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پنجشنبه داغ 
گردهمايی پنجشــنبه بازار بيــش از آنکه 
يــک همايــش فنی و آموزشــی باشــد، 
بهانه ای اســت برای به هم نزديک تر کردن 

توسعه دهنده ها و به نوعی يکی از اولين...

جهانی فکر کن، کافه ای 
عمل کن  

جــواب رد دادن به فروشــندگان موبايل و 
تبلت در ايــران شــجاعت می خواهد. اگر 

شجاعت را با صبر همراه کنيد...

هر ایرانی یک زنبیل 
حتی اگر گزارش اکونوميست را که »کافه 
بازار« را دومين اســتارت آپ پول ســاز 
ايران معرفی کرد، دقيــق ندانيم باز هم 
با در نظر گرفتن اينکه اغلب کســانی که 

در کشورمان يک تلفن هوشمند دارند...
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پيوســت و کافه بازار بيــش از همين چند برگ داستان 
رنگارنــگ پيش روی شماســت. زمســتان  
91 وقتی هنوز کشور در اوج ســرمايی هشت ساله در جست وجوی 
شــعله ای محو بود، پيوســت برای نخستين شــماره های خود در 
جســت وجوی اســتارت آپی بود که بتواند نماينده همــه بيم ها و 

اميدهای کارآفرينان و فن آفرينان باشد. 
در آن صبح سرد اسفند وقتی در اتاق خالی مجتمع فناوری شريف با 
مديرعامل کافه بازار گپ می زديم، هنوز هيچ يک از کارمندان که اغلب 
هم دانشجو و پاره وقت بودند، سر کار نيامده بودند. حرف های پرسکوت 
حسام نشانی از تنش در سطح ســهامداران و  چهره عکاس حکايت از 
کاری دشــوار برای به تصوير کشيدن شرکت داشت؛ شرکتی که قرار 

بود آغازگر بخش ثابت استارت آپ پيوست برای باقی عمرش باشد. 
اتاق که گرم تر و جمع کارکنان بيشتر شد، باالخره عکاس فرصت 
کرد تا چای دم بکشد زاويه  مناســبی برای گرفتن عکس اول روی 
ميز پيدا کند؛ قندان نيمه پر، بيســکويتی مچاله شده و آدمک خندان 
اندرويد که گل سر سرخی بر سر داشت. به رغم بی رمق بودن محيط 
آمارها خيره کننده بود. تعداد اپليکيشــن های ايرانی داشت در طول 
يک ســال به مرز 350 می رســيد که طی همين مدت )پاييز 90 تا 
91( بيش از نيمی از آنها تجــاری و برای فروش بودند. جديت، تکبر 
و يک دندگی تيم و رئيس شــان به وضوح آشــکار بود. وقتی شماره 
نخست صفحه بندی می شــد همان عکس مشهور را چاپ کرديم و 

برايش تيتر زديم: »ثروت در پيچ بعدی منتظر است«. 
***

مشخص نيست کجا و چگونه ايزد تقدير تاريخ کارآفرينی ايرانی 
را به اپليکيشــن  های همراه گره زده اســت. کافی است اين روزها 
رهگذری ســاده در يکی از رويدادهای اســتارت آپی ايران باشيد تا 
دريابيد قاطبــه نوجوانان و جوانان ايرانــی رويای آفرينش صنعت، 
شــهرت و ثروت را پشــت پنجره يک آيکون کوچک در قابی تيره 
می بينند. حاال ديگر شــبکه های اجتماعی، برنامه نويســی، رابط 
کاربــری، تجربه کاربری و بهينه ســازی جســت وجو بيش از آنکه 

اصطالحاتی فنی باشند، به رايحه دغدغه و آرزو آميخته شده اند. 
وقتی به ريشه های اين تحوالت شديد ولی نامرئی نگاه می کنيد، 
درک می کنيد کافه بازار نقشــی کليدی ولی دوگانه در آن ايفا کرده 

اســت. در ميان تمامی اســتارت آپ های سرشــناس وب ايران از 
نت برگ بازرگان و عکس پرينت باســابقه گرفتــه تا ديجی کاالی 
دســت نيافتنی يا آپارات مرمــوز، هيچ يک ذاتا مبتنــی بر نرم افزار 
موبايل شان رشــد نکرده اند و هنوز هم يا اساسا اپ ندارند يا اگر هم 
دارند، موتور اصلی رشدشــان نيست ولی در اين ميان کافه بازار خود 
يک استثناست؛ تنها اســتارت آپ چندين ميليون دالری ايرانی که 
تجسم عملی خلق و توسعه بر اساس اپليکيشن بوده است و هيچ گاه 

سايت در اولويت نخستين آن نيست. اين چرخش فرهنگی اول.
با نگاهی کمــی کلی تر کافه بازار مهم ترين موتــور تغيير الگوی 
درآمد خرد در بازار تجارت های اينترنتی ايران اســت. هرچند پيش 
از اين الگوهای متعددی برای بازار ارتباطات کشــور وجود داشــت 
که برای شــارژ يا ارزش افزوده اپراتورها جوابگو بــود ولی با آمدن 
کافه بازار، تثبيت و توســعه اش نه تنها بســتر فروش، کسب درآمد و 
ايجاد کســب و کار بر اساس اپليکيشــن های موبايل در کشور کليد 
خورد، بلکه در عمل اين ايده نيز توسعه  يافت که سرانجام می توان از 
فروش انبوه محصوالت فناوری بر بســتر اينترنت ايرانی هم کسب 
درآمد کرد و با اين حساب حتی مجموعه های موفقی چون بيپ تيونز، 

تخفيفان و در مثالی متاخرتر هدفون، وام دار کافه بازار هستند. 
***

در اين ميان برخالف تفکــر عمومی مهم ترين چالش پيش  روی 
کافه بازار ماندن در بند تحريم اســت. تنوع بوم زيســت درآمدی و 
محصــوالت جانبی کافه بــازار اثبات کرده  اســت حتی در صورت 
حصول توافقی که اين روزها هم چندان در افق نزديک نيســت، باز 
می توان برای مديران رقابت طلب آن شــانس بقای بااليی قائل بود 
ولی رشد سريع اين  شبکه فروش اپ ها يادآور چندين شرکت بزرگ 
فناوری ايران در ســال های پس از انقالب اســت که از داده پردازی 
دولتــی گرفته تــا ماديران خصوصــی از نمونه های آن به شــمار 
می روند. اين غول ها زير ســايه و به لطف تحريم ها رشد کردند ولی 
زير اين حباب محدود لطماتی جبران ناپذير هم خوردند و بســياری 
راه زوال پيمودند. پنجشــنبه بازار بيش از هر نماد ديگری، تالشــی 
است دوسويه برای توسعه هم افزای توســعه دهندگان و کافه بازار؛ 
روزی که بايد اســتارت آپ های ايرانی بياموزند چگونه استارت اپ 

)StartApp( شوند

پايان زمستان
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کافه گردی

سال 1377 که عهده دار مسئولیت مرکز محاسبات دانشگاه پاییز 
صنعتی شریف شدم، تازه صحبت از اینترنت شروع شده بود 
و به عنوان یک استراتژی، حضور دانشــگاه در دنیای مجازی و دسترسی 
به امکانات اینترنت را در نظر گرفتیم. در اولین اقدام طراحی و پیاده ســازی 
شبکه گسترده فیبر نوری دانشــگاه و تامین پهنای باند الزم بود که مدتی 
به طول انجامید. پس از آن به فکر توســعه بعضی سیستم های کاربردی 
افتادیم که یکی از دوســتان اهل فرهنگ، اعتباری را در اختیارم گذاشت تا 
اشعار کالسیک فارسی از شاعران بزرگ مثل حافظ و سعدی و موالنا را روی 
اینترنت در دسترس قراردهیم، تازه اوایل ورود اینترنت بود و این طور کارها 
تازه و تا حدودی هم غریب می نمود. روزبه پورنادر را که از مدال طالیی های 
المپیاد کامپیوتر بود و به زبان و ادب فارسی هم دلبستگی داشت به کمک فرا 
خواندم تا کار را جلو ببریم، پس از بررسی های اولیه متوجه شدیم در سیستم 
کد گذاری خط فارسی تنوع و نا هماهنگی وســیعی وجود دارد، قدری که 
جست وجو کردیم دانستیم کنسرسیومی تحت عنوان یونی کد تشکیل شده 
است که استانداردسازی کلیه خطوط و نشانه ها را در دنیا در دستور کار قرار 
داده  و از استانداردسازی خط فارسی نیز به شدت استقبال کرده اند. دوستان 
در شورای  عالی انفورماتیک کشور هم پشتیبانی کردند و کار استانداردسازی 
خط فارســی تحت یونی کد را آغاز کردیم. روزبه  با هوش سرشار و عالقه 
زیــادش محور کار بود و عده ای دیگــر از جوان های عالقه مند مثل بهداد 
اسفهبد که او هم از مدال طالیی های المپیاد کامپیوتر بود، به کمک آمدند و 

به طور حرفه ای کار را شروع کردیم و جلو بردیم.  
ابتدا به پیشــینه کار توجه کردیم که از ابتــدای ورود اولین کامپیوتر به 
ایران در سال 1341 -که یک کامپیوتر آی بی ام 1620 بود- فارسی سازی 
سیستم ها و استفاده از خط فارسی در تبادل اطالعات به دغدغه عالقه مندان 
و متخصصان تبدیل، و کوشش های متنوعی طی ســال ها در این رابطه 
معمول شده بود تا باالخره با رواج کامپیوترهای شخصی، موسسه استاندارد 
در ســال 1369 کمیته ای از صاحب نظران را برای استانداردســازی خط 
فارسی تشــکیل داد و این کمیته پس از دو ســال کار، استاندارد کد تبادل 
اطالعات هشت بیتی فارسی را ارائه داد که از جامعیت نسبی برخوردار بود و 
مفاهیم فاصله مجازی و اتصال مجازی در آن معرفی شده بود. این استاندارد 
تا بیش از 10 سال جایگاه خود را به عنوان استاندارد ملی حفظ کرد، هر چند 
همچنان بعضی از دست اندرکاران، کدهای غیراستاندارد دیگری را ترجیح 
می دادند. با توجه به پیشینه کار و بررسی های فنی الزم استاندارد پیشنهادی 
تحت عنوان »فناوری اطالعات- شــیوه  نمایش اطالعات فارســی بر 
اساس یونی کد« تدوین شــد و در اوایل ســال 1381 به عنوان استاندارد 
ملی به تصویب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسید و انتشار 
یافت و طی هماهنگی با کنسرسیوم یونی کد و تبادل نکات تکنیکی الزم 
خط فارســی نیز جایگاه خود را در استاندارد یونی کد پیدا کرد و پس از آن در 
کلیه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری و تحت شبکه که یونی کد را 

پشتیبانی می کنند، خط فارسی نیز برای تولید محتوا و تبادل اطالعات قابل 
استفاده شد.

مجموعه دوســتانی که با روزبه کار اســتاندارد یونی کد را پیش بردند، 
همچنان عالقه و دغدغه توســعه خط فارســی را ادامه دادند و وقتی طرح 
توسعه لینوکس فارسی مطرح شد، فعاالنه در این طرح همکاری کردند که 
به تاسیس شرکت فارسی وب شریف و تولید و توزیع ویژه لینوکس شریف 
با امکانات گسترده پشتیبانی از خط و زبان فارسی و بعضی از سیستم های 

الزم مثل تقویم شمسی و غیره انجامید. 
طی ســال 1388 توجه ما به تلفن های هوشمند و سیستم عامل اندروید 
جلب شد که من به بچه ها پیشنهاد کردم تولید اپ های اندروید و ارائه برای 
فروش روی اندرویدمارکت را در نظر بگیرند ولی دوســتان فارسی وب به 
اقدام جسورانه فارسی ســازی اندروید -که آن موقع هنوز امکانات بسیار 
اولیه ای داشت- توجه کردند و توزیع ویژه ای از اندروید با امکانات گسترده 

فارسی تحت عنوان فارسی تل به بازار ارائه دادند. 
تالش گســترده جلب نظر تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی های 
هوشــمند برای استفاده از فارســی تل به توفیقی نرســید و در واقع کار با 
شکست تجاری کامل مواجه شد و بچه های فارسی  وب هم بیش از پیش 
پخش شدند، ولی دســتاوردهای فارسی سازی اندروید هم با حمایت های 
مختصری که صورت گرفت، به صورت متن باز انتشار یافت. در همین ایام 
بود که حسام میرآرمندهی که در شریف علوم کامپیوتر خوانده بود و بعد هم 
رفته بود سوئد و در رشــته مدیریت ادامه تحصیل داده بود، در کنار کار قرار 
گرفــت و طرح راه اندازی اندرویدمارکت داخلــی را ارائه داد و هر چند اکثرا 
به این کار هم خوش بین نبودند ولی حســام با زمان سنجی و درایت کار را 
پیش برد که به توسعه بازار فروش محصوالت اندرویدی تحت عنوان کافه 
بازار انجامید و توفیق آنها اسباب دلخوشی و امیدواری زیادی است؛ حضور 
عده ای جوان  عالقه مند و حمایت پیشکسوتان با تجربه و فرصت مناسبی 
که بازار محصوالت اندرویدی پیدا کرد، این تجربه موفق را رقم زده است که 

به آن می بالیم و از توفیق آنها خوشحالیم.
به آینده هم اگر نگاه کنیم به نظر می رسد موبایل های هوشمند همچنان 
بازار بزرگی را در اختیار دارند و کارهای روزمره بیش از پیش از طریق موبایل 
انجام می شود، به خصوص اگر توجه کنیم که یکی از مگاترندها در دهه های 
آینده اینترنت اشیاســت که همه چیز به اینترنت وصل خواهد شد و برای 
ارتباط و کنترل آنها موبایل های هوشــمند نقش بیشتری خواهند داشت، 
پس دل خوش می داریم که کافه بازار همچنان پیش خواهد رفت و با بهبود 
شرایط بین المللی باید در عرصه های بزرگ تری هماورد طلب کند.                                                 
 فارسی وب شــریف و بعد از آن کافه بازار همه به وسیله نبوغ جوان های 
بااستعداد شکل گرفت؛ جوانانی که این امید را به وجود آورده اند که در توسعه 
فناوری هم در دهه آینده انتظار کارســتانی را داشــته باشیم که در جهان 

تاثیرگذار باشد 

از 77 تا امروز
یحیی تابش

عضو هیات علمی دانشگاه 
صنعتی شریف
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اگر گزارش اکونومیســت را که »کافه بازار« حتی 
را دومین استارت آپ پول ســاز ایران معرفی 
کرد، دقیق ندانیم باز هم با در نظر گرفتن اینکه اغلب کسانی 
که در کشورمان یک تلفن هوشــمند دارند یکی از کاربران 
کافه  بازار هســتند، می توان با تقریب خوبی به ابعاد فعالیت 
این شــرکت پی برد. با این حال هر چقــدر هم کافه بازار در 
ذهن تان بزرگ باشــد، باز هم بعد از مراجعه به شــرکت و 

دیدن حجم فعالیت آن شگفت زده می شوید.
 کافه بــازار در فروردیــن ۹۰ از خاکســترهای پروژه 
فارسی تل متولد شــد تا به همراه یک رقیب دیگر نخستین 
فروشگاه ایرانی اپلیکیشن را به وجود آورند. دیگری اندکی 
بعد کنار کشــید تا کافه بازار قدرتمندتــر به راه خود ادامه 
دهد. حاال آن شرکت کوچک چندنفره تبدیل به غولی شده 
است که به قول خودشــان حتی از گوگل هم ترسی ندارند. 
یک طبقه کامل بــا دیدی 36۰ درجه در یکــی از بهترین 
برج های تهران در اختیار دارد و سبک مدیریت خاص خود 
را دارد تا  در یک محیط دوســتانه و پویا با ســرعت هرچه 

تمام تر پیش رود.

