
+قیمت طراحی اپبایلانواع طراحی اپلیکیشن موجامع ترین راهنمای   

فروش خدمات  دیخواه یو م دیرا دار یکسب و کار یقصد راه انداز ای دیهست یاگر صاحب کسب و کار

و  دیخر ندیفرآ شنیکیچرا که اپل .دیباش شنیکیاپل یبه فکر طراح دیبا دیده شیو محصوالت خود را افزا

 یبرنامه ها یو طراح دیتول ندیدر واقع فرآ لیموبا شنیکیاپل یطراح کند. یرا آسان تر م یارتباط با مشتر

 ستمیس ل،یباشند. منظور از پلت فرم موبا لیمختلف موبا یپلت فرم ها یکه قابل اجرا بر رو باشدیم لیموبا

 است. دیگوگل، اندرو لیو پلت فرم موبا باشدیم IOSاپل  لیعامل موبا ستمیمثال س یبرا باشدیم لیعامل موبا

 یرا به شما معرف اپداده و انواع  حیشما به طور واضح توض یرا برا شنیکیمقاله ما مفهوم اپل نیدر ا

 کرد. میخواه

 لیموبا شنیکیاپل یانواع طراح یمعرف

. فروش دیشو زیخود متما یو از رقبا دیده شیخود را افزا یرقابت یها تیکند مز یبه شما کمک م شنیکیاپل

 شن،یکیفیبا ارسال نوت دیتوان یم ی. به راحتدیخود را کاهش ده یغاتیتبل یها نهیو هز دیساعته کن 24خود را 

 لیموبا شنیکیاپل یهر کدام از انواع طراح .دیمحصوالت و خدمات مطلع کن نیدتریخود را از جد انیمشتر

و کسب و کار شما موظف است  تیبسته به نوع فعال شنیکی. طراح اپلهستند یبیو معا ایمزا یدارا

 را انتخاب کند. شنیکیاپل ینوع از طراح نیسازگارتر

 بومی یها شنیکیاپل یبه عبارت ای ( (Native Apps ویتین شنیکیاپل

موفق و  لیموبا یشوند و اکثر برنامه ها یم یسیبرنامه نو یت حرفه ارها به صو شنیکیدسته از اپل نیا

کاال و ...  .  یجید ،ی: اسنپ ، تپسلیاز قب ییها شنیکیاپل. بهره برده اند یسینوع برنامه نو نیمعروف از ا

 Objective C خاص مانند یسیزبان برنامه نو کینرم افزار است که در  کی یبرنامه تلفن همراه بوم

 کیاستفاده در  یبرا یبرنامه بومشده است.  یسیکد نو دیندروا یعامل ها ستمیس یبرا Java و iOS یبرا

 نانیاطم تیو قابل عیتلفن همراه، عملکرد سر یبوم یبرنامه ها شده است. یدستگاه خاص طراح ایپلت فرم 

دارند.  یو دفتر آدرس دسترس نیمختلف تلفن مانند دورب یها دستگاهبه  نیدهند. آنها همچن یا ارائه مباال ر

 استفاده کنند.  نترنتیبرنامه ها بدون اتصال به ا یتوانند از برخ یکاربران م ،همچنین

 یم یعامل طراح ستمیس کیمختص  رایاست، ز نهیهز ازمندیتوسعه ن ینوع برنامه برا نیحال، ا نیبا ا

کنند،  یکار م گرید یعامل ها ستمیرا که در س یتکرار یکند تا نسخه ها یم رشود، و شرکت را مجبو

 کی یتواند رو یتنها م یبرنامه بوم کی .هستند لیموبا یبوم یبرنامه ها ییدئویو یها یبسازد. اکثر باز

، iOS ،Android ،Blackberry ،Symbian ،Windows Phoneعامل تلفن همراه اجرا شود:  ستمینوع س

WebOSکاربران  یتجربه برنامه خود را برا دیخواه یم اگر. ... ، وAndroid ای Blackberry در  زین

 .دینسخه جداگانه از نرم افزار دار کیبه توسعه و حفظ  ازین د،یدسترس کاربران قرار ده

 (Web App) شنیکیوب اپل

 یشبکه ها قیر وب و از طراست که با استفاده از مرورگ یبرنامه تحت وب، نرم افزار ای شنیکیوب اپل

هستند که تنها از  ییها برنامه ها شنیکی. در اصل، وب اپلردیگ یمورد استفاده قرار م نترنتیا ای یمحل



آن ها  یشود و محتوا یم جهها تو شنیکیبه عملکرد و کارکرد وب اپل شتریوب قابل استفاده هستند. ب قیطر

معروف  شنیکیوب اپل کی لیمیج سی. به طور مثال، سروستندیندارد و معموال پر محتوا ن تیچندان اهم

از  یو در هر زمان یبه اطالعات کسب و کارها را از هر مکان یها امکان دسترس شنیکیاست. وب اپل

 کی یو بررس لیو تحل هیپس از تجز شنیکیلکنند. وب اپ یفراهم م ینترنتیکاربران ا یشبانه روز، برا

شود و قابل ارائه  یم یآن مجموعه طراح یها، عملکردها، و... برانقش  قیمجموعه و مشخص نمودن دق

 باشد. یم نترنتیو ا یدر شبکه داخل

 (Hybrid Apps)یدیبریه شنیکیاپل

 یدیبریه شنیکی. اپلدیا دهیها را شن شنیکیاپل نیقطعا نام ا د،یداشته باش تیفعال یسیکد نو یاگر در حوزه 

 apache ستمیاپ ها از س نیکنند. در نوشتن ا یعمل م تیوبسا کیهستند که مانند  ییدر واقع برنامه ها

