
 مراهتلفن ه ملسیستم عا ریمعما روند

 

 با راحتیبه دارند انتظار مردم. است امن و متصل سریع، ،متحرک ایفزاینده طوربه که چرا است، مسطح جهان

حفظ  شان راخانواده وشرکا  با خود نزدیک ارتباطات به اطراف حرکت کنند و در عین حال خود همراهتلفن هایدستگاه

. بهره ببرند هاداده مدیریت و دستگاه مورد در نگرانی گونه هیچ بدون آن نهایتبی محتویات و هامدل یهمه از کنند و

کنند، قرار داده شده یاد می همراهتلفن روح عنوانبه عاملسیستم از که ،همراهتلفن هایدستگاه روی بر نیازها این تمام

 معتقدیم حاضر، صنعت وضعیتی گسترده بررسی و همراهتلفن عاملسیستم طراحی در ما یتجربه براساس. است

 پشتیبانی امنیتی، طراحی انرژی، مدیریت ،کاربرانتجربه  مانند ،همراهتلفن عاملسیستم آینده معماری در یمشترکات

 مقاله، این در. ارائه دادیم مانتحقیقات هدایت برای تحلیل و تجزیه مدل یک بنابراین. وجود دارد طراحی بودن باز و ابر

. توصیف شده است عمده مشترکات بر تمرکز با آینده یدههتا  همراهتلفن عاملسیستم معماری روند در ما تحقیقات

 .ایمامروز را نیز بررسی کرده معماری روند دیدگاه از همراهتلفن عاملسیستم هایویژگی ها،یافته براساس

 

 معرفی

 تعبیه عاملسیستم تا PC بر مبتنی عاملسیستم از: دارد تکاملفاز  سه یتجربهنیاز به  موبایل عاملسیستم طراحی

 همراهتلفن عاملسیستم معماری روند، این طول در. است گذشته دهه در هوشمندگرا هایگوشی عاملسیستم در شده

 در آوریفن پیشرفت توسط طبیعی طوربه تکامل روند. تغییر کرده است مابین این دو چیزی یا ساده به دشوار از

 :است اینترنت و افزارنرم افزار،سخت

 همراه واقعی هایدستگاه طراحی برای جانبی لوازم و هاریزپردازنده یاندازه کاهش موجب صنعت :افزارسخت 

 و کوچک یاندازه توانست همزمان به هر دو قابلیتنمی همراهتلفن دستگاه ها،دستگاه یکاهش اندازه از قبل. است

( PDA) شخصی اطالعات ضعیف بسیار دستیار یک یا PCی هم اندازه هاییتاپلپ حالبه تا ما. برسد پردازش قابلیت

 یا وباشد  ایوظیفه چند کامال نیست الزم معموال ها PDA برای همراهتلفن هایعاملسیستم. داشتیم تلفن اندازه در



 مبتنی لمسی نمایش صفحه و سنجشتاب حسگرها، مانندهایی کند. ویژگی پشتیبانی سه بعدی هایگرافیک کارت از

 .ننبود دسترس در گذشته هایهمراهتلفن عاملسیستمدر  خازن بر

 کلیدصفحه از حمایت برای که ،دارد تمرکز کاربر وریبهره به عمدتا افزارنرم تاپ،لپ کامپیوتر یک با :افزارنرم 

 آن نام گونه که ازهمان شخصی، اطالعات دستیار یک برای افزارنرم. است ضروری دقیق هایورودیبرای  ماوس و

 عاملسیستم. را مدیریت کند غیره و ایمیل تماس، اطالعات مانند خود شخصی اطالعات کاربر تا کندمی کمک پیداست،

 طراحی سنسور و لمسی نمایشصفحه جمله از( UI) غنی کاربری رابط یک با صافی یا خوب پاسخگویی برای همراهتلفن

 .است شده

 سازمان جستجو، برای شبکه دری فراوان اطالعات ،2.0 وب از پس ویژهبه اینترنت، یتوسعه با همراه :اینترنت 

 زندگی اینترنت با وب جای مروربه ایفزاینده طوربه مردم. فرستاده شود کاربران بهتا  دارد وجود استخراج ،یافتن

 .اجتماعی تعامالت و افزارنرم یتوسعه ،اطالعاتسهم  جمله از هستند، درگیر توسعه در مردم بیشتر. کنندمی

 .ها را باز کنندسیستم بلکه ،درگیر نشوند خود تواندمی همراهتلفن هایعاملسیستم

 برای را دستگاه کاربردی هایبرنامه عمدتا کاربر. است محدود گذشته همراهتلفن هایدستگاه در شده استفاده مدل

 خاص هایسرویس به دسترسی یا و اینترنت وب استاتیک صفحات گاه به گاه مرور محلی، هایبازی و هاداده مدیریت

 که زمانی شده نصب پیش از کاربردی هایبرنامه با دستگاه ممکن کاربردهای دیگر، عبارتبه .کندمی اجرا ایمیل مانند

 جدید همراهتلفن هایدستگاه در زیادی حد تا مسئله این. است شده تعریف پیش از کنداری میخریدرا  آن کاربر

 مانند درگیر هایطرف همه. است استفاده های مختلفمدل برای پورتال یک دستگاه آن در که کرده است، تغییر

 آن صاحب با دستگاه طریق از مداوم طوربه هادستگاه دیگر کاربران و افزارنرم دهندگانتوسعه خدمات، دهندگانارائه

 را همراهتلفن جدید و گذشته هایدستگاه میانشده  استفاده یباال سطح مدلتفاوت  1 شکل .دارند تعامل و کمک

 .دهدمی نشان



 

 های موبایل: مدل سطح باالی استفاده شده در دستگاه1شکل 

 

  فنویندوز مایکروسافت ،4.0 آندروید گوگل ،iOS * 5.0 در اپل شامل همراهتلفن عاملسیستم نمایندگان حاضر حال در

 گذارند:می اشتراک به را های از تفاوتبیشتر هاشباهت آنها آنها، یشده استفاده هایمدل در. است غیره و ،7.0

 افزارنرم توسعه مستند کیت یک آنها همه (SDK )که دارند شده تعریف خوب کاربردی برنامه هایرابط با 

 کند.میهاسیستم این برای رایج کاربردی هایبرنامهی را قادر به توسعه دهندگانتوسعه

 کاربران، برایکاربردی  هایبرنامه دانلود و دهندگانتوسعه برای انتشار جهت آنالین افزارنرم فروشگاه آنها همه 

 .دارند ویندوز تلفن بازار وپلی  گوگل اپل، برنامه فروشگاه مانند

 تعاملبرای  زیادی تالشدارند.  ایوظیفهچندپشتیبانی گرافیک سه بعدی و  از معینی سطح یک آنها همه 

 .است شده صرف کاربربه  پاسخگو و صاف

 باشدمی استاتیک وب صفحات از فراتر بسیار تجربه مرور .HTML5 پیش  ایبه برنامه  شد تبدیل حال در

 .است وب بر مبتنی کاربردی هایبرنامه اجرای برایفرض 

 اطالعات و سازمانی هایبرنامه باتوجه به کنند.می پشتیبانی دستگاه بر مبتنی پرداختها از عاملسیستم همه 

 .است دستگاه کاربران برای اصلی نگرانی یک سیستم امنیت خصوصی،



 تمرکز ،موبایل هایعاملسیستم غیر از یحاطر کلیدی هایتفاوت از یکی موبایل، هایعاملسیستم با توجه به 

 به را هاآن داشته باشد و دستگاه اجزای از انرژی زیادی مصرف کاهش کنیدمی سعی سیستم. است باتری عمر بر

  .نگه دارد ممکن یبیکار هایزمان

. باشدمی اینترنت و افزارنرم ،افزارسخت در پیشرفت روند یکنندهمنعکس امروزی همراهتلفن هایعاملسیستم شباهت

 همراهتلفن هایعاملسیستم طراحی در تمرکز اصلی مناطق از ما اعتقاد به ،همراهتلفن هایعاملسیستم روند بینیپیش

درواقع آنها اهداف متضاد زیادی . است بودن باز و امنیت ابر، آمادگی باتری،عمر  کاربر، تجربه جمله از ،بعدی نسل

 :دارند

 منابع تمام که دارد انتظار سیستم صافی، و پاسخ بهترین به رسیدن برای :باتری عمر و کاربر یتجربه 

دستگاه  باتری عمر حفظ برای زمان، درهمان. برداری کنندبهرهخود  ظرفیت بهترین از دردسترس یافزارسخت

