
 
 

 برای توسعه اپلیکیشن موبایل: ا و بهترین شیوه ها ه چالش

 یک مقاله مروری  

 

 چکیده   

و سیستم  ها  ، و این دستگاه ه استموبایل به صورت قابل توجهی تغییر کردهای  در طی ده سال گذشته، فناوری دستگاه 

  متناسب با موبایلی طراحی شده  های  اپلیکیشن به تغییرات بزرگی در  ها  پیچیده تر شدند. این توسعه ها  آن های  عامل

موبایل به چند دلیل مانند اندازه صفحه نمایش و قدرت  های  اپلیکیشنطراحی  .  ند موبایل منجر شد های  سیستم عامل

توسعه اپلیکیشن های  . بنابراین، مهم است که به وضوح مشخصه شده استسخت تر    ،پردازش محدود و سایر موارد

کلیدی که یک اپلیکیشن موبایل را سودمند و  های  مربوط به آن، و همچنین، ویژگی های  چالش   موبایل و مسائل و

های  و بهترین شیوه ها سازد را به وضوح شناسایی کنیم. این مقاله ادبیات موضوعی موجود در مورد چالش ارزشمند می 

فرایند توسعه اپلیکیشن موبایل، بررسی    هایتوسعه اپلیکیشن موبایل را بررسی کرده است. این مطالعه در درک مشخصه 

توانند به صورت فعالی برای  که می هایی و اکتشاف بهترین شیوه  شوددر طی این فرآیند دیده می واقعی که  های چالش

 کند.، کمک میموبایل استفاده شوند های بهبود توسعه اپلیکیشن 

 مطالعات تجاری در رایانش سیار و فراگیر   ،ن محور, رایانش انسارایانش انسان محور، رایانش سیار:  CCSمفاهیم  

   

 ها چالش، هابهترین شیوه ، توسعه موبایل، مهندسی نرم افزار موبایل، اپلیکیشن موبایل کلمات کلیدی:

 

 



 مقدمه. 1

دیجیتال با رشد سریع  های  همانطور که دیده شده است، در دهه گذشته، صنعت ارتباطات مخابراتی سیار یکی از بخش

نرم  های  . این زمینه برای سازمان[3]بوده است که یک محیط به شدت رقابتی، غیرقطعی و پویا را بوجود آورده است  

 .  [3]به یک زمینه بسیار جالب تبدیل شده استتوانند از آن کسب کنند، ل درامد قابل توجهی که می یافزاری به دل

را به همراه داشته است. برای  هایی  جوامع پژوهشی و صنعت نرم افزاری مسائل و نگرانی عالوه بر گسترش آن، برای  

مشابه  هایی نمونه، فرآیند توسعه اپلیکیشن موبایل کامال از نرم افزار سنتی متفاوت است، چرا که کاربران نهایی ویژگی 

 .  [11]ا انتظار دارند منحصر تلفن همراه رهایی کامپیوترهای دسکتاپ با ویژگی های با اپلیکیشن

اصلی که یک اپلیکیشن موبایل  های  عالوه بر این، به منظور ایجاد یک اپلیکیشن موبایلی خوب، در بر گرفتن ویژگی 

سازد، ضروری است. بنابراین، هدف مطالعه  را ارزشمند و سودمند می ها  کند، که اگر عملی شوند، آن خب را مشخص می 

متفاوت و مسائل مرتبط به آن است. به همین های  توسعه اپلیکیشن موبایل و چالشی  هاما کسب درک بهتر از مشخصه 

چه  های موبایل با  فرآیند توسعه اپلیکیشن (  1دلیل، مطالعه مروری فعلی پاسخ به دو سوال را هدف قرار داده است: )

فرآیند توسعه  های  دن چالش ای که معموال برای برطرف کر( بهترین شیوه 2ند؟ و )شوو مسائلی مواجه میها  چالش

 کنیم کدام است؟ اپلیکیشن موبایل استفاده می 

تواند در  است که می هایی  و بهترین شیوه ها  این مقاله تالشی برای بررسی ادبیات موضوعی منتشر شده در مورد چالش 

اپلیکیشن  توسعه  مشخصه های  طول  بهتر  درک  در  مروری  مطالعه  شود.  بخشیده  تحقق  توسعه  فرهای  موبایل  آیند 

به  که می هایی  شوند و کشف بهترین شیوه مواجه می ها  واقعی که با آن های  بررسی چالش  ،اپلیکیشن موبایل توانند 

 هبود توسعه اپلیکیشن موبایل استفاده شوند نقش دارد.  بصورت موثری برای 

موبایل ارائه  های  برای توسعه اپلیکیشنیک بررسی بر مهندسی نرم افزار    2مقاله به شرح زیر سازمان یافته است. بخش  

موبایل را  های  اپلیکیشنهای  مشخصه   4کند. بخش فرآیند توسعه کلی اپلیکیشن موبایل را تشریح می   3دهد. بخش  می 

مربوط به فرآیند توسعه اپلیکیشن موبایل را که توسعه دهندگان موبایل  های  مسائل و چالش   5کند. بحش  شناسایی می



بهترین روش توسعه اپلیکیشن موبایل را    6کند. سپس، بخش  شوند را دسته بندی و شناسایی می و می روبر ها  با آن

 نتیجه گیری مقاله و طرحی برای کارهای آینده است. 7کند. سرانجام، بخش مشخص می 
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. اند شدهموبایل نامحدود  های  یعی بوده است و تعداد بالقوه اپلیکیشنر شاهد رشد سراگذشته، صنعت نرم افزهای  در سال

توسعه برای اپلیکیشن موبایل به صورت قابل  های  تعداد پروژه   ،ی موبایلاهزایش شهرت و تقاضا برای اپلیکیشن با اف

جدیدی را در صنعت های  موبایل نگرانیهای  . در نتیجه، کیفیت و کمیت اپلیکیشن[8]توجهی افزایش یافته است  

های کوچک، کم  برای دستگاه   . توسعه اپلیکیشن موبایل یک فرآیند توسعه اپلیکیشناند بوجود آورده مهندسی نرم افزار  

 [9][8]سلولی است های د تلفن توان مانن

-App)نرم افزاری    هایاز قبل نصب شده کارخانه ای یا قابل دانلود از فروشگاه  اپلیکیشنتواند یک این اپلیکیشن می 

stores)   بیشماری در  های  . در حال حاضر، اپلیکیشن[8]توزیع نرم افزار موبایل باشد  های  یا پلت فرمapp stores  

همراه  تلفن  اساس  بر  زندگی  به  کمک  شامل:    mLifeیا    ،برای  که  هستند  دسترس   ,mEnvironmentدر 

mEducation, mTourism, mGovernment, mEntertainmen   توانند موبایل می های  . اپلیکیشنباشد می

 :  [23] [17]به موارد زیر دسته بندی شوند 

( و  SDKتوسعه نرم افزار  )  یها ت یبا استفاده از ک  ی پلت فرم اصل  کی   یبرا  هاشنیکیاپل  ن ی: ا  ی بوم  یهاشنیکیاپل  •

را    شنیکیکه اپل  ی لیموبا  یهاممکن است تعداد دستگاه  نیارائه شده توسط مالک پلت فرم اجرا شده اند، و ا  یابزارها

پلت فرم که توسط توسعه دهندگان ارائه شده است،    یهایژگ ی همه و  از  تواند یم  نیرا محدود کنند اما ا  کنند یاجرا م

 بهره مند شود.  

