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Android (Açık kaynak kodlu)
Google ve Open Handset Allience (OHA) 
tarafından desteklenen Android,  mobil cihazlar 
(PDA ve cep telefonları) için geliştirilen Linux 
türevi (açık kaynak kodlu), yeni ve akıllı bir 
işletim sistemi.  Eski Yunanca’da “insanımsı 
makine” anlamına gelen Android’de, Java dili 
kullanılarak kod geliştiriliyor fakat Java sadece 
yönetimsel amaçla kullanılıyor.
2005’te Android Inc.’i alan Google, Linux 
tabanlı, taşınabilir cihazlar için esnek, 
güncelleştirilebilir işletim sistemini geliştirdi. 
2007’de ise OHA, mobil cihazlar için telif hakkı 
olmayan bir işletim sisteminin (Android), 
teknolojinin gelişimi için yararlı olduğu 
konusunda hemfikir olduğunu duyurdu. Sürekli 
yenilik sunmayı ilke edinen ve 47 firmanın bir 
araya gelmesiyle oluşan OHA, çip üreticileri, 
yazılım firmaları, cep telefonu üreticileri ve 
operatörlerin (Intel, HTC, ARM, Samsung, 
Motorola ve eBay vb.) bulunduğu çok geniş bir 
yelpaze. 2008’de piyasaya sürüldüğünde, birçok 
Android İşletim Sistemi, Apache free-software 
ve Açık Kaynak Kodu lisansıyla geliştirilmeye 
açık hale geldi. Android için halen 150 binden 
fazla uygulama bulunuyor. 
Alışıgeldik Linux çekirdekli işletim 
sistemlerinde bulunan bazı temel özellik 
ve parçaları içermediği için Android, genel 
anlamda bir Linux işletim sistemi olarak 
kabul edilmiyor. İşletim sistemi kodlanılırken 
yaklaşık 12 milyon (3 milyon XML, 2.8 milyon 
C , 2.1 milyon Java, 1.75 milyon C++ ve diğer 
kodlar) satır kod yazılmış. 
Android’in son sürümleri, çoklu-görev 

(multitasking), çoklu-dokunuş (multitouch) 
ve Flash desteğiyle beraber geliyor. Ortalama 
bir kullanıcının kullanacağı düşünerek sadece 
parmak etkileşimi ile çalışabilecek şekilde 
tasarlanıyor. Android, gelişmiş uygulama 
programlama arayüzlerine (Application 
Programming Interface- API) örnek olarak 
verilebilir. 
Uygulama geliştirme dili Java olan Android 
işletim sistemiyle uyumlu Mac OS, Linux veya 
Windows uygulamalar geliştirilebiliyor.

BADA (Kapalı ve tescilli)
Samsung Electronics tarafından geliştirilen 
C++ tabanlı bir sistem.  Kore dilinde “okyanus” 
manasına geliyor.

Brew OS (Kapalı ve tescilli) 
Yaygın olarak Amerika’da kullanılan 
Qualcomm’ın BREW (Binary Runtime 
Evironment for Wiress) işletim sistemi, Java 
ile uygulama geliştirilebiliyor. Cep telefonu 
üreticileri ve mobil ağlarda kullanılıyor, ancak 
çoğu kez son kullanıcı bunu bilmiyor.
 

 (iOS) (Kapalı ve tescilli)
2007’de piyasaya sunulan, ilk zamanlarda 
“iOS” ismi açıkça belirtilmeyip “iPhone OS X” 
denilen işletim sistemi, Apple marka mobil 
cihazlar için özel tasarlandı. iPod Touch ve 
iPad’de de kullanılan mobil işletim sistemi, 
Apple tarafından geliştirilen UNIX sistemlerinin 
en önemli çeşitlemelerinden biri olan BSD 
(Berkeley Software Distribution) ve NeXTSTEP 
işletim sistemlerinin önce Darwin, sonra Mac 
OS X şeklindeki evriminin bir türevi. MacOS 
X tabanlı olan bu işletim sistemi, içerisinde 4 
ayrı (Core OS, Core Servisleri, Medya ve Cocoa)  
katman barındırıyor. Özel (kapalı kaynaklı) bir 
işletim sistemi olduğundan yalnızca Apple’a ait 
ürünlerde bulunuyor.

Mevcut ve yakın gelecekteki mobil işletim sistemleri
Mobil işletim sistemleri akıllı telefonlar dahil Nokia’ın Symbian ve Maemo; 
Google’ın Android; Apple’ın iOS (Mac OS); RIM’in BlackBerry; Microsoft’un 
Windows Mobile; Samsung’un Bada;  Linux Vakfı’nın MeeGo, LiMo ve 
Access; HP’nin WebOS; Motorola’nın Mobil Linux; Palm’ın  Palm (webOS); 

Qualcomm’ın BREW; BSD ve NeXTSTEP olarak görülüyor. 
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Sadece parmak etkileşimi ile çalışacak biçimde 
geliştirilen sistem, çoklu dokunma özelliğini 
destekliyor. Ana kullanıcı arabirimi, uygulama 
kısa yollarının bir tablo üzerine yerleşik olduğu 
bir pano. Adobe Flash desteği içermeyen 
sistem, WebKit tabanlı Safari tarayıcısı ile 
İnternet, iPod medya oynatıcısı ile de çoklu 
ortam deneyimi sunuyor. Ana başlıkta olan iOS 
versiyonları (iOS 1.x, iOS 2.x, iOS 3.x,iOS 4.x ve 
iOS 5.x), kendi içlerinde sürekli güncelleme 
yapılarak geliştiriliyor.
 