 .دنباش کار به آماده ممکن زمان هر در باید یافزارسخت قطعات ،همراهتلفن

 به  ،افشا کند خارجی اشخاص بهرا  سیستم یک هایویژگیتمام  خواهندنمی کسی که :بودن باز و امنیت

 کاربردی برنامه هایرابطکافی  افشای بدون دیگر، سوی از. دهدقرار می امنیتی تهدید در خود را سیستم همین دلیل

 .است ممکن غیر دهندگانتوسعه برای نوآورانه کاربردهای ایجاد سیستم،

 مدل است طبیعیبنابراین  ،شده است ارائه ابر از طریق یبیشتر کاربردی هایبرنامه و خدمات ابر: آمادگی 

 مشتری مدل امروز، تا به اما. بسپارد مشخص شود ابر به آزاد محاسبات وباشد  ابر اعتمادمورد  که یکالینت دستگاه

 .دارد امنیت و کاربر تجربه در فنی هایچالش هنوز

 آیندهخود در مورد  نظرات و همراهتلفن عاملسیستم طراحی مختلف هایجنبه تا کنیممی سعی ما مقاله، این در 

 .را ارائه کنیم همراهتلفن هایعاملسیستم معماری

 در مربوطه موضوعات مورد در بحث برای جداگانه هایبخش از ما بخش، در چارچوب اساس بر. است زیر شرح به مقاله

 در. اندمرتب شده ابر آمادگی و بودن باز امنیت، انرژی، مدیریت مرتب، کاربر تجربه در آنها .کنیممی استفاده زیر متن

 .ی مطالب آورده شده استخالصه و هابحث انتها



 (UX) کاربری تجربه

 یک مداوم اجرای وضعیت مورد در بیشتر عملکرد .است ناکافی مدرن مشتری هایدستگاه توصیف برای ،سنتی عملکرد

 یتجربه .شودمی گزارش دیگر هایسیستمزیر یا و پردازنده کل توان از نهایی ینمره یک با معموالو  است افزارنرم پشته

 چیزهایی چنین توسط یکاربر تجربه کیفیت است. کاربر هایورودی توسط سیستم از پویا انتقال درمورد بیشتر یکاربر

 از لینک هر تواندمی سنتی عملکرد. شودمی تعیین صحت و دقت و انسجام صافی، ،کاربر پاسخگویی درک مانند

قابل ارزیابی  کل یک عنوانبه کاربر با تعامل از کامل زنجیره که درحالی ،کند گیریاندازه را کاربر با تعاملهای زنجیره

 زمان بنابراین. شود اعمال یکاربر تجربه سازیبهینه به سادگیبه تواندنمی سنتی عملکرد سازیبهینه بنابراین. نیست

  .است بخشلذت یکاربر تجربه یک برای کاربر با تعامل سازیبهینه دستگاه در گذاریسرمایه

 موبایل هایدستگاه با کاربر تعامل

 دستگاه از بدتر یکنواختطور که به X دستگاه یک ،موجود در بازار آندروید هایدستگاه با عملکرد گیریاندازه در ااخیر 

Y دستگاه با یکاربر تجربه درک اما. یافتیم کند،رفتار می مرور و هارسانه گرافیک، رایج معیارهای با X دستگاه از بهتر 

Y  .واقعا سنتی هایروش در طراحی معیار یا و سنتی معیارهایاین است که  کردیم مشخص کهاصلی  دلیلاست 

 دیسک پردازش مانند) توان یا و( دستورات یاجرا مانند) محاسبات قابلیت اما ،کندنمی مشخصرا  کاربر تعامالت

 .کندمی گیریاندازهرا  سیستم زیر و سیستم از( شده خوانده

 در فریم) FPS مانند معیارها از برخی با ویدئو پخش عملکرد تنها سنتی معیار. اندازیمویدیویی می ارزیابیبه  نگاهی

. ی استکاربر یتجربه ارزیابی در مشکل دو حداقل دارای روش این. کندمی گیریاندازه را فریم افت میزان یا و (ثانیه

 زندگی معمولی چرخه. است ویدئویی هایبازی در کاربر تعامل از بخشی تنها ویدئو پخش که است این اول مشکل

 هدنبال "    "بازی به شروع"    "بازیکناندازی راه ": است زیر هایلینک حداقل شامل معموال کاربر با تعامل

 یکاربر تجربه دتوانمی ویدئو پخش در خوب عملکرد حالبااین. "اصلی صفحه به بازگشت"   "ویدئو پخش"   "پیشرفت

 .است عملکرد سنتی سنجش از مجموعه یک کاربر با تعامل ارزیابی. کند مشخص ویدئویی هایبازی در را واقعی



 تواندنمی همیشه کاربران تعامالت از صافی ارزیابی برای متریک کلید عنوانبه FPS از استفاده ،که است این دیگر مشکل

ارائه  Gallery3D افزارنرم در تصویر یک ما که زمانی مثال، عنوانبه. باشد خوب یکاربر تجربه یکنندهمنعکس

 .بود X دستگاه از باالتر Y دستگاه FPS ارزش اما ،دارد تصویر پیمایش طول در لکنت آشکاری Y  دستگاه ،کنیممی

 دو هر در Gallery3D افزارنرم عملیاتتحت  تصویر یک طول در فریم هری داده دستگاه، دو تفاوت منظور بیانبه

داده شده  عمودی نوار یک در قاب هری هاداده. است شده داده نشان 3 شکل و 2 شکل در رتیبتبه ، Yو X دستگاه

 سیستم کشدمی طول ی است کهزمان ،نوار ارتفاع و است، شده کشیده قاب که است زمانی x محور آن در که ،است

 کمترین با اما ،Y دستگاه ی نسبت بهترپایین FPS مقدار X دستگاه که ببینیم توانیممی ارقام، و آمار از. را رسم کند قاب

 برای که، است معنی این به این. دارد کمتری قاب زمان واریانس و ms 30 از کوچکتری قاب قاب، زمان حداکثر

 قاب زمان واریانس و قاب زمان حداکثر مانند هاییمتریک تصویر، کردن پرت عملیات از کاربران تجربه کردن مشخص

 .شود گرفته نظر در باید نیز

 

 Xدر دستگاه  Gallery3Dافزار ها از عملیات پرت کردن در نرم: زمان قاب2شکل 

 

 Yدر دستگاه  Gallery3Dافزار ها از عملیات پرت کردن در نرم: زمان قاب3شکل 



. دهدمی نشان را Yدستگاه  سازیبهینه از بعد کردن پرت عملیات یک از هاداده قاب 4 شکل مقایسه، یک عنوانبه

 .ه استشد یکنواخت بیشتر خیلی قاب توزیع زمان و است یافته بهبود معیارها همه ظاهرا

 با خوب یکاربر تجربه یک. استکاربر  هایورودی توسط سیستم از ترپویا ،حالت انتقال مورد در یکاربر یتجربه 

 از لینک هر تواندمی سنتی عملکرد. یدآدست میبه دقت و انسجام صافی، کاربران،پاسخگویی  درک مانند چیزهایی

 .کند گیریاندازه کل یک عنوانبه کاربر با تتعامال از کاملی زنجیره ارزیابی بدونرا  کاربر با تتعامال یزنجیره

 

 سازیبعد از بهینه Yدر دستگاه  Gallery3Dافزار ها از عملیات پرت کردن در نرم: زمان قاب4شکل 

 

 یا و فیلم یک تماشای هنگام را تجربه فقط است؛ ذهنی یندفرآ یک یکاربر تجربه که است این دیگر مهم ینکته

 کره ردیابی مانند مختلف هایروش از استفاده با ،حاضر حالدر دانشگاهی تحقیقات .گیردمی نظر در قدردانی موسیقی

 منظوربه ما، افزارنرم مهندسی هدف برای. رسندی میکاربر تجربه درک به گیریرای فقط یا وقلب  ضربان نظارت چشم،

 :کنیمبندی مینوع دسته چهار به را تعامل حاالتکاربران، مند نظام تتعامال سازیبهینه و وتحلیلتجزیه

 دتوانمی ورودی آیا کند کهمی ارزیابی دسته این  غیره: و شبکه سنسور، کاربران، از دستگاه ورودی 

 فشار، لمس، سرعت لمسی، نمایش صفحه ورودی برای. رود واداردمی انتظار که همانطور عمل دقت به را دستگاه

 .کندگیری میرا اندازه غیره ومحدوده 

 کندمی ارزیابی را ورودی به دستگاه ییپاسخگو چگونگی دسته این  :ورودی به دستگاه پاسخ. 

