تلفه ًَضمىذ
تلفه ًَضمىذ ث ٝاٍّ٘یؼی ): (Smartphoneث ٝسّفٗ ٕٞشاٞی ٌفشٔ ٝیؿٛد و ٝسٛا٘بییٞبی دیـشفش ٝسش  ٚلذسر
ٔطبػجبر ثیـشش اص« سّفٗ ٔشوت )» (feature phoneاسائٔ ٝیدٞذ.
ٌٛؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ یب ٌٛ Smartphoneؿیٞبی ٔٛثبیُ دیـشفش ٝثب لبثّیزٞبی خبف  ٚوبسثشدٞبیی ٘ظیش وبٔذیٛسشٞبی
ؿخلی )ٞ (PCؼشٙذ .ثیـشش ٌٛؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ داسای دٚسثیٗ ٞؼشٙذ
لبثّیزٞبیی ٔثُ اسلبَ ث ٝایٙشش٘ز  ٚایٕیُ  ٚسٙظیٕبر ٔـخق سا ٘یض داس٘ذ.
یىی اص خلٛكیبر ٔ ٟٓایٗ ٌٛؿیٞب أىبٖ ٘لت ثش٘بٔٞٝبی دیـشفش ٝدشداصؿی  ٚاسلبَ سٚی آٟ٘بػزِٚ ،ی دس ٌٛؿیٞبی
ٔؼِٕٛی ٘شْافضاسٞب  ٚثش٘بٔٞ ٝبی خبكی سٛػط ػبص٘ذٌبٖ اص لجُ لشاس داسد  ٚفمط اص طشیك ػبص٘ذ ٜیب ادشاسٛسٞب لبثّیز اسسمب
داس٘ذ.
ایٗ ٌٛؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ داسای ثشخی ایٙششفیغٞبی اهبفٔ ٝثُ ، QWERTYكفطٕ٘ ٝبیؾ ِٕؼی  ٚیب ضشی دػششػی
ٔطٕئٗ ث ٝایٕیُ (ٕٞبٖ طٛس و ٝدس ٚ ٓٞ Black Berryخٛد داسد) ٞؼشٙذ.
ثٙبثشایٗ سفبٚرٞبی ٌٔٛ ٟٓؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ ٌٛ ٚؿیٞبی ٔؼِٕٛی ٔیسٛا٘ذ دس صٔی ٝٙلیٕز  ٚلبثّیزٞبی ػطص ثبالی ایٗ
ٌٛؿیٞب ثبؿذٔ .ثالً ٌٛؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ ٍٕٞ ۲۰۰۷ی داسای دـشیجب٘ی وبُٔ  ٚدیـشفش ٝایٕیُ ٞؼشٙذ.
أشٚص ٜثیـشش ٔٛثبیُٞب ثشخی اص ثش٘بٔٞٝبی ػبدٔ PDA ٜثُ دفششز ٝسّفٗ ،سمٛیٓ ِ ٚیؼز ٚظبیف سا داسا ٞؼشٙذ ،اِجشٝ
ٌٛؿیٞبیی و ٝداسای دالر فشْٞبی BREWیب  Java MEاخبص٘ ٜلت وشدٖ ثشخی ثش٘بٔٞٝبی خب٘جی سا ٔیدٙٞذ ،أب
ایٗ ٌٛؿیٞب دس صٔشٌٛ ٜؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ لشاس ٕ٘یٌیشد.
دس ضبَ ضبهش ٌٛؿیٞبی صیبدی اص ٘ٛع ٞ BREWؼشٙذ و ٝلبثّیز  ٚوبساییٞ PDAب سا داس٘ذٕٞ ،سٙیٗ سٛا٘بیی اخشای
ثش٘بٔٞٝبیی و ٝسٛػط ؿشوزٞبی ٘شْافضاسی دیٍش سِٛیذ ؿذٜا٘ذ یب اكطالضبً ثش٘بٔٞٝبی  third - partyداؿش ٚ ٝداسای
كفطٕ٘ ٝبیؾٞبی ثضسي  ۲۴۰*۳۲۰دیىؼُ ٞؼشٙذ ،أب ٕ٘یسٛاٖ آٟ٘ب سا ٘ smart phoneبٔیذ.
تاریخچٍ
ایذ ٚ ٜػیٓٞبیی و ٝسّفٗ ٔ ٚطبػجٞٝب سا یىذیٍش سّفیك ٔیوٙٙذ ٘خؼشیٗ ثبس دس ػبَ  ۱۹۷۱ث ٝر ٗٞسئٛدٚس خی
دشاػىٛان سػیذ ٚ ٜدس ػبَ  ۱۹۷۳ث ٝثجز سػیذ  ٚدس آغبص  ۱۹۹۳ث ٝثبصاس فشٚؽ ػشه ٝؿذ .ا٘ ٚخؼشیٗ وؼی ثٛد وٝ
ٔفٛٞ ْٟٛؽ ،دشداصؽ داد ٚ ٜكفطٞٝبی ٕ٘بیـی دیٛاسی سا دس سّفٗٞبی ٕٞشأ ٜؼشفی وشد و ٝػشا٘دبْ ث ٝسّفٗٞبی
ٛٞؿٕٙذ ا٘دبٔیذ .دس ػبَ  ،۱۹۷۱دشاػىٛان و ٝدس ؿشوز ثٛی ًٙدس ٞب٘شؼٛیُ دس ایبِز آالثبٔب وبس ٔیوشد یه فشػشٙذٜ
ٌ ٚیش٘ذ ٜٔداسای ساٜٞبی اهبفی اسسجبطی ثب ٚػبیّی و ٝدس دٚسدػز ٞؼشٙذ ٔؼشفی وشد أب ایٗ ٚػیّ ٝادّیىیـٗٞبی

