظارها روز به روز از ا دهایو تمج فیتعر

سرساخت  ی، رقبااiOS ٔ  هنساخ نیتوانسته است با ارائاه آخار یالبته اپل هم تا حدود

بعاد  کامایبا صدا، ارسال پ لیموبا یو جانب یاصل یبرنامه ها یخود را ساکت کند. اجرا

کارت، خواندن صافحات وب باه صاورت  میس نترنتیبا ا ییدئویاز رد تماس، تماس و

وکاسات کم یارائه با نیا یاز تالش اپل برا یبخش ،یسه بعد ینقشه ها جادیو ا نیآفال

 است. هکارششا نیآخر
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 او اس یآ یفن مشخصات

کاه خاود  نیافرد باودن آن اسات. عاالوه بار ا، منحصربهiOSمهم  یها یژگیاز و یکی

و  iOS یآن صارفاً بارا یعامل در انحصار محصاوالت اپال اسات، برناماه هاا ستمیس

ARM گاریوب را باا د یکااربرد یبرناماه هاا ،یشوند. مرورگر وب سافار ینوشته م 

 یدر حال اجارا یدستگاه ها یبرا یومب یکند و برنامه ها یم یبانیوب پشت یمرورگرها

iOS  و بعد از راهappstore ساتمیس نیاا یبارا یمرکز بااز کیهستند.  افتیقابل در 

 نیاآنال یهاا یمتنوع، بااز یها بازی ٔ  عامل در نظر گرفته شده است که عالوه بر ارائه

 ،یمااعاجت یساازد تاا از راه شابکه هاا یکند و کاربران را قاادر ما یچند نفره منتشر م

کننااد و در  یریااگیخااود را پ یازهااایکننااد، امت یدوسااتان خااود را دعااوت بااه باااز

leaderboard او اس را باه  آی ٔ  نساخه نیخود بپردازند. اپل آخار یبا رقبا سهیبه مقا

 خاود، ٔ  نساخه نیاولا یاز زماان معرفا iOSکرده است.  یبه کاربران خود معرف یتازگ

 یتماام یبارا ییکارا ستیاز دو شیبا ب iOS6است و حاال  رفتهیرا پذ یاریبس راتتغیی

 هاای برناماه ٔ  توان گفت تمام قسامت عماده یقابل دسترس است. م فونیآ ینسخه ها

iOS برناماه ر،یتصااو یاشاترا  گاذار ،یساافار ،یاجتمااع یشبکه ها ،یریشامل س  ٔ 

Accessibility در  یو جاانب یاصال یاز برنامه هاا یاریو بسiOS6 و  هشاد تیآپاد

از کااربران و کارشناساان  یکرده اسات. البتاه از نظار بعضا افتیرا در یدیامکانات جد
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از برناماه  یگرفت و هنوز بعض یصورت م شیمدت ها پ دیها با شرفتیپ نیاز ا یاریبس

پا افتاده است. اما باه هار حاال اپال باا  شیو پ یمعمول دیکاربران اندرو یبرا iOS یها

 ٔ  خاود برداشاته و هام چناان در رده یبرناماه هاا شابردیدر پ یگام بزرگ iOS6یمعرف

ارائه شده تاا اماروز هام  IOS نیدتریدرخشد. جد یم لیموبا یعامل ها ستمیس نبرتری

 .باشدیم IOS 10.1.1نسخه 

 خچهیتار

تلفان هماراه هوشامند شارکت اپال در iPhone :یسیبه انگل فونیعامل با آ ستمیس نیا

شد و در مااه ژوئان  یبردار، پرده۲۰۰۷ هیژانو ۹، در Macworld شگاهیکنفرانس و نما

 یبارا یاناام جداگاناه کیااپال  یابیابازار اتیبار منتشر شد. ادب نیاول یهمان سال برا

باه  «کنادیرا اجارا م OS X فاون یآ»را که  یاساده انیمشخص نکرد، و ب عاملستمیس

شاخص االاث  یهاا هاار داشات. در ابتادا، برناماه iPhone runs OS X :یسایانگل

 یهابرناماه تواننادیدهندگان مجابز استدالل کارد کاه توساعه وی. استشدندینم یبانیپشت

 ۱۷بساازند. در  ،«کنادیفون رفتار م یآ یبر رو یبوم یهامانند برنامه»وب که  یکاربرد

تحات توساعه  (SDK) یافازار باومتوسعه نرم تیک کی، اپل اعالم کرد که ۲۰۰۷اکتبر 

بتاا را  نی، اپال اولا۲۰۰۸ماارس  ۶ر د»آن را انجاام خواهاد داد  یزیراست و آنها برنامه

 ،یساپتامبر قبلا .«iPhone OS :عامال ستمیس یبرا دینام جد کیمنتشر کرد، همراه با 
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را داشات منتشار کارد. اپال  iPhone یتلفن ریغ یهاتیقابل شتریکه ب ،یپاد لمس یاپل آ

در  . اپلشودیفروخته م ۲۰۰۷سال  التیدر طول تعط فونیآ ونیلیم کیاز  شیب نیهمچن

و  فاونیتر از آبزرگ شیصفحه نما کی یکرد که دارا یرا معرف iPad ، ۲۰۱۰ هیژانو ۲۷

 ها، و خوانادنمرور وب، مصارف رساانه یبرا دهش ی( و طراحنچیا ۹،۷) یپاد لمس یآ

iBooks.   فون را به عنوان یعامل آ ستمی، اپل س۲۰۱۰در ژوئن «iOS" کارد.  براندیر

عامل خودش ماورد  ستمیس یدهه برا کیاز  شیب سکویتوسط س "IOS یعالمت تجار

از  تنااباج یآن قرار گرفت. برا ی، مورد استفاده در روترهاiOS .گرفتیاستفاده قرار م

 ساکویرا از س iOS یعالمات تجاار»در دادگاه بالقوه، اپال مجاوز  یهرگونه طرح دعو

 .گرفت

 هایژگیو

 یاصل صفحه

افازار و نرم یهااکونیآ شینماا (" SpringBoard ") )ارائه شده توسط یاصل صفحه

را کاه  ییهابرناماه تواننادیاست که کاربران م شیصفحه نما نییدر پا (Dock) بارانداز

هر زمان که کاربر بر  یدر آن قسمت قرار دهند. صفحه اصل کنندیاغلب از آنها استفاده م

 یبر رو یکیزیار دهد )دکمه فرا فش «اصلی صفحه» ٔ  ا دکمهیکند و  چیدستگاه سوئ یرو
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نشاان دادن  یدر باال بارا تینوار وضع کی یدارا شی. صفحه نماشودیم انیدستگاه( نما

     خااموش باودن ایاروشان  گنال،یقدرت سا ،یمصرف باتر زانیها: مانند زمان، مداده

Wi-Fi ، Bluetooth حاال اجارا  در ٔ  باه برناماه شیصافحه نماا ٔ  هیاو ... است. بق

 Spotlight Search ، تااب ۶تاا نساخه  iOS 3.0است. از نسخه اختصاص داده شده

function در دسااترس  شیصاافحه نمااا یرو یدر صاافحه سامت چااپ صاافحه اصال

دفترچاه  ها،لیمیها، اها، برنامهتا درون رسانه دهدیتاب  به کاربران اجازه م نیاست. اشده

عامال  ساتمیس نیانسخه هفتم ا یبا معرف یکنند؛ ول تجوجسمشابه را  یهالیها و فاتلفن

 .دیبکش نییصفحه را به سمت پا ،یدر صفحه اصل یستیبا Spotlight به یدسترس یبرا

 (Notification Center) هشدار مرکز

اسات. شده یباه طاور کامال دوبااره طراحا هاهیااطالع تیا، قابلiOS 7یبروز رسان در

 دهیکشا شیحه نمااصف یاز باال تواندیاست که مپنجره کیدر حال حاضر در  هاهیاطالع

ه کارد یرسان که ارسال اطالع یاشما به برنامه د،یرا لمس کن یافتیدر هیشود و اگر اطالع