 ارزیابیرا  نمایش صفحه روی بر گرافیک صاف انتقال چگونگی خصوص به دسته این حالت سیستم: انتقال 

 .ها باشدورودی از برخی به دستگاه پاسخاز  پیگیری یک تواندمی که. کندمی



 گرافیکی اشیاءکنترل  برای اوقات گاهی ورودی، رای یکب تنها نه را دستگاه این مردم :دستگاه مداوم کنترل 

 برای دستهاین  .برندکار میبه افزارنرم آیکون یک کشیدن یا و بازیهواپیما  جت یک کنترل مانند نمایش، صفحه در

  .است دستگاه کنترل ارزیابی

 دستگاه یک کنترل چگونگی از یکاربر تجربه یجنبه مربوط "دستگاه کنترل" و "دستگاه به ورودی" آنها، میان در

 دستگاه واکنش به چگونگی مرتبط هایجنبه از "سیستم حالت انتقال" و "ورودی به دستگاه پاسخ". است کاربر توسط

 هایدسته در کهنگاشت کنیم  نقشه حاالت به کاربر با تعامل زندگی چرخه یک توانیممی ما. دهدمی نشان را کاربر به

را  سازیبهینه و گیریاندازه برای افزارنرم پشته در کلیدی معیارهای توانیممی سناریو، هر برای سپس. گیرد قرار باال

  .کنیم شناسایی

 کاربر با تتعامال سازیبهینه

 ما. ندارد وجودی کاربر تجربه گیریاندازه برای عینی و روشنروش  هیچ ،شد داده شرح بخش آخرین در که همانطور 

 :ارائه کردیم کاربر تتعامال گیریاندازه را برای زیر معیارهای

 است ربطی بیکاربر تجربه با صورت، این غیر در. است قابل درک است انسان توسط متریک :درک. 

  هایزیرساخت نباید به برخی از. باشد گیریاندازه قابل مختلف هایتیم توسط باید متریک :گیریاندازهقابل 

 .بستگی داشته باشند هستندگیری توسط تیم خاصی قابل اندازه فقط که خاص

 معنی به گیریاندازه در بزرگ انحرافات. شود تکرار مختلف هایگیریاندازه در باید گیریاندازه ینتیجه :تکرار 

 .استبد  متریک یک

 افزارنرم مهندسین. باشند مقایسهقابل  مختلف هایسیستم در باید شده گیریاندازه هایداده :مقایسه 

 .استفاده کنند مختلفهای سیستم یبرای مقایسه هامتریک از دتواننمی

 افزارنرم رفتار به باید متریک دیگر، عبارتبه. کند کمک افزارنرم رفتار پشته علیت دلیلبه باید متریک :معقول 

 .شود محاسبه افزارنرم پشته اجرای اساس بر است ممکن و نگاشته شود



 از بعد و قبل گیریاندازه ینتیجه. شود استفاده سازیبهینه بررسی برای دتوانمی متریک :اثبات قابل 

 .دهد نشان را یکاربرتجربه  تغییر باید سازیبهینه

 Automatable: گیریاندازهت مراقببی زیادی حد تا متریک که داریم انتظار ،افزارنرم مهندسی اهداف برای 

 مستقیم طوربه کهنآ دلیلبه معیار این. است مفید سپردن از قبلآزمون  یا و رگرسیون آزمون در ویژهبه امر این. کند

  .نیست الزم شدت به مربوط نیست، سازیبهینه و یکاربر تجربه وتحلیلتجزیه به

را  دستگاه یک کاربر یک چگونه ،کنیممی تمرکزی کاربر تجربه هایجنبهبه  ما گیری،اندازه معیارهای با هدایتبنا به 

 طوربهرا که  دستگاه یک کاربر یک چگونه. دهدمی نشان واکنشکاربر  یک به دستگاه یک چگونه و کندمی کنترل

 :کندمی کنترلدارد  گیریاندازه مورد دو عمده

 نمایش، صفحه ورودی برای سیستم توسط محدوده و تصویر، وضوح ابهام، دقت،که چگونه این :فازی/دقت 

 سیستم توسط یفشار سطحچه  مثال، عنوانبه. شودشود، ارزیابی میمی پشتیبانی لمسی دیگر منابع و حسگرها

 نمایش صفحه روی بر انگشتان نوک حرکت آهنگ به نزدیک نمونه، لمسی حوادث مختصات چگونه ،دشومی پشتیبانی

 .غیره و کار برددر زمان یکسانی به توانمی را دست انگشتان از تعدادچه  ،هستند

 شودمی ارزیابی نمایش صفحه در کشیده گرافیکی شی و انگشتان نوک بین کشیدن تاخیر یفاصله :هماهنگی .

 آب جریان کج کنترل بین زاویه درجه تفاوت مانند سنسور،کنترل تحت  اشیاء و کاربران عملیات بین انسجام همچنین

 .شودمی ارزیابی مورب زاویه دستگاه و

 :است گیریاندازه حوزه دو دارای همچنین کاربر یک به دستگاه یک واکنش چگونگی 

 کندواکنش دستگاه ارزیابی می و شودداده می تحویل دستگاه به که ورودی یک بین زمان :پاسخگویی .

   .نیز است عمل رساندن پایان به برای شده صرف زمان شامل همچنین

 :زمان قاب واریانس قاب، زمان حداکثر با یگرافیک گذار صافی حوزه این صافی یا همواری، FPS، رها نرخ 

 تجربه یکنندهمنعکس دقتبه تواندنمی تنهاییبه FPS ،شد بحث که همانطور. کندمی ارزیابیرا  غیره و فریم کردن

 .باشد صافی مورد در کاربران



 تجربه ربط چگونگی درک به نیاز ما ،کنیممشخص می استفاده برای بتن متریک یک گیری،اندازه حوزه چهار این برای 

 وضعیت به شدت به که است ذهنی موضوع یک یکاربر تجربه که آنجا از .به این متریک هستیم "خوب" یکاربر

ی علمی در مورد ارزش یک متریک بنابراین هیچ نتیجه ،دارد بستگیآن  شخصی سلیقه و انسان بودن فیزیولوژیکی

. کنیمرا لحاظ می صنعت در تجربه ارزش فقط ما موارد، این برای .وجود ندارد "خوب" یکاربر تجربه یک یمنزلهبه

 .دهدمیرا نشان  صنعت در تجربه ارزش از نمونه چند 1 جدول

 

 کاربریی : مثال ارزش تجربه در صنعت برای تجربه1جدول 

که به  دارد وجود یکاربر تجربه سازیبهینه به توجه با افزارنرم مهندسین برای یادداشت دو انسان، ماهیت به توجه با 

  .آن بپردازند

 تجربه لزوما محدوده از "بهتر" ارزش. است "خوب" یکاربر تجربه برای طیف یک دارای معموال متریک یک ارزش

  .همراه نداردرا به "بهتر" یکاربر

 بازی بازیکن یک مثال، عنوانبه. است معمولیانسان  با مشترک موارد برای خشن دستورالعمل تنها اینجا در ارزش

 مناسب صافی یک خوب طراحی با کارتون یک دیگر، سوی از. راضی نشود ثانیه در انیمیشن فریم 120 با است ممکن

 .همراه داردرا به ثانیه در انیمیشن فریم 20 با

 خالصه زیر مراحل در تواندمی که کار ببریم.ی بهکاربر تجربه سازیبهینه برایمان را روش توانیممی ما حاضردرحال

 .شود

با  توانمی مسئله این. دستی عملیات با تعامل مسائل شناسایی یا و کاربران از یکاربر تجربهرؤیت  دریافت: 1 مرحله 

 .مشخص شود موجود هایروش دیگر یا و باال سرعت باهای دوربین کمک

  .کنندمی تبدیل افزارنرم نشانه به را یکاربر تجربه موضوع که یمعیارهای و افزارنرم پشته سناریوهای تعریف: 2 مرحله 



 متریک مقادیر ،کار حجم. تکرار و گیریاندازهروش به موضوع یبرای تکثیر دوباره افزارنرم کار حجم یتوسعه: 3 مرحله

  .کندمی گزارشاست  کاربرانتجربه  کنندهمنعکس که را

 سازی بهینه کارحجم. کندمی استفاده افزارنرم پشته سازیبهینه و وتحلیلتجزیه به مرتبط ابزار و کار حجم از: 4 مرحله

 .کندمی تایید نیزرا 

ی کاربر تجربه تایید برای کاربردی هایبرنامه سازیبهینه برای بیشتر سعی و کاربران از بازخورد گرفتن: 5 مرحله 

 بهبود یافته. 