Maemo (Açık kaynak kodlu)
Linux kökenli Debian işletim sisteminin bir 
türevi ve Linux kökenli. Yalnızca Nokia’ya ait 
ürünlerde bulunuyor.

MeeGo (Açık kaynak kodlu)
Nokia’nın Maemo ve İntel’in netbooklar için 
hazırladığı “Moblin” projelerinin birleşmesiyle 
ortaya çıkan işletim sistemi. Linux Vakfı’nın da 
himayesinde bir araya gelen MeeGo, sadece 
mobil platformlar için değil, netbooklar başta 
olmak üzere çeşitli sistemler içinde geliştirildi. 

RIM BlackBerry OS (Kapalı ve tescilli)
Research In Motion (RIM) tarafından sadece 
BlackBerry’ler için geliştirilen, Java tabanlı 
(kapalı kaynaklı) özel bir işletim sitemi. İş 
hayatına adanmış bir işletim sistem olan 

BlackBerry OS, Microsoft Exchange, Lotus 
Notes ve Novell Groupwise desteği içeriyor. 

Tam bir multimedya desteği sunan BlackBerry 
OS hakkındaki on-line doküman, oldukça kısıtlı. 
Yalnızca RIM’a ait ürünlerde bulunan BlackBerry 
OS, temelde dokunmatik olmayan cihazlar için 
tasarlandı, dokunmatik ekranları sonradan 
desteklemeye başladı. JavaME ve özel API’ler 
içeren uygulama geliştirme ortamı (BlackBerry 
SDK) sunuyor ve Flash desteği sınırlı. Uygulama 
çeşitliliği ile sayısı açısından fakir bir platform 
ancak kendisine ait bir uygulama dağıtım kanalı 
(BlackBerry App World) bulunuyor. Tarayıcısı 
sıkı güvenlik standartlarına sahip; iş yerleri 
tarafından bu ayarlar kontrol edilebiliyor ya da 
değiştirilebiliyor. Kişisel kullanıcılar ise kendi 
planlarını kendileri oluşturabiliyor.
 

Symbian (Açık lisans )
Psion Computers şirketinin EPOC sisteminden 
türettiği Symbian, halen dünyada üretilen cep 
telefonlarının önemli bir bölümünde kullanılan 
işletim sistemi. 1988’de Psion’ın geliştirdiği 
SIBO (Sixteen bit organizer) adlı işletim 
sisteminin başarısızlıkla sonuçlanmasının 
ardından 1990’lı yılların ortalarına doğru, 
SIBO sistemi baz alınarak EPOC adlı bir 
işletim sistemi üretildi. 1998’de Ericsson, 
Nokia, Motorola,  Psion, Samsung, Siemens 
ve Sony Ericsson ortaklığında Symbian Ltd 
kuruldu. PDA’ler ile taşınabilir telefonların 
birleştirilmesi çalışmaları araştırılırken EPOC 
işletim sistemi daha da geliştirilip Symbian 
adını aldı. Daha sonra Nokia, diğer hissedarların 
elindeki hisseleri de satın alarak Symbian’ın 
tüm varlığını kendi kurduğu Symbian Vakfı’na 
bağışladı. Şu an geliştirme işini Symbian Vakfı 
yapıyor. Günümüzde en çok kullanılan mobil 
işletim sistemi olma özelliğini gösteriyor.  
İşletim sistemi C++ tabanlı. 

En uzun batarya ömrünü sağlaması nedeniyle 
yaygınlık açısında ilk sırayı alan Symbia, 
doğrudan ve yalnızca parmakla dokunmak üzere 
geliştirilmediği için dokunmatik cihazlarda 
yetersiz kaldı. Sistem yeni özellikler eklendikçe 
şişti ve hantallaştı. Bu nedenle Symbian Vakfı, 
sisteme arındırma ve basitleştirme işlemleri 
uyguluyor.
 

WebOS (Eski Palm OS) (Açık kaynak kodlu)
1996’da piyasaya sürülen ilk Palm Pilot’tan 
sonra Palm OS platformu birçok iş ve eğlence 
amaçlı taşınabilir cihazda kullanıldı. Palm 
geliştirmek için, yönetimsel katmanda ara bir 
dil yok, native olarak C/C++ dilleri kullanılıyor. 
HP, 2010’da Palm satın aldı.
 

Windows Mobile (Kapalı ve tescilli)
Microsoft tarafından PDA ve akıllı telefonlar 
gibi mobil cihazlar için tasarlanan Windows 
Mobile (WM), Windows CE (Compact Edition) 
tabanlı olarak geliştirildi. Kolay kod yazımı, 
zengin araçları ve gelişmiş yan destekçileri ile 
programcılar için büyük kolaylıklar sağlıyor. 
WM, Microsoft Win32 API üzerine temellenmiş 
taşınabilir cihazlar için temel uygulamaların 
harmanlandığı bir işletim sistemi. Windows’un 
masaüstü sürümüne oldukça benzer yapıda 
ve kullanımda. İşletim sistemi güncellemeleri 
için bir bilgisayara bağlı olmaya ihtiyaç 
duyuyor. İlk sürümlerinde çoklu dokunuş 
desteği bulunmazken 7. sürümüyle beraber 
çoklu dokunuşu da desteklemeye başladı. 
Multitasking özelliğini destekleyen sistem, 
C++ tabanlı. Adobe Flash Lite’i ve JavaME’yi 
destekliyor. 
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