ورزش صبحگاهی
از اطالعــات دم در برج  نگار آدرس کافه  بازار را می گیریم؛ 
می گوید طبقه بیست و سوم. وارد آسانسور که می شویم تنها 
تا طبقه ۲۱ می رود. همان را انتخاب می کنیم و با خودمان فکر 
می کنیم حتی اینجا هم از مرزها فراتر رفته اند. طبقه بیســت و 
یکم پر از واحدهای مختلف است، کنار در هر کدام نام شرکت 
درج شده با این  حال وقتی به طبقه ۲3 می رسیم یک در چوبی 
عظیم را روبــه روی خود می بینیم که به صــورت مرموزی 
کنارش یک قفل الکترونیکی نصب شــده و دائما چشــمک 
می زند. اینکه پشت چنین دری چه قرار است ببنیم را خودمان 
هم نمی دانیم. در کنــار در، زنبیل حصیری که نماد کافه بازار 
اســت در ابعاد بزرگی نصب شده؛ نمادی ســنتی از بازار که 
معلوم نیست چگونه در یکی از مدرن ترین شرکت های ایرانی 
جا باز کرده و به خوبی هم به آن چسبیده است. از طبقه ۲3 که 
به پایین نگاه می کنم علت انتخاب این طبقه را متوجه می شوم؛ 
همان که در دیدگاه مدیرش هم به خوبی نمایان اســت. از این 

ارتفاع دنیا شکل دیگری است.
هرچه زنگ می زنیم هیچ صدایی شــنیده نمی شود تا اینکه 

یک روز کافه گردی در برج نگار 

هر ایرانی یک زنبیل

امیرحسین 
حسینی پژوه

@ amir_HP

ملیحه آگاهی

@ AgahiMe
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کافه گردی

باالخره کسی در را باز می کند؛ چند ساعت بعد تازه فهمیدیم 
به جای زنگ از یک المپ استفاده می کنند تا سر و صدا مزاحم 
کارکنان  نشــود. ساعت ۹ صبح است و ظاهرا کار هنوز شروع 
نشــده،  بعضی ها در اتاق شیشه ای سمت چپ که برای تفریح 
و صــرف غذا در نظر گرفته اند، خیلــی منظم در حال نرمش 
صبحگاهی هستند. چند دست مبل راحتی با یک پلی استیشن۴ 
هــم در آن گوشــه خودنمایــی می کند که یک عروســک 
سبزرنگ از روبات اندروید رویش افتاده است. از در که وارد 
می شوید کل شرکت کافه بازار زیر نظرتان است، هیچ دیوار و 
پارتیشن بندی ای وجود ندارد، طوری که حتی مدیر بازاریابی 
که بخش ها را به ما نشان می دهد خودش هم گاهی در تفکیک 
آنها به اشتباه می افتد. این  تخت بودن سازمان ارتباطات را به 

هم نزدیک تر کرده و محیط فعال تری به وجود آورده است.
به اتاق جلسات می رویم. اتاقی تمام شیشه ای که روی تمام 
در و دیوار آن ایده های مختلف کافه بازار نوشــته یا با استیکر 

چسبانده شده است. مثل اینکه یک مغز سرشار از ایده را وسط 
اتاق منفجر کنی و تمام ایده ها بپاشد به در و دیوار؛  گوشه  تمیزی 
پیدا نمی کنی. یک تلویزیون بزرگ و یک اپل تی وی هم در آن 

سمت اتاق است.  
امین امیرشریفی سرپرست تیم بازاریابی ما را در این بازدید 
راهنمایی می کند. او به نوعی وظایف یک گروه پشتیبانی و روابط 
عمومی و وظیفه ارتباط و پشتیبانی کاربر و توسعه دهندگان را 
نیز انجام می دهد. تقسیم وظایف بسیار عجیب است و به کمتر 
شرکتی شــباهت دارد. امین یکی از شیشه ها را پاک می کند و 
نمودار سازمانی شــرکت را روی آن می کشد. سعی کرده اند 
تیم ها برای چابکی بیشتر و هدفدار بودن از پنج شش نفر بیشتر 
نباشند و مشخص است به رغم تقســیم وظایف چندان مرز 

مشخصی میان بخش ها چه در فضا و چه در عمل وجود ندارد.
یکی از کلیدی ترین بخش های شرکت تیم محصول است 
که خود از سه قسمت گشت و گذار در بازار، اکتساب برنامه ها 
و جوخه توســعه دهندگان تشکیل می شــود. تمام این نام ها 
ترجمه شده دســت و پاشکسته نام های انگلیسی شان هستند 
و برای همین عجیب و غریب شــده اند. گشت و گذار در بازار 
بخش ظاهری کافه  بازار، مرور برنامه ها و جســت وجو است. 
اکتســاب هم از صفحه توضیحات اپ گرفتــه تا پرداخت و 
دانلود آنها را شامل می شود. جوخه توسعه دهندگان نیز وظیفه 
برقراری ارتباط با توسعه دهندگان و مدیریت پنل مربوط به 

آنها را دارد.
بعد از تیم محصول، تیم بررســی برنامه هــا را داریم. تیم 
توسعه کســب و کار گروه بعدی اســت که وظیفه ارتباط با 
توســعه دهندگان خارجی و ارتباط با دولت و نهادهای ناظر را 
برعهده دارد. یکی از وظایف جدید این تیم هم این اســت که 
وضعیت فعالیت بازار را در کشــورهای دیگر مثل افغانستان 
بررسی کند. نرم افزار عدد نیز از دو بخش محصول و بازاریابی 
تشکیل شده که هدف اولی توسعه رابط برنامه نویسی نرم افزار 
و دومی ارتباط با تبلیغ کنندگان اســت. تیم نیروی انسانی و 
داخلی آخرین بخش اســت که به قول امیرشریفی »یک تیم 

استخدامی ساده نیست، می خواهد حال آدم ها خوب باشد«.

جوخه
بعد از این مرور کلی، کیهان اصغری را از سر نیمروی صبحانه 
بلند می کنیم تا اولین گفت وگو را با سرپرســت تیم اکتساب 
برنامه انجام دهیم. ناگزیر مقدار بیشتری از صبحانه اش را هم 
با خود می آورد و ما نیز در آن ســهیم می شویم. او سرپرست 
تیم »اکتساب برنامه ها« یا app     acquisition است. این بخش از 
صفحه اطالعات اپ و دانلود آن شروع می شود و از پرداخت 
گرفته تا آپدیت را مدیریت می کند. مدیریت CDNها و گزارش 
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اشــکال یا پرداخت های درون برنامه ای هم توسط این بخش 
انجام می شود.

کیهان به همراه چهار فرد فنی این تیم را تشکیل می دهند. تیم 
اکتســاب بر اپ ها نظارت دارد و اگر کاربران زیادی گزارش 
دهند، در صورتی که مشکل واقعی باشــد، ممکن است پول 
همه کاربرها را برگردانند یا توسعه دهنده را مجبور کنند برای 
برنامه اش به روزرسانی منتشر کند. اصغری به این نکته اشاره 
می کند که گوگل پلی امکانی به نام »ریفاند« دارد که با استفاده 
از آن کاربر نیم ساعت وقت دارد برنامه را آزمایش کند و بعد 
اگر راضی نبود پولش برگردانده می شــود. امین امیرشریفی 
می گوید:»کافه بازار هم این کار را فعال به صورت دستی و در 
صورت شــکایت کاربر انجام می دهد اما به زودی مشابه این 

امکان را هم فراهم می کنیم.«
یکی از امکاناتی که جدیدا به کافه بازار اضافه شده این است 
که می توان هنگام به روزرسانی بخش کوچک تری از برنامه را 
دانلود کرد. این طور که کیهان می گوید این کار ســاده نیست 
زیرا تخمین مقدار تفاوت نســخه جدید نسبت به نسخه قبل 

دقیق نیست. 
کیهان اصغری درباره زودتر آپدیت شــدن بعضی از اپ ها 
حتی نســبت به گوگل پلی می گوید:»گوگل ابتــدا برنامه را 
برای تعداد محدودی از کاربران ارســال می کند تا رفتار آنها 
را بررســی کند، اگر ما به صورت اتفاقــی در آن چند درصد 
محدود باشــیم، نســخه جدید را قبل از دیگران می گیریم.« 
کیهان اصغری می گوید:»سیستم آپدیت ما بهتر از گوگل پلی 
است چون در بازار هر برنامه ای که آپدیت داشته باشد، آن را 
اطالع می دهیم اما در گوگل پلی گاهی اوقات آپدیت هســت 
ولی در لیســت آپدیت ها وجود ندارد و وقتی که به صفحه اپ 
مراجعــه می کنید، آن را می بینید؛ که ممکن اســت به خاطر 
پخش ترافیک در کل جهان باشــد.« او می گوید مسائلی مثل 
عرضه محدود )Soft Lunch( و عرضه آزمایشی )Beta Test( هم 

این تفاوت آپدیت ها را به وجود می آورد.
کیهان دربــاره تفاوت حجم برنامه هــای گوگل پلی و بازار 
می گوید:»چــون گوگل پلــی Device specific اســت و حجم 
متناسب با دستگاه شما را نشــان می دهد اما بازار یک برنامه 
کلی برای همه دستگاه ها دارد.« کیهان قاطعانه می گوید:»این 
شایعاتی که درباره شنود برنامه ها وجود دارد اصال امکان پذیر 
نیســت، زیرا تمام برنامه ها با کلیــد مخصوصی رمزگذاری 
می شــوند که هیچ  کس به آن دسترســی ندارد و کسی جز 
توسعه دهنده برنامه نمی تواند برای آن نسخه جدیدی منتشر 
کند.« این طور که می گویند حاال کار به جایی رســیده که آمار 
پرداخت های درون برنامه ای بیشتر شده است. کیهان پاسخ 
اکثر سواالت ما را با جمله »داریم روی آن کار می کنیم تا بهتر 

شود« جواب می دهد که نشــان می دهد بازار متوقف نشده و 
در حال بهبود اســت. کیهان می گوید:»در نسخه جدیدی که 
رویــش کار می کنیم رابط کاربری و جســت وجو خیلی بهتر 

شده است.«
کیهان و امین دربــاره بی کیفیت بودن آیکــون برنامه ها 
می گویند:»این طور نیســت که کار را رها کرده باشیم. راهنما 
دادن و مجبور کردن کاربر به اینکه آنها را اســتاندارد طراحی 
کند کار سختی است و باید حســابی روی آن کار شود، ضمن 

اینکه االن برنامه نویسی خیلی نوپاست و دارد بهتر می شود.«
نفر بعد علی اوروجی سرپرســت  تیم developers squad یا 
جوخه توســعه دهندگان است و همراه شــش نفر از اعضای 
تیمش روی پنل توسعه دهندگان و پنل پرداخت کار می کند. 
همچنین کارهای فنی پنل بررسی اپ ها که مورد استفاده تیم 

بازار است نیز توسط این بخش توسعه پیدا می کند.
علی اوروجی می گوید:»سواالتی که توسعه دهنده ها درباره 
بازار دارند برای ما می آید اما معموال ســواالت پایه را جواب 
نمی دهیم، سعی می کنیم مســتندات را طوری بنویسیم که 
دیگر احتیاجی به ســوال پرسیدن نباشــد. در آینده نزدیک 
مستندات بهتر خواهد شد.« این طور که آنها می گویند حدود 
چهار هزار توسعه دهنده فعال با کافه بازار کار می کنند و روزانه 

۱۰ تا ۱۵ سوال فنی برایشان ارسال می شود.

جیرینگ جیرینگ پول
مهدی بهروز و مهدی قریشــی به ترتیب سرپرســت تیم 
محصول و مارکتینگ عدد هستند. عدد زیرساختی است که 
از ابتدا برای قرار دادن تبلیغات در خود اپ کافه بازار استفاده 
می شــد و یک سال طول کشــید تا از آن برای سایر اپ ها هم 
اســتفاده کنند. االن با سیســتم پیچیده ای که راه انداخته اند 
هزاران نفــر تبلیغات خود را با عدد انجــام می دهند. مهدی 
قریشی می گوید:»از زمانی که سیستم قیمت گذاری را تغییر 
دادیم -یعنی حدودا یک ماه- ۱۰۰ درصد تبلیغ برای نمایش 
داریم اما قبال حدود ۴۰ درصد مواقع تبلیغ داشتیم.« شیوه کار 
برای توســعه دهنده ها به این صورت است که در سایت عدد 
ثبت نام می کنند و بعد رابط کاربری برنامه نویســی مربوط 
را وارد برنامه خود می کننــد. درآمد هم به صورت لحظه ای 
نمایش داده می شود و در بیستم ماه می توانند تسویه حساب 
کنند. مهدی قریشــی می گوید:»االن صاحبان اپ 6۰ درصد 

می گیرند اما قرار است به زودی ۷۰ درصد شود.«
برخالف شایعات توســعه دهندگان می توانند برنامه های 
خود را در کافه بازار بگذارند اما از سرویس دیگری غیر از عدد 
برای تبلیغات استفاده کنند. مهدی بهروز می گوید:»معموال 
آگهی ها یا تبلیغ وب سایت هستند یا اپ های دیگر. خط قرمز 
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کافه گردی

خاصی برای تبلیغات نداریم اما اجازه نمی دهیم تبلیغات اپ ها 
به فروشــگاه های دیگر لینک بخورند و اگر تبلیغات معمول 
مثل مواد غذایی را نمی بینیم به این دلیل اســت که خودشان 

نیامده اند.«
حتی برای کسانی که توانایی طراحی تبلیغ ندارند این امکان 
را فراهم کرده اند که با دادن متن و آیکون، خود کافه بازار یک 
تبلیغ ساده برای آنها طراحی کند. سیستم قیمت گذاری هم به 
این صورت است که ضرب قیمت تبلیغ در تعداد کلیک روی 
نمایش کیفیت یک تبلیغ را مشخص می کند و این کیفیت هر 
ساعت تغییر می یابد. بنابراین هر تبلیغی که کیفیت باالتری 

داشته باشد، انتخاب می شود.
یاسمن حقیقی سرپرست تیم بررســی اپ است. او درباره 
پایین بــودن کیفیت اپ های برتر نســبت بــه گوگل پلی 
می گوید:»واقعیت این است که اپلیکیشن هایی که به دست ما 
می رسند اکثرا کیفیت باالیی ندارند اما نمی توانیم زیاد سخت 
بگیریم و آنهــا را رد کنیم، ترجیح می دهیــم به آنها فرصتی 
برای اصالح و رفع مشــکالت برنامه بدهیــم. به این ترتیب 
توسعه دهنده های جوان هم سرخورده نمی شوند.« کافه بازار 
تالش دارد از اپ هایی که خوب نوشــته می شــوند حمایت 
بیشتری کند تا سلیقه عمومی هم با شناختن المان های کیفیت 
باالتر برود. اما گاهی خود مســئوالن کافه بازار نیز از استقبال 
برخی برنامه های بی کیفیت متعجب می شــوند. در هر روز 
تقریبا ۱۰۰ تا ۲۰۰ اپ برای کافه بازار درخواســت می دهند 
که کمتر از ۲۵ درصد آنها رد می شــود. آنها سعی می کنند با 
توسعه دهندگان تعامل داشته باشند و اگر برنامه با تغییرات 
کوچکی کیفیت الزم را پیدا می کند آن را به سرعت رد نکنند. 
همین طور ســعی می کنند هزینه ای که تعیین شده با کیفیت 
اپلیکیشن منصفانه باشد. برای بررســی و پاسخ دادن به یک 

توسعه دهنده حداکثر پنج روز کاری زمان نیاز است.
یاسمن می گوید:»حریم  خصوصی مخاطبان برای کافه بازار 
بسیار مهم است و دسترسی های اپ ها را به طور جدی بررسی 
می کنند.« آنها تالش دارند برنامه هزینه پنهانی برای مخاطب 
نداشته باشــد. تمام بررسی ها بر اساس مستنداتی که منتشر 
شده، انجام می شود. ظاهرا انتشار بیش از حد برنامه های دعا 
برای بازار دردسرساز شده تا جایی که آنها تصمیم می گیرند در 
نهایت افراد را به وزارت ارشاد ارجاع دهند تا صحت محتوای 
ادعیه بررسی شود و مصداق گسترش خرافات نباشند. یاسمن 
می گوید:»از طراحان اپ می خواهیم اپلیکیشــن های ساده تر 
و کم امکانات تر را رایگان عرضه کننــد. همچنین مراقبیم تا 

تخفیف و تبلیغات فریب دهنده به کار نبرند.«
کافه بازار فعالیت کمی در شبکه های اجتماعی دارد و ظاهرا 
امین امیرشریفی سرپرســت تیم مارکتینگ، این امر را جزو 

اولویت هــای کافه  بازار در زمینه اطالع رســانی نمی داند. او 
می گوید:»کافه بازار ترجیــح می دهد نیروهای محدود خود 
را در قســمت اپلیکیشــن متمرکز کند.« کافه بازار از شبکه 
توییتر بیشتر جهت ارتباط با توسعه دهندگان استفاده می کند 
و اگر سوالی از  این  طریق مطرح شود، به بخش مربوطه ارجاع 
می شــود. تنها راه ارتباطی با کافه بازار ایمیل است و به خاطر 
کمبود نیرو شــماره تلفنی را برای ارتباط در نظر نگرفته اند. 
امیرشریفی می گوید:»تمام ایمیل هایی را که برای ما فرستاده 
می شــوند ظرف حداکثر چهار ساعت پاسخ می دهیم. تعداد 
این ایمیل ها هم کم نیســت و به بیش  از هــزار ایمیل در روز 

می رسد.«

پنجشنبه بازار
هرچند مدیران کافه  بازار بارها در رویدادها و کنفرانس های 
زیادی حضــور یافته اند امــا رویداد پنجشــنبه بازار عمال 
نخســتین برنامه اختصاصی کافه بازار به  حســاب می آید. 
هدف از برگــزاری این گردهمایی نزدیک تر شــدن جامعه 
توســعه دهنده ها و تعامل بهتر آنها با هم است. هرچند کافه  
بازار از نظر تعداد کاربران در جایگاه بسیار خوبی قرار گرفته و 
نیاز به تبلیغات بیشتر برای شناساندن خود ندارد اما در جهت 
برندســازی و ایجاد اعتماد بین کاربران و توســعه دهندگان 
قصد دارد با حضور رســانه ای و محیطی بیشتری ظاهر شود. 
امین می گوید:»تصور عموم از کافــه  بازار با واقعیت متفاوت 
است. برگزاری رویداد پنجشنبه بازار گامی برای شناساندن 
وجهه حقیقی کافه  بازار به عموم جامعــه خواهد بود.«تعداد 
توسعه دهندگانی با برنامه منتشر شــده که با کافه  بازار کار 
می کنند به بیش  از چهار هزار نفر می رســد کــه از این تعداد 
حدود ۷۰ درصد به صورت انفرادی مشغول فعالیت هستند. 
طبعا فعالیت گروهــی این افراد می تواند بــه تولید اپ های 