ا  یهاشنیکیاپل  •  : تکنولوژ  هاشنیکیاپل  ن یوب  از  استفاده  مانند    یهای با   ( استاندارد  و    HTML, CSSوب 

JavaScript  دن  در دسترس بو   نی. ارند یدر دسترس قرار گ  لیمرورگر وب موبا  قیاز طر  توانند ی ( اجرا شده اند و م



ا  شنیکیاپل برا  نترنت یدر  فرم   یرا  تضم  ل یموبا  یهاپلت  میمتفاوت  ا  کند ی ن  همه    توانند ینم  هاشنیکیاپل  نیاما  از 

 استفاده شوند.   نیبه صورت آفال توانند ی استفاده کنند و نم ل یموبا یهاتیقابل

 .کند ی م  بیترک گریکد یرا با   ی و وب ی بوم یهاشنی کیاپل یایمزا هاشنیکیاپل نی : ا ی د یبریه یهاشنیکیاپل •

 

 فرآیند توسعه اپلیکیشن موبایل . 3

متفاوتی  های  مورد خاص توسعه نرم افزار است چرا که توسعه دهندگان نیاز دارند که جنبه توسعه اپلیکیشن موبایل یک  

دستگاه موبایل، قابلیت حرکت، قابلیت دیده شدن، مشخصات دستگاه موبایل  های  مانند طول عمر کوتاه توسعه، قابلیت

یم شخصی کاربر، ضروریت بازاریابی  مانند اندازه صفحه نمایش، طراحی و ناوبری واسط کاربر اپلیکیشن، امنیت و حر

 .  [7]اپلیکیشن برای کسب شهرت بیشتر را در نظر بگیرند 

( طراحی  2( تحلیل ایده اپلیکیشن؛ ) 1موبایل از موارد زیر تشکیل شده است: )های  طول عمر توسعه اپلیکیشن  ، در کل

( تست اپلیکیشن 4مه نویسی برای پلت فرم هدف؛ )برناهای  ( توسعه اپلیکیشن با استفاده از ابزارها و زبان3واسط کاربر؛ ) 

به روز نگهداشتن اپلیکیشن  (  6و در آخر )  ، ( انتشار اپلیکیشن در فروشگاه پلت فرم هدف5گوناگون؛ )های  در دستگاه

 . [7] های اپلیکیشنهای جدید منتشر شده در فروشگاهبا نسخه 

( ماهیت تغییرات 2فنی مربوط به سیستم عامل موبایل، و )های  ( محدودیت 1توسعه اپلیکیشن موبایل با توجه به ) 

های  وجود دارد که تیم   چالش  این   . همچنین [8]سریع پیش نیازهای تجاری، یک وظیفه چالش برانگیز دیده شده است  

های  . چالش [8]  کنند ظارات آن ها، مقابله می توسعه برای کار در یک محیط پویا با تغییرات مکرر نیازهای مشتریان و انت

مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به این حقیقت که فرآیند   5توسعه اپلیکیشن موبایل به صورت مفصل در بخش  

نیازهای اضافی را معرفی می  افزار است، پیش  نرم  با مهندسی  اپلیکیشن موبایل مشابه  از  توسعه  کند که تنظیماتی 

به صورت دقیق  ها  . این پیش نیازهای خاص و مشخصه [31 ,29 ,9]]د  کنفرآیند توسعه نرم افزار سنتی را تحمیل می 

 ش بعدی بحث شده اند.در بخ

 



 موبایل های اپلیکیشن های مشخصه. 4

موبایل  های  کلیدی که کیفیت اپلیکیشنهای  موبایل با کیفیت باال، تشخیص مشخصه های  به منظور توسعه اپلیکیشن

نرم افزاری در نظر گرفته  های . مشخصه کیفیت که برای توسعه همه اپلیکیشن[10]کنند، ضروری است را تعریف می 

گویند )مانند پیش نیازهای عملیاتی، پیش نیاز قابلیت استفاده، پیش نیاز قابلیت اعتماد،    " عوامل بهره وری"شده اند را  

ق نیازهای  بودن، پیش  قابل حمل  نیاز  اپلیکیشن پیش  بین  نیازهای کارامدی( که  و پیش  نگهداشت،  نرم  های  ابلیت 

خاصی برای توسعه اپلیکیشن موبایل برای دیگر های  . به هر حال، مشخصه [17]افزاری و موبایلی مشترک هستند  

شده   مشخص  وری  بهره  مشخصه [17]  اند فاکتورهای  این  شناخت  بخش  این  می ها  .  نشان  چقدر که  که  دهند 

 دهد. موبایل از نرم افزار سنتی متفاوت هستند را هدف قرار می های ناپلیکیش

Ashishdeep   ( 2016و همکاران  )[2]   شناسایی  ها  اصلی اپلیکیشن موبایل را با توجه به برخی از جنبه های  مشخصه

  UIهای  بر مولفه کنند، یک درخواست تغییر نیاز است، که  کردند: پیش نیازهای کاربر در طول زمان دائما تغییر می 

بیشتر توجهات خود را به رویکردهای  ها  تاکید دارد، و زمان توسعه/استقرار باید کوتاه باشد. از بررسی ادبیات موضوعی، آن 

 گیرد.  موبایل در نظر می های معطوف کردند که بهترین رویکرد مناسب را برای توسعه اپلیکیشن 1چابک

Kaleel and Harishankar  (2013  )[15]    تقاضای به  مستقیما  موبایل  اپلیکیشن  نیاز  پیش  که  کردند  تاکید 

اشاره کردند که صنعت اپلیکیشن موبایل بیشتر بر راه اندازی محصول  ها  درخواست کاربر نهایی بستگی دارد، و آن 

نده  ، چرا که صنعت موبایل منعکس کن(SDLC)  2توسعه نرم افزار   چرخه حیاتمتمرکز است تا پایبندی به فرآیند  

بیشتر به اهمیت آگاهی بخشی  ها  آن   .شودمی   نصبو اپلیکیشن به سرعت برحسب تقاضا    استدیدگاه کاربران نهایی  

 .کنند اپلیکیشن تالش می  نصب ند که برای حفظ حداقل زمان برای نکبازار در صنعت اپلیکیشن موبایل اشاره می 

De Souza    وDe Aquino  (2014  )[25, 26]   اپلیکیشن موبایل را با انجام یک بررسی سیستماتیک  های  مشخصه

 در زیر تشریح شدند:ها شناسایی کردند. این مشخصه 

 

 
1 Agile approaches 
2 Software Development Life Cycle 



مقدار   ازمند ین  د ینبا  شنیکیاپل  یطول عمر محدود دارد، لذا اجرا   ک یبا    ی باتر  ک ی  لیمحدود: هر دستگاه موبا  ی انرژ  •

 باشد.   ی از منابع سخت افزار یادیز

 کوچک است.  شیواسط محدود است چرا که اندازه صفحه نما ی : طراحیکیواسط گراف •

با ابزارهایواسط ورود  • اپل  نیب  یتعامل  ی :    ص ی و تشخ  یصوت  ای  یصفحه لمس  د،یمانند صفحه کل  شنی کیکاربران و 