 .دیرا بزن clear آنها عالمت ضربدر و سپس تنبرداش یو برا دیشویوارد م
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 (Control Center) کنترل مرکز

شان مانند رو یماتیکه در آن تنظ یبعد موجود است. بخشبه  iOS 7 فقط در یژگیو نیا

 یو صادا یی، روشناWi-Fi ،Bluetooth ،AirDrop ما،یخاموش کردن حالت هواپ ای

 حسااب،نیماش ن،یدورب یبه برنامه ها  یسر یدر حال پخش و دسترس یقیموسدستگاه، 

کردن چراغ قوه دستگاه )در صاورت  وشندکمه خاموش و ر نیو هشدار ساعت و همچن

ه بااال ب شگرینما ینییانگشت از لبه پا دنیبخش با کش نیبه ا یداشتن چراغ قوه(. دسترس

 .است سریم

 (Folders) هاپوشه

  IOS4 یکااربرد یهارناماهکاه ب یها آمد. هنگامپوشه یساده برا ستمیس کی یبا معرف 

 یگریاز د کیهر  یدر باال توانیبرنامه را مهستند، هر دو  "jiggle mode " درحالت

باا اساتفاده از  تاوانیرا م یشاتریب یهاو از آن پس، برنامه ده،یپوشه کش کی جادیا یبرا

 .روش به پوشه اضافه کرد نیهم
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 (Multitasking) یفیچند تکل عملکرد

ه قابال موجود در دستگا یهااز برنامه یبعض یفقط برا  iOS ،Multitasking 4از قبل

 iOS ،multitasking یهادستگاه دتریدر نسل سوم و جد IOS 4اجرا بود. با شروع 

 :شد یبانیها پشتAPI نهیهفت پس زم قیاز طر

ال حادر  ناهیبرناماه در پاس زم شود،یاجرا م یریتصو ایو  یکه پخش صوت یتا زمان    

 .ماندیم یاجرا باق

 .ماندیدر حال انجام است، برنامه معلق م یتماس تلفن کیکه  یهنگام    

 .محلها رییافزار اطالع از تغنرم    

 .هاهیفشار اطالع    

شاده  نیایتع شیزماان از پا کیکه در  یمحل هیاطالع ی. برنامه زمانبندیمحل هیاطالع    

 .استداده شده لیتحو

کاار خااص  کیا لیاتکم یبارا یدرخواست زماان اضااف ستمیاتمام کار. برنامه از س    

 .کندیم
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 .استو ممکن است از حافظه در هر زمان حذف شده کندیکد اجرا نم چیبرنامه ه    

و  کنادیم یبانپشاتی هابرناماه ٔ  هماه ،یبه صورت کل یافهیعملکرد چند و  iOS 7 در

 .دید یفگیو چند یدر منو توانیموجود در اپ استور را م یهاهمه برنامه

 (Switching applications) یکاربرد یهابرنامه ینیگز راه

را فعاال  Home. Switching applications دکماه یکاردن بار رو کیاکل بادوباار

تاا  شیصفحه نما اتیبا حرکت دادن محتو ن،ییرونده حوض مانند از پا کیکه  سازد؛یم

 باه برناماه سامت چاپ چیساوئ کاونیآ کی. انتخاب شودی اهر م شیصفحه نما یباال

. نگاه داشاتن کننادیعمال م خشو قفال چار ،یقیموسا یهااکه به عنوان کنترل کونیآ

( یه اصالبه صفح بیترت نیدر آورده )به هم« جنبش»به طور خالصه آنها را به  هاکونیآ

باا  اپدهیها را به بسته شدن وادار کند. در نسخه هفتم در آتا کاربر برنامه دهدیو اجازه م

 .دیکن چیها سوبرنامه نیدر ب دیتوانیراست م ایچهار انگشت به سمت چپ  دنیکش

 (Game Center) یباز مرکز

منتشر شده توسط اپل اسات  نیچند نفره آنال یهایباز اجتماعی ٔ  شبکه کی یباز مرکز

چناد  یبااز کیدعوت کنند،  یدوستان را به باز "تا  دهدیاجازه را به کاربران م نیکه ا
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آنها باا  سهیخود، و مقا یازهایامت یریگیشروع کنند. به پ matchmaking قینفره از طر

 .بپردازند leader board دوستان خود در یازهایامت

 شفرضیپ یهاکشنیاپل

جهات برقارار کاردن تمااس ) FaceTime، (یو جزئا یکل ماتی)جهت تنظ ماتیتنظ

 ، فوتو باوث(iTunes Store) استور تونزینقشه، آ م،ی(، تقویریو تصو یصوت ینترنتیا

(Photo Boothگاپادیفقاط در آ -ها در عکس راتیی، جهت تغ ،)سانتر می (Game 

Center)ها و مجااالت، روزنامااه (Newsstand)بااوکس ی، آ (iBooks)هِلااث ، 

(Health)پادکست ، (Podcast). از برنامه هاا یبعض iOS 8  باه بعاد قابال دساترس

جهت هماهناگ کاردن  یبرنامه ا (Apple Watch) برنامه اپل واچخواهند بود. ضمنا 

اضافه شد. و  iOS 8 به یبروزرسان کی یاپل واچ ط ییدستگاه با اپل واچ، بعد از رونما

 .باشدیقابل دسترس م شفرضیصورت پ هب iOS 10 و iOS 9 در

 یشخص یصوت اریدست

 کیاهوشمند و راهنما است که به عنوان  یشخص اریدست کی( Siri: یسی)به انگل یریس

به  یاز رابط کاربر یافزار کاربردنرم نی. اکندیاپل کار م اواسیآ یبرا یافزار کاربردنرم

. باه کنادیکااربر اساتفاده م یهاهیتوصا جادیپاسخ دادن به سواالت و ا یبرا یعیزبان طب
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مثال  ی. برادهدیرا انجام مو او آن  دیکنیم یزدن از او درخواست رفکه شما با ح یطور

پخاش کان. و ... .  میآهنگ برا یکجاست؟ کم یحوال نیرستوران ا نیکتری: نزددییگویم

مجموعه از خادمات وب صاورت  کیها به ارسال درخواست لهیکارها به وس نیانجام ا

 .کندینم یبانیپشت یسدر حال حاضر از زبان فار یری. البته سردیگیم

 فون ندوزیو

 یابر کروسافتیتوسط شرکت ما ۲۰۱۰بار در سال  نیاول یفون برا ندوزیعامل و ستمیس

د کاه فون، مترو ناام دار ندوزیو یو عرضه شد. رابط کاربر یهوشمند طراح یها لیموبا

از  عامال ساتمیس نیبرخوردار است. ا یاز سرعت و دقت باالتر لیموبا ندوزینسبت به و

را  یکایزیف باوردیکند و امکان اتصال ک یاستفاده م پیتا یبرا یمجاز دکلی ٔ  صفحه کی

بار  لیابااکسپلورر مو نترنتی، از مرورگر ا۷فون  ندوزیفراهم کرده است. و لیهم به موبا

ان لاود تواند هم زم یمرورگر تا شش صفحه را م نیکند؛ ا یاستفاده م ۹اکسپلورر  ٔ  هیپا

 هست. هام زیتاچ ن یمولت دارد و راموجود در صفحات  یعکس ها ٔ  رهیکند، امکان خخ

مرورگار هام  نیاوجاود دارد. ا زنی لودشده ٔ  واژه در صفحه کی یامکان جستجو نیچن

 شود. یفون به روز رسان ندوزیعامل و ستمسی ٔ  تواند جدا از هسته یم نیچن
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اسات کاه توساط شارکت  یعاملستمیس Windows Phone :یسیفون به انگل ندوزیو