ٞذف وّی دی دی آ ٔٛخٛد دس یه ٚػیّ ٔٝثش ٖٚػیٓ ٕ٘ ٝ٘ٛسّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ سا داسا ٘جٛد .ایٗ ٚػبیُ دس ؿشوز سّفٗ
دس ِیؼجٛسي دس ایبِز آالثبٔب ٘لت ؿذ ٚ ٜثٚ ٝػیّ ٔٝدیٍش اص ؿشوزٞبی سّفٗ ٔؼشفی ؿ٘ٛذ ٔ.ذَٞبی اِٚی ٚ ٝسبسیخی ٓٞ
زٙبٖ دس سلشف دشاػىٛان ٔیثبؿٙذ.
پیطگامان
٘خؼشیٗ سّفٗ ٕٞشا ٜثشای سّفیك ثب ٚیظٌیٞبی دی دی آ ،یه ٕ٘ ٝ٘ٛاِٚی ٝآی ثی اْ ثٛد و ٝدس ػبَ  ۱۹۹۲ػبخش ٝؿذ ٚ
ٕٞبٖ ػبَ دس ٕ٘بیؾ سطبسی كٙؼز وبٔذیٛسش ا ٚاْ دی ای ایىغ ٔؼشفی ؿذ .یه ٔذَ ثٟجٛد یبفش ٝاص آٖ ٔطل َٛدس
ػبَ  ۱۹۹۴سٛػط ثُ ػبِز سطز ػٛٙاٖ ػیٕ ٖٛدشػٙبَ وبٔیٙیىشٛس ثٔ ٝلشف وٙٙذٌبٖ ػشه ٝؿذ .ػیٕ ٖٛاِٚیٗ سّفٗ
ٕٞشا ٜثٛد ؤ ٝیسٛاٖ اص آٖ ث ٝػٛٙاٖ یه سّفٗ ٛٞؿٕٙذ یبد وشد .اِجش ٝایٗ ٚػیّ ٝدس ػبَ  ۱۹۹۴یه سّفٗ ٛٞؿٕٙذ
خٛا٘ذٕ٘ ٜیؿذ .ػال ٜٚثش سٛا٘بیی آٖ دس ایدبد  ٚدسیبفز سٕبعٞبی سّفٗٞبی ٕٞشا ٜػیٕ ٖٛلبدس ث ٝاسػبَ  ٚدسیبفز
فىغٞب  ٚایٕیُٞب ثٛد ٚ ٜؿبُٔ ادّیىیـٗٞبی دیٍشی ٔب٘ٙذ دفششز ٝآدسع ،سمٛیٓ ،صٔب٘جٙذی ٔاللبرٞبٔ ،بؿیٗ ضؼبة،
ػبػز خٟب٘ی  ٚیه ٘ٛر دذ دس كفطٕ٘ ٝبیؾ ِٕؼی خٛد ثٛد.
ػیٕ ٖٛاِٚیٗ سّفٗ ٛٞؿٕٙذی ثٛد و ٝثب ٚیظٌیٞبی یه دی دی آ سشویت ؿذ .ػجبسر «اػٕبسر ف »ٖٛدس ػبَ ۱۹۹۵
ثشای سٛكیف یه ف ٖٛسایز وبٔیٙیىشٛس ث ٝػٛٙاٖ یه سّفٗ ٛٞؿٕٙذ دس ٔدّٞٝب دیذ ٜؿذ.
دس اٚاخش ػبَ  ،۱۹۹۰ثؼیبسی اص داس٘ذٌبٖ سّفٗٞبی ٕٞشا ٜیه ٚػیّ ٝخذاٌب٘ ٔٝدی دی آ سا ثب خٛد ضُٕ ٔیوشد٘ذ وٝ
٘ؼخٞٝبی اِٚی ٔٝػیؼشٓ ػبُٔ ٞبیی ؿبُٔ دبِٓ ا ٚاع ،ثّه ثشی ا ٚاع یب ٚیٙذٚص ػی ای آی دی ػی دس آٟ٘ب اخشا
ٔیؿذ .ایٗ ػیؼشٓ ػبُٔٞب ػذغ ث ٝػیؼشٓ ػبُٔٞبی ٕٞشا ٜسجذیُ ؿذ٘ذ .دس ػبَ  ،۱۹۹۶ؿشوز ٘ٛویبٛ٘ ،ویب  ۴۰۰۰سا
ػشه ٝوشد و ٝیه دی دی آ ثش ٔجٙبی ػیؼشٓ ػبُٔ خیٚ ٛسطٖ  ۳٫۰اص خئٚٚ ٛسوغ سا ثب یه سّفٗ ٕٞشا ٜدیدیشبَ ثش
دبیٛ٘ ٔٝویب  ۲۱۱۰سّفیك ٔی وشدٞ .ش دٚ ٚػیّ ٝسٛػط یه ِٛال ث ٝیىذیٍش ٔشلُ ؿذ ٜثٛد٘ذ و ٝسطز ػٛٙاٖ والٔـیُ
دیضایٗ ؿٙبخشٔ ٝیؿذ .ثٍٙٞ ٝبْ ثبص وشدٖ ٚػیّ ،ٝكفطٕ٘ ٝبیؾ دس ثبالی ػطص دس٘ٚی  ٚیه كفط ٝوّیذ فیضیىی
ویٚٛسسی دس دبییٗ ٚخٛد داؿز.
ثش٘بٔ ٝسیض ،ؿخلی دؼز اِىشش٘ٚیىی ،سمٛیٓ ،دفششز ٝآدسعٔ ،بؿیٗ ضؼبة ،دفششز ٝیبدداؿز  ٚخؼشدٌٛش ٚة ٔشٙی ٚ
٘یض سٛا٘بیی اسػبَ  ٚدسیبفز فىغٞب سا اسائ ٝداد .صٔب٘ی و ٝثش٘بٔ ٝسیض ؿخلی ثؼشٔ ٝیؿذ .ایٗ ٚػیّ ٝث ٝػٛٙاٖ یه سّفٗ
ٕٞشا ٜدیدیشبَ لبثُ اػشفبد ٜثٛد.
دس طٚئٗ  ،۱۹۹۹وٛاِىبْ یه سّفٗ ٛٞؿٕٙذ «ػی دی اْ آ دیدیشبَ دی ػی اع »داسای دی دی اف یىذبسز ٚ ٝلبثّیز
اسلبَ ث ٝایٙشش٘ز اسائ ٝوشد و ٝسطز ػٛٙاٖ سّفٗ ٛٞؿٕٙذ دی دی وی ٛؿٙبخشٔ ٝیؿذ.
دس اٚایُ ػبَ  ،۲۰۰۰اسیىؼ ٖٛآس  ۳۸۰سٛػط اسسجبطبر ػیبس اسیىؼ ٖٛػشه ٝؿذ  ٚاِٚیٗ دػشٍبٞی ثٛد و ٝث ٝػٛٙاٖ
سّفٗ ٛٞؿٕٙذ دس ٔؼشم فشٚؽ ٌزاؿش ٝؿذ .ایٗ ٚػیّٚ ٝیظٌی ٞبی یه سّفٗ ٕٞشا ٚ ٜیه دػشیبس دیدیشبَ ؿخلی (دی
دی آ) سا سّفیك وشد  ٚسؼذاد ٔطذٚدی خؼشدٛی ایٙشش٘شی سا دـشیجب٘ی ٔیوشد ٘ ٚیض داسای یه كفطٕ٘ ٝبیؾ ِٕؼی غیش