باکیفیت تری بینجامد.
حمید شــکاری مدیر منابع انســانی کافه بازار که یکی از 
کلیدی ترین نقش ها را در کافه  بازار دارد. می گوید:»ســعی 
می کنیم زیرســاخت هایی را فراهم کنیم کــه جذب افراد از 
محیط های آکادمیک امکان پذیر باشد. یکی از اولین کارهایی 
که باید انجام شــود، توسعه شــبکه های اجتماعی کافه بازار 
است که در حال حاضر بسیار محدود عمل می کند. همچنین 
توسعه سایت کافه در دستور کار ما قرار دارد، چرا که از  نحوه 
درخواســت  دادن در سایت شــکایت هایی به خود من شده 

است.«
دغدغه دیگر مدیر منابع انســانی کافه بازار این اســت که 
افراد مرتبط با این حوزه بدانند مسائل مطرح شده در کافه بازار 
چالشــی اســت و افراد عالقه مند به این چالش ها به سمت 
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مجموعه بیایند. در سامانه محاسبه دســتمزد افراد در کافه 
بازار، افراد از درآمد متوســط خوبی برخوردارند اما ســعی 
شده میانگین پرداخت ها به صورتی باشد که انگیزه کار افراد 
در این مجموعه میزان حقوق آنها نباشــد. سیاست کافه بازار 
بدین صورت است که افراد شایسته شرکت در درازمدت با 

امتیازاتی مثل اختصاص سهام مورد حمایت قرار  گیرند.
هرچند فضای باز شــرکت برای هر کسی که اولین  بار وارد 
شرکت می شود، بســیار جالب توجه است اما حمید شکاری 
می گوید با نظرسنجی از کارمندان به این نتیجه رسیده اند بهتر 
است افرادی را که کارشان نیاز به تمرکز بیشتر دارد، جدا کنند. 
حمید می گوید:»همواره درباره محیط کار و مشکالت احتمالی 
کارمندان بازخــورد می گیریم و تالش داریم در جهت هرچه 
بهتر شدن فضای کاری گام برداریم. برای مثال فضایی که برای 
بازی و سرگرمی کارمندان در نظر گرفته شده است، یا کمیته 
سالمت و کالس های آموزشی زبان نمونه هایی از این تالش ها 

به شمار می روند.«
حسام آرمندهی مدیرعامل جوان کافه بازار آخرین فردی 
است که با او صحبت می کنیم. بعد از ناهار به ما ملحق می شود و 
می گوید:»طی دو سال اخیر فعالیت کافه بازار تعداد کارمندان 
دوبرابر شــده. در حالی  که سرمایه گذاری خاصی هم صورت 
نگرفته  بود. در واقع کافه بازار نمونه ای از یک اســتارت آپ 
موفق ایرانی اســت. فکر می کنم عده زیادی می توانند این  کار 
را انجام دهند و در ایــران فرصت های زیادی برای تکرار این 

موفقیت وجود دارد.«
حســام می گوید:»کافه بازار به دلیل بومی بودن با شرایط 
خاصی مواجه است که نمونه های خارجی مثل گوگل پلی از آن 
برخوردار نیستند. از جمله اینکه کافه بازار شرایط بازار ایران 
را خوب می شناسد و روی آن تمرکز دارد، در حالی که گوگل 
هرگز چنین سرمایه گذاری ای روی ایران انجام نمی دهد. حتی 
اگر تحریم ها هم برداشته شوند امکان توسعه بازار به دلیل باز 

شدن فضای ارتباط با خارج کشور مهیاتر می شود.« 
در واقع کافه بازار صنعت اپلیکیشن ایران را به  نوعی تغییر 
داده و باعث شده مکانیسم تولید محتوا تغییر کند. تا پیش از این 
سفارش دهنده ها تعیین می کردند که چه اپلیکیشنی تولید شود 
و برنامه ها در جهت نیازهای آنها نوشــته می شدند. اما اکنون 
افراد به یک کارفرما نیاز ندارند بلکه شرایط به گونه ای است 
که توسعه دهنده می داند اگر برنامه خوبی بنویسد به راحتی به 
میلیون ها کاربر ایرانی دسترسی دارد و بازگشت اقتصادی آن 
دور از ذهن نیســت. در واقع بازاریابی و فروش در این صنعت 

تسهیل شده است.
یکی از تحوالت مهمی که در کمتر از دو ســال اخیر به وجود 
آمده، امکان پرداخت درون برنامه ای اســت. طبق آماری که 

به ما دادند، امروزه چیزی بیــش از 6۰ درصد تراکنش ها از 
طریق پرداخت درون برنامه ای انجام می شــود. دریافت حق 
اشتراک هم یکی از امکاناتی اســت که به زودی به کافه بازار 
افزوده می شود تا برنامه هایی که قصد دارند به صورت ماهانه یا 
ساالنه پولی از کاربر بگیرند، بتوانند این کار را انجام دهند. تاکید 
دارد:»ما هرگز سعی نمی کنیم توســعه دهنده ها را به سمت 
خاصی سوق بدهیم. چراکه خود ما هم نمی دانیم سمت و سوی 
آینده چگونه خواهد بود. فقط تالش می کنیم زیرساخت الزم 
را به وجود بیاوریم تا افراد بنا بر نیازشــان از این زیرساخت ها 

بهره مند شوند.«
یکی از بشــقاب های نان و پنیر و ســبزی را برمی داریم و به 
بخش اســتراحت می رویم تا روی مبل های راحتی فیفا بازی 
کنیم و درباره مراســم پیــش رو حرف بزنیــم. پس از کلی 
بحث و شوخی و خنده آخر ســر دو هشتگ #۵شنبه_بازار  و 
#پنجشنبه_بازار انتخاب می شوند. کافه بازار در نیمه روشن 
غروب فرو رفته ولی ده ها متر پایین تر خیابان در پای برج غرق 
در ترافیک است. به نظر نمی رسد کســی برای رفتن از کافه 
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پیشرفت پروژه کافه بازار از بیرون بسیار چشمگیر به نظر 
می رســد، آخرین  باری که با هم صحبت کردیم، محل 
کارتان محدود به یک اتاق کوچک در حاشــیه دانشگاه 
 شریف می شــد اما اکنون پس  از گذشت دو سال در یک 
برج بزرگ مشغول  فعالیتی گسترده هستید؛ آیا این رشد 
از نظر درونی هم به  همین اندازه چشــمگیر بوده یا عوامل 

بیرونی مثل سرمایه گذاری تاثیر گذار بوده است؟
 در ابتدا بایــد بگویم که موتور محــرک کافه بازار در 
هیچ برهه ای از زمان، ســرمایه گذاری مالی نبوده است 
و وقت، پشــتکار و توانایی تیم، ما را به این نقطه رسانده 
اســت. در طول دو ســال گذشته، پرســنل ما هر سال 
دوبرابر شــده. از لحاظ درآمد و تعــداد کاربران هم 
شاید حتی بیش از دوبرابر رشد داشته ایم. فکر می کنم 
ســازمان هم به همین نسبت رشــد کرده  است، از این  
جهت که توانســته مدیران  میانی داشته باشد و بتواند 
چندین برابِر تعــداد کاربرانی را که ما دو ســال پیش 

خدمت رسانی می کردیم تحت  پوشش قرار بدهد.
کافه بازار و استقبالی که از  آن شــد، امروز به عنوان یک 
نمونه موفق اســتارت آپ ایرانی شناخته می شود، آیا این 
شیوه توسعه و الگو می تواند برای دیگران هم تکرار شود؟

فکر می کنم فرصت تکرار این موفقیت برای افراد زیادی 
فراهم است، اکنون هم موقعیت های زیادی برای استفاده 
وجود دارد اما شاید کافه بازار یکی از اولین ها در این عرصه 
باشد. البته پیش  از ما دیجی کاال هم تجربه شده  اما قدمت 
دیجی کاال بیش از دوبرابر زمان فعالیت ماست. در حقیقت 

موفقیت ما در مدت زمان کمتری حاصل  شد. این موفقیت 
هم در واقع به این  دلیل بوده که رشد موبایل و اسمارت فون 
طی این سال ها بسیار سریع بوده  است. عوامل دیگری هم 
مثل بحث تحریم ها باعث شد رشد کافه بازار بتواند ورای 

انتظارات برای یک استارت آپ باشد. 
هنوز هم همچنان عده بســیاری این موفقیت فوق العاده 
را به  دلیل همین بسته  بودن فضای کشور و عدم ارتباط با 
گوگل پلی می دانند. اگر گوگل پلی با همه امکاناتش در 
ایران قابل دسترسی باشد، باز هم این موفقیت می تواند 

ادامه یابد؟
بله فکر می کنم اکنون دیگر می تواند ادامه داشته  باشد، ما 
االن در جایگاهی هســتیم که سعی  می کنیم با گوگل پلی با 
تمام قدرتش در ایران رقابت کنیم. اینکه می گویم در ایران، 
به این  خاطر اســت که ما برای بازار ایران وقت می گذاریم 
و شــناخت خوبی از این فضا داریم در حالی  که گوگل پلی 
هرگز تمرکز خود را روی چنین بازاری نمی گذارد. همین 
تمرکز که ما بر بازار ایران داریم می تواند باعث جلو افتادن 
ما از هر رقیب داخلی یا خارجی شــود. در ســال های اخیر 
تالش  کرده ایم با تمام توان، به جای نرم افزارهای رایگان، 
به اپلیکیشــن هایی بپردازیم که در داخل ایران، یا از خارج 
کشور برای بازار داخل تولید و سفارشی می شوند. بنابراین 
می توانــم ادعا کنم دیگر به نرم افزارهــای رایگانی که در 

شروع کار باعث توسعه کافه  بازار شد، وابستگی نداریم.
پس با این دیدگاه می توان گفت باز شدن فضای تجاری در 
اثر برداشته شدن تحریم ها حتی می تواند به نفع شما باشد؟

گفت وگو با حسام آرمندهی مدیرعامل و یکی از موسسان کافه بازار

رقابت همیشه خوب است هم برای ما هم برای شما 
 در میان نسل جدید مدیران فناوری اطالعات ایران حسام آرمندهی بیش از همه دارای خصیصه های فردی یک مدیر در دره سیلیکونی است؛ ظاهری 
دوســتانه و برخوردی قاطعانه. یک روز که در کافه بازار باشــید حسام را می بینید که یک ساعتی دیرتر از بقیه سر کار می آید. به ندرت سایر کارکنان به 
حضورش واکنش نشــان می دهند. همیشــه غذای خانگی می خورد، در فنجان هایی با لوگوی کافه چای می نوشــد و با یکی دو نفر شطرنج سرعتی بازی 
می کند. این حضور آرام و ســایه وارش در کنار تالش برای ایجاد محیطی مدرن در شــرکت، در تضاد کامل با شــخصیتش در بیرون شــرکت است؛ جایی 
که به سبب برخورد صریحش با سایر بازیگران وب ایران و البته جاه طلبی سیری ناپذیرش در بلندپروازی برای کافه بازار مشهور است. رفتن کافه بازار 
از روی زمین به آسمان نمادی از همین عطش بی پایان او در تغییر بی وقفه و گاهی پرحاشیه کافه بازار است. تا اینجای کار قدر مسلم آن است که مدیر 
جوان کافه بازار به کار خود ایمان دارد. با قاطعیت و جدیت اعتقاد دارد  راه برای دیگران هم باز اســت و هر کســی که روی کار خود تمرکز کند و اعتقاد 
کافی داشــته باشــد، می تواند به اندازه او در کلید زدن یک اســتارت آپ موفق باشــد. در گفت وگــو با او از فرآیند تحولی که کافه بــازار در صنعت تولید 

نرم افزار ایجاد کرده، پرسیدیم و از او خواستیم راز موفقیتش را برای توسعه دهندگان و عالقه مندان دیگر شرح دهد.

ملیحه آگاهی

@ AgahiMe
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به نظر من شرایط به  هر صورتی تغییر کند فرصت متفاوتی 
برای ما به  وجود خواهد آمد، مهم این است که بتوانیم این 
فرصت ها را خوب بشناســیم و از آنها استفاده  کنیم. در 
صورت برداشته  شدن تحریم ها فرصت های متفاوتی در 
اختیار ما قرار خواهد  گرفت، نه اینکه لزوما همین مسیر را 
ادامه بدهیم، شاید شرایط مسیر روشن تری پیش  روی ما 
قرار بدهد، شاید هم این گونه نباشد، همه اینها بستگی به 

 این دارد که ما چگونه به تغییرات پیش آمده نگاه کنیم.
کافه بازار چقدر سعی  کرده این شــانس موفقیت را در 

اختیار دیگران هم قرار دهد؟
اتفاقــی که با آغاز فعالیــت کافه  بازار افتــاد، این بود که 
صنعت تولید اپلیکیشن متحول شد. زمانی که ما کار خود 
را آغاز کردیم مجموعه هایی بودند که نرم افزار موبایل به 
زبان فارسی تولید می کردند اما نحوه کارشان به  صورت 
فارسی بود. یعنی مثال از شرکت هایی که نیاز به اپ داشتند 
سفارش می گرفتند و با برند آنها اپلیکیشن تولید می کردند. 
کاری که ما انجام دادیم این بود که نیاز به آن شرکت های 
ســفارش دهنده را حذف کردیم. یعنی دیگر نیاز نیست 
یک شرکت پول بدهد تا آدم ها انگیزه پیدا کنند. بلکه هر 
توسعه دهنده ای می داند اگر اپلیکیشن  درستی بنویسند 
و مسیر درســتی طی کنند، می توانند به میلیون ها کاربر 
ایرانی دسترسی داشــته باشند و بازگشت سرمایه خود و 
از آن مهم تر استقبال کاربران را ببینند. توسعه دهندگان 
از طریق کافه بازار می توانند به سرعت بازخورد کار خود 
را بگیرند و در صورت موفقیــت محصول خود را در حال 
استفاده توسط اطرافیان شان مشاهده کنند. در واقع تحول 
نحوه بازاریابی و فروش مهم ترین تغییری بوده که کافه بازار 
ایجاد کرده  است. طی دو سال اخیر، همان طور که می دانید 
اپلیکیشن های بســیار خوبی تولید شده که هم بازگشت 
اقتصادی برای مولفان خود داشــته و هم اثبات کرده در 

شرایط تحریم هم موفقیت اپلیکیشن ها ممکن است.
بازگشت سرمایه مبحث بسیار مهمی است اما به ندرت 
پیش می آید که یک استارت آپ تنها از طریق تولید یک 
برنامه به یک شرکت تثبیت شده تبدیل شود. به نظر شما 

علت چیست؟
بلــه قبول دارم. فکر می کنم شــاید علت این باشــد که 
هنوز ســرمایه گذاری جدی ای در ایــن حوزه صورت 
نگرفته اســت؛ اینکه افراد مدت طوالنی روی یک برنامه 
سرمایه گذاری کنند تا برسد به نقطه ای که بتوانند از آن 
کسب درآمد کنند. در این زمینه تفاوت زیادی بین حوزه 
وب و موبایل یا حتی فروشــگاه فیزیکی وجود ندارد، باید 
سرمایه گذاری انجام شود اما نکته حائز اهمیت این است 

که در زمینه موبایل این سرمایه گذاری اولیه از همه کمتر 
است. البته سرمایه گذاری تنها به معنی سرمایه گذاری 
مالی نیســت، بلکه باید عده ای از درس و کارهای دیگر 

خود بزنند و برای این کار وقت بگذارند.
چرا مابه ازای ایــن فرصت تجاری را در بــازار ایران 
نمی بینیــم؟ هرچند در دنیا نمونه های موفق بســیاری 

دیده می شود.
اتفاقا اخیرا که آمارهای بازار ترکیه را نگاه می کردم، دیدم 
بزرگ ترین استارت آپ هایشــان شرکت هایی هستند 
که برای فیس بوک بازی تولید می کنند. در ایران هم این 
شرکت ها درآمدشان در حدی هست که رشد و توسعه 
کافی پیدا کنند. نکته این است که مولفان و سرمایه گذاران 
فعالیت خود را با اولین بازی پرفروش خود تمام شده فرض 
نکنند. اگر به آینده کاری که می کنند اعتقاد داشته باشند، 
خیلی از شرکت های موجود یا شرکت های جدیدی که به 

وجود خواهد آمد، می توانند موفقیت زیادی کسب کنند.
کافه بازار کاری در جهت ایجاد فضا برای استارت آپ ها 