 .شودی شناخته م  ر یتصو

و متوجه شود، چرا که ممکن   ردیباند را در نظر بگ   یگسترده پهنا  رات ییتغ  د یبا  لیموبا  شنیکیاپل  کیباند:    یپهنا  •

 باند را داشته باشد.  یحداقل پهنا گرید ط یباند را داشته باشد و در شرا یاز مواقع حداکثر پهنا یاست برخ

و    م یس   ی ، ب3G, 4G, Wi-Fiاز انواع گوناگون ارتباطات مانند، بلوتوث،    د یبا  لیموبا  یهاشنیکینوع ارتباطات: اپل  •

 کنند.  تیحما رهیغ

  ی به صورت ضمن  کشنیکه اپل  یدر حال    دهند،ی ارائه م   حیرا به صورت صر  ی ورود   یها: کاربران داده نهیدر زم  ر ییتغ   •

 .دهند ی ارائه م یو محاسبات  یکیزیف  نهی را با توجه به زم ییهای ورود

 ها شن یکیکه اپل  یشده اند و در زمان  یطراح  نیکار به صورت آفال  یبرا  هاشنیکیاز اپل  یها: برخ  تیوقفه مداوم در فعال  •

  ی طراح  ی متفاوت  ی وهایسنار  ی برا   د یبا  ل یموبا  یهاشنیکیاپل   ن،ی. بنابراردیگی صورت م   ی مگام سازه  شوند ی م  نیآنال

 ممکن است رخ دهد. ی نترنتیفقدان ارتباط ا ای فیضع  ی باتر انند گوناگون م یهات یشوند چرا که وقفه در فعال

حافظه و ارتباطات   ،یمانند منابع پردازش   ی در منابع اصل  ییهاتیمحدود   لیموبا  یهاعملکرد محدود: همه دستگاه  •

 دارند.

 در دسترس است. ی اندازه محدود سخت افزار، حافظه کمتر لی : به دلافتهیحافظه کاهش   •

  ک ی با    هاشنیکیاپلاست که    نی مسئله مستلزم ا  نیزمان متمرکز باشد. ا  ریبر متغ  د یبا  شنیکیزمان پاسخ: توسعه اپل  •

 .  ابند یبهتر توسعه  ی زمان پاسخ و کارامد  ک ی یممکن منابع برا  ی ساز نهیبه

 با قدرت پردازش در ارتباط است. مای پردازش: زمان پاسخ مستق  •



کند.   یبانیها پشتاز دستگاه  یاگسترده   فی از ط  د یبا  لیایمو  شنیکیاپل  ک یحمل سخت افزار،    تیحمل: قابل  ت یقابل  •

افزار،    تیقابل نرم  ا  فیرا در ط  زهایهمان چ  یاجرا  تی ظرف  د یبا  لیموبا  شنیکیاپل  ک یحمل  س   یگسترده    ستمیاز 

 داشته باشد.  لیموبا یهاعامل

که ممکن است در نظر گرفته    ی دگیچیمسائل و پ  شن،یکی: بر اساس انواع اپلید یبریه  ایوب    ، یبوم  یهاشنیکیاپل  •

 توسعه هستند. یهااز تالش  ی خواهند بود، و خواستار سطح متفاوت زیشوند، متما

Flora and Chande  (2013  )[11]   دیده    نرم افزار سنتی های  اپلیکیشن  در بحث کردند که معموال  هایی  بر جنبه

،  GPSدستگاه مانند اپلیکیشن    بررسی حرکتمتفاوت،  های  غام اینترفیس اپلیکیشن با اپلیکیشنشود، مانند: ادنمی

منیتی و  اهای  و فاکتورهای سخت افزاری متفاوت، مدیریت مصرف برق، ریسک   هابا همه پلت فرم اپلیکیشن    یسازگار

همیشه روشن "هفت روز هفته    ، پیچیدگی تست، در دسترس بودن بیست و چهار ساعته در UIحریم شخصی، طراحی  

ها آن   ؛ و برنامه ریزی برای فرآیند توسعه، که شامل اندازه اپلیکیشن مانند اندازه صفحه نمایش اپلیکیشن است."بودن

محیط پویایی از    مانند شوند  توسعه اپلیکیشن موبایل با آن روبرو میهای  تمرکز کردند که تیم هایی  بیشتر بر چالش

چابک را های  فرآیند ها  بهبودهای گوناگون، با تنظیم ثابت در انتظارات و نیازهای کالینت ها. آنپیش نیازهای فنی و  

دائما در حال تغییر در نظر گرفتند؛ در حالی که رضایت مشتری در  های  به عنوان مناسب ترین مورد برای این محیط 

ت جدیدی؛ چرخه انتشار کوتاه، یک همکاری  شود، و همیشه تغییرامدیریت می   زمان تحویلمراحل اولیه و غالبا در  

 مستمر بین مشتری یا ذی نفع و مهندس خوشایند است، و داشتن یک برنامه کاری یک معیار الزم پیشرفت است.  

Kakkar   ( 2013و همکاران  )[14]  نرم افزاری سنتی بحث کردند،  های  های موبایل و اپلیکیشن بر تفاوت بین اپلیکشن

منیت، قابلیت اعتماد، عملکرد و فضای ذخیره  ای که باید در توسعه اپلیکیشن موبایل مدیریت شود  که در ان مسائل اصل

ارتباط  های  اپلیکیشن  باحافظه است. و دیگر مسائلی که   از: )  هستند موبایل در  اپلیکیشن1عبارتند  با  تعامل  های  ( 

  59سخت افزاری و نرم افزاری، )های  ( قابلیت4)( مدیریت حسگر،  3بومی یا ترکیبی و ) های  ( اپلیکیشن 2متفاوت؛ ) 

( مصرف  8( پیچیدگی تست و ) 7تبعیت کند، )   SDKارائه شده توسط    UI( واسط کاربر باید از راهنماهای  6امنیت، ) 

 برق.  



Vithani and Kumar   (2014  )[28]   بین یک کامپیوتر شخصی  ی  یهاتفاوت(PC)    و توسعه اپلیکیشن موبایل را

 کند.  ه است را شناسایی می د خالصه ش 1که در جدول  

 PCموبایل و های تفاوت بین اپلیکیشن 1جدول 

 معیار اپلیکیشن موبایل  PCاپلیکیشن  

 طول عمر  PCکوتاه تر از اپلیکیشن  طوالنی تر از اپلیکیشن موبایل

 هاویژگی  پیچیده، یک یا چند ویژگی )محدود(  های ساده، بیشماراغلب قابلیت

مانند  تعداد   فیزیکی  واسط  زیادی 

و   لمسی،  کلید، موس، صفحه  صفحه 

 های خارجیدیگر دستگاه 

یا   لمسی  پنل  مانند  فیزیکی  واسط  چند 

 صفحه کلید موبایل 

 واسط فیزیکی 

برای   کمتر  نمایش  صفحه  تعداد 

 تعامل، صفحه نمایش بزرگ 

صفحه   تعامل،  برای  بسیار  نمایش  صفحه 

 نمایش کوچک 

برای  تعداد صفحه نمایش  

 تعامل

هایی در دستاوردهای اپلیکیشن  محدودیت  بدون محدودیت با توجه به پلت فرم 

در توسعه اپلیکیشن موبایل در یک پل فرم  

پلت   اپلیکیشن در چند  توسعه  یا  )بومی( 

 فرم 

 توسعه پلت فرم 

این یک تصمیم طراحی اصلی نیست  

پردازش  که  در  چرا  ای  بیهوده  های 

PC   می که اجرا  با    شوند  مقایسه  در 

خیلی  موبایل  یا    اپلیکیشن  باتری  از 

 ند.نکنمی  استفاده PCحافظه 

به   موجود  حافظه  از  استفاده  برای  باید 

 صورت بهینه طراحی شود. 

