ﮐﻤﮏ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ؛ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ
دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺎزی آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮﺷﯿﻦ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﺑﺎزی ﺳﺎزی در اﯾﺮان ،ﻫﻨﻮز اﺑﺘﺪای راه اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز آﻧﻘﺪرﻫﺎ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ و
ﺣﺎﻻ روزاﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺧﺎک ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪان درﺳﺘﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺳﺎزان اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺪه

و ﻫﺮ روز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آن ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﻟﺒﺘﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬاران و ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎزی ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺎن را در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ

ﻓﻌﻼ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ راه ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ً
دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮور ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ،آﻣﻮزش ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻨﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﮐﺸﻮر ،از ﭘﺲ ﺑﺮآورده
ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ،TGCﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﻢ و از ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺣﻮزه ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی

ﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و از آن ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزی ﺳﺎزان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺳﻮال
ﮐﺮدﯾﻢ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺎزی ﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ آﺷﻨﺎ و از ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ.

آﭘﺎداﻧﺎ
»آﭘﺎداﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﺮی اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﻼﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﮔﯿﻦ ،ﻟﯿﺪرﺑﺮد و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻫﻤﺰﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزی ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ «.اﯾﻦ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی راﻣﯿﻦ ﺷﯿﺮزاد،

ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﺷﺮﮐﺖ آﭘﺎداﻧﺎ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﭘﺎداﻧﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ را روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده و ﺳﻌﯽ دارد
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوت و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮزاد در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار داد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
آﭘﺎداﻧﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪ ،ذﺧﯿﺮه اﺑﺮی Match Making ،و ارﺳﺎل

ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﭘﺎداﻧﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ،ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در

ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه.

ﮐﺎر ﻣﺎ از ﻓﺮوردﯾﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  TGCاز اﯾﻦ ﻓﺎز ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،آﭘﺎداﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻘﯽ
ﻫﻤﭽﻮن »ﻓﻦ اﻓﺰار« ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزی ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺰ را دارﯾﻢ و ﺑﺎ آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزی »ﮐﻼغ ﭘﺮ«
ً
اﺧﯿﺮا ﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزی از ﺷﺮﮐﺖ »ﻣﺪرﯾﮏ«
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻦ اﻓﺰار ﻧﯿﺰ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ آﭘﺎداﻧﺎ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﺶ از  Microsoft Orleansﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺮﯾﻢ وورﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮدازش اﺑﺮی  Azureﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ
ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺑﺮی دو ﺑﺎزی ﻫﯿﻠﻮ  4و ﻫﯿﻠﻮ  5ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﭘﺎداﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻬﯿﺎ

ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

آﺳﻤﺎن ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا

ﺷﺮﮐﺖ آﺳﻤﺎن ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ »اﺑﺮﯾﻨﮓ« ﺧﻮد ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه
ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ آﭘﺎداﻧﺎ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﭘﺎداﻧﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی

را ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﺳﻤﺎن ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ،ﺑﺎ اﻗﺎی ﻏﻔﺎری ،ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

وی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺳﻤﺎن از ﺳﺎل  ۹۳در ﺣﻮزه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮی و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد؛ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻗﺮار داد دارد.
ﺑﺮای ﻣﺪت ﻫﺎ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﺪه ای وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺮوﯾﺲ
اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﻫﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺼﺮﻓﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺠﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،ﻏﻔﺎری در ﻣﻮرد ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.

اﺑﺮﯾﻨﮓ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ) MBaaSﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دﻧﯿﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی اﺳﺖ( اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻫﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ  MBaaSﺣﺎﻻ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮدار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺮﯾﻨﮓ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ،اﺑﺮﯾﻨﮓ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﮏ ِاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎژول ﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی دارﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻫﺪ و از آن ﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺑﺮﯾﻨﮓ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﯿﺪر ﺑﺮد،

ﭘﻨﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،دﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺮور و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ دوﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺳﺎزان اراﺋﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎً ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺑﺮﯾﻨﮓ ،ﻣﺎﻟﺘﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از آن را در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺮور واﺣﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﺑﺮﯾﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط
ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﮕﺬارد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان داده ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻔﺎری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ،از ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮﯾﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎم آﺳﻤﺎن ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎﺳﺖ.

آﻧﻮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮ
آﻧﻮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮ در اﺻﻞ ﯾﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺑﺎزی ﺳﺎزی اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ آﺛﺎر اﯾﺮاﻧﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﺧﺒﺮ
ﻋﺮﺿﻪ »ﺧﺎﻟﻪ ﻗﺰی« ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ ،آﻧﻮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮ ﺷﻬﺮت

و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزی ﺳﺎزی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزی

ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت .ﺷﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺎن رﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮور ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻻی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آن ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﯿﻮاﻧﯿﺎن ،ﻣﺴﺌﻮل آﻧﻮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ.