در حوزه اپلیکیشن انجام داده است؟
اوال باید بگویم در دو ســال گذشته ما حامی جشنواره ها و 
رویداد های مختلفی بوده ایم و همه استارت آپ ویکندها 
و جشــنواره های موبایل با حمایت کافه بازار برگزار شده 
اســت. در واقع ســعی کرده ایم در کل این اکوسیستم را 
پیشــرفت دهیم و فکر می کنم وظیفه اجتماعی خود را در 
این حوزه به خوبی انجــام داده ایم. اما قصد نداریم پایمان 
را از گلیم خــود درازتر کنیم، بحث ســرمایه گذاری از 
اهداف شــرکت ما نیست و نمی خواهیم کاری را که روی 
آن تمرکز نداریم، شــروع کنیم. ترجیح می دهیم افراد 
جدیدی وارد این حوزه ها شوند و مسئولیت ها را بر عهده 

بگیرند تا ما به آنها کمک کنیم. 
یکی از تحوالت مهم در این دو ســال ارائه نرم افزارها با 
پرداخت درون برنامه ای بوده است. کافه بازار آینده این 

نوع درآمدزایی را چگونه می بیند؟
 در حال حاضر حدود یک سال و نیم از راه اندازی سیستم 
پرداخــت درون برنامــه ای می گــذرد و در این مدت 
این پرداخت درون برنامه ای توانســته ســهم خود را در 
درآمدهای  ما بیشتر و بیشتر کند و االن فکر می کنم باالی 
6۰ درصد درآمد صنعت از این نوع برنامه هاســت و ما 
مسیر خود را ادامه می دهیم تا بتوانیم تمام سرویس هایی 
را کــه پلتفرم های مختلف در دنیــا ارائه می دهند، برای 
توســعه دهنده های ایرانی فراهم کنیم. گام بعدی در این 
راه امکان برخورداری از حق اشــتراک است که ما این را 
هم در اختیار توسعه دهنده ها قرار داده ایم و چند ماهی از 
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راه اندازی رســمی آن می گذرد. امید داریم این امکانات 
جدید کم کم جای خود را باز کننــد؛ بر فرض برای یک 
مجله یک اپلیکیشن وجود داشته باشد که به طور خودکار 
از کاربر در فواصل زمانی مشخص حق اشتراک بگیرد. به 
هر حال همه اینها نقطه هایی است که ما کنار هم می گذاریم 
تا این اکوسیســتم را تکمیل کنیم و به نقطه ای برسیم که 
پلتفرم های مشابه در دنیا به آن رسیده اند. اما هرگز سعی 
نمی کنیم توسعه دهنده ها را به سمتی سوق بدهیم، چون 
ما هم از اتفاقاتی کــه در آینده می افتد بی خبریم. اینکه ما 
توسعه دهنده ها را مثال به سمت بازی سوق دهیم ممکن 
اســت در حق فرصت های دیگر اجحاف شــود. ما فقط 
سعی می کنیم زیرســاخت را در کافه بازار فراهم آوریم 
و افراد با خالقیت و ابتکار خودشــان به هر شکلی که فکر 
می کنند بهتر اســت از آن اســتفاده کنند. ترجیح ما این 
نیست که فرضا درآمد از پرداخت درون برنامه ای بیشتر 
از پرداخت مستقیم اپلیکیشن شود. اما به هر حال تجربه ما 
و توسعه دهنده ها نشان داده کاربران ترجیح می دهند ابتدا 
برنامه را نصب و فضا و امکانات آن را تجربه کنند و پس از 

آن در صورت تمایل برای خرید آن اقدام کنند.
چقدر دنبال ارتباط با توسعه دهنده های خارجی هستید؟

از روز اولــی که بــازار را راه انداختیم، بــه علت کمبود 
اپلیکیشــن های فارســی، برای جلب رضایت کاربرها 
سعی داشــتیم اپلیکیشــن های خارجی هم برای عرضه 
داشته باشــیم. از همان روزهای اول خود من نامه نگاری 
با اپلیکیشن های خارجی را شــروع کردم و االن یک تیم 
چهارنفره داریم که به طور متمرکز روی همین مساله کار 
می کنند. از یک ســال پیش همکاری مان را با گیم الفت 
شروع کردیم که یکی از بزرگ ترین بازی ساز های جهان 
در حوزه موبایل اســت و دوست داریم تمام شرکت های 
بزرگ این حوزه را به این بازار بیاوریم و فرصت استفاده از 
بازی ها و سرگرمی های آنها را برای کاربران ایرانی فراهم 

کنیم؛ در شرایطی که گوگل پلی این امکان را ندارد.
این مساله چقدر ممکن است باعث تضعیف اکوسیستم 
ایرانی شــود؟ به هر حال رقابت با چنین اپ هایی آسان 

نیست.
رقابت همیشه حداقل برای خودمان مثبت بوده است. هر 
وقت رقیبی به بازار آمده، باعث شده ما بیشتر کار کنیم و 
نتیجه بهتری بگیریم. خوشبختانه هیچ رقیبی هم نتوانسته 
ما را از گردونــه رقابت خارج کند. فکــر می کنم برای 
توسعه دهنده ها هم به همین صورت باشد. به هر حال اگر 
امروز این مساله پیش نیاید و نتوانند از رقیب بیاموزند و 
کیفیت محصوالت خود را باال ببرند، چند سال دیگر که 

ممکن است تحریم ها برداشته شوند، ناگزیر به حذف از 
این بازی خواهند بود. پس چــه بهتر که رقیب ها کم کم 
وارد شوند و توســعه دهنده ها به المان های بومی توجه 
کنند و با شــناخت بهتری که از کاربــران دارند، قدرت 
رقابت خود را بیازمایند. در بسیاری از حوزه ها اصال محتوا 
بومی اســت و در مورد بازی هم قرار نیست نمونه های 
خارجی و داخلی جای یکدیگر را بگیرند. بلکه رقابت آنها 

در کنار یکدیگر است.
قصد ندارید مشابه ســرویس گیم سنتر اپل یا پلی گیمز 

گوگل  را برای بازار پیاده سازی کنید؟
در حال حاضر برنامــه ای نداریم اما در حال برنامه ریزی 
هســتیم. شــرکت های بزرگ مثل اپل و گــوگل هم 
تجربه های موفق و ناموفقی داشــته اند و این یک شاخه 
اثبات شده  نیســت. تجربه ناموفق به این صورت است 
که کاربران به قدر کافی از آن اســتقبال نمی کنند. خود 
من نتوانســته ام مثال در بازی کلش آف کلنز با امکانات 
اجتماعی ای که فراهــم می کند، ارتباط برقرار کنم. اینکه 

این کار درست انجام شود، مساله  بسیار پیچیده ای است.
به نظر خیلی ها کافه بازار تا االن مفید بوده و باعث موفقیت 
شده اما از این به بعد نیاز به تحول در برنامه ها و رویکردها 
دارد. رویداد پنجشنبه بازار می تواند شروع این کار باشد؟

هدفی که ما از برگزاری این رویداد داریم این اســت که 
شبکه ســازی کنیم و تیم های خوبی تشکیل شود. چون 
معتقدیم کارگروهی همیشه بهتر نتیجه می دهد. همچنین 
می خواهیم خألهای دیگر را هم پوشــش دهیم. فرصتی 
پیش خواهد آمد که توسعه دهنده ها با ناشران بزرگ دنیا 
و ســرمایه گذاران خارجی که در ایران فعالیت می کنند، 
مالقات داشته باشــند. پس از این رویداد هم با حمایت 
کافه بازار از کنفرانس بریج برلین فرصت برای برقراری 
ارتباطات و شبکه سازی و در نهایت پیشرفت صنعت به 

وجود خواهد آمد.
خود کافه بازار هم صرف نظر از مدل تجاری ای که پشت 
آن قرار دارد، یک اپ اســت. راز موفقیت شــما به طور 

خالصه چه بوده است؟
به طور فشرده باید بگویم ما همیشه تمرکزمان روی ارائه 
بهترین محصول و جلب رضایت کاربر است تا محصولی 
ارائه دهیم که همیشه و بهتر از نمونه های مشابه کار کند. 
محصول ورای بحث فنی اســت. اینکه محصول چگونه 
طراحی و ارائه می شــود، چگونه پشــتیبانی می شود، یا 
سرورها چگونه همیشــه پایدار باشند و صنعت را چگونه 
به جلو هدایت کنند، همه مسائلی هستند که باید در نظر 

گرفته شوند
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کار تیم اکتساب برنامه  ها چیست؟
ماجرا از این قرار است که ما از دید کاربر، کافه بازار را به 
دو قسمت جدا تبدیل کرده ایم. یکی قسمتی که مختص 
توسعه دهنده هاســت و دیگری بخشــی که مربوط به 
کاربران است. بخش کاربران هم به دو قسمت تفکیک 
شده؛ بخش گشــت و گذار یا مرور برنامه ها که در آن 
کاربر دنبال چیزی کــه می خواهد دانلود کند می رود و 
ویژگی ها و برنامه های مرتبط بــه آن را مرور می کند، 
بخش دوم مربوط به زمانی اســت کــه کاربر تصمیم 
گرفته چیزی را دانلود کند که اکتساب نام گرفته است. 
در واقع کاربر از زمانــی که تصمیم بگیرد یک برنامه را 
دانلود کنــد و اطالعات مربوط به برنامه را ببیند و فایل 
آن را بگیرد، وارد بخش اکتســاب شده است. در اینجا 
بحث CDNها پیش می آید و مساله اینکه سرورها چگونه 
عمل کنند و محتوا از کدام یک ارائه شــود. مساله دیگر 
نحوه پرداخت در ابتدا یا پرداخت درون برنامه ای است. 
مرحله بعدی به روزرسانی و گزارش مشکالتی است که 
کاربر می دهــد و همچنین نظراتی که در این مورد ارائه 
می شود. همه این مسائل در حوزه فعالیت تیم اکتساب 

برنامه قرار می گیرد.
توضیحاتی که برای برنامه ها نوشــته می شــود، به چه 

صورتی تولید می شوند؟
بــرای برنامه های ایرانی توســعه دهنده ها توضیحات 
مربوط به اپ خود را می نویســند و اسکرین شات های 
مربوطه را در اختیار کاربران می گذارند. اگر اطالعات 
خاص دیگری مثل زمــان ارائه آپدیت الزم باشــد، 
بر عهده خودشــان اســت. در مورد اپ  های خارجی 
ما توضیحات الزم را که باید به فارســی ارائه شــوند، 
خودمان در کافه بــازار اضافه می کنیــم و جزییات و 

تصاویر الزم را کنار آن می گذاریم. 
با وجود اینکه تیم بررسی برنامه اپ ها را بررسی می کند 

اما گاهی برنامه ها با مشکالتی مواجه می شوند؛ آیا پیش 
آمده که یک توســعه دهنده را وادار کنید تــا برنامه را 

به روز رسانی کند یا کال ارائه آن را متوقف کنید؟
بله تعــدادی از این اپ ها به دلیل نظــر کاربران مورد 
اصالح قرار می گیرند. در صفحه اپلیکیشــن هم دکمه 
اپ ریپورت داریم که به همین منظور تعبیه شده است. 
در واقع اگر برنامه ای بازخوردهای منفی زیادی بگیرد 
دوباره توسط تیم بررسی، بررسی می شود و اگر مشکل 
واقعی باشد ممکن اســت پول تمام کاربران برگردانده 
شود. ممکن است به تیم پشتیبانی ایمیل زده شود و تیم 
پشتیبانی برنامه را به تیم بررسی دوباره ارجاع دهد. اما 
مثال گوگل پلی چنین امکانی ندارد و هر مشــکلی را به 
توسعه دهنده مربوط می کند. البته امکان بازگرداندن 
مبلــغ در گوگل پلی وجود دارد که تــا ۱۵ دقیقه یا نیم 

ساعت پس از خرید اپ می تواند صورت بگیرد.
برنامه هــای گوگل پلی به طــور اتوماتیــک وارد بازار 

می شوند؟
خیر. چنیــن هدفی نداریم. تــالش می کنیم برنامه های 
برگزیده گوگل پلــی را در بازار ارائه دهیم. بســیاری از 
برنامه هــای گوگل پلی چندان جالب توجه نیســتند. به 
اضافه اینکه ما برنامه های فروشــی گوگل پلی را تنها در 
صورتی در بازار می گذاریم که با آنها قرارداد بسته باشیم.

گاهی نرم افزاری در گوگل پلی آپدیت ندارد ولی شــما 
آپدیت آن را ارائه داده اید. چگونه چنین امکانی به وجود 

می آید؟
چون گوگل پلی سیستم بتا تســت و سافت النچ دارد که 
البته ما نداریم. در این سیستم گوگل آپدیت جدید را مثال 
برای تنها پنج درصد کاربران ارائه می دهد تا رفتار آنها را 
بررسی کند. همچنین سیستم آپدیت ما هم به این صورت 
است که آپدیت برنامه را به همه کاربرها اطالع می دهیم. 

در حالی که گوگل پلی این کار را انجام نمی دهد

گفت وگو با کیهان اصغری مدیر تیم اکتساب برنامه در کافه بازار 

پول کاربران، برگردانده می شود
کیهــان در ایــن گفت و گوی کوتاه از تفاوت های نصب و آپدیت برنامه از بــازار و گوگل پلی می گوید و اطمینان می دهد کافه بازار 
از تمــام برنامه هــا پشــتیبانی مناســب دارد و بازخوردهــای کاربران تاثیــر زیادی بــر ارائه اپ می گــذارد. او اشــاره می کند نحوه 

به روز رسانی برنامه ها در بازار از جهاتی بهتر از گوگل پلی است. 
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جوخه اسم عجیبی برای یک بخش نیست؟  
»جوخه« طی تغییراتی که اخیرا در ســاختارهای تیمی 
صورت گرفت، به وجــود آمــد و در حقیقت ترجمه 
Developers Squad اســت. عنــوان جوخــه را هم از 

اســپاتیفای الهام گرفتیم. در واقــع کار اصلی جوخه با 
قسمت هایی اســت که توسعه دهنده ها با آن درگیرند، 
یعنی پنل توسعه دهندگان و پنل پرداخت که مربوط به 

امور مالی آنها می شود.
هــدف این تیــم ارائه خدمــات به بخــش خاصی از 

توسعه دهندگان است؟
وظیفه ما در حقیقت این اســت که به توسعه دهندگان 
خارج کافه بازار که قصــد دارند از طریق کافه بازار اپ 
ارائه بدهند، خدمت رسانی کنیم. به عالوه اینکه وظایف 

درون سازمانی هم داریم. 
مثــال اگر تیم بررســی برنامه با مشــکل فنی در پنل 
بررســی مواجه شود، رفع این مشــکالت بر عهده ما 
خواهد بود. همچنین گاهی سواالتی که به تیم پشتیبانی 
می رســد، به پاســخ های فنی نیاز دارد که آن نیز بر 

عهده ماست.
نحوه کار شــما با توســعه دهنده ای که یک اپلیکیشن 

دارد یا در حال توسعه آن است، چگونه است؟
اگر توسعه دهنده در حال نوشتن یک اپ باشد برای بار 
اول، ابتدا وارد پنل می شــود و ثبت نام می کند و بسته ها 
و اطالعات خود را آپلود می کند و درخواســت بررسی 
می دهد. معموال برای بار اول چند مرتبه نیاز به تغییرات 
وجود دارد تــا برنامه به صورتی که قابل ارائه اســت، 
دربیاید. اگر توسعه دهنده روی بازار اپ داشته باشد اما 
به سوال یا مشکلی برخورده باشد، مثال نتواند پرداخت 
درون برنامه ای را پیاده ســازی کند، آنها را راهنمایی 

می کنیم. 