 استفاده از باتری و حافظه 

 به روزرسانی  اجباری اختیاری

 

همانطور که قبال بحث شد، مطالعات بسیاری وجود دارند که رویکرد چابک را به عنوان یکی از بهترین موردها برای  

SDLC  بینند. در مقابل،  اپلیکیشن موبایل میPopa   (2013  )[23]  موبایل نیاز های  بیان کرد که برای اپلیکیشن

در  تواند  کامال تعریف شوند چرا که هر فازی که بتواند قبل از مرحله قبلی شروع شود می   SDLCنیست که فازهای  



و کاهش هزینه توسعه تاکید داشته باشد. کوتاه توسعه    چرخهخاتمه یابد، که ممکن است بر  خواهد  هر زمانی که می 

 موبایل استفاده شوند. های  عه اپلیکیشنتوانند برای توس ، و غیره می5اسپیرال ،  4، چابک3مانند آبشاری SDLCهمچنین،  

 اپلیکیشن موبایل به شرح زیر است: SDLCکلیدی  های جنبه 

 .ابد یدر چند پلت فرم ارتقا  UI یهابا توسعه نمونه  د ی( باUX)  کاربر  تجربه •

و نرم    یسخت افزار  یاهی ژگیاز و  یانجام شود که دامنه گسترده ا   ی گوناگون  یهابا استفاده از دستگاه  د یتست با  •

 .ستین  یسازها کاف هی تنها بر شب شنیکیتست اپل ن، یرا دارد. همچن یافزار

 انجام شود.  لینسخه پلت فرم موبا نیبه آخر شنیکیاپل یبا به روز رسان  د یبا ینگهدار •

سیاری وجود  بهای  با توجه به استفاده از یک متدلوژی خاص بیان کردند که، جنبه   نعالوه بر این، بسیاری از محققی

گذارد، و شناسایی یک متدلوژی یا موبایل تاثیر می های  ی متدلوژی برای توسعه اپلیکیشنهادارند که بر انتخاب شیوه 

کنند به  توسعه اپلیکیشن موبایل کار می های که به صورت کلی به بهترین نحو بر همه پروژه هایی مجموعه ای از روش 

ژی و سازمان باید وز طرفی، رویکردهای چابک در مورد افراد است، نه تکنول. ا[8]شدت سخت و گاهی غیرممکن است  

دهد  از آنچه که مناسب تیم و فرهنگ خود است استفاده کند، چرا که یک پلت فرم به سختی متدلوژی را تشخیص می 

[8] . 

Inukollu   ( 2014و همکاران  )[12]  شود و دالیل  میها  بر فاکتورهایی بحث کردند که باعث کیفیت پایین اپلیکیشن

 توضیح دادند که عبارتند از: SDLCاین کیفیت را از نقطه نظر 

  ی ن جمع آور چرا که عمده توسعه دهندگان فاز اجرا را بدو   کنند،ی نم  د ییرا تا  SDLC  یفازها  دهندگان  توسعه   •

 .کنند ی داشتن طرح آغاز م ای ازهاین شیپ

 هاSDKفقدان آموزش و تجربه در توسعه  •

 .ستین ی پوشش تست کاف •

 
3 Waterfall 
4 Agile 
5 Spiral 



 .فی ضع یو نگهدار یبانیپشت •

Anwar   (2015  )[1]   رتبه    کیفی بین توسعه دهندگان اپلیکیشن موبایل باهای  گزارش داد که مهم ترین مشخصه

 بوده است.، تست قابلیت استفاده و تست کاربردی باال و پایین، تست اپلیکیشن

واضح است که توسعه اپلیکیشن موبایل به دلیل محیط خاص آن، محیط محدود، پیش نیازهای دائم    ،به طور خالصه

بازار و سایر موارد   افزار سنتی  در حال تغییر،  نرم  از توسعه  بر  [4]متفاوت است  کامال  ایجاد یک  ا. عالوه  برای  ین، 

برای توسعه دهندگان در برگرفتن مشخصه باپلیکیشن خو اپلیکیشن موبایل خوب را تعریف  ای  ه،  کلیدی که یک 

 .  [10]کنند مهم است می 

 

 توسعه اپلیکیشن موبایل  های چالش . 5

ها اصلی در رایانش موبایل را شناسایی و منتشر کرده اند. چند مطالعه بر آن های  تا امروزه، مطالعات گوناگونی چالش

 به صورت خالصه در زیر آورده شده اند.  

Wasserman  [29]    قابلیت ابزارهای توسعه آن، فرآیندها،  بر اساس  را،  اپلیکیشن موبایل  با توسعه  مسائل مرتبط 

( تعامل بالقوه با دیگر  1، طراحی واسط کاربر، کیفیت و امنیت شناسایی کرده اند که عبارتند از : )اپلیکیشنحمل  

پلت  های  ( خانواده 4)   ،مانند وب موبایل(  هیبریدی) بومی و  ها  ( انواع اپلیکشن3( مدیریت حسگر، )2اپلیکیشن ها، )

هایی برای دنبال کردن  ( واسط کاربری و محدودیت 6( امنیت، ) 5)  OSزاری و نرم افزاری پشتیبان  فسخت اهای  فرم 

( مصرف  8وب موبایل و ) های  ( پیچیدگی تست اپلیکیشن7ها، ) SDKراهنماهای واسط کاربری توسعه یافته مانند  

 موبایل.های برق توسط اپلیکیشن 

Dehlinger and Dixon  [5]  ( ایجاد  1چهار چالش اصلی را برای توسعه اپلیکیشن موبایل شناسایی کرده اند که )

م موبایل یک راهنمای  را با خود به همراه دارد چرا که هر پلت فر هایی  یک واسط کاربری سراسری است که چالش

،  iOS( ایجاد توانایی در استفاده مجدد نرم افزار در پلت فرم موبایل ) 2ربر دارد، ) ای پیش نیازهای واسط کا منحصر بر

ویندوز   )اپل،  7اندروید،  افزار  سخت  مختلف  سازندگان  با   )HTC گ و  سامسونگ  روش وگ،  متفاوت های  ل(  تحویل 



( طراحی  3هوشمند، تبلت( دارند، ) های رایانشی متفاوت )تلفن های موبایل( و پلت فرم )اپلیکشن بومی، اپلیکیشن وب 

و چابکی توازن در مشخص    ت( عدم قطعی 4موبایل آگاه از زمینه )آگاه از زمان، محل، و دستگاه( و )های  اپلیکیشن

 . ، هستند کردن و تحلیل پیش نیازهای اپلیکیشن موبایل

Williamson    موبایل لیست کردند، که عبارتند از  های  ه چالش متمایز را برای توسعه اپلیکیشنس   [31]و همکاران

در مقایسه با فرم نرم افزار قبلی متفاوت است،  کاربر که به صورت قابل توجهی    ی و تکنولوژی ورود  6فرم فاکتور (  1)