ٞبدی  ٚثب ثٟشٌٜیشی اص یه لّٓ ثٛد دس اٚایُ ػبَ  ۲۰۰۱دبِٓ اَ اٖ ػی ،ویٛوشا  ۶۰۳۵سا ٔؼشفی وشد و ٝیه دی دی آ
ثب یه سّفٗ ٕٞشا ٜسشویت وشد ٚ ٜثش ٔجٙبی ٚسطٖ وبس ٔیوشد .ایٗ ٚػیّٕٞ ٝسٙیٗ سؼذاد ٔطذٚد خؼشدٛی ایٙشش٘شی سا
دـشیجب٘ی ٔیوشد.
سّفٗ ٞبی ٛٞؿٕٙذ لجُ اص ا٘ذسٚیذ ،آی ا ٚاع  ٚثّه ثشی ٔؼٕٛال داسای ػیؼشٓ ػبُٔ ػیٕجیٗ ثٛد٘ذ و٘ ٝخؼشیٗ ثبس
سٛػط دیؼی ٖٛسٛػؼ ٝداد ٜؿذ .ػیٕجیٗ سب وی ٛزٟبس  ۲۰۱۰سایح سشیٗ ػیؼشٓ ػبُٔ ثشای سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ٔطؼٛة
ٔیؿذ (ٔبع آددـٗ) ثٔ ٝمجِٛیز ػٕٔٛی دس  ۱۹۹۹ؿشوز طادٙی اٖ اٖ سی دٚو٘ ٛٔٛخؼشیٗ سّفٗٞبی ٕٞشا ٜسا ثٝ
ٔٙظٛس دػشیبثی ٔ ٚمجِٛیز ػٕٔٛی دس یه وـٛس ػشه ٝوشد .ایٗ سّفٗٞب ثش ٔجٙبی ػیؼشٓ ػبُٔ آی ٔذ وبس ٔیوشد٘ذ وٝ
ػشػز ا٘شمبَ داد ٜسا سب  ۹٫۶ویّ ٛثیز ثش ثب٘ی ٝافضایؾ ٔیداد .ثش خالف ٘ؼُٞبی آیٙذ ٜػشٚیغٞبی ثذ ٖٚػیٓ آی ٔذ ثٝ
اٖ اٖ سی دٚو ٛٔٛاص یه ػی اذ سی اْ اَ اػشفبدٔ ٜیوشد و ٝثشخی اص خٙجٞٝبی اذ سی اْ اَ لجّی سا ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ
ػشػز دادٔ ،ٜطذٚد ٔیوشد .لبثّیزٞبی ٔطذٚد ،كفطٕ٘ ٝبیؾٞبی وٛزه  ٚدٟٙبی ثب٘ذ ٔطذٚد ث ٝسّفٗٞب اخبصٔ ٜیداد
سب اص ػشػزٞبی دبییٗسش  ٚدس دػششع داد ٜاػشفبد ٜوٙٙذ.
دیـشفز آی ٔذ ث ٝاٖ اٖ سی دٛٔٚو ٛوٕه وشد سب سؼذاد ٔـششوبٖ سا سب دبیبٖ ػبَ  ۲۰۰۱ثٔ ۴۰ ٝیّی٘ ٖٛفش افضایؾ دٞذ.
ایٗ ؿشوز ث ٝػٛٙاٖ اِٚیٗ ثبصاس ػشٔبی ٝدس طادٗ  ٚدٔٚیٗ دس خٟبٖ سسج ٝثٙذی ؿذ .ایٗ لذسر دس ٔٛاخ ٝثب دیـشفز ٚSG
سّفٗٞبی خذیذ ثب ؿجىٞٝبی دیـشفز ثذ ٖٚػیٓ س ٚث ٝافٌ َٛزاؿز.
خبسج اص طادٗ ،سّفٗ ٞبی ٛٞؿٕٙذ  ٓٞزٙبٖ ،وٕیبة ثٛد٘ذ .ثب ایٗ ٚخٛد دس اٚاػط ٚ ،۲۰۰۰ػیّٞٝبیی ثش ٔجٙبی ٚیٙذٚص
ٔٛثبیُ ٔبیىشٚػبفز ؿشٚع ث ٝخّت سٛخ ٝثیٗ وبسثشاٖ وؼت  ٚوبس دس آٔشیىب وشد٘ذ.
ػذغ ثّه ثشی ثٔ ٝمجِٛیز ػٕٔٛی دس آٔشیىب دػز یبفز  ٚدس ػبَ  ۲۰۰۶وبسثشاٖ آٔشیىبیی ػٛٙاٖ «وشن ثشی» سا ثٝ
ػّز ٔبٞیز اػشیبد آٚس ایٗ ٚػیّ ٝث ٝآٖ ٘ؼجز داد٘ذ .ایٗ ؿشوز دس اثشذا خی اع اْ ثّه ثشی  ٚ ۶۲۱۰ثّه ثشی ۶۲۲۰
 ٚثّٓ ثشی  ۶۲۳۰سا دس ػبَ  ۲۰۰۳ػشه ٝوشد.
ػیٕجیٗ دس اٚاػط سب اٚاخش  ۲۰۰۰سایح سشیٗ ػیؼشٓ ػبُٔ سّفٗٞبی ٕٞشا ٜدس اسٚدب ثٛد .دس اثشذا دػشٍبٟٞبی ػیٕجیٗ ثٝ
٘ٛویب ٔـبث ٝثب ٚیٙذٚص ٔٛثبیُٞب  ٚثّه ثشی ثش وؼت  ٚوبس سٕشوض داؿز .اص ػبَ  ۲۰۰۶ث ٝثؼذ ٘ٛویب ث ٝسِٛیذ ٌٛؿیٞبی
ٛٞؿٕٙذ ٔشٕشوض ثش ػشٌشٔی دشداخز و ٝثب اٖ ػشیغ ثٔ ٝطجٛثیز سػیذ .دس آػیب ،ث ٝاػشثٙب طادٗ ،س٘ٚذ ٔـبث ٝثب اسٚدب
ثٛد.
دس ػبَ  ۲۰۰۷ؿشوز ادُ  ٚآیف ٖٛسا ٔؼشفی وشد و ٝاص ٘خؼشیٗ سّفٗٞبی ٕٞشاٞی ثٛد و ٝاص یه ساثط ِٕؼی زٙذٌب٘ٝ
اػشفبدٔ ٜیوشد .ث ٝػّز اػشفبد ٜاص یه كفطِٕ ٝؼی ثضسي ثب ٚسٚدی ٔؼشمیٓ اٍ٘ـز ث ٝػٛٙاٖ اثضاس اكّی سؼبُٔ ث ٝخبی
لّٓ ،كفط ٝوّیذ  ٚیب كفط ٝوّیذ سایح سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ دس آٖ صٔبٖ ،لبثُ سٛخ ٝثٛد  ٚدس ػبَ  ۲۰۰۸اِٚیٗ سّفٗ ٕٞشاٜ
ثب ػیؼشٓ ػبُٔ ا٘ذسٚیذ سطز ػٛٙاٖ اذ سی ػی دسیٓ (و ٝث ٝػٛٙاٖ سی ٔٛثبیُ خی ٚاٖ ٘یض ؿٙبخشٔ ٝیؿذ) ػشه ٝؿذ.

ا٘ذسٚیذ یه دّز فشْ ٔٙجغ ثبص ٔیثبؿذ و ٝسٛػط ا٘ذی ساثیٗ دبیٌٝزاسی ؿذ ٚ ٜثٚ ٝػیّ ٌٌُٛ ٝدـشیجب٘ی ؿذٞ .شزٙذ
ٔمجِٛیز ا٘ذسٚیذ دس اثشذا س٘ٚذ آٞؼشٝای داؿز أب دس ػبَ ٔ ۲۰۱۰مجِٛیز ػٕٔٛی ٌؼششدٜای سا ث ٝخٛد اخشلبف داد ٚ
اوٞ ٖٛٙشد ٚایٗ دّز فشْٞب ٔٙدش ث ٝػمٛط وٕذب٘یٞبی دیـشٔ ٚجشىی ؿذ٘ذ .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٔبیىشٚػبفز ؿشٚع ثٝ
اػشفبد ٜاص یه ػیؼشٓ ػبُٔ خذیذ دس لبِت ٚیٙذٚص ف ٖٛوشد و ٝاو ٖٛٙػٔٛیٗ ػیؼشٓ ػبُٔ ٔطشش ٔیثبؿذٛ٘ .ویب
ػیٕجیٗ سا سٞب وشد  ٚثٙٔ ٝظٛس اػشفبد ٜاص ٚیٙذٚص ف ٖٛثش سٚی ٌٛؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ خٛد ثب ٔبیىشٚػبفز ٕٞشا ٜؿذ.
از سال ۳۱۰۲