 لیاموبا ندوزیپلتفرم و نیو جانش شودیهوشمند ساخته م یهایگوش یبرا کروسافتیما

الف فون بر خا ندوزیعامل و ستمیشد. در س یمعرف ۲۰۱۰در نوامبر  ۷فون  ندوزیاست. و

مصارف  بزرگ، باازار یهابازار شرکت گرفتننشانه  یبجا کروسافتیما ل،یموبا ندوزیو

 یهااماهاساتفاده از شاکل برن یعامل به جا ستمیس نیکنندگان را نشانه گرفته است. در ا

اده شاده اساتف تیلورالیسا کروساافتیما یهااز برناماه exe یهاالیفا ندوزیبر و یمبتن

 لیاآور در ۸٬۱فاون  نادوزیشد. پس از آن و یمعرف ۲۰۱۲در اکتبر  ۸فون  ندوزیاست. و

 .شدند یمعرف ۲۰۱۵در نوامبر  لیموبا ۱۰ ندوزیو سپس و ۲۰۱۴

 یدر حاال نیا. اندینما دآپگری ۸٬۱و  ۸فون  ندوزیبه و توانندینم ۷فون  ندوزیو دارندگان

 .ندیمان دیآپگر لیموبا ۱۰ ندوزیبه و توانندمی ۸٬۱و  ۸فون  ندوزیاست که دارندگان و

کاربران  انیدر م لیموبا یعامل ها ستمیس نیاز برتر یکیعامل ابتدا به عنوان  ستمیس نیا

اسمارت  یایاو اس، دن یو آ دیاندرو یجد یاز رقبا یکیمطرح شد و قرار بود به عنوان 

عامل ها گم شاد.  ستمیبازار س یاهویکه در ه دینکش یاما طول ردیفون ها را در دست بگ

 یهاا ییرا با کارا ۸فون  ندوزیگرفت و میتصم کروسافتیبود که ما لیدل نیبه هم دیشا

استفاده کارده اسات و  ۸ ندوزیو اصلی ٔ  از هسته ۸فون  ندوزید.  اهراً وباالتر عرضه کن

 یبانیهسته، پشات ۶۴تا  یچند هسته ا یهم به آن دارد. پردازشگرها یاریبس یشباهت ها
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کاه درون  VOIP یبااال، فنااور تیافیباا ک یکیگراف یها ی، بازSD ٔ  از کارت حافظه

 ساتمیس نیااز امکانات ا یها بخش شنیکیاپل کیاتومات تیعامل اعمال شده و آپد ستمیس

 و دیاندرو یبرا یسرسخت بیفون رق ندوزیو ط،یشرا نیرسد با ا یعامل است. به نظر م

 iOS اسات و یسار اریعامل در حال حاضر در حال رشد بسا ستمیس نیخواهد بود. ا  

اساتفاده بهتار از  شاودیم دیاتول ایاتوساط نوک نفاونیو یهاا یدرصد گوش 80حدود به 

 یدر سخت افزار هاا یعامل حت ستمیس نیباعث شده ا یو مرکز یکیگراف یپردازنده ها

 یبارا 8 نفاونی.در و ردیبگ یشیخود در سرعت عملکرد پ یدیاندرو یتر از رقبا فیضع

 نیااز ا 8شاده در نساخه  یپافشاار یینوار مترو یبر مبنا یبر ادامه رابط کاربر گریبار د

بهتار  یبانیباه لطاف پشات نیها وجاود دارد. همچنا یساز کاش رییعامل امکان تغ ستمیس

و چشم نواز است .با فاصاله ناه  بایروان ز اریبس یرابط کاربر نینسخه ا نیدر ا یکیگراف

همچاون  یدیاجد مکانااتعرضه شد که از ا 8.1( نسخه 2014چندان دور )اوائل سال 

 شیبهره برده بود. پا یو مرکز اطالع رسان شگریتوسط نما یشینما یرنگ ها یتسلط رو

 ساتمیس نیا. ا ایاهمچاون نوک یانیاز سخت افزار و حام یقو یبانیپشت نیبا ا شدیم ینیب

 درخشان داشته باشد. یا ندهی. ا ندهیعامل در ا

 فون ندوزیو یفن مشخصات
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د، از هم منتشر شاده باشا کمی ٔ  اگر با فاصله یعامل حت ستمیس نیا ینسخه ها نیآخر

ر د اماکیکناد. ارساال پ یخاود را کاامالً باه روز رساان یکرده است که برنامه ها یسع

 لیادغاام شاده اسات و امکاان تباد یاجتماع یدر شبکه ها امکیفون با ارسال پ ندوزیو

 هوایاو  لیامیج ل،یاهات م یها سیوجود دارد. سرو امکیکالم به نوشتار در فرستادن پ

 یها سیسرو گریشده اند و د یعامل طراح ستمیس نیا یفرض برا شیبه صورت پ لیم

ن هاا و از آ میفون هساتند، تنظا ندوزیکه مجهز به و ییها یگوش یتوان رو یرا م لیمیا

از  یا رساانه یهاا لیافافون، انتقال  ندوزیو یها یژگیو نیاز مهم تر یکیاستفاده کرد. 

 نیااسات. ا Zunefor Windows Phone ٔ  با اساتفاده از برناماه لیبه موبا وتریکامپ

 ایاامکان آپلاود  ودهد  یم شیرا نما لیموبا یریو تصو یصوت یها لیفا یافزار تمامنرم

رناماه ب یها یهم با اسفاده از آن وجود دارد. باز یاجتماع یدر شبکه ها یاشترا  گذار

اه رهساتند و کااربران از  تیافیا کو با دیافون در نوع خود جد ندوزیو یشده برا یزیر

 افاتیرهاا را د شنیکیو اپل دئوهایو کیها، موز یباز نیتوانند تازه تر یم سیمارکت پل

 کنند.

آن عادم  رادیاا نیعامال اسات کاه مهام تار ساتمیس نیاز ا ای ٔ  ، نسخه ۸فون  ندوزیو

 تیآپاد شیپ یمدت کروسافتیحال ما نیاست. با ا نیشیپ یمناسب از نسخه ها یبانیپشت

کارد باه  یشرکت که کاربران مدت ها در انتظارش بودند را معرف نیا دیفون جد ندوزیو
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فون هام ارائاه شاد و  ندوزیو Marketplace تیپدفون مانگو، آ ندوزیو تیهمراه آپد

اسامارت  یفون را رو ندوزیو یها شنیکیاپل نیتوانند آخر یعامل م ستمیس نیکاربران ا

 iOSو  دیااندرو یعامل به پا ستمیس نیتعداد کاربران ا دیخود نصب کنند. شا یفون ها

فون  ندوزیو یدارا بازارشده به  یمعرف دیجد یها لیاز موبا ینرسد، اما به هر حال بخش

فاون  نادوزیو نیخواهد بود. اخر یآن ها الزام ازیمورد ن یها تیهستند و قطعاً ارائه آپد

نسبت به نساخه  یادیز راتییکه تغ باشدیم لیموبا ۱۰ ندوزیارائه شده تا به حال نسخه و

 شادهخود هم ارائاه  یقبل یاسمارت فون ها یان برا تیقبل خود کرده است و اپد یها

 .است

 کنندگان دیتول

: یهاشاامل شارکت ۷فاون  ندوزیبر و یمبتن یهادستگاه هیدر ته کروسافتیما همکاران

و زد  ایانوک با،یتوشا تسو،یوسنت، فوجل-آلکاتل سر،یسامسونگ، ا ،یال ج ،یسیتاچدل، 

در حااال حاضاار توسااط  ۸فااون  ناادوزیباار و یمبتناا یهاو دسااتگاه شاادندیم یاایا یتاا

 .شوندیساخته م یو هواو یسیتسامسونگ، اچ ا،ی: نوکیهاشرکت

 امکانات

 یکاربر رابط
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ر ددارناد،  یزیاروم نادوزیمشابه و یا یکه طراح لیموبا ندوزیعامل و ستمیخالف س بر

 گاریز داتار  ایاپو اریاستفاده کاه بسا« مترو»به اسم  یا یعامل از رابط کاربر ستمیس نیا

