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و  ترشیاست که ب PWA ایرونده  شیپ شنیکیوب اپل ها،شنیکیاز انواع وب اپل یکی
 دیخواهیاگر م .ردیگیو کسب و کارها مورد استفاده قرار م هاتیساتوسط وب ترشیب

 .دیدارد، با وبالگ فراگستر همراه باش ییایو چه مزا ستیچ PWA دیبدان

 .افتیتوسعه  زیآنها ن یبوم یهاشنیکیهوشمند، استفاده از اپل یهایرواج گوش با
 نیو به هم کنندیم فایا روزمره ما یدر زندگ ینقش بزرگ لیموبا یهاشنیکیامروزه اپل

 .هم داشته باشند لیموبا شنیکیاپل خواهندیاز صاحبان کسب و کار م یاریبس لیدل
 .است نهیپرهز  اریدشوار و اغلب بس یبوم شنیکیاپل کی یاما ساخت و نگهدار

نوع وب  نیا .رونده است شیپ شنیکیوجود دارد و آن وب اپل یگرید نهیخوشبختانه گز 
 بیمورد استفاده ما در وب ترک یرا با فناور یبوم شنیکیاپل کی یهاتیقابل شن،یکیاپل
کدام است  آن یاصل یاجزا ست،یچ PWA داد که میخواه حیمقاله توض نیدر ا .کندیم

 .دارد ییایو چه مزا

 

 ؟ستیچ PWA یتکنولوژ -1
 یاست، نوع Progressive Web Applications که مخفف PWA ایرونده  شیپ شنیکیوب اپل

 جیرا یهایو با استفاده از فناور شودیم هیوب ارا قیاست که از طر  یافزار کاربردنرم
 .ساخته شده است WebAssembly و پتی، جاوا اسکر HTML ،CSS  وب از جمله
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 ”روندهشیپ“بخش  .شد یمعرف 2۰1۵بار توسط گوگل در سال  نیاول یاصطالح برا نیا
اط ارتب شنیکیاپل نیکه کاربر به مرور زمان با ا ییاز آنجا“ :داد حیتوض گونهنیا توانیرا م

 .”شودیم شتریبه مرور زمان ب زیافزار ننرم نیقدرت ا کند،یبرقرار م

را که قبال منحصر به  ییاز کارها یاریبس تواندیرونده م شیپ شنیکیاپل وب
 یافزارسخت یهاتیبه قابل یشامل دسترس نیا .بود، انجام دهد یبوم یهاشنیکیاپل

و  هالیبه فا یدسترس ن،ی، حالت آفالGPS کروفون،یو م نیمانند استفاده از دورب
 تیسارونده، وب شیپ شنیکید، وب اپلیاما اشتباه نکن .است گریموارد د یاریبس

 شنیکیاپل کی هیمدرن وب، شب یهایآنها فقط به لطف فناور .شوندیمحسوب م
رونده را در مرورگر  شیپ یهاشنیکیمعناست که کاربران وب اپل نیبه ا نیا .هستند

اما بالفاصله پس از ورود  ،یتیسادرست مانند هر وب کنند،یجستجو م URL کید با خو
به  ازیدر مرورگر خود، بدون ن مایرا مستق «شنیکیاپل» کی، تجربه استفاده از PWA به

 .کنندیافزار، تجربه منرم کیدانلود و نصب 

محدود به  PWAکه  ستین یمعن نیبه ا ل،یموبا یها”شنیکیاپل“داشتن به  شباهت
 زین وتریکامپ یرو توانیرا م روندهشیپ یهاشنیکیوب اپل .هوشمند است یهایگوش

تاپ خود استفاده کرده در لپ نستاگرامیمثال اگر تا به حال از ا یبرا .کرد یسازادهیپ
 .دیادر وب مواجه شده PWA یوتریکامپ یهابا نمونه د،یباش

 ست؟یچ PWA یاصل یاجزا -2
 کی .ندارد یادیبه مقدار زمان ز  ازیرونده ساده، ن شیپ شنیکیوب اپل کی یسازادهیپ

PWA دارد یاصل یژگیمعتبر، سه و. 