دس ػبَ  ۲۰۱۳ؿشوز فبیش ف ٖٛاِٚیٗ سّفٗ ٛٞؿٕٙذ «اخاللی-اخشٕبػی» خٛد سا دس فؼشیٛاَ طشاضی ِٙذٖ ثٝ
ٔٙظٛس سفغ ٍ٘شا٘یٞبی ٔشسجط ثب ٔٙبثغ ٔٛسد اػشفبد ٜدس ػبخز ساٜا٘ذاصی وشد.
دس اٚاخش  ۲۰۱۳وی ٛاع آِفب سِٛیذ یه سّفٗ ٛٞؿٕٙذ ثش ٔجٙبی أٙیز سٔضٍ٘بسی  ٚضفبظز ٛٞیز سا آغبص وشد.
دس دػبٔجش  ۲۰۱۳سىِٛٛٙطی اِٚیٗ ا ٚاَ ای دیٞبی سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ثب فشٚؽ ٔذَٞبی ػبٔؼٌ ً٘ٛبِىؼی
س٘ٚذ  ٚاَ خی خی اف ِیىغ ث ٝثبصاس ٔؼشفی ؿذ .أؼبَ ٌٛؿیٞبی ػبٔؼ ً٘ٛثب ا٘طٙبی ثیـشش دس كفطٝ
ٕ٘بیؾ ٔٛسد ا٘شظبس ٞؼشٙذ.
ٌٛؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ ا ٚاَ ای دی سبؿ ٛث ٝػٕز ٞضی ٝٙثبالی ػبخز ثشای  ۱۰ػبَ آیٙذ ٜدیؾ ثیٙی ٔیؿ٘ٛذ.
دس سِٛیذ ایٗ كفطٕ٘ ٝبیؾٞب ٘شظ ؿىؼز ث٘ ٝؼجز ثبالیی ٚخٛد داسد زشا و ٝوٛزىششیٗ رسٌ ٜشد  ٚغجبس لبدس
ث ٝسخشیت كفطٕ٘ ٝبیؾ دس ضیٗ سِٛیذ اػز .سِٛیذ یه ثبسشی و ٝلبثُ سب ؿذٖ ثبؿذ ٘یض یه ٔب٘غ دیٍش اػز.
یه الی ٝؿفبف ٘ ٚبصن اص ؿیـ ٝوشیؼشبَ ٔیسٛا٘ذ ث ٝكفطٕ٘ ٝبیؾٞبی وٛزه ٔب٘ٙذ ػبػزٞب  ٚسّفٗٞبی
ٛٞؿٕٙذ افضٚد ٜؿٛد و ٝاٟ٘ب سا لبدس ث ٝاػشفبد ٜاص ا٘شطی خٛسؿیذی وٙذ ثذیٗ سشسیت سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ
ٔیسٛا٘ٙذ  ٪۱۵رخیش ٜثبسشی سا دس ط َٛسٚص افضایؾ دٙٞذ .اِٚیٗ سّفٗ ٛٞؿٕٙذ ثب ایشفبد ٜاص ایٗ سىِٛٛٙطی دس
ٔ ۲۰۱۵ؼشفی خٛاٞذ ؿذ .ایٗ كفطٕ٘ ٝبیؾ ٕٞسٙیٗ دس دسیبفز ػیٍٙبَٞبی اَ آی-اف آی  ٚدٚسثیٗ
سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ٔیسٛا٘ذ ٔفیذ ٚالغ ؿٛدٞ .شی ٝٙزٙیٗ كفطٕ٘ ٝبیؾٞبیی ضذٚد  ۲سب  ۳دالس ثشای ٞش سّفٗ
ٛٞؿٕٙذ اػز و ٝاص ثؼیبسی اص سىِٛٛٙطیٞبی خذیذ اسصاٖ سش ٔیثبؿذ.

سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ دس آیٙذ ٜاضشٕبال داسای ثبسشیٞبی ٔٛػ ْٛث ٝػٛٙاٖ ٔٙجغ سٛاٖ ا٘طلبسی ٘خٛاٞذ ثٛد .دس ػٛم ایٗ
أىبٖ ٚخٛد داسد و ٝآٟ٘ب ا٘شطی سا اص سادی ،ٛسّٛیضی ٚ ٖٛیب ػیٍٙبَ ٚای فبی یب ػیٍٙبَٞبی سّفٗ ٕٞشا ٜدسیبفز وٙٙذ.


دس اٚایُ  ،۲۰۱۴سّفٗ ٞبی ٛٞؿٕٙذ ؿشٚع ث ٝاػشفبد ٜاص وٛآد اذ دی *1440(2k) ۲۵۶۰دس كفطٕ٘ ٝبیؾٞبی
 ۵٫۵ایٙسی سب ضذ  ۵۳۴دی دی دس دػشٍبٟٞبیی ٔب٘ٙذ اَ خی سشی خی و ٝیه دیـشفز ؿبخق ث٘ ٝؼجز
ٕ٘بیؾ ؿجىٔ ٝؼشمیٓ ادُ ٔیثبؿذ ،وشد٘ذ وٛ

اد اذ دی دس سّٛیضیٖٞٛبی دیـشفشٔ ٚ ٝب٘یشٛسٞبی وبٔذیٛسشاػشفبدٔ ٜیؿٛد .أب ثب  ۱۱۰دی دی یب وٕشش ثشسٚی كفطٝ
ٕ٘بیؾٞبی ثضسٌشش.







اص ػبَ  ،۲۰۱۳لبثّیز هذ آة  ٚهذ ٌشد  ٚغجبس ثٛدٖ ث ٝخشیبٖ سِٛیذ ٌٛؿیٞبی سّفٗ ٛٞؿٕٙذ افضٚد ٜؿذ  ٚدس
ایٗ ساػشب ٔذَٞبیی ٔب٘ٙذ ف ٖٛاوؼذشیب ػ ٚ ٖٛف ٖٛاوؼذشیب  ۲۳ث ٝثبصاس ػشه ٝؿذ .سِٛیذ وٙٙذٌبٖ دیٍشی ٔب٘ٙذ
ػبٔؼ٘ ً٘ٛیض ثب سِٛیذ ٌبِىؼی اع  ۵ث ٝایٗ خشیبٖ دیٛػشٙذ.
یىی اص ٔـىُٞب ی ٔٛخٛد دس دٚسثیٗٞبی سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ لذسر ٔشٕشوض (فٛوٛع) وشدٖ آٖ ٔیثبؿذ .أب اَ
خی سشی خی ثب فٛوٛع ِیضسی داسای  ۸أشیبص فٛوٛع ٔیثبؿذ .ثٙٔ ٝظٛس ٔشٕشوض وشدٖ آ٘س ٝدس اَ ػی دی
ٔیثبؿذ آٖ سا ِٕغ وٙیذ سب سٚی آٖ سٕشوض ؿذ ٚ ٜثمی ٝلؼٕزٞب ثٛوٗ ؿ٘ٛذ.
سّفٗ ٞبی ٛٞؿٕٙذ ٔبدٚالس و ٝدس آٖ وبسثشاٖ لبدس ث ٝضزف یب خبیٍضیٗ وشدٖ لطؼٞٝب ٞؼشٙذ ،طشش سیضی
ؿذٜا٘ذ.