در حال حاضر نزدیک به  چهار هزار توسعه دهنده فعال 
داریم که برای تیم پشتیبانی تعداد زیادی ایمیل ارسال 
می کنند و در روز حدودا ۱۵ ســوال فنی مربوط به ما در 

اختیارمان قرار می گیرد.
بســیاری از توســعه دهندگان می گویند کارشان در 
کافه بازار تا زمانی که حضوری یا تلفنی صحبت نکنند، 

پیش نمی رود. چقدر این ایراد را وارد می دانید؟
فکر می کنم بیشتر منظورشــان بخش بررسی برنامه 
اســت، چرا که در این بخش از طرف توسعه دهنده ها 
فشــار زیادی وارد می شــود که مثال برنامه سریع تر 
بررســی شــود. یا تغییراتی را که ما می خواهیم اعمال 
شــود تا ایرادات برطرف شــود، نمی پذیرند. خیلی از 
ســوال های ما در مورد همان پیاده ســازی پرداخت 

درون برنامه ای است. 
برای کم  شــدن ایــن مراجعــات راه حلــی در نظر 

نگرفته اید؟ 
ببینید ما نمی توانیم یک به یک به تمام این ســوال ها که 
بسیار زیاد هم هستند پاسخ دهیم چون هم مستنداتش 
وجــود دارد هم ما ظرفیت فنــی آن را نداریم. حقیقت 
این است که بیشتر توســعه دهنده های ما تجربه کافی 
ندارند و پیش از اینکه پاسخ خود را جست وجو کنند در 

اولین قدم به ما ایمیل می زنند. 
ما هم نمی توانیم جــواب کامل به آنها بدهیم، معموال از 
آنها می خواهیم کد خود را برای ما بفرستند یا به سمت 
مســتندات راهنمایی شــان می کنیم. اینکه مستندات 
مشــکل دارد را زیاد شــنیده ایم. خودمان هم بررسی 
کرده ایم و مشــکالت را یافته ایم و ساختار بهتری برای 
آن طراحی کرده ایم. قرار اســت انشــاءهلل در آینده 
نزدیک مســتندات بهتری در اختیار توسعه دهنده ها 

قرار گیرد 

گفت وگو با علی اوروجی مدیر جوخه توسعه دهنده ها 

برای رفع مشکالت ساختارسازی می کنیم
علــی اوروجــی مســئول جوخــه توسعه دهنده هاســت؛ بخشــی کــه دقیقــا بــه انــدازه نامــش هیجان انگیــز اســت و وظیفــه دارد 
توســعه دهنده ها را راهنمایی کند و ســواالت فنی تر را پاسخ دهد. مســئول این جوخه امیدوار است توسعه دهنده ها حرفه ای تر 
عمــل کننــد و در مورد کار خود اطالعات بیشــتری به دســت آورنــد، همچنین تکمیــل و بهینه کردن مســتندات کافه بــازار را در 

دستور کار این جوخه قرار داده  است.  
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کافه گردی



چرا ما عــدد را تازه به عنوان یک ســرویس مســتقل 
می شناسیم؟

تقریبا از همان زمانی که کافه بازار راه اندازی شد، عدد 
هم به وجود آمد اما شــکل آن تفاوت داشت. در ابتدا با 
نمایش تبلیغات در خــود کافه بازار فعالیت می کردیم 
ولی یک سال طول کشید تا به جایی رسید که برای سایر 

اپ ها هم درآمد زایی کند.  
گفته می شود کســانی که در کافه بازار اپ دارند، تنها 
از طریق عــدد می توانند تبلیغ کننــد. آیا چنین چیزی 

درست است؟
خیر. اپلیکیشــن هایی هســتند که همیــن االن هم 
از طریــق غیرعــدد تبلیــغ می کنند. هر کســی که 
بخواهد از اپ خود درآمدزایی کند، در سیســتم ما 
ثبت نام می کنــد و کالینت عــدد را در برنامه خود 
می گذارد و پیاده ســازی الزم را انجــام می دهد و ما 
نمایش تبلیغات را در برنامــه آغاز می کنیم. درآمد 
حاصلــه را نیز در لحظه برای توســعه دهنده نمایش 
می دهیم. می توانند ماهانه تسویه حســاب داشــته 
باشــند. در حال حاضر 6۰ درصد درآمد مربوط به 
توسعه دهنده است اما قرار است به زودی این مقدار 

به ۷۰ درصد افزایش یابد. 
 تبلیغات شما در چه دسته بندی ای قرار می گیرند؟ آیا 

محدودیت یا خط قرمزی دارید؟
اصوال بیشــتر تبلیغ یک وب ســایت یا یک برنامه در 
خود کافه بازار اســت. به ندرت تبلیغــات غیر از این 
موارد هم داشــته ایم. تبلیغات مربوط به سرویس های 
اینترنتــی دیگری هم داریــم. اما خــط قرمز خاصی 
وجــود ندارد. اگر تبلیغ یک مارکت دیگر باشــد تبلیغ 
را حذف می کنیــم. موارد دیگری مثــل تبلیغ وبالگ 
شخصی یا وب ســایت هایی که نماد اعتماد الکترونیکی 
ندارند هــم مورد قبول ما واقع نمی شــوند. در طراحی 

بنر نیز اگــر احتیاج به کمک داشــته باشــند، کمک 
می کنیم. به تبلیغ دهنده ها هم توصیه می کنیم ســعی 
کنند تبلیغات شــان آزاردهنده نباشــد؛ مثال زیادی 

چشمک زن نباشد.
برخی توســعه دهنده ها معتقدند تبلیغات کم اســت و 

همیشه هم نمایش داده نمی شود.
االن حدود یک ماه اســت که تقریبا ۱۰۰ درصد روی 
برنامه ها تبلیغ نشان داده می شــود. با تغییراتی که در 
سیســتم تبلیغات داده ایم و آن را به صورت مزایده ای 
درآورده ایــم، در رقابت با یکدیگر قیمــت کلیک را 
تعیین می کند و هر کس قیمت بیشتری پیشنهاد بدهد، 
تبلیغش بیشتر نمایش داده می شود. به تبلیغ دهنده ها 
امــکان می دهیم که انتخاب کنند تبلیغ شــان در کدام 

دسته بندی نمایش داده شود.
روند انتخاب تبلیغ در کافه به چه صورت است؟

این کار یک الگوریتم خاص دارد. تبلیغ  دهنده می تواند 
حوزه نمایش تبلیغ خود را مشــخص کنــد. این حوزه 
می تواند حوزه موضوعی برنامه ها، ســاعات شبانه روز، 
نوع اتصال دستگاه به اینترنت، استان یا اپراتور موبایل 
باشــد. وقتی یک کاربر بــه کافه بازار می آیــد ما نگاه 
می کنیم که چه تبلیغاتی برای او مناســب هستند. بین 
تبلیغات هم رقابت به وجــود می آوریم، این رقابت بر 

اساس قیمت پیشنهادی یا اشتیاق کاربران خواهد بود.
آیا کاربران می توانند نمایش تبلیغ را متوقف کنند؟

خیر. اما بعضی برنامه ها این امــکان را دارند که با ارتقا 
به نسخه خریدنی یا باالتر در آنها تبلیغات نمایش داده 
نشود. اگر ما چنین امکانی را در کافه بازار قرار دهیم به 
ضرر توسعه دهنده ها خواهد بود؛ زیرا بسیاری از اپ ها 
رایگان هستند. کنترل می کنیم تا در یک صفحه بیش از 
یک تبلیغ نشان داده نشود، چرا که تبلیغات قرار نیست 

آزاردهنده و غیرحرفه ای باشد 

گفت وگو با مهدی  بهروز مدیر سرویس عدد 

تبلیغات نباید آزاردهنده باشد
عــدد بخشــی از کافه بازار اســت که مســئولیت انتخاب و نمایش تبلیغــات را بر عهــده دارد. مهدی بهروز، مســئول این بخش از 
عوض شــدن سیســتم قیمت گذاری و انتخاب تبلیغات برای نمایش خبر می دهد و می گوید این خود تبلیغ دهنده ها هستند که 

قیمت و نحوه نماش تبلیغ شان را انتخاب می کنند.
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کافه گردی

۲۰۰۷ نقطــه آغازی بــرای تحــول بازار ژانویه 
گوشــی های موبایل بود؛ تحولی که در ابتدا 
چندان جدی گرفته نشد. زمانی که استیو جابز گوشی آی فون 
را معرفــی کرد، دنیای گوشــی های موبایل با امروز بســیار 
متفاوت بود. بازار را شــرکت نوکیا رهبــری می کرد که تنها 
در ســال ۲۰۰6 نزدیک به 3۴۵ میلیون گوشی فروخته بود.  
در بازار گوشــی های هوشــمند که آن زمان بخش کوچکی 
از کل بازار موبایل را تشــکیل می داد نیز  شرکت های نوکیا، 
ریــم، موتوروال و پالــم بازیگران عمده بودند و در کل ســال 
۲۰۰6 مجموعا 6۴ میلیون گوشــی هوشمند به فروش رفته 
بــود.  در چنین فضایی اپل امیدوار بود بــا فروش ۱۰ میلیون 
آی فون تا پایان ســال ۲۰۰۸ به یک درصــد بازار موبایل در 
دنیا دســت یابد.  ورود اولین گوشــی موبایل با سیستم عامل 
اندروید شرکت گوگل در سال ۲۰۰۸ نیز نتوانست بسیاری از 
تحلیلگران را مجاب کند که بازیگران اصلی صنعت موبایل در 

حال تغییر هستند. 
سرانجام در ســال ۲۰۱۰ تحوالت بازار به شکل بارزتری 
خود را نشان داد. در این سال گوشی های دارای سیستم عامل 
اندروید با کســب ســهم ۲۲/۷ درصدی از بازار گوشی های 
هوشــمند بعد از سیستم عامل ســیمبین در جایگاه دوم قرار 
گرفتند و سیســتم عامل iOS با فاصلــه کمی پس از بلک بری 
در جایگاه چهارم قرار گرفت.  در ســال ۲۰۱۱ پیروزی نسل 
جدید گوشی های هوشمند بر رقبای سنتی کامال آشکار شد، 
گوشی های دارای سیســتم عامل اندروید گوگل در سه ماهه 
چهارم این ســال نزدیک بــه ۵۱ درصد بازار گوشــی های 
هوشمند را در دست داشــتند و پس از آن گوشی های دارای 
سیســتم عامل iOS و ســیمبین به ترتیب با سهم های ۱۱/۷ 
درصد و ۸/۸ درصــد از بازار قرار گرفتند. افول نوکیا و ریم در 

این سال بر همگان روشن شده بود.
اما این گوشی های هوشمند چه داشتند که رقبای سنتی خود 
را به این راحتی از صحنــه خارج کردند؟ صفحه های نمایش 
بزرگ و باکیفیت لمسی، قدرت پردازش باالتر، دسترسی به 
اینترنت واقعی و امکان نصب نرم افزارهای جانبی در بازاری 
رقابتی که با تشکیل اکوسیســتم هایی که پیش از این در بازار 
موبایل سابقه نداشت، فراهم شد؛ در کنار نوآوری های دیگری 
که در این گوشی ها دیده می شد تعلق محصوالت نوکیا و ریم 

به قرن بیســتم را بیش از پیش به رخ می کشید. نسل جدید 
گوشی های هوشمند نه تنها آنچه را پیش از این به عنوان گوشی 
هوشمند شناخته می شد از نو تعریف کرد، بلکه بازار موبایل را 

در کل به سمت دیگری سوق داد.
بر اســاس آمــار گارتنر، در ســال ۲۰۱3 ســهم فروش 
گوشی های هوشــمند سرانجام بر گوشــی های ساده پیشی 
گرفت. گوشی های هوشمند که تا پیش از معرفی آی فون تنها 
نزدیک به شــش درصد بازار موبایل را تشکیل می دادند، در 
سال ۲۰۱3 حدود ۹6۷ میلیون دستگاه از آنها به فروش رفت 
که ۵۷/6 درصد بازار کلی موبایل را تشــکیل می داد.  در این 
سال اندروید ۷۸/۴ درصد کل بازار گوشی های هوشمند را در 
دست داشت و پس از آن iOS و ویندوزفون به ترتیب با ۱۵/6 

درصد و 3/۲ درصد در جایگاه های دوم و سوم قرار داشتند. 
همان طــور که از آمــار برمی آیــد گوشــی های دارای 
سیســتم عامل اندروید نقش برجســته ای در پیشی  گرفتن 
گوشی های هوشمند از گوشی های ساده داشته اند. چنین اثری 
را می تــوان به تنوع مدل و قیمت، از جمله تولید گوشــی های 
هوشمند اندرویدی که هم قیمت و حتی ارزان تر از گوشی های 
ساده سنتی هستند، نســبت داد. عامل قیمت در روی آوردن 
کاربران کشورهای پرجمعیتی چون چین و هند به گوشی های 
هوشمند و در نتیجه افزایش بیش از پیش فروش این دستگاه ها 
تاثیر فراوانی داشته اســت. اما چنین گوشی های ارزان قیمتی 
معموال کیفیت مناســبی ندارند و به روزرسانی های امنیتی را 
دریافت نمی کنند. اندروید وان راه حل شــرکت گوگل برای 
تغییر این وضعیت بوده است؛ استانداردی که تولیدکنندگان 
گوشــی ها را ملــزم به رعایــت حداقل ها در ســخت افزار 
استفاده شده می کند و ارائه به روزرســانی های امنیتی نیز بر 
عهده گوگل خواهد بود. بازارهای هند، نپال، اندونزی و فیلیپین 
از اولین بازارهای هدف اندروید وان هســتند و در آینده این 
برنامه به ســایر کشورهای در حال توســعه نیز تسری پیدا 
خواهد کرد.سهم اندک مایکروســافت در بازار گوشی های 
هوشــمند و وضعیت رو به افول شــرکت نوکیا باعث شد در 
سال ۲۰۱3 بخش تولید گوشی موبایل نوکیا به مایکروسافت 
فروخته شود. آمار ســال ۲۰۱۴ نیز دورنمای چندان روشنی 
برای مایکروسافت ترســیم نمی کند، بر اساس آخرین آمار 
منتشرشده توســط گارتنر در دسامبر ۲۰۱۴، سهم ویندوز از 

نیم نگاهی به دورنمای بازار جهانی تلفن  همراه 

چینی های پشت دروازه

عیل رستگار

@ RarelyUtile
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بازار جهانی گوشی های هوشمند در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ 
تنها سه درصد بوده اســت.  در زمان نگارش این مطلب آمار 
کلی سال ۲۰۱۴ توسط گارتنر منتشر نشده است.سال ۲۰۱۴ 
در بازار موبایل از چند جهت شگفتی ســاز بود: سهم برندهای 
چینی تولید گوشــی در بازار گوشی های هوشمند در این سال 
افزایش روزافزونی داشــت، فروش آی فون اپل در سه ماهه 
پایانی سال ۲۰۱۴ باورنکردنی بود و سامسونگ پس از سه سال 
اولین  بار با کاهش درآمد از محل فروش گوشی های هوشمند 

و سایر دستگاه های موبایل مواجه شد.
بر اساس آمار IDC، در ســال ۲۰۱۴ تولیدکننده های چینی 
گوشی های موبایل با ارائه گوشی های هوشمند ارزان قیمتی که 
عمدتا از سیستم عامل اندروید استفاده می کنند، دو جایگاه را 
از میان پنج شــرکت بزرگ تولیدکننده گوشی های هوشمند 
در جهان به خود اختصاص دادنــد.  لنوو که حاال موتوروالی 
آمریکایی را نیز صاحب شده است در صورت احتساب سهم 
موتوروال جایگاه ســوم را در میان تولیدکنندگان گوشی های 
هوشمند در جهان دارد؛ یعنی ۴/۷ درصد بازار. هواوی نیز در 
این صورت در جایگاه چهارم و در صورت جدا در نظر گرفتن 
لنوو و موتوروال در جایگاه سوم با سهم ۵/۷ درصدی قرار دارد. 
بزرگ ترین شگفتی ســال ۲۰۱۴ فروش نزدیک به ۷۴/۵ 
میلیون دســتگاه گوشــی آی فون در ســه ماهه پایانی سال 
۲۰۱۴ )سه ماهه نخست سال آماری ۲۰۱۵(  بود. در حالی که 

رسانه ها از تا شــدن گوشی های آی فون 6 و 6 پالس در مقابل 
فشــار خبر می دادند و برخی استفاده از تنها یک گیگابایت رم 
در محصول ارائه شــده در انتهای سال ۲۰۱۴ را غیرقابل باور 
می دانســتند، افزایش اندازه صفحه نمایش و سایر تغییرات 
آی فون جدیــد کافی بود تا اپل در این ســه ماهه ۲3 میلیون 
دستگاه آی فون بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۱3 بفروشد. 
آی فون در این سه ماهه با فروشــی بیش از ۵۱ میلیارد دالر، 
6۹ درصد از درآمد کل اپل را در این مدت تامین کرده است. 
با توجه به ســود ۱۸ میلیارد دالری اپل از درآمد مذکور، این 
شرکت رکورد کسب سود در یک سه ماهه را در تاریخ شکسته 
است. پیش از این شرکت نفت و گاز روسی گازپروم با کسب 
ســود ۱6/۲ میلیارد دالری در یک ســه ماهه، صاحب این 

رکورد بود.
در نقطه مقابل، سامســونگ در پایان ســال ۲۰۱۴ پس از 
ســه ســال برای اولین  بار با کاهش درآمد از بخش فروش 
گوشی های هوشمند و سایر دستگاه های موبایل مواجه شد. به 
طوری که درآمد ۱/۸ میلیارد دالری این شرکت در سه ماهه 
پایانی ســال ۲۰۱۴ نشــان دهنده 6۴ درصد کاهش درآمد 
بود.  کاهش درآمد سامســونگ را عمدتا به افزایش فروش 
آی فون هــای جدید که صفحه نمایش بزرگ تری نســبت 
به سابق دارند و رقیب گوشــی های گران قیمت سامسونگ 
محسوب می شوند، نســبت می دهند اما شرکت های چینی 
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فروش و سهم بازار چند برند تلفن همراه

تعداد فروش دستگاه در ۲۰۱۴ تولید کننده
)به میلیون(

تغییر نسبت به سال گذشتهسهم از بازار در ۲۰۱۴

۰/6 درصد۲۴/۵ درصد3۱۸/۲سامسونگ

۲۵/۵ درصد۱۴/۸ درصد۱۹۲/۷اپل

۵۰/۴ درصد۵/۷ درصد۷3/6هواوی

۵۴/۱ درصد۵/۴ درصد۷۰*لنوو

۲۴ درصد۴/6 درصد۵۹/۲ال جی

۴۴/۲ درصد۴۵/۱ درصد۵۸۷/3سایرین

6۵/۴ درصد۷/۴ درصد۹6/۵*لنوو + موتوروال
منبع: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker، 29 ژانویه 2015

