
 بدانید! IOSو  دیاندرو شنیکیاپل یطراحدر  که باید مهم تهنک 6

در هر سال به سرعت در حال  نترنتیساعات استفاده از ا 1400در سال  mary meekerطبق گزارش 

از لپ تاپ و دسکتاپ ها رشد کرده است.  شتریب اریاستفاده از تلفن همراه بس آمار، نیاست و در ا شیافزا

است  یموارد نیتر یو اساس نیتر یاز اصل، یهمگام بودن با تکنولوژعالوه بر  ل،یموبا شنیکیاپل یطراح

و  دهیا کی یدر راه انداز تواندیم iosو  دیاندرو شنیکیاپل یطراح  .رندیدر نظر بگ دیکه کسب و کارها با

 ن،یآنال یمانند فروشگاه ها یمتفاوت یها( و دربخشStartupاستارت آپ ) کیو  دیکسب و کار جد

و  نگیمارکت ،یامور اطالع رسان ،یحسابدار ،یکتابخانه مجاز تیوب سا ،یگروه فیتخف یهاتیوبسا

  .ردیگ امانج گریمباحث د یاریبس

 ت؟یسا ای میکن یطراح لیموبا شنیکیکسب و کار خود اپل یبرا -1

قطعاً به هدف  نهیگز نیترانتخاب مناسب د،یرا دار شنیکیاپل ای تیساوب نیب یریگمیقصد تصم کهیهنگام

 شنیکیاحتماالً اپل دیرا دار یتعامل یباز کی جادیدارد. به فرض مثال اگر شما قصد ا یشما بستگ یینها

 نهیگز تیساوب یبه مخاطبتان است، احتماالً طراح ییمحتوا یاست. اما اگر هدف شما ارائه نهیگز نیبهتر

 لیموبا شنیکیداشتن اپل یول د،یرا داشته باش که هر دو دیبرس جهینت نیممکن است به ا یاست. گاه یبهتر

  است. دهیفایکامالً ب تیسابدون وب

 IOSو  دیاندرو شنیکیاپل یطراحامکانات  -2

 

 م؟یدار ازین IOSو  دیاندرو شنیکیاپل یطراحچرا به  -3

استوار شده است، انتخاب و  نگیموارد مارکت هیمختلف که اکثر کارها بر پا یهانسیزیب عصر حاضردر 

خود، به رتبه اول گروه صعود  یرقبا نیدر ب یمناسب باعث خواهد شد تا هر برند یو استراتژ وهیاتخاذ ش

را هم جذب خواهد  یاافراد بالقوه د،یجد انیعالوه بر حفظ مشتر لیموبا شنیکیاپل یطراح نکهیکند. ضمن ا

 لیموفق تبد ینسیزیب جادیجهت ا یاستاندارد و اساس یازهایبه ن یلیموبا یهاشنیکیتوسعه اپل ن،یکرد. بنابرا

را درک  یمشتر یازهایگونه که هم ن نیکنند. بد یبرد عمل م برد وهیبه ش ییهاشنیکیاپل نیچن رایشده اند. ز

ختم خواهد  یکمپان تیو موفق یبه سودآور ان،یمشتر یتمندیرضا نکهیبرا مضافدهند،  یکرده و پوشش م

ً یکنند و تقر یم ییصرفه جو نهیداشته، در زمان و هز یساده و آسان یکاربر ،یلیموبا یهاشنیکیشد. اپل  با

آورند تا صاحبان هر برند  یامکان را به وجود م نیا همچنینها استفاده کرد. توان از آن یم یدر هر مکان

مطرح  یمناسب وهیانجام داده و برند خود را به ش غاتیتبل اد،یباال و زمان ز نهیبدون صرف هز ،ینسیزیو ب

  .افتیخواهد  شیارزش و اعتبار برند افزا ل،یدل نیکنند؛ به هم

 IOSو  دیاندرو شنیکیاپل یطراح ندیفرا -4

 شنیکیپلن اپل میو ترس قیتحق

 ازیامکانات مورد ن یبخش به بررس نیدر ا است. شنیکیپلن اپل یطراح مرحله، نیاز عقد قرارداد اول بعد

 کرد. یطراح یجامع و رقابت شنیکیاپل کیبتوان  یشود تا در مراحل بعد یکامل رقبا پرداخته م زیو آنال



شروع  کیگراف یطراح یکل اهنگ کیخواهد شد تا با  میبخش ترس نیدارد در ا ازیشما ن شنیکیآنچه اپل یتمام

 .شود

 سیتابیو د کیگراف یطراح

 نیدر ا روز است. یمتناسب با متدها شنیکیاپل کیگراف ینوبت به طراح شنیکیاپل یپلن کل یاز طراح بعد

شما  یمرحله برا نیشده در ا یطراح کیگراف خواهد شد. یهمزمان طراح زین شنیکیاپل سیتابیبخش د

 یگرید یکیگراف رحط دییدر صورت عدم تا .دیآن اقدام کن دییعدم تا ای دییارسال خواهد شد تا نسبت به تا

 .خواهد شد یشما طراح یبرا

 لیو تحو ییتست نها

 یدر پلتفرم ها شنیکیاپل یسیشروع به برنامه نو ایراکد توسط شما، هیو اصالح کیگراف یینها دییاز تا بعد

گرفته شده و  یخروج IOSو  دیمختلف از جمله اندرو یعامل ها ستمیدر س تیدر نها مختلف خواهد کرد.