 :(HTTPS) منیا اتصال -2-1

 .قابل استٌفاده هستند منیاتصاالت ا یرونده فقط بر رو شیپ یهاشنیکیوب اپل
استفاده از اتصال  تیاهم .اتصال امن استفاده کند کیاز  دیشما با تیوبسا نیبنابرا

 .شودیم زیبلکه باعث کسب اعتماد کاربران ن ست،ین یتیامن لیفقط به دال منیا

 :ورکرسیسرو یهاپتیاسکر  -2-2

و مرورگر به صورت مجزا  شودیاجرا م نهیزماست که در پس پتیاسکر  کی ورکرسیسرو
تا  کندیبه شما کمک م ورکرهاسیاستفاده از سرو .کندیآن را اجرا م تیسا یاز کدها
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موضوع  نیو ا دیکن نییخود را تع یهاشنیکیمربوط به وب اپل یهانحوه انجام پردازش
 .سازدیرا مقدور م تردهیچیپ یکارها یامکان اجرا

 :فستیمان لیفا -2-3

 نجا،یدر ا .شما است PWAو عملکرد  شیرباره نحوه نماد یاطالعات یحاو JSON لیفا نیا
 .دیکنیم نییخود را تع شنیکیاپل مشخصات وب ریها و سانمادها، رنگ حات،ینام، توض

  ست؟یچ تیو وبسا لیموبا شنیکیبا اپل PWA تفاوت -3
که  یدر حال .میپرداز یم لیموبا ینصب یهاشنیکیبا اپل PWA ابتدا به تفاوت

ها  PWAاند، شده یتلفن همراه طراح یهااجرا در دستگاه یبرا ینصب یهاشنیکیاپل
 یهابا زبان ینصب یهاشنیکیاپل .اندشده یسیمرورگر وب کدنو کیاجرا در داخل  یبرا

توسعه  Android) یبرا Java و iOS یبرا Swift و (Objective-C هر پلتفرم یسینوبرنامه
در  ن،یبنابرا .کندیاستفاده م JavaScript و  HTML5 ،CSS از PWA که یدر حال ابند،ییم

تنها  کند،یم دیرا تقل ینصب شنیکیاپل کیرفتار  رونده،شیپ شنیکیاپل کیکه  یحال
صفحه  یهااندازه یاست که فقط برا یتیوبسا .است تیوبسا ینوع . شنیکیاپلوب کی

اجرا   PWAشد،  ییه صفحه شناساکه انداز  یهنگام .است افتهیخاص توسعه  شینما
 .دهدیم هیرا به کاربر ارا تیاز وبسا ینسخه سفارش کیو  شودیم

با  روندهشیپ یهاشنیکیاپلکه تفاوت وب دیآیسوال به وجود م نیاوصاف ا نیبا ا
نسبت  یکمتر اریبس یهاتیقابل یمعمول یهاتیوبسا ست؟یچ یمعمول یهاتیوبسا

 یهاتیوبسا لینسخه موبا .دارند PWA ای یاعم از نصب لیموبا یهاشنیکیبه اپل
در عملکرد و  یو تفاوت دهندیم رییرا تغ تیسا یصرفا ابعاد نسخه اصل زین یمعمول

 قیاز طر  URL کیتوسط  PWA نکهیبا وجود ا گر،ید یاز سو .آنها وجود ندارد یهاتیقابل
و  شتریب یهاتیقابل ،یمعمول یهاتیبا وبسا سهیاست، اما در مقا یوب قابل دسترس

 جینتا درتا  کندیشما کمک م تیو به وبسا دهدیم هیرا ارا یتعامل باالتر تیظرف
 .داشته باشد یبهتر گاهیجستجو جا

قدم است  نیاول تیورود به وبسا رونده،شیپ یهاشنیکیاست که در اپل یدر حال نیا
کارکردها و  کند،یم زیمتما لیو سازگار با موبا یمعمول تیوبسا کیو آنچه آنها را از 

از  یشتریب یهاهیال د،یاستفاده کن PWA از شتریهرچه ب .آنها است یهاتیقابل
 شنیکیاپل کی هیشب دهدیکه به آن اجازه م ییهاتیقابل د؛ید دیآن را خواه یهاتیقابل
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کاربر  ازین بر اساس توانندیهستند و م ایها پو PWA .عمل کند ینصب لیموبا
مربوط  یهافعال کردن داده یرا برا ییهانهیحال، آنها گز  نیدر ع .شوند یسازیشخص

امکان افزودن  یو حت نیبه دورب یدسترس ها،شنیکیفیپوش نوت ،یمکان تیبه موقع
که معموال در  یهاتیتلفن همراه شما دارا هستند؛ قابل یآنها به صفحه اصل کونیآ

 .دید دینخواه هاتیوبسا

 ؟رونده کدام است شیپ شنیکیوب اپل یهاتیمز  -4
 یهاتیقابل شیهستند که باعث افزا ییهایرونده، فناور شیپ یهاشنیکیاپلوب

در  یبعد یعیگام طب PWAکه  شودیم ینیبشیو پ شوندیکسب و کار شما م یرقابت
 لیاز دال یبرخ ست؟یچ PWA یهاتیمز  دیپرسیاما حتما م .وب باشد یتکامل فناور