کند، ( قابلیت استفاده و طراحی تعامل کاربر برای اپلیکیشن موبایل نیاز به سرمایه گذاری بیشتر بر آن را تحریک می 2)

 ( هیبریدی( انتخاب رویکرد اجرا برای اپلیکیشن موبایل )بومی، وب و 3به خصوص برای طراحی کاربر محور، و ) 

El-Kassas  عبارتند از:  ه توسعه اپلیکیشن موبایل را شناسایی کردند کهای و محدودیت ها چالش [7]و همکاران 

  لیموبا  یهادستگاه   ی محدود، ارتباط برا  رهی ذخ  یفضا  ،یمحل  یمانند قدرت محاسبات  لیموبا  دستگاه  محدود   منابع  •

 [. 16حرکت هستند ]  ر یکه به شدت تحت تاث

اجرا   iOS  یهابر دستگاه   تواند ی تنها م  iOS SDKتوسط    شنیکیاپل  کیکه در آن توسعه    ل،یموبا  OS  یناهمگن  •

 [. 24اجرا شوند، مشابه است ]  د یاندرو یهابر دستگاه تواند ی که تنها م Android Appsشود، و با  

 شن ی کیاپل[، که در زمان توسعه  24باشد ]   شنیکیگوناگون همان اپل  یهانسخه   ازمند یها ممکن است ندستگاه  یناهمگن  •

در نظر گرفته شود )مانند اندازه صفحه    د یها بامتفاوت دستگاه   یسخت افزار  یو ساختارها  یمحاسبات  یهات یقابل  لیموبا

 و کنترل از راه دور(  د،یصفحه کل  ،ی: صفحه لمسیورود  یمتدها ش،ینما

 [. 22]  لیموبا یهاشنیکیاپل یواسط کاربر دوستانه و ساده برا  ک ی فی تجربه کاربر، با تعر •

  ر ی تاث  هاشن یکیاز اپل  یممکن است بر برخ  لیمکرر پلت فرم موبا  یچرا که به روزرسان  شن،یکیو حفظ اپل  یبانیپشت  •

  ازین  شنیکیاپل  ینگهدار  ن،یاستفاده شوند؛ بنابرا  رقابلیغ  د ید ج  یهاممکن است در نسخه   هاشنیکیاپل  نیگذارد که ا

ورژن    ن یرا به آخر  شنیکیز است چرا که کاربران ممکن است اپلیورژن چالش برانگ   تیری مد   ن، ی[. عالوه بر ا22است ]

 
6 Form factor 



تکرار    ی متفاوت به معن  یهاپلت فرم  یبرا  شنیکیاپل  ی[. نگهدار24نکند ]   یبه روزرسان  شودی که منتشر م   یدر زمان

 [.  21توسعه است ]   می متفاوت توسط ت یهاپلت فرم  یهادر همه نسخه   یهمان به روزرسان

تفاوت در فروشندگان   لیمتفاوت به دل یهاپلت فرم  یبرا شنیکیکه بر توسعه همان اپل Cross-platformتوسعه   •

 دارد.  د یتوسعه تاک ی و ابزارها  ی سیپلت فرم، زبان برنامه نو

Dye and Scarfone  [6]   موبایل و  نرم افزار  های  امنیتی متفاوتی در نتیجه غنی سازی اپلیکیشنهای  بر چالش

داردهای توسعه و بهترین  نبا توجه به عدم حضور استاها  محتمل تحمیل شده به این دستگاههای  صحبت در مورد ریسک 

 بحث کردند.  ها شیوه 

Kaur and Kaur  [17]  ای سنتی دیده  هکه در توسعه اپلیکیشن  گوناگون توسعه اپلیکیشن موبایلهای  بر چالش

گوناگون در بازار    OSهای  متعدد با نسخه های  م بندی که به معنی داشتن دستگاه( تقسی1نشده است بحث کردند؛ ) 

مرتبه شبیه سازی زمانی که انواع گسترده  متفاوت، که در آن اتخاذ دستگاه جدید در هر  های ( تست دستگاه 2)  است،

ع و کوتاه  یخه انتشار سررداشتن چ( زمان نسبت به بازار باید با  3همراه وجود دارد امکان پذیر نیست. ) های  ای از تلفن 

بسیار به  های  ( چند وظیفه ای بودن که در آن نشان دادن اپلیکیشن 5جدید تر. ) های  ( تطبیق نسخه 5کاهش یابد )

شود، و مقدار متفاوتی که در پیش زمینه اجرا می های  ؛ به دلیل صفحه نمایش کوچک، و با اپلیکیشنصورت همزمان

ها موبایل مانند تلفن های  با داشتن فرم متمایز دستگاه  فرم فاکتور(  6)  .، سخت استرودمی  باتری قابل توجهی که هدر

از  ها  مختلف گوشی های  که به معنی کیفیت   ،( تنوع7بسیار متفاوت است. )ها  ی اپلیکیشن برای آن طراح  ها، کهو تبلت 

 و اپراتورها است.   OEMنظر اندازه صفحه نمایش، 

Flora    شویم که  ی منحصری را که در طول توسعه اپلیکیشن موبایل با آن مواجه می اهمسائل و چالش   [9]و همکاران

مربوط به سخت افزار شامل موارد  های  ابتدا، چالش   به مسائل سخت افزاری و نرم افزاری مربوط هستند را ارائه دادند.

 زیر است:

هستند که قادر به اجرا   ییهاشنیکیو توسعه اپل  یطراح  ازمند ین  لیموبا  یها: شرکت Cross-platform  یهات یقابل  •

ممکن    کنند،ی تمرکز م  یواحد   یهاکه تنها بر پلت فرم   ییکسب و کارها  شتر یمتعدد باشند چرا که ب  یهادر دستگاه 



دستاوردها ا  هاشنیکیاپل  ی است  از  کاهش دهند.  ارائه    ن یرا  به    cross-platform  شنیکیاپل  ک یرو،  است  ممکن 

ها با منابع محدود،  پلت فرم   نی در سراسر ا  کشن یگوناگون کمک کند، اما حفظ اپل یهابه پلت فرم  شنیکیگسترش اپل

 است. زیکامال چالش برانگ 

با توحه به حافظه،    اریبس  لیسخت افزار موبا  ،یز یروم  یوترهای با کامپ  سهی: در مقایمتفاوت سخت افزار  یهای دگیچیپ  •

در    ن،یمحدود هستند. عالوه بر ا  ره یداده بالدرنگ و غ  یهاان یقدرت، جر   یریدسترس پذ   ،ی کیسرعت، پردازش گراف

و    کنند ی حافظه را مصرف م یاد یرا که مقدار ز ییهاتیقابل  از  یبرخ لیتوسعه دهندگان موبا  ل،یموبا شنیکیتوسعه اپل

 است.   ز ینرم افزار چالش برانگ  ت یفیحفظ ک ل،یدل نیبه هم سازند،ی م  رفعالیغ خواهند ی را م  یعیسرعت پردازش سر

 مربوط به نرم افزار عبارتند از:  یهاچالش  دوم، 

است.   یضرور   لیموبا  شنیکیاپل  جاد یدر زمان ا  لیهر دستگاه موبا  یها برامنابع ناشناخته: دنبال کردن دستورالعمل   •