 ارسال خواهد شد. یمشتر یبرا هیتست اول یبرا

 لیو تحو ییتست نها

پروژه آماده  یمشکالت احتمال یو برطرف کردن تمامایراکد  میو ت یتوسط مشتر یینها یاز تست ها بعد

 ،یمختلف از جمله گوگل پل یپروژه در استورها یمرحله به درخواست مشتر نیدر ا خواهد بود. لیتحو

 استفاده است. مادهآ شنیکیمرحله اپل نیدر ا خواهد شد. یبارگذار یرانیاپل ا یو استورها بازار

 یو کمک به جذب مشتر یابیبازار

جذب  یبرا ییبه روش ها ازیشود ن یم یمختلف بارگذار یشما در استورها شنیکیکه اپل یزمان عتایطب

زمان ممکن  نیتر عیبه شما کمک خواهد کرد که در سر ایراکد میقسمت ت نیدر ا است. هیاول یمشتر

 زاستفادهین یابیبازار حوزهدر  شنیکیاز خدمت مشاوره اپل دیتوان یدر ادامه م نیهمچن .دیجذب کن یانیمشتر

 .دیکن

 IOSو  دیاندرو شنیکیاپل یطراح یحوزه هابرخی از  -5

 یخدمات لیموبا شنیکیساخت اپل 

 رستوران شنیکیاپل 

 یفروشگاه شنیکیاپل 

 واریمشابه د شنیکیساخت اپل 

 مشابه اسنپ شنیکیاپل 

 یساخت اپ نوبت ده 

  مهیب شنیکیاپلطراحی 

 یخبر شنیکیاپل 

 مشاوره امالک شنیکیاپل یطراح 

 یگردشگر لیموبا شنیکیساخت اپل 



 یآموزش شنیکیاپل یطراح 

 آنالین یباربر شنیکیاپل ساخت 

 و  دیاندرو شنیکیاپل یطراحios  کاال یجیدمشابه 

 آچاره شنیکیاپل یطراح 

 یابیبازار شنیکیاپل 

 آموزش مجازی شنیکیاپل ساخت 

 یشرکت شنیکیاپل یطراح 

 اپلیکیشن حقوقی 

 ...و 

 

 IOSو  دیاندرو شنیکیاپل یطراح یایمزا -6

دهد.  شیخود را افزا ییبرند، فروش و درآمدزا تیقصد دارد مخاطبان، محبوب یامروزه هر کسب و کار

رشد  یکند فرصت ها یکارها را دارد و به مشاغل کمک م نیانجام همه ا ییبرنامه تلفن همراه توانا کی

 یبرا لیموبا شنیکیاپل یطراح یایمزا یبرخ نجایدر ا دهند. شیکنند و درآمد خود را افزا دایچندگانه را پ

 مشاغل و کسب و کارها آورده شده است:

 بخشدیرا بهبود م ییکارا 

شما را در ذهن دارند،  یو الزامات تجار شوندیساخته م یبصورت اختصاص یتجار یهاآنجا که برنامه از

. کندیم یبرنامه را نف نیچند ازیو ن کندیمتنوع عمل م یبرنامه جامع با عملکردها کیبرنامه مانند  نیا

کارمندان  یبهره ور شیباعث افزا د،انشده یها متناسب با سبک کار شما طراحبرنامه نیاز آنجا که ا نیهمچن

 .شوندیم یتجار هیو به نوبه خود بازگشت سرما

 کندیم منیشما را ا یهاداده 

برخوردار نباشند که ممکن است  یاژهیو یتیامن یهایژگیکسب و کار ممکن است از و یعموم یهابرنامه

مشاغل شما ساخته شده  یکه فقط برا یسفارش شنیکیاپل کی. داشتن ندازدیشما را به خطر ب یتجار یهاداده

 یتجار یازهایبا توجه به ن مربوطه یتیاقدامات امن رایکند ز تیداده شما را تقو تیامن ستمیس تواندیباشد، م

 .شودیانجام م لیموبا شنیکیتوسعه و ساخت اپل نیشما در ح

 بخشدیرا بهبود م یارتباط با مشتر 

مربوط به محصوالت و خدمات  یشخص یها یبه روزرسان دهدیبه شما امکان م یسفارش یتجار یها اپ

به  یبه شما امکان دسترس نی. عالوه بر ادیخود ارسال کن یفعل انیمشتر یبرا یخود را در زمان واقع

استفاده  یمدت با مشتر یبهبود روابط طوالن یبرا تواندیکه م دهدیبازخورد را م افتیو در یمشتر اتیجزئ

زمان ممکن  نیعتریرا فعال کرده تا در سر شنیکیفیتوانند نوت یصاحبان کا م یکاربرد یدر برنامه ها شود.