سیستم عاملَا
اوذريیذ
ا٘ذسٚیذ و ٝدّز فشْ ٔٙجغ ثبص اػز و ٝسٛػط ا٘ذی ساثیٗ دس اوشجش  ۲۰۰۳دبیٌٝزاسی ؿذ ٚ ٜسٛػط ٌ٘ ٚ ٌُٛیض
ؿشوزٞبی ػخزافضاسی ٘ ٚشْافضاسی ٔطشش (ٔب٘ٙذ ایٙشُ ،اذ سی ػی ،آ آس اْٛٔ ،سٛسال ،ػبٔؼ )ً٘ٛدـشیجب٘ی ؿذ .دس اوشجش
 ،۲۰۰۸اذ سی ػی ،اِٚیٗ سّفٗ ٕٞشا ٜو ٝاص ا٘ذسٚیذ اػشفبدٔ ٜیوشد سطز ػٛٙاٖ اذ سی ػی دسیٓ ػشه ٝوشد .ایٗ ٘شْافضاس
دس ٌٛؿیٞبی ٕٞشا ٜؿبُٔ ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی اخشلبكی ٌٔ ٌُٛب٘ٙذ ٘مـٞٝب ،سمٛیٓ  ٚخی ٔیُ ٘ ٚیض یه خؼشدٌٛش
ٚة یب اذ سی اْ اَ ٔیثبؿذ .ا٘ذسٚیذ اخشای ثش٘بٔٞٝبی ثٔٛی  ٚثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی ؿخق ثبِث سا و ٝدس ٌ ٌُٛدّی
ٔٛخٛد ٔیثبؿٙذ دـشیجب٘ی ٔیوٙذ ٌٌُٛ .دّی دس ػبَ  ۲۰۰۸ث ٝػٛٙاٖ ثبصاس ا٘ذسٚیذ ساٜا٘ذاصی ؿذ ثب وی ٛزٟبس ۲۰۱۰
ا٘ذسٚیذ سجذیُ ث ٝدشفشٚؽ سشیٗ دّز فشْ سّفٗ ٛٞؿٕٙذ ؿذ.
آیاياس
دس  ۲۰۰۷ؿشوز ادُ یىی اص اِٚیٗ سّفٗٞبی ٕٞشا ٜثب فبثّیز ِٕؼی زٙذٌب٘ ٝثٛد (زٙذ ِٕؼی) سا ٔؼشفی وشد .آیف ٖٛثٝ
دِیُ اػشفبد ٜاص كفطٕ٘ ٝبیؾ ِٕؼی ثضسي ثشای ٚسٚدی ٔؼشمیٓ اٍ٘ـز ث ٝخبی لّٓ  ٚیب كفط ٝوّیذ سایح دس سّفٗٞبی
ٕٞشا ٜآٖ صٔبٖ لبثُ سٛخ ٝثٛد .دس طٚالی  ۲۰۰۸ادُ اِٚیٗ ٘ؼُ آیف ٖٛثب لیٕز ثؼیبس وٕشش  ٚلبثّیز دـشیجب٘ی ۳خی
ػشه ٝو شد .ث ٝطٛس ٕٞضٔبٖ ایٗ وٕذب٘ی اح اػشٛس سا ٔؼشفی وشد و ٝأىبٖ ٘لت ثش٘بٔٞٝبی وبسثشی ؿخق ثبِث ثٔٛی سا
فشأ ٓٞیوشد .ثب داسا ثٛدٖ ثیؾ اص  ۵۰۰ثش٘بٔ ٝوبسثشدی اح اػشٛس ٟ٘بیشب ثٔ ۱ ٝیّیبسد داّ٘ٛد دس ػبَ أ ۱۵ ٚ َٚیّیبسد
داّ٘ٛد دس ػبَ  ۲۰۱۱دػز یبفز.
يیىذيز مًبایل
دس فٛسی ۲۰۱۰ ٝؿشوز ٔبیىشٚػبفز ٚیٙذٚص ف ٖٛػ ٖٛسا ثب یه ساثط وبسثشی و ٝاص صثبٖ طشاضی ٔشش ٚاِٟبْ ٌشفز سا ثشای
خبیٍضیٙی ػالٔز ػٛاَ ٔؼشفی وشدٚیٙذٚص ف ٖٛػ ٖٛثب ػشٚیغٞبی ٔیىشٚػبفز ٔب٘ٙذ ٔبیىشٚػبفز اػىبی دسای ٚ ٛآفیغ
 ٚایىغ ثبوغ  ٚثی٘ ٚ ًٙیض ػشٚیغٞبی غیش ٔبیىشٚػبفشی ٔب٘ٙذ فیغ ثٛن  ٚسٛیشش  ٌٌُٛ ٚاو٘ٛز ادغبْ ؿذ .ایٗ

٘شْافضاس سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ٔبیىشٚػبفز سا ساٜا٘ذاصی وشد  ٚدزیشؽ ٔٙبػجی سا اص ػٛی سػب٘ٞٝب فٗ اٚسی دسیبفز وشد  ٚثٝ
ػّز ٔٙطلش ث ٝفشد ثٛدٖ  ٚسٕبیض ثب دیٍش ٘شْافضاسٞب سطؼیٗ ؿذ.
فایرفاکس اياس
ػیؼشٓػبُٔ فبیشفبوغ سٛػط ٔٛصیال دس فٛسیٔ ۲۰۱۲ ٝؼشفی ؿذ .ایٗ ػیؼشٓ ػبُٔ ثٙٔ ٝظٛس دػشیبثی ث ٝیه ػیؼشٓ
خبیٍضیٗ ٔجشٙی ثش خبٔؼ ٝثب اػشفبد ٜاص اػشب٘ذاسدٞبی ثبص  ٚثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی  ۵اذ سی اْ اَ طشاضی ؿذ .اِٚیٗ سّفٗٞبی
داسای ػیؼشٓ ػبُٔ فبیشفبوغAlcate one touch fire ،ZTE OPEN،ثٛد٘ذ .دس  ۲۰۱۴ؿشوزٞبی ثیـششی ثب
ٔٛصیال ؿشیه ؿذ٘ذ و ٝاص خٕغ آٟ٘ب ٔیسٛاٖ ث ٝدب٘بػ٘ٛیه( ػبخز سّٛیضیٖٞٛبی ثب ػیؼشٓ ػبُٔ فبیشفبوغ)  ٚػ٘ٛی
اؿبس ٜوشد.
ضمطیر ماَیان دوذاندار
ػیؼشٓ ػبُٔ ؿٕـیش ٔبٞیبٖ د٘ذاٖ داس ثش ٔجٙبی ِیٛٙوغ ویٔ ٚ َٛٙش ٔیثبؿذ ث ٝػال ٜٚایٗ ػیؼشٓ ػبُٔ ؿبُٔ یه
ساثط وبسثش زٙذ وبس ٜاخشلبكی ٔیثبؿذ و ٝسٛػط طٚال ثش٘بٔ ٝسیضی ؿذ ٜاػز ایٗ ساثط وبسثش سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ طٚال سا
اص ػبیشیٗ ٔشٕبیض ٔیوٙذ.
تایسن
سبیضٖ یه ػیؼشٓ ػبُٔ ثش ٔجٙبی ِیٛٙوغ ثشای دػشٍبٟٞبیی اص خّٕ ٝسّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ،سجّشٟب ،دػشٍبٟٞبی آی ٚی
آی ،سّٛیضیٖٞٛبی ٛٞؿٕٙذِ ،خ سبحٞب  ٚدٚسثیٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ٔیثبؿذ .سبیضٖ یه دشٚط ٜدس ثٙیبد ِیٛٙوغ ٔیثبؿذ وٝ
سٛػط ٌش ٜٚفٙی سـىیُ ؿذ ٜاص ػبٔؼ ٚ ً٘ٛایٙشُ اداسٔ ٜیؿٛد دس آٚسیُ  ۲۰۱۴ػبٔؼ ،ً٘ٛػبٔؼGear ،gear2 ً٘ٛ
2 Neoسا ثب ػیؼشٓ ػبُٔ سبیضٖ ػشه ٝوشد.
ايبًوتً لمسی
اٚث٘ٛش ٛسبذ یه ٘ؼخٛٔ ٝثبیُ اص ػیؼشٓ ػبُٔ اٚث٘ٛشٔ ٛیثبؿذ و ٝسٛػط  ٚ canonical ok hdػطص اث٘ٛش ٛسٛػؼ ٝدادٜ
ؿذ .ایٗ ػیؼشٓ ػبُٔ دس اثشذا ثشای دػشٍبٟٞبی ٕٞشإِ ٜؼی ٔب٘ٙذ سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ  ٚوبٔذیٛسشٞبی سجّز طشاضی ؿذ.
بلک بری
دس ػبَ  ۱۹۹۹آس ای اْ اِٚیٗ دػشٍبٟٞبی ثّه ثشی سا ػشه ٝوشد و ٝاسسجبطٞب صثبٖ ٚالؼی  ٚاسػبَ ایٕیُ سا دس
دػشٍبٟٞبی ثی ػیٓ اسائٔ ٝیوشد .ػشٚیغٞبی ٔب٘ٙذ دیبْ سػبٖ ثّه ثشی اخشٕبع سٕبٔی اسسجبطٞب سا دس یه كٙذٚق
ٚسٚدی ٕٔىٗ ٔب ػبصدٔ ۸۰ .یّیٔ ٖٛـششن خذٔزٞب ثّه ثشی فؼبَ ٚخٛد داسد ٔ ۲۰۰ ٚیّی ٖٛسّفٗ ٛٞؿٕٙذ ثّه ثشی
دس ػذشبٔجش  ۲۰۱۲ضُٕ ؿذ ٜاػز .دّز فشْ آس ای اْ دػشخٛؽ سغییشٞب یی ؿذ ٘بٔؾ سا ث ٝثّه ثشی سغییش داد ٚ
دػشٍبٟٞبی خذیذی سا ثش ٔجٙبی دّز فشْ ثّه ثشی سِٛیذ وشد.