 شنیکیاپل  یسیکد نو  ی % از شرکت کنندگان در مورد عدم حضور منابع آگاه برا10  بایمطالعات نشان داده اند که تقر

 متفاوت نگران هستند.    لیموبا یهادستگاه  یبرا

دو مسئله در نظر    نیهستند، ا  یو ناکاف   یرقطع یپروژه غ  یازهاین  شیکه پ  ی: زمانیو ناکاف  یرقطعیغ  یازهاین  شیپ  •

 نت یکال یازهایو در زمان کار ن میکنی م یابیرا ارز  ازیمورد ن   یهادر اغاز پروژه تالش   بیترت  نی. به همشوند ی گرفته م

 دهد.  جه ی نت شنیکیتوسعه اپل ی اربارک ش یکه ممکن است در افزا م یکنی م ل یرا تحل

 ن ی ا  قت یاست، در حق  ی مستلزم تالش و بودجه کم  شنیکیکه توسعه اپل  میی : اشتباه است اگر بگویبودجه و زمان بند   •

که توسعه   ی دارد، به خصوص در زمان  ی اد یو مراحل ز  هاتیاست که محدود   ده یچیپ  ند یفرآ ک یخود    ی به خود   ند یفرآ

ها ممکن است آن   کنند،یقرر کار مکار در مهلت م   انجام  یمحدود برا  یبا بودجه محدود و زمان بند   لیدهندگان موبا

را انتخاب   ی کیشده، مجبور شوند که    نییدر مدت زمان تع  شنیکیاپل  ل یتحو  ای  فیضع  تیف ی با ک  شنیکیاپل  کیارائه    نیب

 کنند.

  ی طراخ  ی چالش برا  ک یمسئله    نیهستند، ا  ی از روند طراح  ی که حرکت و حسگرها بخش مهم  یی تجربه کاربر: از انجا  •

 است. لیموبا شنیکیاپل



  زی چالش برانگ   فیاز وظا  یکی  ل، یموبا  یهادستگاه   شیمحدود صفحه نما  یاستفاده از فضا  ن ی: بهتریواسط کاربر   •

 کند.   دایپ  یشتریب  تیامروزه اهم  یواسط کاربر  یمسئله باعث شده است که طراح  نیاست، و ا  لیتوسعه دهندگان موبا

روش   ی ورود  یتکنولوژ  • شناخت  کلمت  ییهاکاربر:  از صفحه  آور   یبرا  د یفاوت  به    یجمع  کاربر  اطالعات  ارسال  و 

 است. زیچالش برانگ  لیموبا یهادستگاه

برا  • فاکتورها:  نما  ی فرم  اندازه صفحه  با  داشتن  و کار  ع  شیسر  در  و  کم  رزولوشن  و  توسعه    نیکوچک    کی حال 

  ی در زمان  تواند ی داده م  یاست که تنها مقدار کم  نیا  یاست، فرم فاکتور به معن   زیکامال چالش برانگ   لیموبا  شنیکیاپل

 شود.  دهاطالعات است، نشان دا  یوسادگ ت یشفاف ازمند یکه کاربر ن 

کاربر   ی ازهین شیهمه پ هاشنی کیاپل نکهیا نیتضم  یو تست فشرده برا  یرسم ی: بررس تی فی با ک یهاشنیکیارائه اپل •

سطح    نیاست، ممکن است حفظ ا  از ین  شودی داده م  ل یتحو  ان یبه مشتر  ت یفی نرم افزار با ک  ک یو    سازند ی را برآورده م

 شود.  ده ید زیباال کامال چالش برانگ  تیفی از ک

  زیکار چالش برانگ   ک یمتفاوت به    یهاعامل   ستم یها و س با توجه به انواع دستگاه  شنیکی تست: تست اپل  ی دگ یچیپ  •

سنار  لیتبد  است.  با  یوها یشده  شب  د یتست  دستگاه   هیبر  بر  و  موفق  یبرا  یواقع  یهاسازها،  شکست   ای  تیتست 

 انجام شوند. لیسخت افزار موبا ایشبکه  تباطهر مسئله مربوط به ار ص یبا تشخ لیموبا یهاشنیکیاپل رمنتظره یغ

  میبدان د یجد  شنیکیاپل کیبالقوه را قبل از توسعه  یهانتی کال یازهایکاربران هدف: مهم است که در واقع ن  لیتحل •

  یارزش   چیمنجر شود که ه  یشنی کیها ممکن است به توسعه اپلآن   ل یو تحل  ییچرا که شکست در شناسا  م،یکن  لیو تحل

 بازار هدف با رقابت سخت ندارد.  یبرا

است، به خصوص در    زیچالش برانگ   اریبس  OSها گوناگون و  انواع دستگاه   تیری: مد یصشخ   م یو حفظ حر  ت یامن  •

مال  ییهاصنعت امور  مانند  نظارت شده هستند،  به شدت  غ  ،یکه  و  بهداشت  و  توسعه    ی کی.  رهیسالمت  تعهدات  از 

را    یافزار، سرورها و انتقال اطالعات اضاف  نرمداده از مبدا به مقصد است، که    یساز  یمنی حفاظت و ا  لیدهندگان موبا

 . ردیگی در بر م



ید در طول فرآیندهای توسعه اولیه  توان به وضوح دید که این مسائل ضروری هستند. به همین ترتیب، این مسائل بامی 

شناخته  های  به منظور کاهش اثر تصمیمات ضعیف در نظر گرفته شوند. همچنین، برای هر مسئله ذکر شده، راه حل 

ی انحصاری خود را داشته باشد، بسیاری از این بهترین اهت فرم موبایل بهترین شیوه حتی اگر هر پلشده ای وجود دارد.  

 . [19]استاندارد هستند ها پلت فرم  در همه موبایل  اپلیکیشنهای شیوه 

 

 بهترین روش توسعه اپلیکیشن موبایل . 6

  شود موبایل تشخیص داده می   اپلیکیشنبرای تشخیص منظم موفقیت متد توسعه  هایی  مهم است که در زمانی که شیوه 

استانداردها و راهنماهایی است که گمانه  شامل مجموعه جامعی از  ها  را داشته باشیم. این بهترین روش   "بهترین روش "

کند. به هر حال،  اپلیکیشن موبایل تضمین می   SDLCهای  کند و کیفیت و سازگاری را در همه جنبه زنی را حذف می 

تواند مرحله اولیه خوبی باشند که  میها شود، در عوض آن در نظر گرفته نمی ”نوش دارو “برای هر چیزی ها این شیوه 

 . [30]کند اعضای تیم توسعه حذف می رای بازنگری بیشتر را ب نیاز به 

ها  ی از توصیه اراهنماهای پلت فرم: چند راهنمای طراحی متمایز برای هر پلت فرم موبایل وجود دارد، که شامل مجموعه 

، و بسیاری  (GUI)گرافیکی کاربر    واسط تجربیات کار،    برایتواند  و قوانین برای رسیدن به کیفیت مطلوبی است که می 

ها . برای مثال، کنسرسیوم شبکه جهانی وب یک مجموعه از توصیه [29]باشد    SDKاز امکانات دیگر، برای پلت فرم  

اپلیکیشن  برای  برای  [20]وب موبایل صادر کرد  های  را  اپلیکیشن را  برنامه نویس  اپل راهنمای   .iOS    منتشر کرد

و غیره    UI. راهنمای توسعه دهنده برای اندروید بهترین روش را با توجه به سازگای برنامه، عملکرد، دستورالعمل  [13]

. در نتیجه، توسعه دهندگان باید راهنمای کمکی برای توسعه یک اپلیکیشن موبایل موفق را [27]بررسی کرده است  

 در بر بگیرند.  