اباط ر نیا تیمحبوب لیدل (Live Tile) زنده یهایعامل هاست. استفاده از کاش ستمیس

 زیابااکس ن کاسیو ا ۸ نادوزی، و۸فاون  نادوزیدر و یاربررابط ک نیاست. از ا یکاربر

 .استفاده شده است

 People افراد

 تیاابلشاده اسات. ق یآورجما  People Hub جا باا عناوان کیها در کانتک یتمام

 تیابلق. تریو توئ Linkedinبو ،  سیف ل،یمیج ل،یم اهوی و،یال ندوزیبا و یهمگام ساز

افاراد از  (Link) ادغاام امکاان. اسات شاده اضاافه ۷٫۵فاون  نادوزیگاروه در و جادیا

 .وجود دارد زیمختلف ن یهااکانت

 متن یورود

کاه امکاان  کنادیوارد کردن متن استفاده م یبرا یمجاز دیصفحه کل کیفون از  ندوزیو

امکاان چاک کاردن اساپل  نیها را هم در متن فراهم کرده اسات. همچناارسال خندانک

 ساتمیس نیاوجاود دارد. ا بوردیک نیدر ا زین پیتا نیکلمات و حدس زدن کلمات در ح

 .فراهم کرده است یرا هم به گوش یکیزیف بوردیک کیعامل امکان اتصال 
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 هاامیپ

غاام شاده باو  اد سیو فا ویدر مسنجر ال امیفون، با ارسال پ ندوزیدر و هاامکیپ ارسال

 نیادر ا هااامکینوشاتن پ یکاردن بارا پیتا یامکان صحبت کردن بجا نیاست. همچن

با  زیا نرشما  ٔ  دهیرس یهاامکیپ تواندیم نیفون همچن ندوزیعامل وجود دارد. و ستمیس

 .بخواند تانیبلند برا یصدا

 وب مرورگر

موتاور  ٔ  هیاهمراه خود دارد که بر پا لیاکسپلورر موبا نترنتیمروگر ا کی ۷فون  ندوزیو

 توانادیبرگاه را م ۶مرورگر تا  نیساخته شده است. ا ۹اکسپلورر  نترنتیرندر مرورگر ا

 زیاتااچ ن یموجود در صفحات را دارد و ماولت یهاعکس رهیهمزمان لود کند، امکان خخ

وجاود دارد.  زنیا شاده لاود ٔ  کلماه در صافحه کیا یامکان جساتجو نیهست. همچن

عامال  ساتمسی ٔ  جادا از هساته توانادیمرورگر م نیاعالم کرده است که ا کروسافتیما

و در  ۱۰نساخه  لیاکسپلورر مبا نترنتیاز ا ۸ ندوزیشود. در و یروز رسان فون به ندوزیو
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و  یناام کااربر پردننسخه به خاطر س نیمهم ا تیو قابل ۱۱اکسپلورر  نترنتای از ۸٫۱در 

 .کلمه عبور است

 

لیمیا

 یبانیعامل پشت ستمیس نیدر ا شفرضیبصورت پ لیم اهویو  لیمیج ل،یهاتم سیسرو سه

 POP3 و IMAP یبا تکنولاوژ دیتوانیرا م لیمیا یعموم یهاسیسرو هیاند و بقشده

 .دیو استفاده کن میفون خود تنظ ندوزیو لیموبا یبر رو

 دیاتوانیمامکان شاما  نیاست، با ا هالیمیکردن ا Linkفون،  ندوزیاز امکانات در و کی

 .دیخود داشته باش یهالیمیا یتمام یبرا Inbox کی

 یارسانه چند

 یارساانه یهاالیفا دیاتوانیم Zune for Windows Phone افازاراساتفاده از نرم با

 ییدئویاو و یصوت یهالیبرنامه فا نی. ادیو تلفن همراه خود انتقال ده انهیرا نیخود را ب

 ویاال نادوزیو یهاو آلبوم سبو یو اکانت ف یموجود در گوش یهاو عکس یداخل گوش

 یاجتمااع یهاها در شابکهعکس یآپلود و اشترا  گذار کان. امدهدیم شیکاربر را نما
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 یاجارا تیاقابل Zune ٔ  بخاش قابال انجاام اسات. برناماه نیاز هم زین سبو یمانند ف

و  WAV, MP3, WMA, AMR, AAC/MP4/M4A/M4B یهااالیفا

3GP/3G2 و WMV و AVI و MP4/M4V  3وGP/3G2 و MOV  را

برنامه قابال  نیدر ا AVI یهالیز در فاین Xvid و DivX یهاکد  نیداراست. همچن

 BMP و JPG/JPEG, PNG, GIF, TIF عکس یهافرمت نیپخش هستند. همچن

 .شوندیم یبانیپشت ۷فون  ندوزیدر و

 جستجو

دکمه  کیفون اجبار کرده است که  ندوزیو یافزارهاسازندگان سخت یبرا کروسافتیما

دکماه  نیابا نام جستجو قرار داده شود. ا شنمای ٔ  صفحه رونیدر ب - یکیزیبصورت ف -

 یهانقشاه انیاتمااس، در م ساتیل ،یداخل گوشا یهابرنامه انیامکان جستجو را در م

Bing یجستجو جیو اخبار و نتا Bing آوردیم فراهم. 

 سیآف

را  سیآفا یافزارهاامرتبط باا نرم یهالیفا هیدارد که کل Office Hub کیفون  ندوزیو

موجاود  یهاالیفا ،یداخل گوش سیآف یهالیفا شیرایو و جادیامکان ا. کندیم تیریمد

 شانیکیبرناماه فاراهم اسات. اضاافه شادن اپل نیبا ا Office 365 و oneDrive در

www.collegeprozheh.ir          كالج پروژه 



 

 

Adobe Reader  عامال  ساتمیفاون را باه س نادوزیو س،یآفاو ادغام آن به مجموعاه

 .کرده است لیتبد یتر یکاربرد

 

 نگیتسک یمالت

 فون اضافه شده. باا فشاردن و نگاه داشاتن دکماه ندوزیاز نسخه مانگو به و یژگیو نیا

Back تیآپاد ۸ نادوزفونیدر و تیقابل نیکه ا دیحذف کن ستیبرنامه را از ل دیتوانتیم 

 بلک اضافه شد

 Sync یساز همگام

عکاس،  دیتوانی. شما مشودیانجام م USB و کابل Zune افزارتوسط نرم یساز همگام

همگاام  دیاتوانیافزار منرم میبا تنظ نی. همچندیرا همگام ساز کیپادکست و موز دئو،یو

 .دیانجام ده Wireless را به صورت یساز

 هانسخه

 ۷فون  ندوزیو نسخه
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 یباود کاه بارا یفاون نادوزیو یهااعامل ستمیس ینسخه از سر نینخست ۷فون  ندوزیو

 .شد دیکاربران تلفن همراه تول

 

 ۸فون  ندوزیو نسخه

 دیاستارت جد صفحه

 زیدر سه سا هایکاش رییتغ تیقابل

 نیاسکر Lock در شتریب امکانات

 Bing یهانهیانتخاب پس زم امکان

 عامل کامل امن ستمیس

Secure Boot, Bitlocker Encryption 

 نیدر دورب شتریب امکانات

 ... سراسرنما، شمارش معکوس و یعکاس

 NFC از یبانیپشت
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Wallet Hub 

 ازیانیپاول ب فیا، از کNFC خاود و باا اساتفاده از یهااضافه کردن اطالعات کارت با

 شودیم

 اینوک یهااز نقشه استفاده

 ریانظ ییهاشارکت یو باا همکاار DirctX با استفاده از هایباز کیگراف تیفیک شیافزا

AutoDesk و Havok 

 IE 10 تیامن شیو افزا 

SmartGlass 

Xbox Music 

Rooms 

 Wi-Fi اتصال دائم امکان

 نادوزیدر و Windows NT باه ۷فاون  ندوزیدر و Windows CE خانواده از رییتغ

 .بردیبهره م Windows 8 RT و Windows 8 با کسانی یاکه هسته ۸فون 

 ۸٫۱فون  ندوزیو نسخه
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مخصاوص  عاملساتمیس Windows Phone 8.1 :یساانگلی باه ۸٫۱فاون  نادوزیو

