ﻫﻮاوی ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ روی »اپ
ﮔﺎﻟﺮی«  ۳۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،آذر ۱۳۹۹
ﻫﻮاوی در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋهای روی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
آنﻫﺎ ،اپ اﺳﺘﻮر »اپ ﮔﺎﻟﺮی« اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﻫﺪف
ﻗﺮار داده و ﺟﺎﯾﺰه  ۳۰ﻫﺰار ﯾﻮروﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ روی اپ ﮔﺎﻟﺮی درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻮاوی ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ درآﻣﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ،VIPﺟﻮاﯾﺰ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺟﺪﯾﺪی راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻮاوی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ  ۳۰ﺑﺎزی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اپ ﮔﺎﻟﺮی را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ
ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۲۹آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲۴آذر از ﻃﺮﯾﻖ »ﭘﺮﺗﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ« )(UDP
روی اپ ﮔﺎﻟﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ UDP .ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻫﺎب،
ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﭼﻨﺪﯾﻦ اپ اﺳﺘﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮاوی ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻧﯿﺰ دارد:
 ۸۵درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای دو ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اپ ﮔﺎﻟﺮی ﺑﺮاﺑﺮ  ۷۰درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ VIP
ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » «Indie Gameدر ﻓﺮوﺷﮕﺎه اپ ﮔﺎﻟﺮی ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 ۳۰ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻋﺘﺒﺎر  ۱۰۰۰ﯾﻮروﯾﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﻮاوی را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ،UDPﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻠﺪ و ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ
اپ اﺳﺘﻮر ﯾﮏ ﺑﯿﻠﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ  UDPو در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ ،درآﻣﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻮاوی در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اپ ﮔﺎﻟﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اپ ﮔﺎﻟﺮی ﺳﻮﻣﯿﻦ اپ اﺳﺘﻮر ﺑﺰرگ ﭘﺲ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﺑﯿﺶ از  ۱۷۰ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ
دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