 استفاده موارد تمام شامل تقریبا که دادیم توسعه [33] (AWS)آندروید کارحجم مجموعه یک روش، این اساس بر

 در کاربر با تعامل وتحلیلتجزیهبه  که UXtune[34] نام به ابزار یک همچنین .است آندروید های دستگاه از معمولی

 مشاهده قابل حوادث با UXtune تنظیم، ابزار سنتی عملکرد از متفاوت. دادیم توسعهکند می کمک افزارنرم پشته

 دیگر به آندروید از کار انتقال حال در ما بعدی، گام عنوانبه. کندبرقرار می ارتباط سطح کم حوادث سیستم و کاربر

 ها هستیم.سیستم

 کاربری تجربه برای همراهتلفن عاملسیستم راحیط

 ،بیشتر پیچیدگی با تنها ،افزارنرم موازی سازیبهینه با مشابه نحویبه  UX سازیبهینه به آندروید، با ما تجربه اساس بر 

 :کنیمتمرکز می زیر دلیل چهار بنا به

 UX است آنها متقابل اثر و افزارینرم فرآیند چند و متعدد افزاریسخت قطعات شامل. 

 UX بنابراین ،است برق مصرف منظوربه مشتری دستگاه یک در UX  حرارت درجه دستگاه و باتری عمر شامل 

 .است

 UX  سریعتر نه. ندارد قاب زمان واریانس هیچ انتظار کاربر آن در که صافی مانند ،نیاز دارد دقیق بندیزمانبه 

 نیاز مورد واقعی زمان یک به شبیه بیشتر این. است نیاز مورد دقیق زمان دادن قرار هدف .است قبول قابل کندتر نه و

 .است



 UX جمله از ،مشخص شده است همراهتلفن عاملسیستم طراحی در که است ذهنی عوامل از برخی شامل 

برای  ها رافریم از برخی دتوانمی سیستم آیا واست  ضروری UX برای اشاره یک فقط هاانیمیشن از برخی آیا اینکه

  .پاسخ بهتر رها کند

 موازی، برنامه تنظیم از متفاوت. ی استخاص عملیاتاز  انتقادی مسیر درکبدست آمد  ما تجربه از که مهم درس یک

. را ندارد افزارنرم موضوعات و افزاریسخت اجزای بین صریح سازیهماهنگ همیشه همراهتلفن عاملسیستم طراحی

 :مثال برای

 نخ یک که هنگامی. کندها استفاده میدرخواست به رسیدگی برای رویداد حلقه یک از افزارنرم هر A  

ارسال  Bنخ  به پیام یک آن جایبه اما ،نکند استناد تابع به مستقیم طور به است ممکن ،فرستدمی B نخ به یدرخواست

خارج  گیرندهتماس کنترل از آن از پس. ماندمیمنتظر  کار برده شدنبه برای Bی نخ حلقه صف در پیام سپس کند.

 .داشته باشند وجودصف  در یمتعدد رویدادهای اگر شود گرفته کاربه تواندمی سرعتی چه با رویداد است که

 نخ که است زمانی دیگر مثال A نخ به پیام، یک آن از پس وکند می اجرا را عملیات از ایدنباله B اقدامات برای 

 مثال، برای. ترتیب انجام شودبه Aتوسط نخ  بایدن عملیات دنباله یهمه. کندارسال می کاربر به پاسخ پیگیری و

  .دهند پاسخ زودتر کاربر به تواندتا می B نخ که طوریبه کند  ارسال B نخ به پیام یک تواندمی

 که زمانی. نیست بهتر لزوما سرعت عمل ،سازی سنتیبهینه عملکرد خالفبر ،یکاربر تجربه با که، است این مهم نکته

. است درک بهترین محدوده در بهتر ترآهسته سازیبهینه بعدی قدم ،رسدمی کاربر پاسخ از درک بهترین به سیستم

در  سعی باید همراهتلفن عاملسیستم آن از پس ،باشد مشکل بدون و ثانیه در فریم 60 بازی یک اگر مثال، عنوانبه

 را مورد دو همیشه بایدما . داشته باشد است ممکن تا جایی که پردازنده فرکانس و CPU از استفاده سازیبهینه

 کامال تواندمی حالت دو برای سازیبهینه هایتکنیک .دهیم تشخیص وضوح به( است بهتر آهسته و است بهتر ترسریع)

 .باشد متفاوت

 سناریوهایبه  بیشتر هایهسته. شد آشکار بیشتر فوق مورد دو ،شد معرفی پردازنده و هسته چندین که هنگامی 

 به مجبور موبایل عاملسیستم. صدمه زد"بهتر ترآهسته" سناریوهای برای باتری عمر به اما ،کمک کرد "بهتر ترسریع"



 عملیات یک از بیش تواندمی کردن خاموش/روشن استزیرا تاخیر هوشمند سیاست یک با هسته کردن خاموش و روشن

 (.ثانیهمیلی 500 به ثانیهمیلی 100 از وسیعی طیف در معموال) باشد لمسی

 ،نخی چند پاسخ یک معموال که. دانستند مفید زداییاشکال دررا  "باز پخش" مردم ،موازی برنامهعملکرد  تنظیم برای 

 ،CPU بین و ،IPC طریق فرآیندها از در طول اجرای وانفعاالتفعل ،UX برای. است فرآیند یک داخل در که، است

GPU، نمایش صفحه رکنترل و (DC)، تواندنمی سنتی پخش روش این. است سیستماز کارهای -ایگسترده طیف یک 

 .کند کمک

 (PMانرژی ) مدیریت 

. بود خواهد و بوده جلو به رو حرکت با همراهتلفن عاملسیستم طراحان برای کلیدی چالش یک همواره انرژی مدیریت 

با  باتری ظرفیت رشد حال، این با. است افزایش حال در همراهتلفن هایدستگاه روی برو  سرعتبه انرژی هایخواسته

 تواندمین هرگز خواهندمیهایی جمع و جورتر دستگاه مردم که واقعیت این و باتری آوریفن آهسته یتوسعهتوجه به 

 جامع رویکرد یک و تبدیل شده است همراهتلفن هایدستگاهبر روی  پیچیده مشکل یک به انرژی مدیریت. متوقف شود

 .مورد نیاز است آن به رسیدگی برای

  پردازندهتوان  مدیریت 

 مدیریت بر تمرکز کار ابتدا در. داشته است گذشته دهه در توان مدیریت در یمداوم پیشرفت همراهتلفن عاملسیستم

 بوده توان فرمپلتدر  مهم کنندهمصرفیک  پردازنده زیرا بود پردازنده قدرت مدیریت در همراهتلفن عاملسیستم توان

 اینتل ®SpeedStepفناوری  افزایش مانند ولتاژ شدن پوسته پوسته و پویا فرکانساز  مدرن هایپردازنده. است

 پردازنده فرکانس تنظیم برای همراهتلفن عاملسیستم کردن فعال ،پردازنده هایقابلیت جمله از. کنندمی پشتیبانی

 بر حاضر حال در که است کار حجم نیاز مورد محاسباتی قدرت از تقاضا اساس بر اجرا زمان در پویا صورت به ولتاژ یا/و

 زیرا ،شودمی فعال پردازنده قدرت از توجهی قابل مقدار جوییصرفه موجب این. است اجرا حال در هاپردازنده روی

 مدیریت از مثال یک لینوکس کرنل در Cpufreq سیستم زیر .است هسته فرکانس ولتاژ مربع با متناسب قدرت مصرف

از  معموال مدرن هایپردازنده ولتاژ، شدن پوسته پوسته و پویا فرکانس بر عالوه. است فعال ر وضعیتد پردازنده قدرت



را  پردازنده تواندمی موبایل عاملسیستم. کنندمی پشتیبانی مصرفی برق مقدار تفاوت با بیکار متعدد هایپردازنده

 دیگر توسط شده مطرح QoS هایمحدودیت و بیکاری بینیپیش براساس غیرفعال مناسب حالت به مستقیم طوربه

در  پردازنده یک مدیریت قدرت از مثال یک لینوکس cpuidle سیستم زیر. کند وارد کاربر فضای و هازیرسیستم

 .است غیرفعال وضعیت

 انرژی  مدیریت دستگاه

 مکانیسم یک طورخاص،به. شودمی منتقل انرژیمدیریت  دستگاه به همراهتلفن عاملسیستم انرژی مدیریت کار تمرکز 

 هایدستگاه برای اجرا زمان در انرژی مدیریت. است شده معرفی اجرا زمان در I/O هایدستگاه قدرت مدیریت برای