 نیامنتشار شاده اسات. ا کروسافتیهمراه هوشمند است که توسط شرکت ما یهاتلفن

در  کروسااافتیما لاادیدر کنفاارانس ب ۲۰۱۴ لیااآور ۲ خیکااه در تااار عاملسااتمیس

 بود. کروسافتیفون شرکت ما ندوزیو یشد نسل بعد یمعرف سکویسانفرانس

 لیموبا ۱۰ ندوزیو نسخه

 کروساافتیعامل تلفن همراه شارکت ما ستمینسخه از س نیدتریجد ل،یموبا ۱۰ ندوزیو

 ستمیس یهاتیو پس از موفق افتهیتوسعه  کروسافتیعامل توسط ما ستمیس نی. اباشدیم

شاده  یطراحا یافزارهابا نرم لیموبا ۱۰ ندوزیآن شد. و نجانشی ۸٫۱فون  ندوزیعامل و

 یرفامع ۲۰۱۵ناوامبر  ۲۰ خیعامال در تاار ستمیس نیسازگار است. ا ۸فون  ندوزیو یبرا

 یادساته یبروزرسان یبرا ۲۰۱۶مارس  ۱۷ خیعامل در تار ستمیس نیاز ا یشد . نسخه ا

 .شد منتشر ۸٫۱ ندوزفونیعامل و ستمیهوشمند مجهز به س یهااز تلفن

 سیپل مارکت

 یمتناوع یهاشنیکیو اپل یپادکست، باز و،یدیو کیموز دیتوانیم سیمارکت پل قیطر از

که هماراه  لیترا ای یمجان شنیکیو اپل یباز یادی. البته تعداد زدیو دانلود کن یداریرا خر

 .وجود دارد زین باشدیم غیبا تبل
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اسات. اساتور داشته شانیکاپلی ۱۳۰٫۰۰۰از  شیبا سی، مارکات پلا۲۰۱۳ هیفور انیپا در

 ۳۵۰۰۰۰حادود  ۲۰۱۴ساپتامبر  انیادر حاال رشاد اسات و در پا وساتهیپ کروسافتیما

ه باود IOS و دیآندرو یهااز پلتفرم عتریسر اریرشد بس نیدر آن قرار دارد که ا شنیکیاپل

 .است

و روزاناه  شودیفون اضافه م ندوزیبه استور و شنیکیاپل ۵۰۰در هر روز حدود  نیهمچن

کاه در  توسعه دهنده ۵۱۰۰۰۰. حدود شودیاز استور دانلود م شنیکیاپل ونیلیم ۱۰حدود 

 .اند وجود داردابت نام کرده کروسافتیما تیسا

 (منگو) ۷٫۵فون  ندوزیو یبرا ازیافزار مورد نسخت حداقل

لماس چندگاناه  تیاو قابل کسالیپ ۸۰۰×۴۸۰باا رزولوشان  یخاازن یلمس شگرینما    

 (تاچی)مولت

 یفلش ممور تیگابایگ ۸و  RAM ٔ  حافظه تیمگابا ۲۵۶    

 یشخص اریدست
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ناد ب کروسافتمای ،۸٫۱فون  ندوزیهوشمند در و یشخص اریکورتانا نام دست کروسافتیما

برناماه  نیا. ناام اکاساتیآمر کروساافتیاز شارکت ما یاست که محصول ۱۰ ندوزیو و

در مجموعاه  یهوش مصانوع یدارا تیکورتاناست که شخص تیبرگرفته شده از شخص

 .اپل است اواسیآ ملعا ستمیدر س یریبرنامه مانند س نیاست. ا لویه

 نیمبیس

 یاست که تا مدت ها توسط شرکت هاا لیموبا یعامل ها ستمیاز س گرید یکی نیمبیس

 رار گرفاتقمورد استفاده  ایو نوک کیپاناسون کسون،یار یمانند سامسونگ، سون ایمعتبر دن

 نیمبیسا یسایسهام آن را به طاور کامال از شارکت انگل ای، نوک۲۰۰۸که در سال  نیتا ا

ر باه کاا ایانوک یهاا لیعامل پس از آن انحصار توسط موبا ستمیس نیکرد و ا یداریخر

 رفته است.

 نیااز ا شیرا پا انیمبیتلفن هماراه اسات. سا یهایگوش یبرا یعاملستمینام س انیمبیس

و سامساونگ  کیپاناساون کساون،یار یساون کسون،یار ا،یها مانند نوکاز شرکت یگروه

 .دیخر را آن سهام ٔ  همه اینوک ۲۰۰۸ژوئن  ۲۴در  یول کردند،یم یبانیپشت

 یمحادود یداشات و از برناماه هاا یسااده ا اریعامل در ابتدا سااختار بسا ستمیس نیا

بااال  متیشدند، با وجود ق یم دیتول یفناور نیکه با ا ییها لیکرد. اما موبا یم یبانیپشت
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کاه از  یفراوانا یهاا لیارو به رو شدند. موبا لیکاربران موبا یاز سو یاریبا استقبل بس

به بازار عرضه شاد و باه  منسیموتوروال و ز تسو،یفوج ا،ینوک ،ینسو یشرکت ها یسو

 ساتمیس نیا یبرا یشتریب یافزارهاگرفتند؛ نرم میآن تصم سانیفروش باال، برنامه نو لیدل

 ساتمیس نیاا یافازارنرم شارفتیدر توسعه و پ یاریبس یکنند. شرکت ها یعامل طراح

 ستمیآن توانست آن را به عنوان س ازیامت دیخر اب اینوک تیبوده اند، اما در نها لیعامل دخ

کاه در  ییهاا لیااز موبا یاریکند. هم اکنون بس یخود معرف یها لیموبا یعامل انحصار

اسات کاه  یعامل ستمیس نیمبیکنند. س یعامل استفاده م ستمیس نیوجود دارند از ا رانیا

امکاناات ساخت  نیرا باا کمتار ییکارا نیارائه باالتر تیقابل ادیز یریپذانعطاف لیبه دل

باا کمباود حافظاه  نیمبیعامل س ستمیبا س لیموبا کیمعموالً  لیدل نیدارد. به هم یافزار

آن اسات.  یبااال یداریاپا ن،یمبیمثبت سا یها یژگیاز و گرید یکیمواجه نخواهد شد. 

باه طاور  ساتمیس شاود،یه استفاده نمکه از پردازند یاست که زمان نیا یداریپا نیا لیدل

مناب  سخت  گریو د یدر مصرف باتر نیبنابرا رد؛یگ یقرار م یخودکار در حالت خاموش

 شود. یم ییصرفه جو یادیتا حد ز یافزار

 symbian بر یمقدمه ا

باود و محاسابات پلتفاورم و حفاظ حالات  لیعامل منب  بسته موبا ستمیس کی انیمبیس

 .شده بود یطراح Accenture شرکت لهیهوشمند به وس یها یگوش یبرا یکنون
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 Psion's نسال از کیاساخته شد. به عنوان  .Symbian Ltd در اصل توسط انیمبیس

EPOC یپردازناده هاا یبار رو یبه طور انحصار ARM شاوند اگار چاه  یاجارا ما

منبا  بااز توساط  انیمبیپلتفورم س یوجود نداشت.شکل فعل X86 افتهیانتشار ن یپورتها

 .شد انیمبیس یعامل اصل ستمیس نیو جانش افتیتوسعه  2009در سال  انیمبیس ادیبن

 کسونیار یبزرگ تلفن همراه مانند: سامسونگ . موتوروال، سون یتوسط مارکها انیمبیس

مل عا ستمیس نی( محبوب ترانیمبی)س نیقرار گرفت. ا ایو از همه باالتر مورد استفاده نوک