 :هوشمند عبارتند از یهاتلفن یبوم یهاشنیکینسبت به اپل PWA یبرتر

 :سرعت باال -4-1

وب  کسان،ی یدر صورت وجود محتوا ورکر،سیسرو یهاپتیبه لطف استفاده از اسکر 
 .شوندیم یبارگذار یمعمول یهاتیاز وب سا عتریرونده سر  شیپ یهاشنیکیاپل

 ترعیسر  یدوم به بعد حت یو در بارها عیبار اول سر  یبرا هاشنیکیاپل نیا یبارگذار
بود، آنها را  ازیکرده و هر زمان که ن رهیذخ یلرا به صورت مح اتیتمام محتو رایاست، ز 

 .دهدیم شینما

 :یدر صفحه اصل کونیآ داشتن -4-2

را  PWA که خواهدیکه از کاربران تلفن همراه م شودیصورت اجرا م نیبه ا تیقابل نیا
 یبه صفحه اصل PWA کونیآ رفت،یکاربر درخواست را پذ نکهیپس از ا .کنند” نصب“

 .شودیاجرا م یگرینصب شده د شنیکیو مانند هر اپل شودیاضافه م یتلفن همراه و
لحاظ متفاوت  نیاست و از ا شنیاپلک نیا تیساوب هب انبریم کیفقط  کونیآ نیالبته ا

 .است لیموبا یهاشنیکیاپل کونیاز آ

 :مختلف یهااستفاده در پلتفرم قابل -4-3

هر پلتفرم  قیاز طر  توانیرونده ساخته شد، م شیپ شنیکیوب اپل کیکه  یهنگام
بر  یمبتن PWA رایداشت، ز  یبه آن دسترس Windows ایAndroid  ، iOSتلفن همراه مانند
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رونده با  شیپ یهاشنیکیوب اپل ن،یهمچن .عامل ستمیبر س یمرورگر است نه مبتن
 .کندیکه توسعه آنها را آسان م شوندیوب ساخته م جیرا یهایاستفاده از فناور

 :روز بودن به -4-4

 .شوندیم یرونده بالفاصله اعمال شیپ یهاشنیکیشده در وب اپل جادیا راتییتغ
کاربران  نکهیبه محض ا .انجام دهند یکه کاربران کار ستین نیبه ا یازین نیبنابرا

 .شودیاعمال م هایرسانروزکنند، به یصفحه را دوباره بارگذار

 :یسازهینما تیقابل -4-5

 یآن در موتورها یمحتوا شود،یمحسوب م تیساوب کی یاز نظر فن PWAکه  ییآنجا از
موضوع  نیا .است یابیثبت شده و قابل جستجو و باز  Googleجستجو مانند 

موتور جستجو( فراهم  یسازنهی)به SEO یهااز روش یبرداربهره یرا برا ییهافرصت
با  سهیاز کاربران را در مقا یشتریتا تعداد ب سازدیها را قادر م PWAو  کندیم

است که مخاطبان   یدر حال نیا .تلفن همراه جذب کنند یبوم یهاشنیکیاپل
PWA دیتوانیاستورها هستند و شما همچنان ماز اپ شتریب اریجستجو بس یموتورها

 .دیکن عیتوز  زیاستورها ناپ قیخود را از طر  یها

 
 :یساخت و نگهدار نییپا نهیهز  -4-6

 لیموبا یهافرمپلت یبار توسعه داد و سپس در تمام کی توانیرا م PWAکه  ییآنجا از
توسعه آن  نهیمورد استفاده قرار دارد، هز  کنندیم یبانیپشت PWAکه از  ییو مرورگرها

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 6 

 نهیبودن هز  نییپا گریعلت د .کمتر است اریبس یبوم یهاشنیکیبا اپل سهیدر مقا
 کندیاستفاده م ییهایو فناور یسینوبرنامه یهااست که از زبان نیها ا PWAساخت 

 سانینونامهبر  نیهستند و بنابرا یسینوبرنامه یهازبان یتر از باقکه شناخته شده
 یآنها را تا حدود یریکارگاستخدام و به نهیدر دسترس شما خواهند بود که هز  یشتریب

 لیتبد شنیکیاپلوب کیخود را به  تیکه سا ییاز آنجا ن،یهمچن .دهدیکاهش م
 ازیآنها ن ینگهدار یبرا یکد آنها شده و زمان کمتر یهاگاهیباعث ادغام پا د،یکنیم

 .شودیم ینگهدار یهانهیداشت که به نوبه خود باعث کاهش هز  دیخواه

 :استورهابه اپ ازیانتشار بدون ن -4-7

اوقات  یاستورها گاهانتشار اپ ندیفرآ ،یبوم یهاشنیکیهنگام استفاده از اپل در
استورها ارسال اپ یخود را برا شنیکیکه اپل دیتصور کن .آزاردهنده باشد تواندیم
  یپاسخ منف کی افتیدر  یتنها برا د،یمانیروز منتظر م ۵به مدت  جانیبا ه د،یکنیم

