Android Isletim Sisteminin Avantajlari

IOS isletim sistemi Apple tarafindan,Android ise Google tarafindan gelistirilmistir. Aralarindaki farklari:

• IOS kapali bir eko sistemine sahiptir,android ise daha açik bir sistemle çalisir.Kapali olan IOS nin kapali
bir sistem oldugundan dis saldirilara karsi daha güvenlidir.Ancak bu özellikleri fotograf ve mp3
yüklemeyi bile özel bir yazilimla yapmaniza neden olur.
• Kullanim olarak android daha karmasiktir ancak IOS deki bir çok özellik kullanim kolayligi
saglamaktadir.Bu nedenle IOS daha çok talep görmektedir.
• Android isletim sistemi açik oldugundan bir çok cihaz tarafindan kullanilir ama cihaz çesitliliginden dolayi
kapali sistemler gibi kolayca performans odakli optimize edilmiyor.
• IOS sisteminde takilma ve yavaslama gibi sorunlar olmamaktadir.
• Android isletim sisteminde 400 bin kadar uygulama varken IOS de 500 binden fazla uygulama vardir.Bir
çok firma kullanim orani ve çalismasi bakiminda IOS isletim sistemini tercih etmektedir.Android de
yazilim satin alma fonksiyonu Türkiye deki kullanicilar tarafindan kullanilmamaktadir.
• Android isletim sisteminde neredeyse hiç sinir yoktur ekran isigi,ses yüksekligi ve islemciyi hizlandirmak
gibi bir çok seye hakim olabiliyorsunuz.
• IOS isletim sistemi Apple'in mobil cihazlarindan baska cihazda çalismamaktadir.Android ise düsük
kapasiteli cihazlarda bile çalismaktadir.
Eger kullanimi kolay ve kafa karistirmayan bir sistem istiyorsaniz IOS yi kurcalamayi sevip teknolojiden
anliyorsaniz Android'i tercih edebilirsiniz.
• Android Market yeni ismi ile Google Play artik Türkiye'den de uygulama satin alinmasina izin
vermektedir ve uygulama sayisi iOS'u geçmis durumda.
• Android açik kaynak kodlu oldugu için begenmediginiz, eksik buldugunuz özellikleri cihaziniza kolayca
kazandirabilmenize olanak sagliyor. Esnek ve kolay düzenlenebilir bir yapiya sahip. iOS'da wifi kuvvetli
degil mi, gps çabuk baglanmiyor mu, eliniz kolunuz bagli Apple'in güncellemesinin beklemek
zorundasiniz. Cihaziniza hükmedemiyorsunuz, Apple size hükmediyor ve onun istedigi gibi kullanmak
zorundasiniz.
• Android için güncellemeleri hem Google kendisi yapmakta hem dünyanin dört bir yanindan gelistiriciler
tarafindan tasarlanmaktadir, oysa iOS güncellemeleri sadece iTunes araciligiyla Apple tarafindan yapilir.
O ne derse onu yüklemek zorundasiniz.
• Android cihaziniza korsan uygulama kurmak için telefonunuzu kirmaniza, root etmenize gerek yoktur,
korsan uygulamayi atin ve kurun. iOS korsan uygulama dükkani için cihazinizi jailbreak yapmaniz
gerekmektedir ki bu da performans düsüklügüne ve pil ömrünün kisalmasina neden olmaktadir.
• Apple halen Flash destegi vermedigi için webde tam hakimiyet saglayamazken Android flash destegini
vermektedir.
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