I/O دستگاههای خودکار طوربه تواندمی I/O اجرا زمان در مربوطه هایدستگاه که زمانیانرژی کم  مناطق با به را 

 از برخی هستند،بیکار  هاآن کهدرحالی I/O هایدستگاه انرژی مدیریت بر عالوه. هدایت کند شوندمی شناسایی بیکار

 به شروع مدرن های GPU مثال، عنوانبه. وجود دارد هستند فعال کهزمانی I/O جوییصرفه برای فناوری هاینوآوری

 میزان بهرا  انرژی مصرف تواندمی فرکانس و پویا ولتاژ  GPU. کنندمی پردازنده روی بر فرکانس و پویا ولتاژ از حمایت

 شدن تبدیل درحال I / O هایدستگاه براین،عالوه. دهد کاهش موارد برخی در بعدی3 هایگرافیک برای درصد 50

 panel مانند یهایآوریفن مثال،عنوانبه کنند.کار CPU مداخله بدون خودخودبه توانندمی آنها که معنا این به هستند

self-refresh کاربر که زمانی مانند است ثابت مواردی در تصویر کهدرحالی انرژی را از توجهی قابل مقدار دنتوانمی 

 مورد این در تواندمی نمایشصفحه پانل. کنند جوییصرفهاست  همراهتلفن دستگاه یک در کتاب یک خواندن حال در

 صفحه کهدرحالی کار کنند سنتی طور به یافزارسخت قطعات از بسیاری و دارد نگهخود  محلی حافظه از را رندر

 .هاپورت و نمایش صفحه موتور حافظه، پردازنده، جمله از ،خاموش باشد دتوانمی نمایش

 موبایل هایعاملسیستم انرژی مدیریت موارد

 رویکرد با و شد محبوب لینوکس هسته به اجرازمان انرژی مدیریت هایدستگاه هایزیرساختمعرفی  از قبل آندروید 

ارائه  آندروید هایدستگاه در باتری عمر افزایش هدف به رسیدن منظوربه opportunistic suspend نامبه دیگری



 داردن وجودی جالب کار هیچ که زمان هر کندمی تالش اندروید ،اجرازمان انرژی مدیریت هایدستگاه قابلیت بدون. شد

 .درآورد تعلیق حالت بهرا  سیستم

 کار به آماده حالت خالف بر .معرفی کرده است.connected standly نام به یجدید انرژی سیستم یک 8 ویندوز 

S3 ،حال دری پایین بسیار ی انرژیمنطقه یک در هنوز سیستم ،کردمی متوقفرا  سیستم هایفعالیت تمام که سنتی 

 روی بر کار به آماده 8 ویندوز. به روز باشند ایمیل مانند اطالعات آخرین با تا دهدمی امکان کاربران به این واست  اجرا

 .است اجرا زمان بر مبتنی انرژی مدیریت هایدستگاه هایآوریفن و انرژی مدیریت پردازنده

 و است بیکار و suspend اساس بر انرژی مدیریت رویکرد دو هر برای مشکل برانگیزترین چالش افزارنرم بهداشت

 هایبرنامه که دهدنشان می اخیر مطالعه یک. دارد بستگی سیستم روی بر افزارنرم رفتارهایاز  یبسیار بر باتری عمر

تلف  زمینه پس در wakelock  یک داشتن نگه با تبلیغات روی بر انرژی را از درصد 75 ،آندروید رایگان کاربردی

با هدر  افزارنرم آن در که ،درست است 8 ویندوز برای در کل این. آیددرمی تعلیق حالت به سیستم نتیجه در ،کنندمی

 بعضی. کندمی جلوگیری کار به آماده انرژی ورود از سیستم کل خوبی دلیل هیچ بدونماند و می مشغول دادن انرژی

به  قادر یهایمکانیزم معرفی با کاربردی هایبرنامه چنین در حتی انرژی سیستم مدیریت دارند که انتظار مردم از

 گسترش منجر به تنها محل در هاییمکانیسم چنین دادن قرار که کنندمی فکر دیگران که حالی در ،جلوگیری باشد

 .شد خواهد رفتار بد کاربردی هایبرنامه

 بودن باز 

 همراهتلفن عاملسیستم بودن باز زمینه، این در. است آن بودن باز همراهتلفن عاملسیستمی عمده هایروند یکی 

 عاملسیستم برای نوآوری و کردن سفارشی کمک، استفاده، به مجبور مردم که است آزادی و فرصتاز  یسطح معنیبه

 دیدگاه از بودن بازی به مسئله که [6] دد داروجو یکار حاضر حال در. هستند خود اهداف برای همراهتلفن

 شناساییرا  بودن باز فرم پلت از دهندگانتوسعه ادراک تصمیم هایجنبه این تحقیق. است پرداخته دهندگانتوسعه

 باز مسائل معتقدیم از آنجا که ما ،دهیمقرار می مطالعه را مورد اکوسیستم دیدگاه از بودن باز روند ما اینجا در. کندمی

 .ضروری است همراهتلفن اکوسیستم پرورش و کردن فعال برای بودن



 همراهتلفن هایاکوسیستم کاربران به بودن باز 

را تولید و به فروش  همراهتلفن هایدستگاه که( ها OEM) تولیدکنندگان شامل همراهتلفن هایاکوسیستم کاربران 

 کنندگانمصرف ،کنندمی ارائهرا  افزوده ارزش خدمات سایر و اتصال شبکه که( اپراتور) خدمات دهندگانارائه ،رسانندمی

را  کاربردی هایبرنامه که دهندگانتوسعه و دهندمی توسعهرا  تجاری کاربردی هایبرنامه که هاISV ،(نهایی کاربران)

 همراهتلفن عاملسیستم اگر دهندمی تکامل و کنندمی کمک همراهتلفن عاملسیستم توسعه در ودهند می توسعه

 .باشد باز منبع

 برای. است همراهتلفن اکوسیستم در مختلف بازیکنان به مختلف چیزهای معنی به همراهتلفن عاملسیستم بودن باز 

 مهاجرت ،شود منتقل دتوانمی را آنها آسان خدمات چگونه که کندمی تعیین همراهتلفن عاملسیستم بودن باز اپراتورها،

 تعیین بودن باز ،همراهتلفن هایدستگاه تولیدکنندگان برای. شود اجراها دستگاه سراسر در هموار و ،شودمستقر ،کند

 هایدستگاه افتراق و عاملسیستم سراسر در اجرا برای را خود همراهتلفن عاملسیستم توانندمی چقدر آنهاکند که می

 تجربه با سازگار هایدستگاه توانمی چگونهکه  کندمی تعیین بودن باز مهمتر، حتی و سفارشی کنند دیگران از خود

 را آنها جدید هایبرنامه توانمی چگونهکند که می تعیین بودن باز دهندگان،توسعه جامعه و ISV برای. ساخت یکاربر

 نویسیبرنامه طریق از افزارنرم توسعه در را خود گذاریسرمایهتوان می چگونه و ها توسعه دادتوسط ایده خود خالقیت با

 ،همراهتلفن هایدستگاه کنندگانمصرف یا و نهایی کاربران برای. رساند حداکثربه دستگاه سراسر در اجرا درحال باریک

 از شده دانلود کاربردی هایبرنامه مانند ،بیشتری کاربردی هایبرنامه توانمی چگونه این است که معنی به بودن باز

 سراسر در کاربردی هایبرنامه ناسازگاری و یکاربر تجربه از تناقض مورد در حد از بیش نگرانی بدون ها،فروشگاه

 عاملسیستم تکامل و توسعه در شرکت برای مردم شانس است ممکن همچنین بودن باز. استفاده کرد دستگاه

 .افزایش دهد همراهتلفن عاملسیستم زندگی چرخه طول در را خود همراهتلفن

  موبایل عاملسیستم بودن باز تکامل 

 یک عنوانبه صوتی، هایتماس برای تلفناز  افراد بیشتر و ،بودند گوشی همراهتلفن هایدستگاه بیشتر پیش، سال چند

کنند  بازی توانستندمی آنهاکه  کاربردی هایبرنامه کنندگان،مصرف برای. کردنداستفاده می پیام و تلفن، دفترچه



 برای. شدمی خارجکارخانه  از دستگاه که زمانی بود هادستگاه در شده ساخته کاربردی هایبرنامه به محدود

 صاحب با قرارداد بدون منبع کد از سطح هر به دسترسی ثالث، شخص یها ISV یا و افزارنرم دهندگانتوسعه