صیه شده برای توسعه موفقیت آمیز اپلیکیشن موبایل را از ادبیات موضوعی  توهای بخش بعدی لیستی از بهترین شیوه 

 دهد.هدف قرار می  SDLCبا توجه به 

 



 برنامه ریزی   6.1

پلت فرمی که در  های  به خصوص در محیط   موبایل است،های  تعیین متدلوژی طراحی یک کلید برای توسعه اپلیکیشن 

تالش  گیرد  های  ان  به صورت همزمان صورت  است  بنابراین،[9,18]متعددی ممکن  برای طراحی یک طرح    .  این 

بالقوه  های  شود، که یک استراتژی کارآمد را برای جذب کالینت اپلیکیشن توصیه می   یسیمناسب قبل از شروع برنامه نو 

 گیرد. در نظر می 

 

 پیش نیازها    6.2

کسب و کار بعد از جمع آوری،  های  شود که در آن بحث بر طرح رفته می به عنوان مهم ترین فازی در نظر گمرحله  این  

عامل  یزی باید از بهترین متدها برای تگیرد. استراتژی برنامه رتحلیل و مستندسازی پیش نیازهای کالینت صورت می 

 . [9]شوند  زها تکراردائما باید بررسی پیش نیا عملکرد و استفاده از منابع محدود تشکیل شده باشد،  ،کاربر

 

 طراحی و معماری    6.3

.  [9,18]موبایل باید توسط توسعه دهندگان در نظر گرفته شود  های  طراحی مناسب ترین معماری برای اپلیکیشن

ر روش  بهترین  مطالعات  از  عملکرد    ا برخی  سازگاری  آن  در  که  اند،  گرفته  نظر  در  الیه  الیه  اپلیکیشن  یک  توسعه 

. همچنین ایجاد یک مولفه پلت فرم قابل استفاده مجدد  [9]تضمین شده است  ها  اپلیکیشن موبایل در همه پلت فرم 

 . [10,18]تواند به تسریع زمان توسعه کمک کند توصیه شده است که می 

 

 تجربه کاربر   6.4

است.   UX یبرا  ییمبنا  ره،یاستفاده شده و غ  ری و مشخص کردن فونت، رنگ ها، طرح ها، تصاو  فی: تعرییراهنماها  •

اوت(    م یشبکه، تا  ریید )راه رفتن کاربر، تغمانن  ط یاز شرا  یرا تحت برخ   ینیب  شیقابل پ  یرفتارها  د یراهنماها با  نیا

 [. 30نشان دهند ]



با    وستیتشابه و پ کی  یسازمان ی پرتفو   کی   قیو از طر   شنیکیاپل  ک یمنظم در داخل    نگی: برند شنیکیاپل  نگ یبرند   •

 [. 30]  کند ی م جاد یرا ا  نتیکال

  یدر فازها   Wireframe and Prototyping  ی: استفده از ابزارهاWireframe and Prototyping  یابزارها  •

در   شنیکیاپل  ی طراح  ر ییتغ  ن،یسازد. عالوه بر ا  ی را بصر   شنی کیاپل  ی که اجرا کند ی کمک م نتیبه کال SDLC  ه یاول

 [. 30انتر ست ] تر و ارز ه ساد گرید  یبا فازها سهیدر مقا یبه صورت قابل توجه ه ی اول یفازها

 

 توسعه   6.5

ی  ، یک مجموعه سراسر شودمی سازمان برای توسعه اپلیکیشن موبایل انتخاب    یک ینکه کدام پلت فرم موبایل  ابا توجه به  

 فرآیند توسعه از ادبیات موضوعی به شرح زیر شناخته شده است:های از بهترین روش 

 . شودی توسعه، مهم تر م  میمسئله با رشد ت  نیو ا  دهد،ی م  شی کد را افزا  ییخوانا  تیقابل  کد،  مستندات  مناسب  سطح  •

 [. 18هدف تست شود ]  ل یموبا یهادر پلت فرم   قای داشته باشد و دق ی دانش مناسب تر  د یتوسعه با م یت •

مستمر، به منظور اتخاذ زودتر بازخورد   لیکوتاه با تحو یتکرار یهابا داشتن چرخه  لیموبا شنیکیاپل یتوسعه تکرار •

 [. 30]   ردیگی را مشخص کند، انجام م راتییتغ  نیو توسعه ا  یبند  تیاولو ند یفرآ تواند یتوسعه، که م  ند یکاربر در فرآ

  یی شناخته شده و شناسا  یگذارکد    یتوسعه دهندگان به دنبال استانداردها  نکه یا  نیتضم   یکد همتا برا   ی بررس   •

 [. 30]  رد ی صورت گ د یها در کد هستند بانقص 

 

 تست   6.6

اپل"دستگاه  یرو " و تست    یساز  ه یشب  • از شب  د یبا  هاشنیکی:  استفاده  برا  ه یبا  قابل  یسازها  استفاده و    تیسنجش 

 [ 30,  18,  9انجام شود ] ی واقع لیموبا یهادستگاه  یبررو د یبا یی تست شوند، و تست نها  هی عملکرد در مراحل اول

تست:    • مرورگرها  د یبا  یها شنیکیاپلپوشش  دستگاه  یبا  و  متعدد،  برا  یهاOSها  عملکرد    ییشناسا  یمتعدد  هر 

 [. 30,  18,  9تست شوند ]  یرمعمولیغ



م شود  انجا  ند یفرآ   هی هر اشتباه در مراحل اول  نییتع  یابیارز  یبه صورت مکرر در هر تکرار برا   د یتست مستمر: تست با  •

 [. 9,30]  سازدی تر م  نهیها را کم هزکه برطرف کردن آن 

اسکر  یتست: خودکارساز  ی خودکارساز  • از  استفاده  با  هز   ییهاپتیتست  و  تالش  زمان،  کاهش  منظور   نی ا  نه یبه 

 [.  30]  ردیگی صورت م  ندهایفرا

موبا  یوهایسنار  • اپللیخاص  تست  شرا  شنیکی:  نظر  شبکه  یطیاز  ارتباطات  برق،  مصرف  حافظه،  فقدان    ، ی امانند 

 انجام شود.  د یبا رهیمتفاوت و غ یهاشنیکیاز اپل ییهاوقفه 

 دهند،ی بر دستگاه کاربر م شنی کیاز عملکرد اپل ی ریتصو یجهان واقع ط یها تحت شراتست ی تست “رام نشده”: اجرا •

 [. 30] شوند ی اجرا م  ی کافکه همزمان، با حافظه نا  یمتفاوت یهاشنیکیمانند اپل

 

 توسعه    6.7

 در نظر بگیرند:   موبایلهای باید در توسعه اپلیکیشنها وجود دارد که سازمان  چند جنبه

 ط ی از مح  حیصر  ح یتشر  کی و    لیموبا  یهاشنیکیشده استقرار اپل  فیتعر  یشامل چرخه انتشار به خوب   د یبا  هابرنامه   •