مذکور نیز بخشی از سهم سامســونگ را در بازار گوشی های 
هوشــمند ارزان قیمت از این شــرکت ربودند. این کاهش 
درآمد در حالی اســت که میزان عرضه گوشی های هوشمند 
سامسونگ به بازار در ســه ماهه پایانی ۲۰۱۴ نزدیک به ۷۵ 
میلیون دســتگاه برآورد شده اســت ، یعنی کمی بیش از رقم 
اعالم شده فروش آی فون توسط اپل. چنین تفاوت بزرگی در 
درآمد و سود، با وجود نزدیکی بسیار رقم فروش دستگاه های 
این دو شــرکت، توجه را به بحث مهم تفاوت سهم شرکت ها 
از تعداد دســتگاه فروخته شــده و ســهم آنها از میزان سود 

کسب شده، جلب می کند.
ورود آی فون6 به بازار در افزایش ســود شرکت اپل نقش 
بسزایی داشته است، چرا که در این سه ماهه، عالوه بر افزایش 
تعداد گوشی های آی فون فروخته شده، متوسط قیمت دستگاه 
فروخته شــده نیز افزایش یافته اســت. این افزایش متوسط 
قیمت از دو جهت قابل تفسیر است. آی فون6 پالس ۱۰۰ دالر 
گران تر از آی فون6  است. آی فون6 هم قیمت مدل های جدید 
آی فون در سال های گذشته اســت، در نتیجه هر چه میزان 
فروش مدل پالس بیشتر باشد، درآمد و احتماال سود بیشتری 
نیز به اپل بازمی گردد. از ســوی دیگر، ظرفیت ۱6 گیگابایت 
همچنان ظرفیت پایه در آی فون6 و 6پالس است و در عوض 
ظرفیــت 6۴ گیگابایت با قیمت ظرفیــت 3۲ گیگابایت در 
مدل های پیشین آی فون فروخته می شود؛ بنابراین افرادی که 
از کم بودن ظرفیت ۱6 گیگابایت نگران هستند گرایشی بیش 
از پیش به خرید مدل های 6۴ گیگابایتی یا باالتر پیدا می کنند 

که سود حاصل از فروش این مدل ها برای اپل بیشتر است. اما 
وضعیت بازار گوشی های اندروید بســیار متفاوت است، در 
این بازار رقابت فراوانی برای عرضه هرچه ارزان تر دستگاه ها 
وجود دارد و دستگاه های گران تر و سودآورتر با تهدید جدی 
از سوی اپل مواجهند. در چنین شرایطی است که سامسونگ و 
اپل هر دو با وجود در اختیار داشتن حدود ۲۰ درصد از فروش 
گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی ۲۰۱۴، چنین تفاوت 
بزرگی در کسب ســود دارند. برندهای چینی نیز در هر چه 
کمتر شدن سود در بازار اندروید نقش بسزایی دارند. به عنوان 
مثال، شرکت شیائومی در سال ۲۰۱۴ با درآمدی بیش از دو 
برابر سال گذشته خود، یعنی ۱۲ میلیارد دالر، رشد کم نظیری 
را تجربه کرد.  این در حالی اســت که سود این شرکت حدود 
۱/۸ درصد از درآمد کل برآورد شده است. بر اساس برآورد 
تحلیلگر موسســه ریموند جیمز در فوریه ۲۰۱۴، سهم اپل 
از ســود بازار موبایل ۸۷/۴ درصد و سهم سامسونگ 3۲/۲ 
درصد بوده است. چگونه جمع ســود این دو شرکت بیش از 
۱۰۰ درصد می شــود؟ به قیمت زیان دهــی برخی دیگر از 

شرکت ها در بازار موبایل.
با توجه به آنچه بیان شــد، بســیاری بازار گوشــی های 
هوشــمند را یک بازی دونفره میان اندروید و iOS می دانند، 
خصوصا که بازار برنامه های تولیدشــده برای این دو بستر 
بسیار متنوع تر و ســودآورتر از ویندوز مایکروسافت است 
که با سهم ســه درصدی از بازار گوشــی های هوشمند در 

جایگاه سوم قرار دارد 
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امروز تعــداد برنامه ها و درآمد فروشــندگان آمار  
نرم افزار در اپ استور اپل این خاطره را از ذهن ها 
پاک کرده اســت که آی فون در سال اول ورود به بازار امکان 
نصب برنامه های جانبی را نداشت. بسیاری از کاربران سنتی 
گوشی های هوشــمند که در آن زمان از سیمبین یا بلک بری 
اســتفاده می کردند، به همین علت آی فون را یک گوشــی 
هوشمند واقعی نمی دانســتند. اپل در ابتدا توسعه دهندگان 
نرم افزار را به تهیه برنامه های تحت وب برای آی فون تشویق 
می کرد اما واقعیت ماجرا این بود که بســته توسعه نرم افزار 
)SDK( برای آی فون در حال آماده سازی بود. عالقه مندان تا 
آن زمان بیکار ننشســتند و با مهندسی معکوس، بدون تایید 
اپل برای آی فون برنامه و بازی ســاختند. آشــنایی پیشین 
توسعه دهندگان نرم افزارهای سیستم عامل مک با چارچوب 
Cocoa و زبان Objective-C توســعه برنامه ها را برای آی فون 

که سیستم عاملی مشتق شده از مک داشت، آسان تر می کرد.
سرانجام بسته  توسعه نرم افزار آی فون در ماه مارس ۲۰۰۸ 
منتشر شد و به توسعه دهندگان چهار ماه فرصت داد خود را 
برای انتشــار برنامه ها در اپ اســتور آماده کنند. اپ استور 
همراهiOS 2 منتشر شد و با انتشار این نسخه از سیستم عامل، 
در اختیار کاربران نسل اول آی فون و آی فون 3G قرار گرفت. 

اتصال حســاب کاربری آی تیونز به اپ استور باعث شد یک 
حساب کاربری و یک شــیوه پرداخت واحد در دستگاه های 
اپل فراهم شود. این امر میلیون ها کاربر فروشگاه آی تیونز را 
در یک قدمی دانلود رایگان یا خرید برنامه های اپ استور قرار 
داد. گوگل نیز که با اســتقبال گسترده از اپ استور اپل مواجه 
شده بود، فروشگاه برنامه های اندروید به نام اندرویدمارکت 
را در اکتبر ۲۰۰۸ راه انــدازی کرد. اندرویدمارکت در آغاز 
تنها برای فروش برنامه ها بود اما در ســال ۲۰۱۲ با تغییر نام 
به گوگل پلی امکان تهیه محتوای صوتی و تصویری و کتاب را 
نیز همانند فروشــگاه آی تیونز اپل فراهم کرد. برنامه نویسی 
برای اندروید نیز با زبان برنامه نویسی نام آشنای جاوا ممکن 
شد و کمی بعد امکان برنامه نویســی با زبان های C و++ C نیز 
از طریق بسته توســعه نرم افزار بومی »native« فراهم آمد.

اپ استور اپل به ســرعت به داشتن محدودیت ها و مقررات 
دست و پاگیر برای توســعه دهندگان نرم افزار معروف شد، 
در حالی که اندرویدمارکت دست توسعه دهندگان را بسیار 
بازتر می گذاشت. اپ استور تنها راه رسمی نصب برنامه برای 
دستگاه های دارای iOS همچون آی فون بود اما برای اندروید، 
به سبک بسترهای پیشین گوشی های هوشمند، امکان نصب 
نرم افــزار از منابع گوناگون فراهم بود، بــه طوری که امکان 

آیا گوگل پلی در سود آوری هم از اپ استور فراتر خواهد رفت؟

فراتر از سیب فروشی



ویژه نامه اختصاصی نخستین رویداد پنجشنبه بازار  30بهمن 281393    

کافه گردی

استفاده از فروشــگاه های جانبی نرم افزار همچون اپ استور 
آمازون یا فروشگاه کافه بازار ایرانی نیز در این بستر به اختیار 
کاربر وجود داشت. سیستم عامل اپل به علت محدودیت به 
زندانی تشبیه شد که با جیلبرک می شد از بند آن رها شد اما 
نبود آن محدودیت ها یکی از جاذبه های اندروید به حساب 
می آمد. رفته رفته اپل به سمت کاهش برخی از محدودیت ها 
حرکت کرد و گوگل به ســمت نظارت بیشتر بر برنامه ها از 

جنبه خطرات امنیتی برای کاربران. 
مایکروسافت که چند سالی از بازی عقب مانده بود با ارائه 
ویندوزفون۷ در انتهای ۲۰۱۰ اولین حضور جدی خود را در 
بازار نسل جدید گوشی های هوشــمند نشان داد؛ حضوری 
که بسیار کمرنگ بود. مایکروسافت با ایده فروشگاه آنالین 
برنامه ها غریبه نبود و پیش از این ویندوز مارکت پلیس را در 
سال ۲۰۰۹ از ویندوز به ویندوز موبایل برده بود. ویندوزفون۷ 
نیز با ویندوزفون مارکت پلیس به بازار آمد و مایکروسافت 
امیدوار بود بتواند توسعه دهندگان نرم افزارهای ویندوز را به 
تولید برنامه برای ویندوزفون نیز ترغیب کند. برنامه نویسان 
می توانستند با اســتفاده از ســیلورالیت، XNA یا نسخه ای 
محدود از چارچوب net. برای این سیستم عامل که همچنان 

مبتنی بر وینــدوز موبایل قدیمی بود، برنامه بنویســند. اما 
ویندوزفون۷ سهم زیادی از بازار به  دست نیاورد و در نتیجه 
بسیاری از توسعه دهندگان برنامه ها و بازی های مشهور این 
بستر و فروشگاه مایکروسافت را نادیده گرفتند. »ویندوزفون 
اســتور« نام فروشگاه مایکروســافت در ویندوز۸ است که 
اگرچه ســرانجام سیســتم عاملی جدید مبتنــی بر ویندوز 
NT اســت، اما همچنان در جذب برنامه نویســان موفقیت 

چندانی کسب نکرده است. مایکروســافت امیدوار است با 
یکپارچه سازی فروشگاه برنامه ها و بسترهای برنامه نویسی 
برای کامپیوترهای شخصی و دســتگاه های قابل حمل که با 

انتشار ویندوز ۱۰ ممکن می شود، این وضعیت را تغییر دهد.
سهم شرکت ها از بازار گوشی های هوشمند و میزان درآمد 
و ســودآوری آنها تمام واقعیت مربوط به بــازار برنامه ها و 
فرصت ها و محدودیت های آن را بیان نمی کند. هر بســتر 
گوشــی هوشــمند خود نیاز به نگاهی دقیق تر به لحاظ تنوع 
سخت افزار و نسخه سیســتم عامل نصب شده روی دستگاه 
کاربران دارد. گوشی های شــرکت اپل مدل های محدودی 
دارند و به روزرسانی های iOS بالفاصله برای تمام دستگاه های 
مورد پشتیبانی در سراسر جهان قابل دریافت است. اما تنوع 
سایز صفحه نمایش در مدل های جدید کار توسعه دهندگان 
را دشــوارتر از قبل کرده است. از ســوی دیگر فضای خالی 
زیادی که iOS 8 برای نصب به آن نیاز دارد و اشکاالت فنی ای 
که این نســخه را در نزد کاربران بدنام کــرد، منجر به رواج 
کندتر آن در بستر اپل شد. با این حال همچنان سیستم عامل 
اپل از نظر به روز بودن دســتگاه کاربران و رواج نسخه های 
جدید در وضعیت منحصر به فردی اســت، به طوری که ۷۲ 
درصد مراجعان اپ استور از آخرین نسخه سیستم عامل که 

تنها پنج ماه پیش منتشر شده، استفاده می کنند )نمودار ۱(.
 اگرچه وضعیت اندروید به نســبت گذشــته بهبود یافته 
اســت، همچنان بســیاری از کاربران اندروید از نسخه های 
قدیمی اســتفاده می کنند. نزدیک بــه ۴۰ درصد کاربران 
اندروید از نســخه ۴/۴ اســتفاده می کنند که ۱6 ماه پیش 
منتشر شده اســت. ۴۴/۵ درصد کاربران نیز از نسخه های 
۴/۱ الی ۴/3 اســتفاده می کنند که در ســال های ۲۰۱۲ تا 
۲۰۱۴ منتشر شــده اند. تنها ۱/6 درصد کاربران از آخرین 
نسخه )۵( که سه ماه پیش منتشر شده، استفاده می کنند. آمار 

مراجعان گوگل پلی در ادامه ذکر شده است:
گوگل بــرای جبران این پراکندگی نســخه های اندروید، 
ســرویس های گوگل پلــی را تــدارک دیده اســت که از 
طریق گوگل پلی قابل به روزرســانی هســتند و با نصب این 
به روزرســانی ها می توان بدون نیاز به نصب آخرین نسخه 
سیستم عامل، از برخی امکانات نسخه های جدیدتر اندروید 

نمودار 2- سهم نسخه های اندروید در میان مراجعان گوگل پلی، فوریه 2015

  Lollipop

  JellyBean

  Gingerbeard

  Kitkat

  IceCream Sandwich

  Froyo

%39/7

%44/5

%6/4
%7/4

%1/6 %0/4

%72

%3
نمودار 1- سهم نسخه های گوناگون iOS در میان مراجعان اپ استور اپل، فوریه 2015

  قدیمی تر
iOS7  
iOS8  %25
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بهره مند شد.
مایکروســافت آمــاری از ســهم نســخه های مختلف 
ویندوزفون در اختیــار عموم قرار نداده اســت اما اگر آمار 
AdDuplex صحت داشته باشد، ویندوزفون ۸/۱ که آخرین 

نســخه بوده، با نزدیک به ۵۸ درصد بیشــترین سهم را به 
خود اختصاص داده اســت.از آنجایی که توســعه دهندگان 
امکان نصب به روزرســانی های وینــدوز ۸/۱ را بدون زمان 
انتظار معمول در اندروید دارند، چنین آماری به نظر منطقی 

می رسد. 
هر ســه بســتر عرضه نرم افزار در ابتدا در کشــورهای 
محدودی قابل دسترســی بودند کــه رفته رفته با افزایش 
فــروش و در نظر گرفتــن مقررات کشــورهای گوناگون 
فهرست کشورهای تحت پوشش را افزایش دادند. امروزه 
اپ اســتور اپل در ۱۵۵ کشــور دنیا قابل دسترسی است، 
۱3۵ کشــور امکان خرید برنامه های فروشــگاه گوگل پلی 
را دارند  )بیش از ۲۰۰ کشــور امــکان دانلود رایگان برخی 
برنامه ها را دارند( و خرید برنامه های ویندوزفون اســتور 
در ۱۸۸ کشور میسر اســت.  اگرچه »مجوز کلی D« وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده آمریکا اجازه صدور نرم افزارهای 
موبایل به کاربران ایرانی را داده است، امکان خرید ریالی در 
ایران توسط هیچ  کدام از سه فروشگاه رسمی مذکور فراهم 

نشده است. 
عرضه نرم افزار در اپ اســتور اپــل نیازمند عضویت در 
برنامه توســعه دهندگان iOS است، این عضویت با پرداخت 
ســاالنه ۹۹ دالر صورت می گیرد.  پس از پرداخت این حق 
عضویت، اپل برای میزبانی برنامه های رایگان مبلغی از شما 
دریافت نمی کند اما 3۰ درصــد از درآمد برنامه های پولی 
یا خریــد درون برنامــه ای )in-app purchase( را دریافت 
می کند. برای انتشار برنامه در فروشــگاه گوگل پلی یک بار 
پرداخــت ۲۵ دالر و بدون نیاز به پرداخــت مجدد کفایت 
می کند.  گوگل نیز مانند اپل 3۰ درصد از درآمد کسب شده 
هنگام فروش برنامه یــا فروش درون برنامه ای را برمی دارد.  
انتشــار برنامه ها در ویندوزفون اســتور نیز اخیرا با تنها یک 
مرتبه پرداخت پول ممکن شده است، این مبلغ برای افراد تنها 
۱۹ دالر و برای شرکت ها )با اختیارات بیشتر از جمله امکان 
فروش برنامه های دسکتاپ ویندوز( ۹۹ دالر است.  فروشگاه 
کافه بازار برای فعالیت توسعه دهندگان وجود پنج هزار تومان 
در حســاب کاربر را الزامی می داند که به نسبت نمونه های 

خارجی رقم ناچیزی است.  
در شــش ســال و نیمی که از آغاز به کار اپ اســتور اپل 
می گذرد، ۲۵ میلیارد دالر درآمد نصیب توســعه دهندگان 
برنامه ها و بازی های iOS شــده اســت.  از این میان تنها ۱۰ 