مانند پاداش  یاگر امکانات خاص .شودیوفادار م انیمشتر جادیباعث ا تیمز نیرا بدهند. ا انیپاسخ مشتر

 .کندیم دایپ شیروز به روز افزا یوفادار نیا دیدر نظر داشته باش انیمشتر یهر کاربر را برا یدادن برا

 آسان ینگهدار 

توسعه دهنده ناشناخته برنامه  کیروزمره، خود را در رأس  یکارها یمنظم برا یهااستفاده از برنامه با

برنامه  کی دیتوانیبه قطع برنامه گرفت شما م میتصم یلیبه دال سی. اگر برنامه نودیدهیتلفن همراه قرار م

خود، کنترل کامل  یکسب و کار سفارش مه. با ساختن برنادیخود را متوقف کن یفعل یو کارها دیکن دایپ دیجد

 .دیوابسته باش گرانیبه د یهر کار یکه برا ستین یازیو ن دیآوریآن را به دست م

 هاآسان به اسناد و پرونده یدسترس 

 یبرنامه سفارش کیاست. با داشتن  دیمف اریبس یآسان به تمام اسناد و مدارک کار یمسافرت، دسترس هنگام

 ف،یاسناد، وظا هیتلفن خود را با دسکتاپ خود هماهنگ کرده و به کل دیتوانیم یمشاغل خود به راحت یبرا

 .دیداشته باش یدسترس رهیو غ هامیتقو

 کندیم لیاطالعات را تسه یابیباز 

 ازیبه شما در کسب اطالعات مورد ن تواندیساده در برنامه تلفن همراه م یهایها و نظرسنجفرم افزودن

و  انیاطالعات است، در مشتر یجمع آور یروش محتاطانه برا کی نکهیکمک کند. جدا از ا یمشتر

 دهند. ارائه یکیزیاسناد را به صورت ف ستندیآنها مجبور ن رایز کندیم ییصرفه جو زیکارمندان ن

 یدسترس تیقابل یراحت 

کاربران راحت تر  یبه کسب و کار را برا یاست که دسترس نیا لیموبا شنیکیاپل یطراح دیفوا گرید از

کرد که رابطه  جادیا انیمشتر یبرخ یها را برا فیاز تخف یبرخ توانیها م شنیکیدر اپل یسازد. حت یم

 .تر سازد یرا قو انیو مشتر یبرنامه کاربرد نیب

 یبرندساز 

آن  میبرنامه و تنظ یبرا بایز یلوگو جادیاست. با ا لیاپ موبا جادیا یموثر در برندساز یاز راه ها یکی

بودن آن را به  یدر صورت راض یبماند و حت یدر ذهن مخاطبان باق شهیهم شودیدر هنگام ورد، باعث م

 .کنند غیتبل گرانید

 منحصر به فرد و پرداخت خدمات 

 یچالش طراح نیورود به ا یبرا دیتوانیاز حوزه ها سخت تر است، م یرقابت در برخ نکهیتوجه به ا با

در صورت فروش  یکاربرد یکاربر پسند بودن برنامه ها ی. برادیرا در نظر داشته باش شنیکیاپل

 .دیپرداخت را فعال کن نهیحتما گز شودیم شنهادیمحصول، پ

 دیجد یفتح بازارها 



نداشته  شنیاگر اپلک دیکن یو به رشد کسب و کارتون فکر م دیکسب و کار باش کیاگر صاحب  تینها در

کسب و کار  یایدن داد. دیکسب و کارتون از دست خواه یمهم رو برا تیامکان و مز کی یبه زود دیباش

 ماند! دیقطعا عقب خواه دیسوار نشو شرفتیپ نیموج ا یاست و اگر رو شرفتیرو به پ

 

 کالم پایانی

مورد استقبال قرار گرفته است.  اریمتنوع بس موبایل شنیکیاپلطراحی  در هزاره سوم، یبا مدرن شدن زندگ

و روزمره افراد را برآورده  یامروز یازهایاز ن یاریو با چند اشاره انگشت بس یکه به راحت ییهابرنامه

 یبا اطالعاتسعی کردیم شما را  او استفاده بهتر از آنه هاشنیکیاپل نیبه سرعت توسعه ا. با توجه کنندیم

  .کنیمآشنا  نهیزم نیدر ا

 