سیمبیه
ػیٕجیٗ دس اثشذا سٛػط دیؼی ٖٛسٛػؼ ٝداد ٜؿذ ایٗ ػیؼشٓ ػبُٔ سایح سشیٗ ػیؼشٓ ػبُٔ سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ سب صٔبٖ
وی ٛزٟبس ٔ ۲۰۱۰طؼٛة ٔیؿذٞ .شزٙذ ایٗ دّز فشْ ٞشٌض ٔطجٛثیز یب آٌبٞی ٌؼششد ٜسا دس آٔشیىب دس ٔمبیؼ ٝثب اسٚدب
 ٚآػیب ث ٝدػز ٘یبٚسد .اِٚیٗ سّفٗ ػیٕجیٗ سّفٗ ٛٞؿٕٙذ ِٕؼی اسیىؼ ٖٛآس  ۳۸۰دس ػبَ  ۲۰۰۰ػشه ٝؿذ  ٚاِٚیٗ
دػشٍبٞی ثٛد و ٝث ٝػٛٙاٖ سّفٗ ٛٞؿٕٙذ ث ٝفشٚؽ سػیذ .ایٗ دػشٍب ٜیه دی دی آ سا ثب یه سّفٗ ٕٞشا ٜسشویت وشد .دس
فٛسیٛ٘ ۲۰۱۱ ٝویب اػالْ وشد و ٝػیٕجیٗ سا ثب ٚیٙذٚص ف ٖٛثب ػٛٙاٖ ػیؼشٓ ػبُٔ دس سٕبْ سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذؽ خبیٍضیٗ
خٛاٞذ وشد.
يیىذيز مًبایل
ٚیٙذٚص ٔٛثبیُ ثش ٔجٙبی ٚیٙذٚص ػیای وشُ٘ ثٛد ٘ ٚخؼشیٗ ثبس ث ٝػٛٙاٖ ػیؼشٓ ػبُٔ دبوز دی ػی  ۲۰۰۰اسائ ٝؿذ .دس
ط َٛػشاػش ط َٛػٕش خٛد ایٗ ػیؼشٓ ػبُٔ دس سّفٗٞبی ِٕؼی  ٚغیشِٕ ٜؼی اػشفبدٔ ٜیؿذ .ایٗ ػیؼشٓ ػبُٔ ثب
سؿشٝای اص ٘شْ افضاسٞبی وبسثشدی و ٝسٛػط ٔبیىشٚػبفز ٚیٙذٚص ای دی آی سٛػؼ ٝداد ٜؿذ٘ذ ػشه ٝؿذ  ٚثشای داؿشٗ
ظبٞشی ٔـبث ٝثب ٘ؼخٞٝبی دػىشبح ٚیٙذٚص طشاضی ؿذ .اؿخبف ثبِث لبدس ث ٝسٛػؼ٘ ٝشْافضاس ثشای ٚیٙذٚص ٔٛثبیُ ثٛد٘ذ
ثذ ٖٚآ٘ى ٝثب ٔمبٔٚشی اص ػٛی ٔبیىشٚػبفز ٔٛاخ ٝؿ٘ٛذ٘ .شْافضاسٞبی وبسثشدی ٟ٘بیشب دس ثبصاس ٚیٙذٚص لبثُ خشیذ ثٛد٘ذ
ٚیٙذٚص ٔٛثبیُ ث٘ ٝفغ ٚیٙذٚص ف ٖٛاص سد ٜخبسج ؿذ٘ذ.
پالم
دس اٚاخش ٔ handspring ۲۰۰۱بط َٚسّفٗ خیاعاْ ث springboard ٝسا ساٜا٘ذاصی وشد .دس ٔی handspring ۲۰۰۲
سّفٗ ٛٞؿٕٙذ palm os treo 270سا ػشه ٝوشد و springboard ٝسا دـشیجب٘ی ٕ٘یوشد  ٚداسای یه كفطٕ٘ ٝبیؾ
ِٕؼی ٘ ٚیض یه كفط ٝوّیذ وبُٔ ثٛد  treoخؼشدٌٛش ٚة ثذ ٖٚػیٓ ،دؼز اِىشش٘ٚیىی ،سمٛیٓ ،ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی
ؿخق ثبِث لبثُ داّ٘ٛد سا داسا ثٛد  handspringسٛػط ؿشوز دبِٓ خشیذاسی ؿذ و tero 6vo ٝسا ػشه ٝوشد .ػشهٝ
دػشٍبٟٞبی  treoسا و ٝسؼذاد وٕی اص آٟ٘ب اص ٚیٙذٚص ٔٛثبیُ اػشفبدٔ ٜیوشد٘ذ ادأ ٝداد.
بادا
ػیؼشٓ ػبُٔ ثبدا ثشای سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ٘ٛأجش  ۲۰۰۹سٛػط ػبٔؼٔ ً٘ٛؼشفی ؿذ .اِٚیٗ سّفٗ ثش ٔجٙبی ثبدا
ػبٔؼٚ ً٘ٛی ۸۵۰۰ ٛثٛد و ٝدس طٚئٗ  ۲۰۱۰ػشه ٝؿذ .ػبٔؼٔ ۴٫۵ ً٘ٛیّی ٖٛسّفٗ ثب ػیؼشٓ ػبُٔ  badaسا دس ویٛ
د ۲۰۱۱ ٚػشه ٝوشد .دس  ۲۰۱۳ثبدا ثب یه دّز فشْ ٔـبث ٝث٘ ٝبْ سبیضٖ ادغبْ ؿذ.
فريضگاٌ بروامٍَای کاربردی