میلیارد دالر در سال ۲۰۱۴ به حساب توسعه دهندگان واریز 
شده است. سال ۲۰۱۵ با رکوردشکنی فروش نزدیک به نیم 
میلیارد دالری برنامه ها و محصــوالت درون برنامه ای تنها 
در هفته اول ژانویه آغاز شده اســت. اپ استور بیش از ۱/۴ 
میلیون برنامه سازگار با آی فون، آی پد یا آی پاد تاچ را در خود 
جای داده است. برنامه های اپ اســتور تا پایان ماه سپتامبر 
۲۰۱۴ مجموعا ۸۵ میلیارد مرتبه دانلود شــده اند. بیشترین 
درآمد اپل در سه ماهه پایانی ســال ۲۰۱۴ به ترتیب از قاره 
آمریکا، اروپا، چین، ژاپن و ســایر کشورهای آسیا-اقیانوسیه 
بوده است؛ با توجه به اینکه فروش آی فون 6۹ درصد درآمد 
اپل را در این مدت تامین کرده اســت، می توان حدس زد که 
این قاره ها و کشــورها بازار مهمی برای برنامه های اپ استور 
نیز به شــمار می آیند. تعداد برنامه های موجود در گوگل پلی 
حدود یک و نیم میلیون است که نشان از پیشی گرفتن تعداد 
برنامه های اندروید از iOS دارد. بر اســاس برآورد »اپ آنی« 
)App Annie( حــدود ۹۰ درصد درآمد به دســت آمده در 
گوگل پلی )طی ســه ماهه اول ۲۰۱۴( مربوط به بازی ها بوده 
اســت. بر اساس همین گزارش، ســهم بازی ها و برنامه های 
مشهور به فریمیوم، یعنی به ظاهر رایگان اما دارای قابلیت ها 
یا محصوالت فروشــی درون برنامــه ای، ۹۸ درصد از کل 
درآمدهــای برنامه های گوگل پلی در مــاه می ۲۰۱۴ بوده 
اســت.  بر اســاس آمار منتشرشــده در کنفرانس I/O سال 
۲۰۱۴ گوگل، برنامه های اندروید تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد 
بار دانلود شــده اند، بیش از دو میلیارد دانلود در ماه صورت 
می گیرد و درآمد توســعه دهندگان نرم افزارهای اندروید 
در سال ۲۰۱3 چهار برابر سال قبل بوده است. ایاالت متحده 
آمریکا، فیلیپین، اســپانیا، ترکیه و انگلستان بیشترین تعداد 

کاربران اندروید را در خود جای داده اند. 
بر اساس آمار مایکروسافت جمعا بیش از ۵۸۵ هزار برنامه 
در فروشگاه ویندوز و ویندوزفون منتشــر شده است.  بنا بر 
آمار آگوست ۲۰۱۴ سهم ویندوزفون از این رقم باید افزون 

بر 3۰۰ هزار برنامه باشد 
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کافه گردی

از کاربرد ان اف سی )NFC( در گوشی های صحبت 
هوشمند طی سال ۲۰۱۰ شدت گرفت. 
در آن سال شایعه شده بود که آی فون۴ از این فناوری استفاده 
خواهد کرد و سامسونگ نیز گوشی نکسوسش را در روزهای 
پایانی ســال ۲۰۱۰ همراه با ان اف سی منتشر کرد. اما شایعه 
درباره آی فون صحت نداشــت و حتی دو سال بعد یعنی در 
سپتامبر ۲۰۱۲ فیل شیلر نایب رئیس ارشد بخش بازاریابی 
جهانی شرکت اپل، در مصاحبه ای اعالم کرد مشخص نیست 
ان اف سی مشکلی از مشــکالت امروز حل می کند یا خیر. در 
آن زمان اپل نرم افزار پس بوک خود را کافی می دانســت. اما 
گوگل پتانسیل بیشــتری در ان اف سی مشاهده کرده بود و از 
کاربردهایــی مثل پرداخت بدون تمــاس )contactless( تا 
انتقال اطالعات میان دو گوشی هوشمند را در اندروید تعبیه 

و ترویج کرد.
گوگل ولت راه حل گوگل برای پرداخت اینترنتی و پرداخت 
با موبایل بود که در سال ۲۰۱۱ راه اندازی شد و اگرچه قابلیت 
استفاده از ان اف سی را داشت، بدون آن هم عمل می کرد. شیوه 
کار به این صورت بود که کارت اعتباری یا دبیت، کارت هدیه 
و ســایر اطالعات پرداخت را به حساب گوگل ولت خود وارد 
می کردید و در صورت وجود ان اف سی، امکان انجام پرداخت 
با یک تپ ساده در پایانه های فروشگاهی سازگار با ولت فراهم 
بود. گوگل ولت با وجود همکاری با مسترکارد، ویزا و برخی از 
فروشگاه های زنجیره ای آمریکا به موفقیت چندانی دست پیدا 
نکرد. راه حل های شرکت های دیگر هم یا چندان ساده نبودند 

یا همه گیر نشدند. 
در چنین شــرایطی اپل که پیش از این ان اف سی را بی فایده 
دانســته بود، در ســال ۲۰۱۴ با اضافه کردن این فناوری به 
گوشی آی فون6 از اپل پی پرده برداشت. اپل پی که کارکردی 
مشابه گوگل ولت دارد، امکان استفاده از اطالعات پرداخت 
آی تیونز یا ذخیره کردن کارت های بانکی در گوشی آی فون6 
را فراهم می کند و با توجه به فناوری تشخیص اثر انگشت در 
این گوشی ها، تجربه پرداخت آسان تر و امن تر است. اپل برای 
تضمین موفقیت اپل پی از ابتدا با بانک های بزرگ، شرکت های 
ارائه کارت اعتباری و دبیت و مراکز خرید و تفریحی قرارداد 
همکاری بست تا کاربران آی فون6 هر روز در اماکن بیشتری 
بتوانند پرداخت های خود را با گوشــی انجــام دهند. در حال 

حاضر ۷۵۰ بانک در آمریکا با اپل همکاری دارند و بانک های 
دیگری نیز اعالم آمادگی کرده اند. بر اساس برآورد ITG، طی 
ماه نوامبر ۲۰۱۴ ســهم اپل پی در کل پرداخت های دیجیتال 
آمریکا یک درصد بوده اســت، این در حالی است که در آن 
زمان کمتر از دو ماه از عرضه این سرویس -که تنها محدود به 
گوشی های هوشــمند آی فون 6 است- گذشته بود. بر اساس 
این گزارش، گوگل ولت که از ســال ۲۰۱۱ در دسترس است 
در همان ماه چهــار درصد پرداخت های دیجیتال را عهده دار 

بوده است.
اپل پی برای شــرکت اپل از اهمیت روزافزونی برخوردار 
اســت. تیم کوک مدیرعامل شــرکت اپل همراه با اعالم 
گزارش مالی سه ماهه نخســت سال مالی ۲۰۱۵ )سه ماهه 
پایانی ۲۰۱۴ با تقویم عادی( ســال ۲۰۱۵ را ســال اپل پی 
نامید. بر اساس اعالم او تنها سه ماه پس از راه اندازی اپل پی، 
از هر ســه دالر پرداخت شده به شیوه پرداخت بدون تماس 
در آمریکا، بیش از دو دالر آن توســط این سرویس منتقل 
شده اســت. اما مسیر رشد اپل پی نیز بدون موانع و مخالفت 
 MCX نمانده است. یکی از بزرگ ترین این موانع کنسرسیوم
است؛ کنسرســیومی که توسط فروشــگاه های زنجیره ای 
بزرگی چون وال مارت، تارگت و بست بای تشکیل شده. این 
کنسرســیوم با خودداری از پذیرش اپل پی، سعی در ترویج 

خدمات رقیب خود دارد.
 شــرکت های دیگر فعــال در زمینه موبایــل یا پرداخت 
دیجیتال نیز دست روی دست نگذاشته اند. در هفته های اخیر 
شایعاتی درباره تمایل گوگل به خرید سافت کارد منتشر شده 
است. رسانه های کره جنوبی نیز خبر از همکاری سامسونگ 
با لوپ پلــی می دهند، که در صورت صحت سامســونگ با 
استفاده از فناوری این شرکت گوشی موبایل خود را به عنوان 
جایگزینی ســازگار با کارتخوان های موجود آمریکا عرضه 

می کند.
در میان شــرکت های موفق پرداخت دیجیتال پی پل نیز 
عالوه بر حرکت به ســمت استقالل از شــرکت مادر یعنی 
ای بی، به دنبال جذب نخبه های صنعت پرداخت الکترونیکی 
است. اســتخدام دو فرد از مدیران رده باالی بخش تجارت 
الکترونیکی فروشــگاه های آنالین اپل در ســال های اخیر از 

نمونه های این اقدام به شمار می رود 

بازار رو به رشد پرداخت الکترونیکی موبایل

این  بار گوگل جلوتر است
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روز دکتــر یحیی تابش بــه من زنــگ زد گفت چند یک 
جــوان از بچه های دانشــگاه شــریف هســتند که 
سیســتم عامل اندروید را فارســی کرده اند و می خواهند بیایند تو 
را ببینند تا کمک شــان کنی. من هم که تا اســم دانشــگاه شریف 
و جوان های بااســتعداد و فعال می آید، نمی توانم نه بگویم؛ از این 
دیدار استقبال کردم. این دوستان در جلسه اول یک گوشی گوگل 
با اندروید فارسی شــده به من دادند و از من خواســتند تست کنم و 

نظرم را بدهم. 
البته من از پیش نظرم مثبت بود، فقط در جلســه اول نخواســتم 
دل دوستان بشکند و گفتم هر کمکی از دستم برآید انجام می دهم 
و در اولین قدم امکان فروش این گوشــی ها را روی ســایت چاره 

فراهم کردم.
چندی گذشت و جلســه دیگری در خدمت دوستان بودیم و من 
حرفی را که از ابتدا می خواســتم بگویم گفتــم و آن این بود که از 
فارســی کردن اندرویــد نمی توان پول درآورد، بهتر اســت با این 

دانشی که شما دارید و عدم امکان دانلود اپ های اندروید در ایران، 
تالش خود را به ایجــاد یک بازار برای اپ ها معطوف کنید، من هم 
امکان اســتفاده از مرکز داده را برایتان فراهــم می کنم و مطمئن 

هستم با پشتکاری که دارید، موفق می شوید. 
در این بین بود که حســام آرمندهی از سوئد برگشت و به این تیم 
پیوست و هر آنچه الزم بود در زمان و مکان مناسب دست به دست 

هم داد تا موفقیتی چشمگیر حاصل شود. 
من شــاهد بودم که این جوانان برومند چگونه تمام ســختی ها 

و مشکالت را به موفقیت تبدیل کردند؛ که باعث افتخار است. 
حرف آخرم با تمام جوان هایی است که این مطلب را می خوانند؛ 
عزیزان من ایده مهم اســت ولی مهم تر از آن به انجام رساندن آن 
اســت. این روزها همه ایده دارند ولی همه موفق نیســتند تنها به 
یک دلیل، آن هم نداشــتن عشــق کافی به انجام آن. در پایان به 
تیم کافه بازار برای تمام زحماتی که می کشــند تبریک می گویم و 

امیدوارم هر روز شاهد موفقیت هرچه بیشترشان باشیم

فارسی سازی یا پول سازی 
نارصعیل سعادت

رئیس هیات مدیره سازمان 
نظان صنفی  رایانه ای

استان تهران
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پنجشــنبه بازار بیش از آنکه یک گردهمایی 
همایش فنی و آموزشــی باشــد، 
بهانه ای است برای به هم نزدیک تر کردن توسعه دهنده ها و 
به نوعی یکی از اولین جمع های نرم افزارهای کاربردی موبایلی 
ایران به شــمار می رود؛ این مراســم که از ۹ صبح پنجشنبه 
۳۰ بهمن آغاز می شــود، شــامل برنامه های متنوعی چون 

شبکه سازی، میزگرد، کارگاه و سخنرانی است.
مراسم رسما ساعت ۹ شروع می شود اما ۴۵ دقیقه فرصت 

دارید تا پیش از شروع اولین برنامه به شبکه سازی و برقراری 
ارتباط با دیگران بپردازید. تمامــی میزگردها و برنامه های 
اصلی در ســالن ۳۰۰ نفــری زیرهمکــف و کارگاه ها هم در 

سالن های ۷۰ نفری طبقه دوم  برگزار می شود.
نخستین برنامه پنجشنبه بازار سخنرانی حسام آرمندهی 
مدیرعامل کافه بازار است. حســام درباره اتفاقاتی که برای 
کافه بــازار و عدد   افتــاد، صحبت می کنــد و همین طور از 
چشــم انداز این دو محصول می گوید. او در این سخنرانی قرار 

در اولین رویداد  پنجشنبه بازار با  چه  روبه رو می شویم
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است با ارائه آمارهایی درباره کافه بازار و اپ های موبایل همه را 
شگفت زده کند؛ اگر هم آمارها را یادداشت نکردید زیاد غصه 
نخورید چون در همین شماره از ویژه نامه پیوست می توانید به 

صورت اینفوگرافی آنها را ببینید. 
بعد از آن اگر در ۴۵ دقیقه اول نتوانستید با کسی آشنا شوید، 
۳۰ دقیقه دیگر فرصت دارید تا از میان توسعه دهندگانی که 
به این مراســم آمده اند، دوستان و همکارانی را پیدا کنید. زیرا 
بعد از این ۳۰ دقیقه نخســتین میزگرد با حضور نمایندگان 
بازی های خروس جنگی، فروت کرفت و گرشاســب برگزار 
می شــود. گرشاســب با اینکه بازی موبایلی نیســت اما تیم 
بازی ســازی اش یکی از مهم تریــن و باتجربه ترین تیم های 
ایرانی اســت که برخالف دو مورد اول در فضاهای بین المللی 
هم کار کرده اند. در این میزگرد مزدک پاکزاد به نمایندگی از 
بازوی بین المللی کافه بازار و کریمی قدوسی از بنیاد بازی های 
رایانه ای نیز حضور دارند. در ایــن برنامه ابتدا هر کس چند 
دقیقــه ای از خودش می گویــد و در ادامــه آرش برهمند، 
سردبیر ماهنامه پیوست مدیریت پنل را بر عهده می گیرد و 
موضوع را پیش می بــرد. در میزگرد اعضا درباره چالش های 
بازی ســازی، مشــکالت و محدودیت های کافه بازار برای 
بازی ها صحبت می کنند. نماینده بنیــاد هم درباره اینکه این 
نهاد چه حمایت هایی می تواند از بازی سازان انجام دهد حرف 
می زند و محدودیت هایی که بنیاد برای بازی ســازان ایجاد 

کرده، بررسی می شود.
به صورت موازی با این میزگرد تیل ســایمون نیز کارگاهی 
درباره تجربه کاربری دارد. تیل یک توســعه دهنده اندروید 
و مشــاور پروژه های موبایل است و در رشته علوم کامپیوتر و 

اقتصاد تحصیل کرده.
یک ســاعت و 1۵ دقیقه بعــد از صرف ناهــار نوبت به 
کارگاه های موازی می رســد. اینجا هم باز چند دقیقه ای برای 

شبکه سازی فرصت دارید.
در یکی از کارگاه ها کیهان اصغری مدیر محصول کافه بازار 
درباره مدیریت حافظه در اندروید صحبت می کند. او ســعی 
 Memory( می کند در این کارگاه وجود مشــکل درز حافظه
Leak( در برنامه های اندرویدی را بررســی کند. این مشکل 

باعث پایین آمدن سرعت کار برنامه ها، به وجود آمدن تاخیر 
هنگام استفاده از برنامه ها و بسته  شدن ناگهانی آنها می شود. 
ابزارهایی وجود دارد که استفاده از آنها می تواند راهگشای این 

مشکل شود.
در کارگاه بعدی ندا گلشن از شرکت سرآوا درباره مدیریت 
محصول صحبت می کنــد. او در مورد وظایف و خصوصیات 
یک مدیر محصول خوب ســخن می گوید. همین طور در این 
کارگاه در مورد برنامه ریزی توســعه محصول، اولویت بندی 

کارها، جمع آوری نیازمندی های توســعه محصول  طراحی 
نمونه و تست و نقشه راه محصول نیز صحبت می شود.