سازنده  متعلق به معموال و بود بسته کامال سیستم یککه  همراهتلفن عاملسیستم مانند. وجود نداشت عاملسیستم

 را خود خدمات بودند تا عاملسیستم دهندگانتوسعه با نزدیک همکاری مجبور به اپراتورها، بنابراین. بود همراهتلفن

را  کاربردی هایبرنامه توسعه چگونگی دادندمی توسعهرا  همراهتلفن عاملسیستم که کسانی تنها که چرا ،ارائه کنند

 .دانستندمی

 قادر هوشمند هایتلفن داشتند انتظار مردم ،کرد هوشمندتلفن  هایگوشیبه  انتقال به شروع همراهتلفن ،کهاز آنبعد 

 و تماس اطالعات سازیذخیره تماس، برقراری تنها نه وویدئو /موسیقی پخش و وب مرور مانند ،یبیشتر کار انجام به

 مردم به بیشتر کاربردی هایبرنامه یتوسعه منظوربه دهندگانتوسعه بیشتر تشویق برای. باشند متنی هایپیام ارسال

 مانند مرتبط ابزارهای و کاربردی برنامه هایرابط از ایمجموعه سادگیبه همراهتلفن عاملسیستم سازندگان ،نیاز بود

SDK توسعه را همراهتلفن هایدستگاه برای کاربردی هایبرنامه انواع توانندمی مردم کهطوریبه ،کنندرا رائه می ها 

 هایعاملسیستم برایرا  کاربردی هایبرنامه یتوسعه آزادی افزارنرم دهندگانتوسعه ،یبودن باز چنین با. دنده

 هایبرنامه به اینکه جای به کنندگانمصرف برای بیشتر هایبرنامه نصب و خرید آناز  پس ،آوردند دست به همراهتلفن

 باز از کنندگانمصرف و افزارنرم دهندگانتوسعه از آنجا که .باشند ممکن شد محدود شده ساخته پیش از کاربردی

شد.  "باید" یک به تبدیل تقریبا همراهتلفن عاملسیستم اکثر برای  SDK و API از ایمجموعه ارائه ،بردند بهره بودن

iOS در. کندمی ارائه را بودن باز از سطحی چنیناست که  همراهتلفن عاملسیستم بزرگ هاینمونه از یکی اپل 

 عمومی منبع کد با  SDK و کاربردی برنامه هایرابط ارائه بر عالوه همراهتلفن هایعاملسیستم بیشتر اخیر هایسال

 عاملسیستم ،همکاری کند کد با ،داشته باشد منبعکد  همه مشاهده برای فرصتی تواندمی کسی هر شوند.ساخته می

 ،SDK و کاربردی برنامه هایرابط ارائهبا  فقط بودن باز سطح با مقایسه در .کند سفارشی و تکامل را خود همراهتلفن

 ممکنه، همراتلفن دستگاهسازندگان  برای. برخوردار بود بیشتری آزادی از توانمی باز منبع همراهتلفن عاملسیستم در

 سراسر در را خود عاملسیستم روی بر باز متن عاملسیستم اساس بر خود همراهتلفن عاملسیستم ساخت آزادی است



 اجرادرحال هایدستگاه سراسر در را خود خدمات راحتی به توانندمی آنها اپراتورها، برای. داشته باشند اجرا هایدستگاه

 همه باز منبع همراهتلفن عاملسیستم دهندگان،توسعه برای. دهند گسترش و هساختآن  انواع و باز منبع عاملسیستم

 از سطح این از ندنتوامی همراهتلفن دستگاه نهایی کاربران نهایت در. کندمی فراهمها را برنامه راحت ساخت برای چیز

 کاربردی هایبرنامه اجرای برای راها دستگاه و هابرنامه از یبیشتر هایانتخاب گونه کههمان شوند، مندبهره بودن باز

را  باز منبع همراهتلفن  عاملسیستم به دادن شکل و تکامل برای شرکت آزادی هرکسی نهایت، در. کنندمی انتخاب

 وعالی  موفقیت. است باز منبع همراهتلفن عاملسیستم از بزرگ هاینمونه از دیگر یکی آندروید عاملسیستم دارد. 

 بوده موفق چگونه صنعت که دهدمی نشان گذشته سال چند طول در هوشمند هایتلفن بازار در چشمگیر آن رشد

  .در حال رشد است سرعتی چه با رشد حال در باز منبع همراهتلفن عاملسیستم یک نوانعبه و است

 عاملسیستم یبرای ارتباط دوستانه کلیدی عوامل از یکی آینده همراهتلفن هایعاملسیستم بودن باز خالصه،طوربه

 به نیاز عاملسیستم بودن باز. استجذاب  کنندگانمصرف و افزارنرم دهندگانتوسعه برای خصوصبه ،است همراهتلفن

 یکاربر تجربه بااجرا شود  جا همه در و شده ساخته بار یک برای افزارنرم رودمی انتظار که ،ای داردزنجیره محاسبات

 .باشد سازگار نهایی کاربران به

 ابر آمادگی

ها سایت وب عنوانبه ابری هایسرویس از بسیاری و شودمی استفاده همراهتلفن کاربران توسط ایگسترده طوربه ابر

 هایبرنامه طریق از ابر خدمات بیشتر. است دسترسی قابل همراهتلفن در شده ارائه مرورگر توسط شود ومعرفی می

 روی بر بومی کاربردی هایبرنامه مانند و شده نصب افزارنرم فروشگاه یک از که ،شودمی ارائه وبکاربردی 

 . شودمی اجرا همراهتلفن گیرندهسرویس

  HTML5 قابلیت

 ضروری خوب کاربری تجربه یک ارائه برای و ابر خدمات ادغام برای وب کاربردی هایبرنامه برای HTML5 قابلیت

 .است



 همراهتلفن مرورگرهای روی بر را که اسکریپت جاوا موتورهای و وب طرح موتورهای ما: شودمی استفاده وب موتورهای 

 به کامپیوتر از را خود موفقیت وشود  آندروید فرض پیش مرورگر تواندمی * کروم. کنیمذکر می دنشومی استفاده

  .شودمی استفاده اندروید و iOS در WebKit. ببرد همراهتلفن

 

 در توانیممی. کندمی پشتیبانی همراهتلفن هایدستگاه در مختلف مرورگرهای از HTML5[9] آزمایشی سایت وب

بهبود  HTML5 از پشتیبانی برای را خود مرورگر قابلیتفن ویندوز و اندروید ،iOS عاملسیستم که ببینیم 2 جدول

 همراهتلفن هایعاملسیستم مرورگر در را خود طلبیجاه و کندمی کار 4.0 آندروید روی بر کروم گوگل .بخشندمی

 کنفرانس اولین دررا  نمره باالترین همراهتلفن عاملسیستم کمپین در جدید کنندگانشرکت از ،Tizen. دهدنشان می

 را HTML5 برای پشتیبانی از شدید مسابقه توانمی راحتیبهاز آن خود کرد.  Tizen توسعه در توسعه هایدستگاه

 .دید همراهتلفن هایعاملسیستم بین

 همراهتلفن عاملسیستم میزبان داشتن برای استراتژی یک به نیاز و هستند دشوار شرایط در ثالث شخص مرورگرهای

 توسعهدر  کمتر کنترل آنها که است واقعیت این به توجه با .هستند شرایطی چنین در اپرا و فایرفاکس. داند خود

 اندازه به شده ساخته مرورگر که صورتی درشوند  برنده راحتی به بود دننخواه قادر آنها ،دارند همراهتلفن عاملسیستم

 همراهتلفن عاملسیستم یمیزبان برای Boot To Gecko دنبالبه فایرفاکس. نباشد HTML5 پشتیبانیبه  قادر کافی

 دهد.نشان می Asus EeePCعامل اپرا را در سیستم  [10]یوتیوب در ویدئو یک. است خود

 فروشندگان. کنندمعرفی می اصلی مالک و دانندمهم می را HTML5 از پشتیبانی ،همراهتلفن عاملسیستم فروشندگان

 .هستند فرضپیش طوربه همراهتلفن عاملسیستم قرار دادن آن در امکان دنبال به نیز مرورگر



  وب افزارنرم 

 که. کندتعریف می وب هایآوریفن را با گیرندهسرویس سمت های کاربردیبرنامه یتوسعه، وب کاربردیبرنامه

 تواندمی وب یبرنامه. کندارائه می گیرندهسرویس سمت یتوسعه برای کاربردی برنامه هایرابط ارائه با غنی هایویژگی