در ﮐﺎﺷﺎن از ﺳﺎل  ۸۷ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻣﺎن ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻣﺪﯾﻢ و در ﺗﻬﺮان دﻓﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﺑﺘﺪا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺳﺎزان
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﺪ و اﻏﻠﺐ آرت ،ﮐﺎراﮐﺘﺮ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
اﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﯾﻢ و ﮐﻠﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را زدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آن زﻣﺎن رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل در دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ  ۲۰ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﻮز در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزی ﺳﺎزی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺸﻮد در زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از

ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی .ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ،
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﻣﻨﻮ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﮐﯿﻮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت آﻧﻮ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آن ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای در ﻣﯿﺎن ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در ﭘﺸﺖ آﺛﺎرﺷﺎن دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﺑﺨﺶ
ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺲ ﻋﻤﯿﻖ و درک ﺑﺎﻻی ﺧﻮد از ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻤﯽ از دﯾﺪ ﺑﺼﺮی و
ﻫﻨﺮی ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻫﺎ اﻓﺰود .ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎﻟﻪ ﻗﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﭘﺎ
ﮐﺮده ،آﻧﻮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﺎزی »ﻗﺘﻞ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان« را ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.

اﯾﺮاﻧﺴﻞ
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻗﺪرت زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ای ،اﯾﺪه و

ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اش ،از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی

وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دور ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ آن ،ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺎری از دوش
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮدارد.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ،TGCﻣﻌﺎون ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎل
ﺻﺤﺒﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﮐﻤﯽ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزی
ﺳﺎزان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.

ﻣﺎ در اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﯾﻢ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزی ﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ  ،VODﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﺳﺮورﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺧﺎرج و
داﺧﻞ اﯾﺮان دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎزی ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﺮان ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ

ﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺗﺎ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزی ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﮑﺘﻮری
ﺑﮑﺘﻮری ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ روی ﺳﺮور را دور زد و روﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺶ
ﺑﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﺘﻮری اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻣﺶ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ .ﻫﻢ آﭘﺎداﻧﺎ و ﻫﻢ آﺳﻤﺎن ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ،ﻫﺮ دو دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﮑﺘﻮری در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺑﮑﺘﻮری ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺧﺎص و ﻗﺎﺑﻞ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ،ﺑﮑﺘﻮری از ﺷﻬﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮچ ﺳﺎده در ﮔﻮﮔﻞ ،ﻟﯿﻨﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ اش را

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺘﻮری ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺟﻮاد ﻋﺎﺑﺪی ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن او از راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮔﻔﺖ.

ﺑﮑﺘﻮری رﺳﻤﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو درس ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻢ ﮐﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﮕﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭘﯿﻤﻮدن اﯾﻦ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺎﻻ در ﺣﺪود ۱۵۰۰
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮑﺘﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی ﺑﮑﺘﻮری ﺑﻪ ﻣﺎژول ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ،دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ،
راﯾﺎﻧﺶ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ و ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Match Makingو ﻟﯿﺪر ﺑﺮد ﻧﯿﺰ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﭙﻠﯿﻎ
در ﻣﯿﺎن ﻧﺎم ﻫﺎی اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ،ﺗﭙﻠﯿﻎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ روی اﻣﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ دارد از اﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﭙﻠﯿﻎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺪرﯾﮏ اﺳﺖ؛ ﻧﺎﺷﺮی ﮐﻪ اﮔﺮ اﻫﻞ اﺟﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺣﺘﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮام ﭘﯿﺮوزه ،ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪرﯾﮏ ،داﺷﺘﯿﻢ،
ﻓﺮﺻﺖ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ و در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ.

ﺗﭙﻠﯿﻎ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﻓﻮل
اﯾﻤﯿﺞ در ﺑﺎزی ﻫﺎ و اپ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﭙﻠﯿﻎ ﺳﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ
دارد .اوﻟﯿﻦ رﺳﺎﻟﺖ آن ،ﭘﻮل ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ آﻣﺎر درآﻣﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﻧﮕﺎه
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮد آورد
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺑﺎزی
ﺳﺎزان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ۲۰ ،درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ دادن
ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮد ،وﯾﺪﯾﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
رﺳﺎﻟﺖ دوم ﺗﭙﻠﯿﻎ ،ﺑﻪ ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزان ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺛﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﺖ دوم ﺗﭙﻠﯿﻎ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮی را ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎزی ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد .اﻣﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﭙﻠﯿﻎ در اﻣﺮ
آﻣﻮزش ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ را
ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزاری ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﭘﻮﯾﺎ ﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺗﭙﻠﯿﻎ آﮐﺎدﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﻫﺪﻓﻤﺎن ﻫﻢ از آن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ و آﻣﻮزش آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺮوزه ،ﺣﺎﻻ ﺗﭙﻠﯿﻎ  ۴۹درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﮐﻞ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﭙﻠﯿﻎ را ﺑﻪ
ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ،اﯾﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﭙﻠﯿﻎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﭙﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮ و درآﻣﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺮوس ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ
اﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزی ﺧﺮوس ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﭙﻠﯿﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