ٔؼشفی اح اػشٛس سٛػط ادُ ثشای آیف ٚ ٖٛآیذذ دس خٛالی  ۲۰۰۸سٛصیغ ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی ؿخق ثبِث (٘شْافضاسٞب ٚ
ثش٘بٔٞٝبی وبٔذیٛسشی) ٔشٕشوض ثش یه دّز فشْ سٛػط ؿشوزٞبی ػبص٘ذ ٜسا ػٕٔٛیز ثخـیذ.
سب آٖ صٔبٖ سٛصیغ ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ثٙٔ ٝبثغ ؿخق ثبِث ٚاثؼش ٝثٛد و ٝثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی سا ثشای
زٙذ دّز فشْ اسائٔ ٝیداد٘ذ و ٝاص ٔیبٖ آٖٞب ٔیسٛاٖ ث getjar,handange,handmark,pocket gear ٝاؿبس ٜوشد .
دس دی ٔٛفمیز  App storeػبیش سِٛیذوٙٙذٌبٖ سّفٗ ٛٞؿٕٙذ ثبصاسٞبی ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی سا ساٜا٘ذاصی وشد٘ذ و ٝاص
خّٕ ٝآٖٞب ٔیسٛاٖ ثبصاس آ٘ذسٚیذ ٌ ٌُٛدس ػبَ  ٚ ۲۰۰۸ثّه ثشی سیٓ دس آٚسیُ  ۲۰۰۹سا روش وشد.
صفحٍ ومایص
یىی اص ٔ ٟٓسشیٗ ٚیظٌیٞبی سّفٗ ٛٞؿٕٙذ كفطٕ٘ ٝبیؾ آٖٞب ٔیثبؿذ .ایٗ كفطٕ٘ ٝبیؾ ٔؼٕٛال سٕبٔی ػطص سّفٗ سا
دٛؿؾ ٔیدٞذ ث٘ ٝطٛی و ٝػبیض كفطٕ٘ ٝبیؾ ػبیض سّفٗ ٛٞؿٕٙذ سا ٔـخق ٔیوٙذ .ػبیض آٖٞب ث ٝكٛسر ایٙر ٔٛسة
ا٘ذاصٌٜیشی ؿذ ٚ ٜاص  ۲٫۴۵ایٙر ؿشٚع ٔیؿٛد .سّفٗٞبیی ثب كفطٕ٘ ٝبیؾ ثضسٌشش اص  ۵٫۲ایٙر فجّز خٛا٘ذٔ ٜیؿ٘ٛذ.
ا٘ٛاع ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اص كفطٕ٘ ٝبیؾ ؿبُٔ ، ۲$آی دی اع ،آ اْ ا ٚاَ ای دی ،ا ٚاَ ای دی ،اَ ای دی ،اَ ػی دی ٚخٛد
داسد.
استفادٌ از تلفهَای ًَضمىذ
دس ػٔٝب ٝٞػ ْٛػبَ  ۲۰۱۱یه ٔیّیبسد سّفٗ ٛٞؿٕٙذ دس خٟبٖ اػشفبدٔ ٜیؿذ .فشٚؽ خٟب٘ی سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ (دس
ػبَ  )۲۰۱۳اص آٔبس فشٚؽ ػبیش سّفٗٞب دیـی ٌشفز .دس ػبَ  ٪۲۰۱۳٬۶۵خشیذاساٖ ٔٛثبیُ كبضت سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ
ثٛد٘ذ .فشٚؽ ٔٛثبیُ دس اسٚدب دس  ۲۰۱۳ثٔ ۸۶ ٝیّی ٖٛسػیذ .دس زیٌٗٛ ،ؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ ثیؾ اص ٘یٕی اص ٔطِٕٞٝٛبی
ٌٛؿی سا دس ػٔٝب ٝٞد ْٚػبَ  ،۲۰۱۲ث ٝخٛد اخشلبف داد٘ذ.
 ٚدس ػبَ  ۵۱۴٫۷ ۲۰۱۴وبسثش سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ٚخٛد داؿز و ٝایٗ سؼذاد ثشای ػبَ ٔ ۷۰۰ ۲۰۱۸یّی ٖٛسخٕیٗ صدٜ
ٔیؿٛد .دس ٘ٛأجش  ٪۲۷، ۲۰۱۱سٕبْ ػىغٞب سٛػط دٚسثیٗٞبی سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ٌشفش ٝؿذ .یه سطمیك دس ػذشبٔجش
 ۲۰۱۲اػالْ وشد و ۴۱۵ ٝداس٘ذٌبٖ سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ اص ایٗ ٚػیّ ٝثشای خشیذ اػشفبدٔ ٜیوٙٙذ .یه ٔطبِؼ ٝدیٍش دس
طٚئٗ ٘ ۲۰۱۳ـبٖ ٔیدٞذ و ٪۵۶ ٝثضسٌؼبالٖ آٔشیىبیی داسای سّفٗ ٛٞؿٕٙذ ٔیثبؿٙذ .داس٘ذٌبٖ ا٘ذسٚیذ  ٚآیف٘ ،ٖٛیٕی
اص خٕؼیز وبسثش سّفٗٞبی ٕٞشا ٜسا ؿبُٔ ٔیؿ٘ٛذٔ .طٕ ِٝٛخٟب٘ی سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ دس ػبَ  ۲۰۱۳ث ٝیه ٔیّیبسد
سػیذ  ٪۵۵ ٚثبصاس ٔٛثبیُ سا دس دػز ٌشفز.
تًلیذ کىىذگان
دس ػبَ  ۲۰۱۳ػبٔؼ ۳۱٫۳،ً٘ٛدسكذ اص ٔطِٕٞٝٛبی ثبصاس سا ث ٝخٛد اخشلبف داد و ٝایٗ ٔمذاس ٘ؼجز ثٔ ٝمذاس ۳۰٫۳
دسكذ دس  ۲۰۱۲ا٘ذوی افضایؾ داؿز .دس ضبِیى ٝادُ  ۱۵٫۳دسكذ اص ٔطِٕٞٝٛبی ثبصاس سا دس اخشیبس داؿز و ٝایٗ ٔمذاس

٘ؼجز ثٔ ٝمذاس  ۱۸٫۷دسكذ دس  ۲۰۱۲وبٞؾ داؿزٛٞ .آٚی ،اَ خیٞ ،ِٚٚٛٙ ،ش وذاْ  ٪۵ثبصاس سا دس اخشیبس داؿشٙذ وٝ
ؿخلب اص آٔبسٞبی ٔشثٛط ث ۲۰۱۲ ٝثٟشش ثٛد  ٚثمی ٝضذٚد  ٪۴۰ثبصاس سا دس اخشیبس داؿشٙذ و ٝایٗ ٔمذاس ٔـبث ٝثب ػبَ
 ۲۰۱۲ثٛد .فمط ادُ دزبس وبٞؾ فشٚؽ ؿذ .دس وی ٛیه  ۲۰۱۴ػبٔؼ ً٘ٛفشٚؽ  ،٪۳۱ادُ فشٚؽ  ٪۱۶سا داؿشٙذ.
فريش بر اساس سیستمعامل
ػیؼشٓ ػبُٔ ا٘ذسٚیذ اص ػبَ  ۲۰۱۰ث ٝثبصاس غبِت ٔیثبؿذ ٟٓٔ .فشٚؽ ا٘ذسٚیذ اص  ٪۳۳٫۲دس ػٔٝب ٝٞزٟبسْ  ۲۰۱۱ثٝ
 ٪۷۸٫۱دس ػٔٝب ٝٞزٟبسْ  ۲۰۱۳افضایؾ یبفز .دس ٞیٗ ثبص ٜصٔب٘ی ادُ ٔ ٟٓفشٚؽ خٛد سا ثیٗ  ۱۵سب  ۲۰٫۴دسكذ سغییش
داد .فشٚؽ ثّه ثشی اص  ٪۱۴٫۳دس ػٔٝب ٝٞزٟبسْ  ۲۰۱۱ث ٪۰٫۶ ٝدس ػٔٝب ٝٞزٟبسْ  ۲۰۱۳ػمٛط وشد .دس ٕٞیٗ ثبصٜ
فشٚؽ ٚیٙذٚص ٔٛثبیُ اص  ۱٫۵ث ۳ ٝدسكذ افضایؾ یبفز.
دس دبیبٖ ػٔٝب ٝٞػ ْٛػبَ  ،۲۰۱۴ا٘ذسٚیذ دشفشٚؽ سشیٗ ػیؼشٓ ػبُٔ ثب ػٕٟی ضذٚد  ٪۸۴٫۴دس ثبصاس ثٛد  ٚث ٝد٘جبَ
آٖ  IOSثب ٚ ،٪۱۱٫۷یٙذٚص ف ٖٛثب  ،٪۲٫۹ثّه ثشی ثب  ٚ ٪۰٫۵ػبیشیٗ ٪۰٫۶
مسائل مرتبط