از  دیکه اندرو یبود تا زمان 2010سال  انیهوشمند متوسط سرار جهان تا پا یها یگوش

 .فتگر شهی( پانیمبیآن )س

بار  نیاول یرایو  دیبه شهرت رس ایساخته توسط نوک S60 از استفاده از پلتفورم انیمبیس

 یکی UIQ.کرد رومندیرا ن ایهوشمند نوک یها یگوش شتریمنتشر شد و ب 2002در سال 

 .ستندیعامل با هم سازگار ن ستمیدو س نیکه به موازات زد اما ا انیمبیاز پلتفورم س گرید

Symbian^3 رسماً در Q4 2010 نیبه عنوان جانش S60 و UIQ یشد، بارا یمعرف 

 ساتمیس یپلتفاورم واحاد بارا کیااساتفاده از  یاستفاده شد، برا N8 ایبار در نوک نیاول
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 belle ایاانا رسماً اعالم شد پاس از نوک انیمبیس یبه روز رسان 2011عامل. در ماه مه 

 .2011در ماه اوت  belle انیمبیقبل از س

فاون  نادوزیعامال و ساتمیخواهاد از س یاعالم کارد کاه ما اینوک 2011 هیفور 11 در

 نایمبیهوشمند خود اساتفاده کناد و سا یها یگوش یماکروسافت به عنوان پلتفورم اصل

عامال از  ساتمیباه عناوان س انیمبی. حذف س clarification neededآزاد خواهد بود

بااا شاارکت  ایاانوک 2011ژوئاان  22آن از انتخاااب .در  یهوشاامند اصاال یهااا یگوشاا

Accenture شارکت یبرناماه بارون سپار کیاساخت  یتوافق کرد برا.Accenture 

. حادود  2016ال ساتاا  ایابه نوک یبانیو خدمات پشت انیمبیبر س یافزار مبتنتوسعه نرم

 Accentureبااه عنااوان کارمناادان  2011در اکتباار  ایاانفاار از کارمناادان نوک 2800

 یگوشا نیرساماً آخار PureView 808 ایشاد.نوک لیسپتامبر تکم 30شدند.انتقال در 

 است . انیمبیعامل س ستمیهوشمند با س

 نیمبیس یفن مشخصات

، WML Scriptمانناد، جااوا،  یگوناگون یسیبرنامه نو یبا زبان ها نیمبیس یها برنامه

زباان  نیشاود، اماا مهام تار ینوشاته ما گرید یو چند زبان فرع تونیپا پت،یجاوا اسکر

زباان برناماه  نیو مهام تار نیاست. در واق  اول ++C عامل ستمیس نیاستفاده شده در ا
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زبان از لحاا  سارعت و  نیخوب ا یاریآن کارکرد بس لیاست و دل C ن،یمبیس یسینو

 دقت اجرا است.

ارائاه شاده اسات کاه البتاه راباط  UIQ و S60 یدو رابط کااربر یتاکنون رو نیمبیس

 Java نوشته شده بر اساس یتوان از برنامه ها یاست که در آن م S60 مهم آن یکاربر

MIDPو تونی، پا ++C .استفاده کرد 

Micro Kernel Architecture  نیادهاد. ا یما لیرا تشاک نیمبیس ٔ  هاولی ٔ  هسته 

 لیااسات و از عناصار شابکه و فا یحافظه و زمان بند تیریعناصر مهم مد یهسته دارا

اع کنترل اوض ٔ  فهیو  یخارج یسرورها طیشرا نی. در اکندینم یبانیپشت یستمیس یها

 فی اانجام و ریعامل تحت تاا ستمیسرعت س شود یکار باعث م نیرا بر عهده دارند و ا

 متفرقه کند نشود.

 نیتر شرفتهیو پ نیارائه شده که آخر یفراوان یتاکنون در نسخه ها نیمبیعامل س ستمیس

عرضه شده اند. هر  یاریبا امکانات بس ۲۰۱۱در سال  Belleو  Anna یآن ها به نام ها

کااربرانش را  یباه طاور کامال خواساته هاا نیمبیگفت که س نانیتوان با اطم یچند نم

حال  یعامل ها ستمیس نیعامل جزو برتر ستمیس نیبرآورده کرده است، اما به هر حال ا
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خاود  نیشایاعتبار پ Symbian3قصد دارد با ارائه پلت فرم  ایاست و نوک لیحاضر موبا

 را دوباره به دست آورد.

 

 خچهیتار

در دهاه  Psion عامل ساخته شاده توساط ستمیس کی EPOCنشات گرفته از انیمبیس

 یگاذار هیسارما کیاشاد.  Symbian Ltd افازارنرم Psion 1998.در ژوئن  1980

. پس از آن ای. موتوروال و نوک کسونیکنندگان تلفن ار دیو تول Psion نیبزرگ مشتر  ب

 یگروه هاا لهیبه وس تیساخته شدند. حما انیمبیس یمختلف برا یافزار پلتفورم ها. نرم

 , ی. سامساونگ و ال جا ایانوک S60 کنندگان تلفن همراه. آنها شاامل دیمختلف از تول

UIQ موتوروال و کسونیار یسون . MOAP(S) شاارپ  تساویتنهاا مانناد فوج یژاپن .

 ریاساازمان غ کیکرد. و  Symbian Ltd اعالم تملک اینوک 2008و.... در ژوئن سال 

مارتبط باا  انیمبیعامل س ستمیشد.س سیتاس انیمبیس ادیبه نام بن دیو مستقل جد یانتفاع

  NTT , ایاکمک شد توساط صااحبان نوک S60 , UIQ , MOAP(S) یرابط کاربر

DOCOMO  و کسونیار یو سون Symbian ltd , یبساترها جادیبا هدف ا ادیبه بن 

 و– OSI . تحات گانیرا ازیباز و حق امت منب افزار نرم کیبه عنوان  انیمبیس یافزارنرم
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FSF-یمجوز گرفتن عموم دییتا (EPL) , نیشده است به عنوان جانش یپلتفورم طراح 

 2009 لیادر آور انیمبیسا ادیااز بن یرسام ی. پاس از راه اناداز انیمبیعامل س ستمیس

 اردر دسااترس قاار 2010 هیاارسااماً بااه عنااوان کااد منباا  باااز در فور انیمبیپلتفااورم ساا

هار  یشد و از آن پس مناب  توسعه بارا انیمبیشرکت کننده کد س نیبزرگتر ایگرفت.نوک

بوده که مخزن  ایگذاشت. از آن زمان نوک اریدر اخت یعامل و رابط کاربر ستمیدو هسته س

پلتفورم حفظ کرده است . انتشار به طور منظم و توساعه آن  کیتوسعه  یکد خود را برا

 .است یبه مخزن عموم

 نایمبیسا ادیبن یعموم به رهبر لهیدر نظر گرفته شده بود توسعه داده شود به وس انیمبیس

 یما یزراه انادا 2009 لیاعالم شد که رسماً در آور 2008بار در ژوئن  نیاول یکه برا

شادن  دییات-OSI تحت انیمبیس یفرمهاپلت یتمام یشود. هدف آن انتشار کد منب  برا

 ادیامنتشار شاد . بن EPL تحات 2010 هیافور 4در  دک . FSF(EPL) یمجوز عموم

از نقال بابه منبا   خیکد است که در تار گاهیپا نیبزرگتر دادیرو نیگزارش داد ا انیمبیس

 .مکان کرده

 سانسیال یشرکت ساوم یاز سو انیمبیعامل س ستمیمهم س یاز اجزا یحال برخ نیا با

 نکاهیا یگرفات. باه جاا EPL را از انتشار کامل منب  تحات ادیشده اند که فوراً جلو بن

www.collegeprozheh.ir          كالج پروژه 



 

 

کامال  یو دسترسا انیمبیسا ادیبن سنسیال شتریب تیمنب  منتشر شود تحت محدود شتریب

 .به هر سازمان باز بود تیمحدود شده بود اگر چه عضو یکمپان یمنب  کد فقط به اعضا

 

