دﻧﯿﺎی ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد؛ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﭘﺎرات ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮوژه ﭘﺨﺶ
آﻧﻼﯾﻦ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۶
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ راه اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺎرﺑﺮان از
ﺳﻮی آﭘﺎرات ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع  Twitchﯾﺎ ﯾﻮﺗﻮب ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽداد .اﯾﻦ

ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺘﺮس
ﻫﻤﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺎل  96ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺟﻪﻫﺎی وﯾﮋهای ﮐﻪ وزﯾﺮ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻗﺸﺮ داﺷﺖ و آﻧﻬﺎ را در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﭘﺎرات روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺳﻮال و ﺟﻮابﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ وﺟﻮد دارد و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺗﯿﻢ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﭘﺎرات در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻐﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
»ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺷﮑﻮری ﻣﻘﺪم« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﭘﺎرات از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺧﺒﺮ از
ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ آﭘﺎرات ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه:

»ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ آﭘﺎرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ازﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺑﺎزیﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اچدی ﺗﺎ
رزﻟﻮﺷﻦﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد«.

ﻓﻌﻼ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه روی دﺳﮑﺘﺎپ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﮑﻮری ﻣﻘﺪم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻓﻌﻼ روی دﺳﮑﺘﺎپ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی
ﻣﺨﺘﺺ  PCرا ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .او اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ آﭘﺎرات ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را روی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎورد:

»در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﭻ و ﯾﻮﺗﻮب ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﻪ
ﻃﻮر رﺳﻤﯽ روی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ وﺟﻮد دارد و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮاﻓﻘﺎت آﺗﯽ ﻧﺸﻮد«.

اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﭘﺎرات ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﭙﭽﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﺮدن
ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎزیﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .او ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺮوﯾﺲ
اﻣﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎدﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ:

»اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاﻓﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﯾﺎ وﺟﻮد
اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﻼ ﺑﺤﺚ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار
ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن

درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ روی ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد«.

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻻﯾﮏ ،ﮐﺎﻣﻨﺖ و ﭼﺖ ﮐﻨﻨﺪ
او اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻣﺠﺰا از آﭘﺎرات ﻧﻤﯽداﻧﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺮای آن
ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﮐﺎرﺑﺮان و ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺨﺶ
زﻧﺪه در ﺳﺎﯾﺖ آﭘﺎرات ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

»اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﭘﺎرات ﭘﺨﺶ زﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻻﯾﻮ
اﻧﮑﻮدر)ﻣﺜﻞ  (OBSرا داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ  Urlو  Stream Keyﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺨﺶ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺷﮑﻮری ﻣﻘﺪم درﺑﺎره ﺑﺎزیﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﺮدن ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮔﺰارش ) (Reportرا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ:

»ﻓﻌﻼ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ از ﭘﺎﻦ ﻫﺮم و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺨﺶ زﻧﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﺧﻮد

ﮔﯿﻤﺮﻫﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان رﺻﺪ ﺷﺪه و
ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﻮری ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
وی ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎی ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ» :ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮاﮐﺸﻦ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮاردی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﯾﮏ ،ﮐﺎﻣﻨﺖ و ﺣﺘﯽ ﭼﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺲ و ﺣﺎل ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮای
ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ و ﺑﯿﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل و
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﻮد«.
ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺸﻒ ﺑﺎزار ﺗﺎزهای در دﻧﯿﺎی  ICTدارد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﺣﻮزه ﮔﯿﻢ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی روﺑﺮوﺳﺖ .آﯾﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ وﺟﻮد
دارد را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را وارد ﻧﻮﻋﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ درآﻣﺪزا ﮐﻨﺪ .وﺑﺴﺎﯾﺖ آﭘﺎرات
ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ را از اﯾﻦ ﻃﺮح دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﯾﻨﺪهای روﺷﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