ػٕش ثبطشیۺ دس ٔمبیؼ ٝثب ٘ؼُ و٘ٛٙی ٔٛثبیُٞبی غیش ٛٞؿٕٙذ ،ػٕش ثبسشی سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ث ٝطٛس ػٕذٜ
هؼیف اػز ؤ ٝـىُ اكّی ثش ػش سا ٜسهبیز ٔلشف وٙٙذٌبٖ اػز.
صیؼز ٔطیطیۺ ٔب٘ٙذ ػبیش ٔطلَٞٛب اِىشش٘ٚیىی ػبخز سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ٔؼشّضْ اػشخشاج ٔٛاد ٔؼذ٘ی
ٔب٘ٙذ ٔیثبؿذ و ٝثشای ثـش  ٚضیبر ٚضؾ ػٕی ٔطؼٛة ٔیؿٛدٛٔ .اد خبْ دیٍش ٔب٘ٙذ سٚغٗٞبٔ ،غ،
دالػشیه ٔ ٚطّ َٛسٛاٖ ػف٘ٛی وشدٖ خبن  ٚآثٟبی صیش صٔیٙی سا داس٘ذ .سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ٕٞسٙیٗ ؿبُٔ ٔٛاد
ؿیٕیبیی ػٕی ٔب٘ٙذ ػشة ،ثشٔٚیٗ ،وّٛسایٗ ،خی ٚ ٜٛوبسٔیٓ ٔیثبؿٙذٔ .ب٘ٙذ ػبیش ٚػبیُ اِىشش٘ٚیىی ،سّفٗٞب
دغ اص دٚس ا٘ذاخشٗ سجذیُ ث ٝصثبِٞٝبی اِىشش٘ٚیىی ٔیؿ٘ٛذ.
ؿشایط وبس
 oخبصٖٞبی ٔٛسد اػشفبد ٜاص لطؼٞٝب اِىشش٘ٚیىی اص ٔٛاد ٔؼذ٘ی وـٛسٞبی دس ضبَ سٛػؼ ٝاػشفبدٜ
ٔیوٙٙذٔ .ؼبدٖ خٕٟٛسی دٔٛوشاسیه و ٍٛٙث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ثب ٘من ضمٛق ثـش  ٚضمٛق وبسٌش ٕٞشاٜ
اػز .وبسٌشاٖ اص خّٕ ٝوٛدوبٖ ،ث ٝصٚس اػّطٔ ٝدجٛس ث ٝوبس ثشای اػشخشاج ٔٛاد اِٚی ٝسّفٗٞبی
ٛٞؿٕٙذ ٔیؿ٘ٛذ.
ِ oطیٓ وبسی سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ ث ٝلّ٘ ٝیبص اػز و ٪۳۰ ٝآٖ خضایش ا٘ذ٘ٚضی ؿبُٔ Belitung,bngka
سبٔیٗ ٔیؿٛد .اػشخشاج لّغ اص ػٛأُ سخشیت ٔطیط صیؼز ؿٙبخشٔ ٝیؿٛد  ٚدس ػبَ ،۲۰۱۳
وٛدوبٖ دس ؿشایط خطش٘بن ثشای اػشخشاج لّغ اػشخذاْ ؿذ٘ذ.
اخشٕبػیۺ صٔب٘ی و ٝادُ ادػب وشد وٌٛ ٝؿی ٌبِىؼی اع ػبٔؼ ،ً٘ٛساثط  ٚضشی ػخزافضاس آیف ٖٛسشی خی
اع سا وذی وشد ٜاػز یه خ ًٙثجز اخششاع ثیٗ ادُ  ٚػبٔؼ ً٘ٛدس ٌشفز.







دضؿىیۺ ثب افضایؾ ٘شْافضاسٞبی وبسثشدی ٔشسجط ثب دضؿىی دس ثبصاسٞبی سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذٍ٘ ،شا٘ی ٔشسجط ثب
اػشفبد ٜاص ایٗ ٘شْافضاسٞب دس ثیٗ ػبصٔبٖٞبی ٘ظبسسی افضایؾ یبفز .ایٗ ٍ٘شا٘یٞب ث ٝایدبد ٔمشساسی دس ػشاػش
خٟبٖ ثب ٞذف ضفبظز اص وبسثشاٖ دس ٔمبثُ سٛكیٞٝبی دضؿىی ٘بدسػز ا٘دبٔیذ.
أٙیزۺ ٘شْافضاسٞبی ٔخشة سّفٗ ٛٞؿٕٙذ ث ٝػبدٌی دس فشٚؿٍبٜٞبی ٘شْافضاسٞبی وبسثشدی ؤ ٝىب٘یضْٞبی
أٙیشی هؼیفی داس٘ذ ٌؼششؽ ٔییبثٙذ ٘.شْافضاسٞبی ٔخشة ٌبٞی دس ٘ؼخٞٝبی ػشلز ؿذ ٜاص ثش٘بٔٞٝبی
لب٘٘ٛی دٟٙبٖ ؿذ ٚ ٜػذغ دس فشٚؿٍبٜٞبی ٘شْافضاسٞبی وبسثشدی ؿخق ثبِث ٌؼششؽ ٔییبثٙذ .خطش
٘شْافضاسٞبی خٛة دس آ٘س ٝاص آٖ ث ٝػٛٙاٖ «ث ٝسٚصسػب٘ی» یبد ٔیؿٛد ٚخٛد داسد .ایٗ اسفبق صٔب٘ی ٔیافشذ وٝ
یه ٘شْافضاس لب٘٘ٛی دغ اص ث ٝسٚص سػب٘ی ؿذٖ سٛػط وبسثش ثٌٝ٘ٛ ٝای سغییش ٔیوٙٙذ و ٝیه لؼٕز ٔخشة سا
٘یض ؿبُٔ ٔیؿ٘ٛذ٘.یٕی اص دصدیٞب ؿبُٔ سّفٗٞبی ٕٞشأ ٜیثبؿذ .ثٙٔ ٝظٛس وٕی ٝٙوشدٖ اضشٕبَ ٔٛاخ ٝثب
ػشلز سّفٗ ٕٞشا ،ٜسؼذادی ٘شْافضاس وبسثشدی ثب ٞذف وٕه ث ٝاؿخبف و ٝدس ؿشایط خطش٘بن ٞؼشٙذ ایدبد
ؿذٜا٘ذ .أشٚص ٜثش٘بٔٞٝبیی ٚخٛد داسد و ٝث ٝضفظ أٙیز ؿخلی ثب اسائٕٞ ٝىبسی ػشیغ وٕه ٔیوٙٙذ.
خٛاةۺ اػشفبد ٜاص سّفٗٞبی ٛٞؿٕٙذ دس دیش ٚلز ؿت ٔیسٛا٘ذ ٔٛخت اخشالَ خٛاة ؿٛد زشا وٛ٘ ٝس آثی
كفطٕ٘ ٝبیؾ ثش ػطص ٔالس٘ٛیٗ سبثیش ٌزاؿش ٚ ٝزشخ ٝخٛاة سا سغییش ٔیدٞذ.