 

 نیمبیس یها ورژن

 .شدینتشر مم EPOC با نام -نام رییاز تغ شیپ-عامل  ستمیس نیاز ا ۵تا  ۱نسخه     

 یس باراا رساانی بروز که ۶٫۱بود. و  ۶شد نسخه  دهینام انیمبیکه س یانسخه نیاول    

 .منتشر شد ۲۰۰۱بود و در سال  ۶نسخه 

 ساتمسی ٔ  نساخه نیااز ا ۶۶۰۰ یمنتشر شد. گوشا ۲۰۰۳در سال  7.0s و ۷٫۰نسخه     

 .کردیاستفاده م انیمبیعامل س

 .شد منتشر ۲۰۰۴ سال در ۸٫۰نسخه     

 .منتشر شد ۲۰۰۵ سال در ۸٫۱نسخه     
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 یبارا انیمبیکاد سا یبار رو یاساسا کارهای و شد منتشر ۲۰۰۴ سال در ۹٫۰نسخه     

 .عامل اجرا شد ستمیس تیباالبردن امن

 ساتمیس تیاباال رفاتن امن یبر رو دتاکی بازهم و شد منتشر ۲۰۰۵ سال در ۹٫۱نسخه     

 S60 کااربری راباط. شاد اضافه ۲٫۰بلوتوث  یاز تکنولوژ یبانیپشت نیعامل بود. همچن

 .شدیعامل ارائه م ستمیس نینسخه سوم با ا

 ,Nokia E71, Nokia E90 یهاگوشای و شاد منتشار ۲۰۰۶ سال در ۹٫۲نسخه     

Nokia N95, Nokia N82, Nokia N81 , Nokia 5700 عامال  ساتمیس نیابا ا

 .ارائه شدند

 ساتمیباه هساته س wifi از یبانیارائه شاد و پشات ۲۰۰۶دوم سال  مهنی در ۹٫۳نسخه     

 Nokia E72, Nokia 5730 XpressMusic, Nokia یهایعامل اضافه شد. گوش

N79, Nokia N96, Nokia E52, Nokia E75, Nokia 5320 

XpressMusic, Sony Ericsson P1 برندیعامل بهره م ستمیس نیاز ا. 

از قبال  عتریسر %۷۵ها تا که برنامه کندیم ادعا و شد منتشر ۲۰۰۷ سال در ۹٫۴نسخه     

 یهایعامل اضاافه شاد. گوشا ستمیبه س SQLite از یبانیپشت نیچن. همشوندیاجرا م

Samsung i8910 Omnia HD, Nokia N86 , Nokia N97, Nokia N97 

mini, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 
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5228, Nokia 5230, Nokia 5233, Nokia 5235, Nokia C6-00, Nokia 

X6, Sony Ericsson Satio, Sony Ericsson Vivaz and Sony Ericsson 

Vivaz Pro باا  انیمبیعامل س ستمینسخه از س نی. اکنندیعامل استفاده م ستمیس نیاز ا

 symbian^1 را پلتفارم بیاترک نیااسم ا ایارائه شد و نوک ۵نسخه  s60 یرابط کاربر

 .گذاشت

 با فرمت یلیموبا تالیجید ونیزیاز تلو یبانپشتی و شد منتشر ۲۰۰۷ سال در ۹٫۵نسخه     

DVB-H و ISDB-T سیاز سرو یبانیپشت زیو ن GPS عامال اضاافه شاد.  ستمیبه س

اسم  ایشد و نوک ارائه ۵٫۲نسخه  s60 یبا رابط کاربر انیمبیعامل س ستمینسخه از س نیا

 Nokia و Nokia C6-01 یهایگذاشات. گوشا symbian^3 را پلتفرم بیترک نیا

C7-00 و Nokia E7-00 و Nokia N8 کنندیاستفاده م انیمبسی ٔ  نسخه نیاز ا. 

منتشار شادند و باه روز  ۲۰۱۱در ساال  Belle یو بعد مدت کوتاه AnnA نسخه    

امال ع ستمیهسته س ان،یمبیدو نسخه از س نای در. هستند ۹٫۵بر اساس نسخه  یا یرسان

 .به آن اضافه شده یدجدی امکانات اما است، ۹٫۵همان نسخه 

 ی، طراحااportraitدر حالاات  یکااوئرت بااوردیاضااافه شااده در نسااخه آنااا: ک امکانااات

 ٔ  نقشاه رهیخخ تی)با قابلدیافزار نقشه جدنرم د،یمرورگر وب جد کی د،یجد یهاکونیآ

 javaاز  یبانی( و پشاتWIFIاتصاال باه  قیااز طر یحافظاه گوشا یکشور بار رو کی
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Runtime 2.2 و  ۵۰۰ اینوک یهاگوشی. شد اضافه ۹٫۵نسخه  انیمبیعامل س ستمیبه س

X7  وE6  702وT  از نسخهanna امکاناات اضاافه شاده در نساخه  کننادیاستفاده م

belleصافحه،  یشاده در بااال ناهیاستاتوس بار به ز،یسا رییقابل تغ یهاجتی: وNFC 

 Annaعامال  ساتمیکه از س ییهای. گوششیحالت قفل صفحه نما یسازنهیو به ،یداخل

ارتقاا دهناد. هام اکناون  Belle ٔ  خاود را باه نساخه یگوشا توانندیم کنندیاستفاده م

 ایا. نوککننادیاستفاده م belleاز نسخه  Nokia 600 , 603 , 700 , 701 یهایگوش

 نیارا باه ا carlaو  donna انیمبیعامال سا ساتمیقارار اسات س ۲۰۱۳ساال  لیدر اوا

 یاتواناد از پردازناده دو هساتهیعامال م ساتمیس نیامجموعه اضافه کند که در نسخه ا

 کند. یبانیپشت

 یبلک بر

است کاه توساط  یعاملستمی( سBlackBerry OS: یسی)به انگل یبربلک عاملستمیس

از  عاملساتمیس نیا. اشاودیساخته م یبرهوشمند بلک یهاتلفن یبرا یبرشرکت بلک

 .کندیم یبانیپشت یفگیچندو  تیقابل

 نیاا یاسامارت فاون هاا یسابق برا RIM یرا شرکت بلک بر یعامل بلک بر ستمیس

باودن در پسات  بیارق یب لیعامل در ابتدا به دل ستمیس نیکرده است. ا یشرکت طراح
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 یایادن یمجااز یهاا تیکه قابل یمورد توجه قرار گرفت و پس از آن هنگام کیالکترون

در سراسر جهان را به  لیموبا یحرفه ا کاربراناز  یاریتجارت به آن اضافه شد، توجه بس

 خود جلب کرد.

امال ع ساتمیو س دیاندرو یعامل به پا ستمیس نیا یها یچه وسعت برنامه ها و باز اگر

 و لیاموبا انیآسان م یارتباط یمانند برقرار یخوب اریاما امکانات بس رسد،ینم گرید یها

 یزگارتجارت و سا یایدن یفروشگاه مجاز ،یاجتماع یکار با شبکه ها تیقابل وتر،یکامپ

 نیب تراز محبو یکیعامل را به  ستمیس نیا ام،یپ افتیو در رسالا یها سیسرو شتریبا ب

 یو تجاار یمال یاستفاده ها لیکه از موبا ینزد کاربران ژهیبه و لیموبا یعامل ها ستمیس

 کنند، بدل کرده است. یم

 بادا

 کسیرونسامساونگ الکتا ٔ  لهیاست که به وسا یعاملستمینام س Bada :یسیبادا به انگل

 ٔ  هیاعامال در فور ستمیس نای اوّل ٔ  . نسخهشودیتلفن همراه ساخته م یهایگوش یبرا

شاد.  یمعرفا ۲۰۱۱عامال در اوت  ساتمیس نایا دوم ٔ  شد و نسخه یمعرّف ایبه دن ۲۰۱۰

 ۲۰۱۲عامل، ممکن است در ساال  ستمیس نیاشرکت سامسونگ به منظور کمک به رشد 

 .است انوسیاق یو به معنا یالغت کره کیدهد. بادا  رییباز تغعامل متن ستمیبادا را به س
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و  Wave3 گوشای باا هماراه ۲۰۱۲ ساال در اسات ۲٫۰بادا کاه باادا  دجدی ٔ  نسخه ما