 افزارنرم یک عنوان به محلی منابع و هادستگاهبه  تواندمی وب برنامه. شود اجرا و نصب ی آفالینهادستگاه در حتی

 حسابصورت صدور و ابر خدمات یارائه از که ،فروخته شود افزارنرم فروشگاه یک در تواندمی و پیدا کند دسترسی بومی

 .سودآورتر است

 تعریف W3C در یکار گروه چند در که مربوط هایقابلیت. است دسترسی قابل مرورگر یک از URL یک از وب برنامه

  [11] .است آثار آن به مربوط مرکزی محل، یک وب کاری گروه کاربردی هایبرنامه. است شده

 شامل که ،دارد وب تحتپلتفرم  یک ارائه به نیاز همراهتلفن عاملسیستم وب، کاربردی هایبرنامه کردن فعال برای

 :است توسعهابزار  و وب، چارچوب وب، اجرا زمان

 بدست  مرورگر از این مورد  .کندمی فراهمرا  وب تحت برنامه یک اجرای برای اصلی هایقابلیت ،وب اجرا زمان

 برای هاAPI وکند می فراهمرا  HTML5 موتور وب اجرا زمان .است یکپارچهاجرا  زمان در عاملسیستم با اما آمده

 شامل که ،را دارد عاملسیستم اجرا زمان با ادغام قابلیت همچنین سرویس این. است محلی هایدستگاه به دسترسی

 سازییکپارچه) عاملسیستم سازییکپارچه ،(اندازیراه و حذف /روزرسانیبه/نصب) افزارنرم عمر چرخه مدیریت

 ( است.OS) خدمات به دسترسی امنیت،سیاست  دسکتاپ،

 نمونه عنوان به .کندمی فراهم وب افزارنرم توسعه برای غنی کتابخانه ،وب چارچوب :jQueryMobile 

 .شده است استفاده اندروید و iOS در گسترده طوربه یچارچوب چنین.  Senchaو

 تنظیمات  توجه با ندتوانمی و هستند متنوع بسیار توسعه ابزارهای .باشند پذیرانعطاف باید توسعه ابزارهای

 Tizen SDK 1.0 مانند متمرکز بسیار SDK مجموعه یک تواندمی توسعه ابزارهای. انتخاب شوند وبافزار نرم توسعه

 و RIB مانند ابزار از ایمجموعه فقط یا و appMobi XDK[13] بر مبتنی مرورگر  [12] شده، منتشر تازگیبهکه 

 .[15[ ]14] باشد وبساز شبیه



 وب غنی چارچوب یک و باالاجرا  زمان عملکردبا  وب یک یارائه به ملزم همراهتلفن عاملسیستم روند، یک عنوانبه 

 .است انعطافقابل یتوسعه ابزار و

 ،همراهتلفن هایعاملسیستم در HTML5 ابر ادغام برای. است ابری محاسبات برای مهم موضوع یکهمیشه  امنیت 

 :باشد داشته وجود باید زیر هایویژگی

 وب اجرا زمان توسط و اجرا شوند جدا هاییندفرآ در باید وب کاربردی هایبرنامه .وب اجرا زمان در پشتیبانی 

 است. شده پشتیبانی همراهتلفن هایعاملسیستم ترینمدرن در وب اجرا زمان یا مرورگر در گودال. دنشو اداره

 بهترین هم هنوز بنابراین است، نویسیاسکریپت زبان یک اسکریپت جاوا  .اسکریپت جاوا کدهای از حفاظت 

 .است سرور سمت در کد اجرای ،کد از محافظت برای راه

 cross-Platform قابلیت

 HTML5 قابلیت برای خوبیبه cross-Platform هایموبایل هایعاملسیستم واقعیت، در اما. است شده شناخته آن 

برای  PhoneGap. دارد ادامه همچنان HTML5 استانداردکنند و می ارائه HTML5 متفاوتی از پشتیبانی مختلف

 اپل، iOS .استشده  داده توسعه دستگاه خود های API ارائه با cross-Platform HTML5 پشتیبانی  به رسیدگی

 . کنندپشتیبانی می PhoneGapهمگی از  فون ویندوز و اندروید

 هایایده همراهتلفن عاملسیستم فروشندگان. نیست آسانداشته باشیم اما  HTML5 استاندارد یک که است این روند

 فعال کنندگانشرکت همه از مایکروسافت گوگل، اپل،. کنندمی سازیپیاده قبل از استانداردها خود مسیر در را خود

 ،تعریف به پیوستن یا و W3C ،همراهتلفن عاملسیستم فروشندگان دیگر برای. هستند W3C  استاندارد تعریف در

 .است همراهتلفن عاملسیستم زنده ماندن روند

 کارآیی

 ساخت به شروعها آن کههنگامیشده است  شکایت همراهتلفن افزارنرم دهندگانتوسعه توسط بسیاری ردامو در کارآیی

 موفقیت انجام برای کار ترینمهم همراهتلفن هایدستگاه برای سازیبهینه. کنندمی HTML5 با کاربردی هایبرنامه



HTML5 هایعاملسیستم برای سازیبهینه کار انجام برای مناطق ترینمهم زیر در ما. است همراهی تلفنحوزه در 

 :دهیمرا شرح می موبایل

 گیرند شتاب افزارسخت توسط باید فیلم و گرافیک .یافزارسخت شتاب .WebGL هایعاملسیستم روی بر 

 .است فعالی بیشتر

 پشتیبانی multithreading.  در اساسی ویژگی یک عنوانبه باید وب کارگران HTML5شوند پشتیبانی. 

 اسکریپت جاوا موتور سازیبهینه. JIT (زمان در تنها )دو هر در SFX و V8 فعال است. 

 دیگری روش موجود بومی هایکتابخانهاز  مجدد استفاده قابلیت  .ترکیبی یا و بومی هایافزارنرم پشتیبانی 

 در ایطورگستردهبه و کندمی فراهم توانمندی چنین یک NDK آندروید. بود خواهد وب کاربردی هایبرنامه برای

 کروم با NaCl. شودنمی استفاده طورگستردهبه وب، هایبرنامه در اما. شودمی استفاده آندروید کاربردی هایبرنامه

 .است آن از حمایت برای ایگزینه

 ابر ادغام

 تنها نه این. است ترمهم مشتری و ابر بین درز بدون ادغام ،HTML5 توسط شده ارائه قدرتمند هایقابلیت بر عالوه 

 :شامل سازییکپارچه برای مهم دالیل. نیز است بومی کاربردی هایبرنامه برای بلکه است، وبکاربردی  هایبرنامه برای

 سازیذخیره در ی آناستفاده عنوانبه فقط ابر سازیذخیره از باید مشتری  .درز بدون ابر یکپارچه سازیذخیره 

 است شده یکپارچه همراهتلفن عاملسیستم طور محکم باکه به ابر سازیذخیره مشتری به نیاز که. استفاده کند بومی

 شده یکپارچه وب گوگل خدمات با درایو گوگل پیوسته است ساخته است. iOS5 به عمیقارا که   iCloud اپل. دارد

 .است

 به قادر باید همراهتلفن عاملسیستم ابر، گیرندهسرویس سمت در  .ابر کاربردی برنامه هایرابط دسترسی 

 طوربه که ابر، مشتری بومی های API به دسترسی برای و وب کاربردی هایبرنامه برای آسان هایکتابخانهی ارائه

 .هستند باشد وجوپرس یا و آرام، های SOAP، API معمول



 بین  سازیهماهنگ و گذارندمی اشتراک بهرا  ابر ،حساب یک با متعدد مشتریان ابر، ادغام با  .حساب مدیریت

 حساب و ادغام شده باشد عاملسیستم کاربردی برنامه هایرابط در شدیدا باید حساب .شود مدیریت بایدها آن

. کندرا فراهم  محلی منابع و ابری شده ارائه خدمات به امن دسترسی ،کاربردی هایبرنامه برای باید همراهتلفن

 سازییکپارچه قابلیت از استفاده برای موبایل هایعاملسیستم در کلیدی هایویژگی از رسانی اطالع و سازیهماهنگ

 .است بزرگ سایز در ابر

 خالصه و بحث

 آن از پس و پردازیمموجود است می بازار در امروز که ای عمده موبایل هایعاملسیستم درباره ابتدا ما بخش، این در

 .کنیمبیان می خالصه طوربهرا  مقاله

 iOS اپل  

 دوی هر. بود حاکم جهان سراسر در پدآی و آیفون سال چند تنها. را دارد همراهتلفن عاملسیستم طراحیی رهبر اپل

 .برخوردار بودiOS اپل هایویژگی از محصوالت این

 فراهم همراهتلفن هایعاملسیستم دیگر برای هامعیار از ایمجموعه معمول طوربه و خوب عملکرد iOS :کاربر یتجربه 

 قبلی هاینسل نسبت به بهتری بسیار عملکرد 4S آیفوندهد. می  افزایشرا  UXعملکرد  مداوم طوربه اپل. کندمی

کارآیی بیشتری افزوده  نیازمندی شده، اضافه جدید هایویژگی با [1] .داشت مرورگر و اینترنت خصوصبه خود،

افزایش  GS3در .X.5فون  آی به iOS 4.x از ارتقا از بعد UX عملکرد که دهدمی نشان  [1]رسمی غیر مطالعه .شودمی

 یافته است.