 ( است.د ی) تست، توسعه، تول ی موارد  ازمند یباشند که ن نگیهاست

  لیقا  ییدر صرفه جو  تیو در نها  کند ی م  ییدر زمان صرفه جو   ؛ی و نصب و راه انداز  می تنظ   ند یفرآ  یخودکارساز  •

 [. 30] د ی آی بوجود م نهیدر هز یتوجه

در    هاشن یکیممکن در زمان استقرار اپل  ر یو اجتناب از تاخ  ی ر یجلوگ  یشده توسعه دهنده برا   د ییتا  نیتضم  شه یهم  •

 [. 30به روز است ]  ی تجار  کشنیاپل یهافروشگاه

امضا   ؛ یسازگار  تیقبل از استقرار به روزشده اند ) نسخه، قابل  شنیکیاپل  یهای ژگیهمه و  نکهیا  د ییتابا    د یبا  رهایاز تاخ  •

 ( اجتناب کرد. ره یو غ

 

 



 نگهداری و پشتیبان    6.8

های  کردن مسائل گوناگونی سر و کار دارد که کاربران با توجه به قابلیت سازگاری یا محدودیت فاز نگهداری با بر طرف  

با آن مواجه   افزار  افزار و سخت  جدید های  گی و شامل ویژ   ،که در طول فاز تست شناخته نشده است  شوند می نرم 

 این فاز در زیر لیست شده است: . چند توصیه از ادبیات موضوعی با توجه به [12]توسعه/انتشار و عملکردها است 

 نی ب ز یکمک به تما ی برا ، یلیتحل ی ژگی و ک ی ب یتوسط ترک د یدر بازار با ل یموبا شنیکی: عملکرد اپلشنیکیاپل ل یتحل •

ا  ، یفعل  یمسائل فن لذا آن   شودیتوسط کاربران استفاده نم  گری د   یهای ژگیچه و  نکهیو نشان دادن  ها نظارت شود، 

 [. 18,  9] رند یدر دسترس قرار گ یبه سادگ ایحذف شونند  توانند ی م

باحیبازخورد صر  زمیمکان  • دهندگان  توسعه  طر  زمیمکان  کی  د ی:  از  را  اجتماع  ل،یم یا  قیبازخورد  درون    ای  یشبکه 

 ای دوست دارند    شنیکینظرات خود با توجه به انچه در مورد اپل  انیب  یکمک به کاربران برا  یبرا  ،یواقع  یهاکشنیاپل

را فراهم کنند و    یی را حداقل سازند و بهبودها  یمسائل فن   آن   جهیتوسعه دهند، و در نت  ی ندارند، و گزارش مسائل فن

 را به روز سازند. شنیکیاپل ندهیطرح آ
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و با   ل یرا از پلت فرم موبا  یتیامن   یهات یقابل  د یها بادستگاه  نیهستند، و ا  ریپذ   ب یآس   ل یموبا  یها: دستگاهتیمنا  •

با   تواند ی مسئله م نی[. ا9,18کنند ]   بیحفاظت از داده حساس ترک ی به روز و مناسب برا ی تیامن یاستفاده از ابزارها

  یها، رمزگذار  APIخدمات وب /    تیامن  نیتام  ت،یکنترل با استفاده از احراز هو  ،یاستفاده از موارد مانند: دسترس 

 شود.  ت یریداده؛ مد 

داده،    ی شفاف، واضح و بدون ابهام باشد، و جمع اور  د یبا  یشخص  میحفظ حر  استی: س یشخص   میحفظ حر  استیس   •

را در    ی شخص  م یحفظ حر  استیس   لیه را پوشش دهد. توسعه دهندگان موبااستفاد  یهاوه یداده و ش   ی اشتراک گذار

[. به  9]   دهند ی ارائه م  ینگهدار  تیقابل  لیهتس  ی برا  شوند،ی متفاوت استفاده م  یهاکه در پلت فرم   یهامورد مولفه 

کاربران    یکه برا  شود،ی م  هیارتباط موثر و باز، استفاده شفاف و زبان ساده، توص  یموثر، برقرار  استیس   جادی منظور ا



  را   ییپاسخ گو   تیو قابل  کند ی و از داده کاربر حفاظت م  کند،یها فراهم م ان   رش یرا با توجه به پذ   ییهاکنترل و انتخاب 

 [. 9]  کند ی م نیتضم
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صلی که در طول توسعه یک اپلیکیشن موبایل و برای تشخیص  اهای  یک هدف اصلی مطالعه کسب درک بهتر از چالش 

شویم است. بعد از می که برای موفقیت استراتژی توسعه اپلیکیشن موبایل با آن مواجه  هایی  و شناسایی بهترین روش 

یند توسعه اولیه به منظور کاهش  آباید در طول فرها  ها، این بیانگر این است که این مسائل و چالشبررسی بهترین شیوه 

شناخته شده  های  برای هریک از این مسائل ذکر شده، راه حل   ، د. همچنینندر نظر گرفته شو نامناسب،اثر تصمیمات  

  هایپلت فرم موبایل دارای بهترین روش انحصاری خود باشد، بسیاری از این بهترین شیوه ای وجود دارد، حتی اگر هر  

شامل مجموعه جامعی از استانداردها ها  استاندارد هستند. این بهترین شیوه ها  اپلیکیشن موبایل در همه پلت فرم   توسعه

اپلیکیشن    SDLCهای  را در همه جنبه کند و کیفیت و سازگاری  ذف می را حها  و راهنماهایی هستند که گمانه زنی 

موبایل  های  میز اپلیکشن آتوصیه شده برای توسعه موفقیت    ی کلید های  کند. مطالعه بهترین روش موبایل تضمین می 

  را برای برنامه ریزیها  . این بررسی افراد و شرکت اند شده و بررسی    شدهلیست    SDLCادبیات موضوعی با توجه به    در

 کند.  خود ارزیابی می های موبایل و اپلیکیشن های و بهبود استراتژی 

لقوه در  اوهشی بژ توانند به عنوان موضوعات پمی   ،6و    5بخش شده در بخش  های  و بهترین شیوه ها  چالش  مسائل؛

تواند حد و وسعت پیش نیازهای پژوهشی و صنعت موبایل را  موبایل در نظر گرفته شوند و می های  توسعه اپلیکیشن

  عربستان سعودیتواند در میان توسعه دهندگان اپلیکیشن موبایل در  نشان دهند. برای مطالعات آینده، یک بررسی می 

برای    عرصهاین    ر ارهای بیشتری دانجام شود. کها  محلی و بهترین شیوه های  برای تحلیل دقیق تر در مورد چالش 

استفاده انجام  های  خت روش ای مطالعات موردی مناسب برای شنااصلی و اجرهای  سنجی بیشتر بهترین روش راعتبا

شود. یک مثال با اپلیکیشن بومی، وب و ترکیبی برای  در مبنای جهانی استفاده می ها  شود که توسط افراد و شرکتمی 

موبایل وجود دارد    اپلیکیشنتوسعه  های  برای هر گروه از متد ها  وعه واحدی از بهترین روش مجم  یاینکه آاه شدن  جمتو



تعداد گسترده ای از مسائل پیچیده حل نشده    وموبایل  های  شن شود. اگر چه تعداد گسترده ای از اپلیکییا نه انجام می 

 .، وجود دارند اند که نیازمند کار بیشتر هستند 

 

 