هماراه شاد   یهایوارد بازار داغ گوش Wave578و  Wave M ،Wave Y نیهمچن

و  تیبانجام شده است. جذا یادیز راتتغیی ،۱٫۰ نسخه به نسبت بادا ۲٫۰نسخه  یبر رو

 یو کااربر یکایفبه راباط گرا توانیآن م راتییباالتر و از تغ ارینسخه بس نیا یسازنهیبه

 روان و قابل مالحظه شده است. اریآن اشاره کرد که بس

 نیاا یهاا لیاموبا یبرا کیاست که توسط شرکت سامسونگ الکترون یعامل ستمیس بادا

 یو اشاره به گستردگ «استیدر» یبه معنا یشده است. بادا در زبان کره ا یشرکت طراح

عامل در ساال  ستمیس نای ٔ  نسخه نیبه کار رفته در آن دارد. اول یافزارهابرنامه ها و نرم

 یهاا یشد. بادا اگر چاه از لحاا  فنااور یمعرف ۲۰۱۱در سال  نآ دوم ٔ  و نسخه ۲۰۱۰

شده  عرضه یها لیکه موبا نیا لیاما به دل ستین iOSو  دیبا اندرو سهیقابل مقا شرفتهیپ

 یقارار ما یاریشوند، مورد توجه بس یوارد بازار م یکم تر متیعامل با ق ستمیس نیبا ا

کارده اسات  یخود راه انداز یافزارهانرم ٔ  رضهع یبرا یفروشگاه ی. بادا به تازگرندیگ

 ٔ  هساته ٔ  هیااپ ها را از آن جاا دانلاود کنناد. باادا بار پا نیتوانند آخر یکه کاربران م

کناد و  یم یبانیپشت ۹شده است، از فلش  جادیا Open BSDو  Free BSD نوکسلی

 نیاا یدارا یها لیموباداده است.  سانیبه برنامه نو یادیمانور ز تیآن قابل یرابط کاربر
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 لیاموبا کیاکنند و در مجموع به عنوان  یم یبانیپشت یچند لمس ندیعامل از فرا ستمیس

 دارد. لیکاربران موبا انیدر م یادیعامل نسبتاً ارزان، طرفداران ز ستمیس یدارا

 اندازچشم

 فاونیآ و دیااست. بادا اصالً دنبال رقابات باا آندرو« همه یتلفن هوشمند برا»شعار بادا 

را کاه از  یکساان خواهادیاسات. باادا مکشاف نشده ی  بلکه بادا به دنباال باازارستین

باه  خود جاذب کناد. یبه سو کنند،یاستفاده م (feature phone) یمعمول یهاهمراه

 یهااکمتار از معاادل اریعامل بادا، بسا ستمیبا س ییهایگوش متیاست که ق لیدل نیهم

 .است اشیدیاندرو

 اپس سامسونگ

کرد تا  یاندازا راهربادا  یافزارهاعامل بادا، فروشگاه نرم ستمیس یبانیپشت یبرا سامسونگ

. تا داشته باشند یافزار دسترسه و نرمبتوانند به هزاران برنام یسامسونگ به راحت انیمشتر

قابل  تیسا نیاز ا وعامل بادا نوشته شده  ستمیس یافزار برانرم ۱۳۰۰۰تعداد  ۲۰۱۱اوت 

 .است وددانل
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 یهاایافزارهاا و بازنرم دیاخر هاایرانیا یاست که برا یبازار نیاپس نخست سامسونگ

 دایاپ یدسترس یاصل یهایافزارها و بازبه نرم توانندیهم م هایرانیرا آزاد کرده و ا یپول

 .کنند

 افزارافزار و نرمسخت یمعمار

نساخه  کیااست و شده جادیا یداسیبو اپن یداسیبیفر ینوکسیهسته ل یاز رو بادا

از  شیب تواندیم عامل در هر لحظه ستمیمعنا که س نیاست، بدچندکاره یعامل ستمیبادا س

 .دهد اجرا ٔ  برنامه اجازه کی

 ,listbox الزم دارناد )مانناد شاتریب ساانیرا که برناماه نو ییهابادا کنترل یکاربر رابط

colorPicker یو...( را بصورت جاگذار (Embed) عامال باادا از  ساتمیشده دارد. س

 دیاتوانیرا در داخل خود دارد. شاما م ۹و فلش  کندیم یبانیپشت یافلش به طرز گسترده
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باا  ییهایآنهاا در گوشا یو از اجارا دیاکن یخود جاگذار ٔ  مهفلش را در برنا یهالیفا

 یچندلمسا نادیعامال باادا فرا ساتمی. سدیکامال داشاته باشا ناانیعامل باادا اطم ستمیس

 یبارا یو حساگر سانجسیسانج، مغناطشتاب نیهمچنا کند،یم یبانی( را پشتتاچی)مولت

 .دارد یحرکت گوش

 زنیو تا بادا

باادا  هام شاده اسات. دییبزرگ سامسونگ که البته تن یاز کمپان دهیتوجه به اخبار رس با

 گفاتن یابار یحرفا ایادغام خواهد شد تا بتواند در دن نتلیا زنیعامل تا ستمیبا س یبزود

 ادغاام خواهاد نای ٔ  امره راتییتغ گریو د یرابط کاربر ،یافزارداشته باشد. امکانات نرم

ا چه عامل بادا ر ستمیس یبرا یبروزرسان نیکه ا ستیحاضر مشخص نبود. البته در حال 

 خواهند کرد. افتیدر ییهایگوش

 اوبونتو

 یطراح کالیاست که توسط شرکت کانون لیموبا یعامل ها ستمیاز س گرید یکیاوبونتو 

 یشخصا یها انهیرا یعامل اوبونتو را برا ستمیس زین نیاز ا شیشرکت پ نیشده است . ا

و هساته برناماه  یعامال از نظار طراحا ساتمیس نینموده بود . ا یطراح نوکسیل هیبر پا
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نسخه از  نیدارد . قرار شده است اول دیعامل اندرو ستمیبا س یادیز یشباهت ها یسینو

 شود یمعرف یبه صورت رسم 2014عامل در سال  ستمیس نیا

ر . ساپس د دیامان یگوگل نکسوس عرضه م یرا برا یعامل در ابتدا نسخه ا ستمیس نیا

عامال  ساتمیس نیاا یایکند . از مزا یاش را عرضه م یرسم ینسخه  نیاول 2014سال 

 . دشاره کرا ادیز یکاربرد یبودن همراه با برنامه ها گانیبه متن بازبودن ، و را توانیم

عامال اوبونتاو فاون  ساتمیگفت س Shuttleworthعامل  ستمیس نیا یمراسم معرف در

 یهاا روان تر را در اسمارت فاون یشده تا تجربه ا یطراح متیارزان ق یتلفن ها یبرا

 نیاا از اهااسامارت فاون  نیاکاربران بگذارند. او انتظار دارد ا اریرا در اخت متیارزان ق

 بونتو فاوناستقبال کنند. او دیآندرو یعنی ،ینوکسیل املع ستمیس گریعامل مانند د ستمیس

 تیاگابایگ ۱و رم  A9 ARMکاه پردازناده  ییدساتگاه هاا یکه رو فیدو حالت ضع

 یدساتگاه هاا ی( ناام دارد و رونی)سانگیکه قو گریحالت د کیشود و  یدارند اجرا م

را  نو  هور یگفت که اوبونتو بازار ها نیهمچن Shuttleworthاجرا شده.  متیگران ق

 مجموعه کمتر، هدف گرفته است. کی شنهادیبا پ
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