 هایویژگی برای انرژی برای تقاضا افزایش با سازگاری به قادر iOS در انرژی سازیبهینه رسدمی نظربه :انرژِی مدیریت 

ی داده مصرف 4S آیفون کاربران که زندمی تخمین ، همراتلفن شبکهمدیریت  شرکت یک ،Arieso. نیست جدید

 که مجازی، شخصی دستیار مانند آنالین خدمات از استفاده افزایش دلیلبه آیفون قبلی هایمدل بیشتری را نسبت به

 .[3]دهندهدر می ی داردبیشترانرزی  مصرف قطعا



 پلتفرم بودن باز مفهوم [6]تحقیقاتی کار. است شدهشناخته  همراهتلفن عاملسیستم یک عنوانبه iOS در :بودن باز

(PPOرا تعریف می )ه گرفت تصمیم آن دهندگانتوسعه ادراکتوسط  پلتفرم یکی باز بودن درجه آن در که ،کند

 .شودمی

 عنوانبه فرضپیش طوربه iCloud از و است ابر خوب مشتری یک HTML5 از پشتیبانی با iOS 5.0 :ابرآمادگی  

  .است شدهاستفاده  یکپارچه سازیذخیره

 آندروید گوگل

 باز منبع آندروید یپروژه از هدفاست.  همراهتلفن هایدستگاه برای محبوب عاملسیستم یک آندروید حاضر درحال 

 [16] .بخشدمی بهبودرا  نهایی کاربران برای همراهتلفن هایتجربه کهاست  واقعی دنیای در موفق محصول یک ایجاد

: کندرا تعریف می هدف سه با  [17] طراحیاصول  از ایمجموعه آندروید کاربری یتجربه تیم :کاربر یتجربه 

"Enchant me" "Simplify my Life" و "Make me amazing" [18] .و آندروید هایدستگاه iOS نتایج 

 :دست آوردبه باتری عمر تست هایآزمون از ایمجموعه در را مشابهی

 بلوک که زمان هرآورد در می تعلیقانرژی به حالت  در جوییصرفهبرای   را دستگاه شدتبه آندرویدمدیریت انرژی: 

 شخص هایبرنامه تا دهدمی اجازه آندروید حال،بااین  .[20] آوردتعلیق درمی به wakelockنگه داشتن  با را چیزی

 .نگه دارد یخوب دلیل هیچ بدونرا   wakelockاست ممکن که ،اجرا شوند زمینه پس در ثالث

 ID یک اختصاص باعمل  این واست  آندروید در امنیت اجرای برای محیط یک در اجرا قابل افزارنرم هر :منیتا

 [21] .شودمی انجامجداگانه  فرایند یک در کاربر عنوانبه افزارنرم یاجرا و افزاربه هرکاربر نرم فرد منحصربه

جایی است  آندروید باز منبع پروژه ودهد تشخیص می آپاچی تحت باز منبع عنوانبه را آندروید کد ،گوگل :بودن باز 

 شرکای انتخاب با معمول طوربه گوگل حال،بااین. افتددر آن اتفاق می نگهداری و تعمیر و ی اندرویدتوسعه که

 شود می باعث تنها وکند همکاری می آندروید از جدید ینسخه هر برای شاخص دستگاه یک برای تولید تولیدکننده

اکوسیستم  در بزرگ نگرانی یک به تبدیل شدن تکه تکه .باشد عموم دسترس در جدید کد دستگاهانتشار  از پسکه 



 ایهبرنامه توسعه تضمین برای سازگاری تست پیشنهادات و آندروید سازگاری برنامه ،آندروید. شده است آندروید

 .کندمی حفظرا  آندروید دستگاه هر روی بر آندروید یاجرا برای کاربردی

 فون ویندوز مایکروسافت

 بین خود طراحی تغییر اساس بر .است کرده منتشررا  فون ویندوز نام به شدن همراهتلفن عاملسیستم مایکروسافت 

 .دید است معرض در جدیدتر عاملسیستم این هایویژگی از برخی ،7 فنویندوز و 6.5 موبایل ویندوز

 تصمیم مایکروسافت قلم، ورودی قبلی کاربران با لمسی نمایش صفحه بر مبتنی تعامل جایگزین با :یکاربر یتجربه 

 ، آندروید AppWidgetطراحی  مشابه  [23] .گرفت موبایل ویندوز و فون ویندوز بین برنامه سازگاری شکستن به

 [28] .کرد اختراع را نمایش صفحه اصلی صفحه برای  زند هایکاشی مفهوم تلفن ویندوز

 ویندوزتجربه  از تواندمی زیادی حد تا باتری عمر برای فون ویندوز طراحی آن، امنیت طراحی مشابه :انرژی مدیریت 

CE به را سفید و سیاه فون ویندوز که است این خاص توجه ردامو از یکی. گردد مندبهره خود همراهتلفن ویندوز و 

 رو این از ،کندمین منتشر ینور هیچ سفید و سیاه پیکسل چون ،کندمی انتخاب فرض پیش اصلی رنگ موضوع عنوان

 [32] .کندجویی میصرفه OLED نمایشصفحه برای

. شده است منتقل گرا نهایی کاربر یک به همراهتلفن گرا-شرکت طراحی اصلی ویندوز از تلفن ویندوز طراحی :امنیت 

 [31] .باشد مفید هم هنوز باید شرکت محصولاین  برایشده  انباشته امنیت یتجربه

 قادر که کرد منتشررا  SDK و بود دسترس در مایکروسافت ،موجود باشد بازار در تلفن ویندوزکه این از قبل :بودن باز 

 مناطق/کشور 35 به تلفن ویندوز خدمات [24] .دکنن ریزیبرنامه جدید عاملسیستم برای دهندگانتوسعه سازدمی

 برای شگفتی یک این. هستند اساسی ویژوال و  # C حاضرحالدر نویسیبرنامه هایزبان  [25] .است شده ارائه مختلف

 .ساده باشد رودمی انتظار یادگیری منحنی زبان بنابراین نیست، ویندوز دهندگانتوسعه

 را 10 اکسپلورر اینترنت 8 فون ویندوز .باشدمی ابر آمادگیبه  سریع شدن نزدیک درحال فون ویندوز :ابرآمادگی  

 [29] .کندمی پشتیبانی زبانه چند در صفحه موازی بارگذاری از و HTML5 از طور کاملبه کردمی ادعا که کرد ادغام

 هاهاب فون ویندوز در جدید مفهوم یک  [26] .است شدهتبدیل  یکپارچه عاملسیستم به عمیقا اسکایپ این، بر عالوه



 یکاربر جربهت زیادی حد تا که است این. کنندرا جمع می مرکز یک به مشابه خدمات مختلف هایویژگی که ،هستند

: است بخش دو شاملویندوزفن  افزارنرم چارچوب طراحی براین،عالوه .[27]یافته است بهبود ابر خدمات با گوشی

  شده است. طراحی "ابرخدمات " و "خدمات پورتال یدهندهتوسعه" برای خصوصبه ابر بخش. ابر و نمایش صفحه

 جمله از ،پیشنهادی ما تحلیل و تجزیه مدل اساس بر همراهتلفن عاملسیستم طراحی مهم هایجنبه ما مقاله، این در

 نسل تمرکز برای ایزمینه باید این. مورد بررسی قرار دادیم بودن باز و امنیت، ابر، آمادگی باتری، عمر کاربر، تجربه

 .باشد همراهتلفن عاملسیستم طراحی بعدی

 سیستم یک داریم که باور ما. دارد بستگی دسترس در یافزارسخت طراحی به نیز آینده همراهتلفن عاملسیستم 

 .باشدمی اینترنت پیشرفت با همراه ،افزارسخت و افزارنرم طراحیدر  شرکت نتیجه در موفق همراهتلفن

 

 



 

 

 

 