 شنیکیباشد. معموال اپل یم HTML 5و  پتیاپ ها، جاوا اسکر نیا یسیگردد و زبان برنامه نو یاستفاده م

دهند که  یبه کاربر ارائه م کجایرا به صورت  یمتفاوت یها یمختلف، دسترس ستمیبا ادغام چند س یدیبریه

، چند APIبا استفاده از  یدیبریاپ ه کیباشد.  یموارد م رینوع اپ ها با سا نیا زیتما لیدل نیمهم تر نیا

را ارائه خواهد  یشتریب یو آپشن ها یبه کاربران دسترس قیطر نیاکند. از  یمختلف را ادغام م اتیعمل

 است. نیبه صورت آنال یدیبریه شنیکیداد. معموال استفاده از اپل

 PWA یها شنیکیاپل

PWA  مخففProgressive Web Application یها شنیکیاپل باشد. یم PWA  قابل استفاده در هر

سال  لیاز اوا یفناور نیا .ندیگو یمنیز رونده  شیبه آن ها پ لیدل نیهستند به هم یعامل ستمیدستگاه و س

مدرن  یها یاست که از فناور یتیبه اصطالح وب سا PWA کیشد.  یتوسط شرکت گوگل معرف 2015

برخالف  PWA باشد. یم یمعمول شنیکیاپل کی هیکند اما ظاهر و کارکرد آن شب یوب استفاده م دیو جد

توان به  یم URL کیدانلود ندارند و با استفاده از  دهیچیبه نصب و مراحل پ یازین ،یبوم یها شنیکیاپل

باشد که با استفاده از  یم تیسا بو کی PWAساده تر،  انیبه ب آن ها را به اشتراک گذاشت. یراحت

 .میسروکار دار شنیکیاپل کیوارد آن شده و سپس با  رفاکسیمثل کروم و فا ییمرورگرها

 قیمت طراحی اپلیکیشن

دارد که  یا دهیچیپ ندیدشوار بوده و فرا یتلفن همراه، همواره امر یها شنیکیاپل یسیو برنامه نو یطراح

 شنیکیاپل یطراح نهیهز ،یطراح یبرا ازیکارفرما و مدت زمان مورد ن یبسته به نوع امکانات درخواست

 یدر دسترس قرار م شنیکیبه آنچه در اپل شنیکیاپل یتعرفه طراح .گرددیمحاسبه شده و به کارفرما اعالم م

ها مانند  تیاز فعال یگسترده ا فیشامل ط شنیکیاپل یدارد. طراح یبستگ شنیکیو امکانات آن اپل ردیگ

 کیگراف یساخت محتوا، طراح شن،یکیاپل یو لگو کونیا ی، طراح یکیرابط گراف ی، طراح یتعامل یطراح

از  یکه ذکر شد تنها بخش یگذارند. البته موارد یم ریتاث شنیکیاپل یطراح ییمت نهایباشد که در ق یم

ساخت  متیدر ق یادیشود و ممکن است عوامل ز یانجام م شنیکیاست که در هنگام ساخت اپل ییها تیفعال

 گذار باشد. ریتاث شنیکیاپل

 اهمیت رابط کاربری در طراحی اپلیکیشن موبایل



از اصول مهم  یکیکه  دیبدان دیبا دیدار لیموبا شنیکیاپل یبه طراح ازیتوسعه کسب و کار خود ن یاگر برا

که ممکن  ییاست. تا جا یو تجربه کاربر یمنحصر به فرد رابط کاربر یاپ، طراح یدر طراح تیموفق

به تجربه  یابیدست یبرا. دیخود فراهم کن شنیکیاپل ییکاربران نها یرا برا لذت بخش یتجربه ا دیاست با

به  دیتوانیم UI/UX یعال ی. با طراحدیکن یرا طراح یخوب اریبس یرابط کاربر دیلذتبخش، با یکاربر

 .دیابیدست  شتریو سود ب شتریجذب کاربران ب ،یهمچون شهرت نام تجار یاهداف عال

 یطراح UI/UX دهدیم شیرا افزا یمشتر تیرضا 

 کندیم ییخود صرفه جو نهیدر وقت و هز 

 یطراح UI/UX کندیبه درک مخاطب کمک م 

 یطراح UI/UX سازدیبرند شما را معتبر م 

 

 کالم آخر انواع طراحی اپلیکیشن موبایل

 یعامل اصل دیبا یکاربر شود. تجربه نییتع نهیهز قیفقط از طر دی، انتخاب روش توسعه نبابه طور خالصه

 کیمثال اگرچه  .دیریبگ میتصم یبیترک ای ی، برنامه بومکند در مورد ساختن وب یباشد که به شما کمک م

در معرض  شتریها ب شنیکینوع اپل نیداشته باشد، اما ا یکمتر یها نهیممکن است هز یدیبریه شنیکیاپل

، ممکن است بیترت نیشما داشته باشند. به هم یبرا یشتریب نهیتوانند هز یم تیاشکال هستند که در نها

 ازیو عملکرد مورد ن یگران نباشند، اما بسته به اهداف شغل یبوم یوب به اندازه برنامه ها یبرنامه ها

 دیخواه یاگر م تینها در .برنامه وب ممکن است انتظارات کاربر از تجربه را برآورده نکند کی، شما

و توسعه  یطراح نهیشرکت توسعه برنامه متخصص در زم کیمهم است که با  د،یکن یسیخودتان برنامه نو

 .دینیموزش ببآ ای دیمخصوص پلت فرم کار کن

 

 

 

 

 