که در مورد  دیشویباز متوجه نم یول د،یخوانیآن را م بار 1۰که  یلیبا دل رشیو عدم پذ
 رفتهیشما ممکن است هرگز پذ شنیکیموارد، اپل یو در برخ .کندیصحبت م یزیچه چ
به استفاده از  یازیر وجود ندارد و کاربران نانتشا یبرا یدرخواست چی، هPWAبا  .نشود

 .رونده نخواهند داشت شیپ یهاشنیکیاپلاستفاده از وب یمختلف برا یاستورهااپ
به گوگل و اپل  ازیپول را به عنوان حق امت یادینخواهد بود تا مقدار ز  یازین نیهمچن

، Apple Appstoreخود را در  یها PWA دیتوانیم دیکه بخواه یحال در صورت نیبا ا .دیبده
Google Play  وMicrosoft Store کی فراگستر ونیاتوماس لینسخه موبا .دیمنتشر کن زین 

 .دهدیخود را نشان م یباال ییکارا یتیمز  نیاست که چن ینمونه از موارد

 :بودن Responsive گرا وواکنش -4-8

 یهابا اندازه نیهستند و بنابرا Responsive گرا ورونده واکنش شیپ یهاشنیکیوب اپل
 .کنندیکار م شیمختلف صفحه نما

 :نیاستفاده به صورت آفال امکان -4-9

 کنندیکار م زین نیبه صورت آفال ،یمعمول ینترنتیا یهاتیبرخالف سا آنها

 :)Push Notification( عیاستفاده از اعالن سر  تیقابل -4-10
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مساله  نیا .دیدوباره جذب کردن کاربران استفاده کن یبرا عیعالن سر از ا دیتوانیم
 یهاشنیکیکاربران هنگام استفاده از وب اپل شتریمنجر به تعامل ب تواندیم نیهمچن

 .رونده شود شیپ

 کالم آخر -۵
 نیگز یاما احتماال جا .خواهند بود ندهیبرتر در آ یرونده، فناور شیپ یهاشنیکیوب اپل

 شنیکیاپل ونیلیم 3.۵ کیآمارها، نزد نیطبق آخر  .نخواهند شد یبوم یهاشنیکیاپل
، Statista) وجود دارد Apple استوردر اپ شنیکیاپل ونیلیم 2از  شیو ب Google Play در

 نیهمه ا رسدیاست و به نظر نم شیدر حال افزا انتعداد همچن نیا .(2۰2۰
عادت کاربران مساله  نکهیا هژ یبه و .شوند نیگز یجا PWA با یزود نیبه ا هاشنیکیاپل

 .ستیآن آسان ن رییاست و تغ یمهم

مقاله  نیشما در ا .دارند ییباال لیرونده پتانس شیپ یها شنیکیوجود، وب اپل نیا با
رونده با سرعت،  شیپ شنیکیوب اپل .دارد ییایو چه مزا ستیچ PWA که دیخواند

و  هاتیساوب یبرا یمناسب نیگز یکه دارد، جا ییهاتیو قابل یریپذانعطاف
در حال حاضر  .خواهند بود ندوزیو یهاشنیکیاپل یو حت لیموبا یبوم یهاشنیکیاپل

رونده مورد استقبال صاحبان  شیپ شنیکیوب اپل ک،یتجارت الکترون یایدر دن زین
 انیمشتر  یروان و جذاب را برا یتجربه کاربر کی خواهندیاست که م ییهافروشگاه

در  .شودیها محدود نممثال نیبه ا یفناور نیاما استقبال از ا .دهند هیخود ارا نیآنال
 یمانند دسترس ییهاتیقابل زین یادار ونیمانند نرم افزار اتوماس ییافزارهامورد نرم

 یاز سو .شودیم یفناور نیاستفاده ا تیمرورگر باعث جذاب کیساده و با استفاده از 
 یرا برا PWA استور اپل، استفاده ازدر اپ یرانیا یاهشنیکیعدم امکان انتشار اپل گرید

 هیفراگستر با ارا .کرده است لیضرورت تبد یو حت تیمز  کیبه  یرانیا یهاکسب و کار 
ساخته شده  PWA یخود که با استفاده از فناور یادار ونیافزار اتوماسنرم لینسخه موبا

 نیآنها را تضم تیبرطرف کرده و رضا نهیزم نیرا در ا یرانیا یکسب و کارها ازیاست، ن
.کندیم

https://www.faragostar.net/
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