آیدین ذوالقدر هم در کارگاه بعدی مفاهیم مقدماتی ساخت 
بازی موبایل با موتور بازی ســازی یونیتی را توضیح می دهد 
و ســپس به مباحث پیشــرفته تری مانند کلیات مدل های 
درآمدزایی F2P و چگونگی طراحــی آن در بازی می پردازد. 
او در انتها ساز و کار مجتمع ســازی فرآیند خرید درون بازی 

کافه بازار در موتور یونیتی را به نمایش می گذارد.
آیدین در زمینه برنامه نویســی و تکنیکال آرتیست بازی 
گرشاسب تجربه دارد. او مدیر بازی »حسن کچل و راز سیب 
سرخ« و »اکسیر سیاه« بوده که برنده غزال زرین شده و عنوان 
بهترین بازی مســتقل را از دومین جشنواره بازی های ایرانی 

کسب کرده است.
عمیــد مرادگنجه طــراح و مشــاور نــوآوری در زمینه 
محصــوالت دیجیتال و موبایل اســت. او در شــرکت های 
IDEO، گوگل و مایکروســافت کار کرده و تمرکز کارش روی 

روش های نوآوری انســان محوری اســت. عمید به مقایسه 
محصوالت مفید تلفن همراه و برنامه های قابل اســتفاده تلفن 
همراه خواهد پرداخت و روش هــای مختلف ارتباط کاربر و 

محصول را بررسی می کند.
همزمان با این کارگاه ها کنفرانس خبری مدیران کافه بازار 

نیز انجام می شود.
در بخــش انتهایــی هــم میزگــردی دربــاره راه های 
سرمایه گذاری و نحوه جذب ســرمایه گذار برگزار می شود؛ 
اینکه آیا اصال الزم است سرمایه گذاری را جذب کنیم یا بهتر 
است خودمان کار را شروع کنیم. در این میزگرد نمایندگانی 
از دیجی کاال، شــتاب دهنده دیموند و مرکز رشــد دانشگاه 
تهران حضور دارند. موازی با این میزگرد نیز کارگاهی درباره 
سیســتم تولید gradle در اندروید تشکیل می شود. اندروید 
مدتی است از سیستم ساخت جدیدی مبتنی بر gradle استفاده 
می کند. این سیســتم ساخت باعث توســعه پذیری بیشتر و 

همچنین مدیریت بهتر وابستگی ها می شود.
در بخش بعدی نصــراهلل جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات چند دقیقه ای صحبت می کند تا به اهمیت 
اقتصادی توســعه دهندگان اندروید بپــردازد و ما به بخش 
پایانی و اهدای جوایز برســیم. در این بخــش از پنج نامزدی 
که در ســه بخــش پرفروش ترین هــا، پرنصب ترین ها و 
محبوب ترین ها در این ویژه نامه معرفی شــدند، سه برگزیده 
اعــالم و با لوح و تندیس تقدیر می شــوند. این ۹ نفر عالوه بر 
تقدیر، فرصت شرکت در جشنواره کارآفرینی پل در آلمان را 
پیدا می کنند و از طرف شرکت کافه بازار به صورت رایگان به 

این جشنواره فرستاده می شوند 
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نیست که فقدان سرمایه گذاری موثر تردیدی 
در فضــای اســتارت  آپ های ایرانی 
یکی از مهم ترین عوامل توســعه نیافتگی این بازار نوظهور 
اســت. نگاهی به چند اپلیکیشــن موفق این روزهای ایران 
نشــان می دهد اغلب آنها بیش از آنکه حاصل اعتماد یک 
شــتاب دهنده، مرکز رشد یا حتی ســرمایه گذاری سنتی 
باشــند، حاصل تالش پرمخاطره جمعی جوان  سختکوش 
بوده اند که هستی و نیســتی خود را در پای موفقیت یا عدم 
موفقیت این محصول شان ریخته اند و به ازای هر اپلیکیشن 
موفق بی شــک ده ها جوان ناکام یا تلخــکام ایرانی بر جای 
مانده  اســت. توســعه نیافته ماندن اپلیکیشن های جدی و 
خدماتی در قیاس با بخش ســرگرمی یا بازی در ایران هم 
ناشــی از همین حقیقت است که برای موفقیت طراحان این 
نرم افزارها ناگزیرند چشم امیدشــان را به مخاطب انبوه و 

اغلب عمومی بدوزند. 
در پنل پیش رو ســعی شده اســت با حضور نمایندگان 
صندوق های تامین سرمایه همچون مجید زمانی از کاردان 
یا احمدرضا مســرور از دیموند فرصتی پیش آید که دلیل 
کندی رسیدن سرمایه ها به دست استارت آپ های مبتنی 
بر فناوری از نزدیک بررسی شــود و در عین حال با حضور 
کارآفرینانــی موفق همچون حمید محمــدی از دیجی کاال 
و امین رضا وهوشــی از شــرکت رهنما، مشخص شود چرا 
زنجیره اعتماد و تجربه میان این صاحبان سرمایه و طراحان 

اپلیکیشن ها شکل نگرفته اســت.  آشکار است در این میان 
کاستی های فراوانی در دو طرف وجود دارد؛ از یک سو اغلب 
صاحبان سرمایه تالش در ایجاد ترکیبی برای به کارگرفتن 
اپلیکیشــن ها دارند کــه منجر به خروج خود موسســان و 
طراحان اصلی از اتاق فرمان می شــود و ایــن امر حتی در 
صورت تحقق اغلب منتهی به ضعف برنامه و خروج موتور 
اصلی شده است. در سوی دیگر نیز به دالیل سنی و تحصیلی 
بسیاری از این طراحان اپلیکیشــن ها تصوری غیرواقعی و 
رویاگونه از میزان و شــانس موفقیت خود دارند که رسیدن 
آنها را به توافقی عملــی و واقعی برای وضعیت بازار فناوری 
کشور بســیار دشوار می ســازد. کافه بازار به عنوان یکی از 
بازیگران کلیدی این اکوسیســتم در تالش است با نزدیک 
کردن صاحبان سرمایه به توســعه دهندگان آنها را یاری 
دهد که به ســطحی باالتر از بازار خوداشتغالی دست یابند و 
در کنار توان مالی از مزایای یک سرمایه گذار باتجربه برای 

توسعه تجاری و ستادی خود بهره  ببرند. 
بانک ها، هلدینگ های مالی و اعتباری و پارک های علم و 
فناوری در دانشــگاه های مختلف کشور بازیگران جدیدی 
هســتند که قصد ورود به این میدان بازی فراخ دارند ولی 
همچنان ترجیح بســیاری از این توســعه دهندگان جوان 
سود بردن از گروه های ســرمایه گذاری است که به جنس 
و فرهنگ فناوری اطالعــات و پیچ و خم های این بازار نوپا و 

بعضا دیربازده آگاه باشند  

نیم نگاهی به پنل تامین سرمایه در پنجشنبه بازار

پول و فراتر از آن

پنل تامین: 
امین رضا وهوشی

مجید زمانی کاردان
احمدرضا مسرور

حمید محمدی
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بازی های همراه ایرانی را می توان در ســال تحول 
گذشــته مدیون دو جریان کامال متفاوت 
با پیشگامی کافه بازار دانســت؛ پرداخت درون برنامه ای 
 و حضــور در فضــای بین المللی. در گام نخســت الگوی 
In app purchase به عنــوان یک گرایش درآمدی جهانی 

برای نخستین بار در ایران ارائه داده شد تا برخالف انتظار 
در بــازاری که هنوز کســب درآمد چندانی را بر بســتر 
اینترنت خود به عنوان پول خرد تجربه نکرده است، موفق 
باشــد. عمده تراکنش های فناوری بر بستر اینترنت پیش 
از ایــن منحصرا به فضای ارتباطات متصل بود که شــاید 
بارزترین نمونه آن خرید کارت شــارژ باشــد ولی این بار 
خرید درون برنامــه ای کافه بازار جبهه درآمدی جدیدی 
خلق کرد. در این رویکرد جدید توســعه دهندگان شانس 
آن را داشــتند که ابتدا توجه و عالقــه اجتماع کاربران را 
جلب کنند و ســپس به کسب درآمد از جامعه کسب شده 
بپردازنــد. نمونه هــای موفقــی ماننــد فروت کرفت و 
خروس جنگی که مهدی بهفر و علی نادعلیزاده نمایندگان 

آنها در پنل بازی های همراه هســتند، در همین زمره قرار 
می گیرنــد و پیچ و خم های رفتن ایــن راه را برای اولین بار 

بیان خواهند کرد. 
در گام دوم تعاملــی دوســویه را از بازار گیــم ایران با 
فضای بین المللی در ســال گذشته شــاهد بودیم؛ از یک 
ســو شــرکت های بزرگی همچون گیم الفت یا تا حدودی 
سوپر  ســل به عنوان ابرقدرت های بازار گیم برای اولین 
بار تعاملی نظام منــد با ایران از طریق کافه بازار شــروع 
کردند کــه نمونه آن را در ســخنرانی پایانــی یان فرنیو 
خواهید دید و البته بازی های ایرانی هم در مقابل با حضور 
موفق در فروشــگاه های آنالین بین المللــی این چرخه را 
تکمیل کردند. شــاید بتوان پنل پیش رو را ترکیبی رویایی 
در این زمینه دانســت. مــزدک پاکزاد بــه عنوان مدیر 
توســعه تجاری کافه بازار همان تیمی را اداره می کند که 
مســئول آوردن بازیگران بزرگ جهانی به ایران هستند. 
امیرحسین فصیحی از فن افزار شریف نیز نه تنها مهاجری 
از حــوزه بازی های رایانه ای اســت بلکــه در عین حال 
کوشیده اســت با نمونه موفق شمشیر سایه ها در اپ استور 
اپــل و حاال یک بازی محبوب در ســایت کیک اســتارتر 

لژیونری برای ایرانی ها باشد. 
در ایــن میان نقش دولــت همواره یکــی از محل های 
مناقشــه بوده است. دستگاه اجرایی کشــور چه در قالب 
رگوالتور و چه به عنوان تســهیل کننده هرگز رویکردی 
اختصاصی به دو جریان باال نشــان نداده اســت. از یک 
ســو در زمینه خرید هــای الکترونیکــی همچنان فقدان 
زیرســاخت مالــی اختصاصی بــرای بســتر پرداخت 
موبایلی، کســب درآمد خــرد از این جریان را بســیار 
محدود به شــیوه های ســنتی کرده و در زمینه تعامل با 
بازاری بین المللــی نیز صنعت ســرگرمی موبایل ایران 
تاکنون چندان زیر چتر حمایتی نهادهایی مانند بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای نبوده است. هرچند در توان و خواست 
دولت برای حمایت از این حیطــه فرهنگی و در عین حال 
اقتصادی تردید هایی اساســی وجود دارد ولی اگر حسن 
کریمی قدوســی قائم مقام و عضو هیات مدیره بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای، در پنل حضور داشــته باشد، احتماال 

زاویه نگاه جدیدی به موضوع خواهد گشود

نیم نگاهی به پنل بازی های همراه و لزوم آن در پنجشنبه بازار

صدای پای پول
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 به نــدرت پیش آمده در کشــور ما یک اپلیکیشــن  به 
موفقیت برسد و درآمد واقعی داشته باشد، علت چیست؟

مشکل ما این است که رشد ناهمگون داریم. توسعه ما توسعه 
همه جانبه و سازمان یافته نبوده است. ما راه اصلی توسعه را 
می رویم ولی با تاخیر و نامتوازن. مثال در ابتدا باید محیط وب 
یک راه افتاده باشــد تا همه دیتا بیس ها حاضر باشند، انواع 
بانک های اطالعاتی در دسترس باشند تا اپلیکیشنی که شما 
طراحی کرده اید بتواند برایتان ارزش افزوده داشته باشد. 
مثال نسل ۳ موبایل با اینکه تکنولوژی جدیدی نیست ولی 
نســبت به پایگاه داده هایی که ما داریم، جلوتر است. هنوز 
باید اطالعات فرهنگی، کسب و کار، سالمت و غیره را گرد 
هم آوریم تا طراحان اپ بتوانند با استفاده از آنها هم کار ما را 

تسهیل کنند هم ارزش افزوده داشته باشند.
برای توســعه زیرســاخت   پرداخت خرد  چه کارهایی 

می توان انجام داد؟
نظام بانکی ما به نسبت در ابزارهای الکترونیکی پرداخت 
پیشرفت نسبتا خوبی داشته، در دنیا هم این نوع پرداخت 
در صنایع زیــادی از جمله حمل  و نقل کاربرد دارد. اولین 
مساله زیرســاخت ارتباطی است، ما در زیرساخت های 
ارتباطی به علت آفالین بودن مشــکلی نداریم. دومین 
امری که باید اتفاق بیفتد پرداخت موبایلی اســت، به این 
صورت که بــا موبایل از یک برنامه اســتفاده می کنید، 
بتوانید با موبایل هم پرداخت داشــته باشــید. سومین 
مساله هم مساله کردیت یا اعتبار است که فعال به دالیل 

مدیریتی میسر نیست و اراده ای در این راه وجود ندارد.
افزایش نرخ تعرفه های اینترنت همراه یک خطر نیست؟

فکر می کنم در تعرفه هــای پرداخت موبایلی قیمت باال 
نرفته و نمی رود، بلکــه مدل های اقتصادی در حال تغییر 
هستند. مثال االن قیمت بســته ها باال رفته است نه خود 
تعرفــه. در آینده مهم ترین موضوع این اســت که ما به 

ســمت ارتباطات خدمت محور برویم. موضوع کالود 
موضوع روز دنیاســت اما ما هنوز بستر هایش را نداریم، 
تنها در حال شــکل دادن آن هســتیم. در صورت وجود 
این فناوری هم باید حریــم خصوصی و امنیت کاربران و 
ذی نفعان را تامین کنیم. برای رشد این صنعت نیاز است 
موانع را از پیــش رو برداریم و یک محیط پرتوان حقوقی 
در چهار طرف آن داشته باشیم تا بتواند از همه ذی نفعان 
حمایت کند. اگر دولــت در این محدوده دخالت می کند 
صرفا بــه  منظور ایجاد یک محیط حقوقــی امن و تعیین 

محدوده ها، مسئولیت ها و اختیارات است. 
آیا ســازمان فناوری اطالعات برنامــه ای برای حمایت 

مستقیم از توسعه دهندگان دارد؟
بله صد درصد. از هیچ تالشی برای رشد این بازار در کشور 
دریغ نخواهیم کرد؛ به این دلیل که در ابتدا وظیفه ما این 
است که کاربردهای فناوری اطالعات را در جهت توسعه 
اقتصادی اشاعه دهیم. ما باید شتاب این حرکت را با منطق 
و نگاه درســت و ایجاد محیط حقوقی تقویت کنیم. گاهی 
برای تقویت، قانونگذاری می کنیم اما این قوانین دست  و 
پاگیر هستند و سرعت را کاهش می دهند. بازیگران بازار 
نیز باید تعهد داشته باشند و همراه فرصت ها، تهدیدهای 

این بازار را نیز بپذیرند 

رئیس سازمان فناوری اطالعات از تمایل این سازمان برای مانع زدایی در برابر برنامه نویسان خبر داد

قوانین نباید دست و پاگیر باشند
از دید عملی که نگاه کنید حضور نصرالله جهانگرد، معاون وزارت ارتباطات در مراســم اختتامیه  پنجشــنبه بازار حکایت از توجه جدی 
او بــه حضور اســتارت آپ های مبتنی بر نرم افزارهــای موبایل دارد؛ او پیش از این هم بارها توســعه دهندگان محتوا در بســتر اینترنت را 
تشویق کرده است که فراتر از مرزهای فعلی به تولید و مطالبه بپردازند. این گفت و گو نه تنها به بهانه حضورش در مراسم توسعه دهندگان 

اندروید بلکه به دستاویز حرکت های اخیر این سازمان در اعمال نظارت بیشتر در حوزه اپلیکیشن های موبایل انجام شده  است.
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گفت وگو با تیل سایمون سخنران پنجشنبه بازار و توسعه دهنده اندروید 

همچنان تمرکز روی اندروید منطقی است

فکر می کنید بازار اپلیکیشــن های ایران آن قدر بالغ 
اســت که بتوانیم روی رشد بخش سرگرمی و بازی آن 

حساب کنیم؟
متاســفانه در مورد بازار موبایل ایــران یا بازی هایش 
فعال هیچ اطالعی ندارم، بنابراین نمی توانم واقعا بگویم 
که به حد کمال خود رســیده یا نه. اکوسیستم نیرومند 
همیشــه یک مزیت اســت و اتفاقی مانند این نشــان 
می دهد این امکان تا چه حد دارد رشد می کند. آشکار 
اســت که محیط بازار فاکتورهایــی مانند تحصیالت، 
جذابیت مسائل مربوط به تکنولوژی، نبود موانع برای 
راه اندازی طرح ها و کارمزدی شدن فرآیند کار را دربر 
می گیرد که شــروطی ضروری و بســیار مهم هستند. 
هرقدر صحنه کار بزرگ تر باشــد، تیم ها و گروه های 
تشکیل شده بیشتری وجود دارند که می توانند از دانش 
و تجــارب یکدیگر بهره جویند. بــرای مثال در برلین 
جریانی وجود دارد که بــه اپ های مربوط به کودکان 
می پردازد و بر این موضوع متمرکز شده است. مطرح 
کردن این موضوع های مختلف از سراسر جهان باعث 
رشد بیشــتر و نیرومندتر شدن می شــود؛ برای مثال 
به اشتراک گذاشــتن تجربه ها در مورد اینکه چگونه 
می توان بازار را در دســت گرفت و مشــتریان را بهتر 

درک کرد.
آیا زیرســاخت های قانونی یا مخابراتــی نمی توانند 

مانعی برای توسعه سریع این اکوسیستم باشند؟
این مســائل با توجه به پتانسیل و شانس های طراحان 
بازی، مرتبط با شرایطی هســتند که در ایران موجود 
است. درک کردن و ســازگار شدن با نیازها و الزامات 
بازار محلی برای ناشر بین المللی مانند نوعی سد است 
که از جانب زبان و فرهنگ ایجاد می شــود. تا زمانی که 

درآمد بالقوه تا حد معینی افزایش نیافته است، ترکیبی 
از این دو باعث می شــود ناشــران ورود به بازار کار را 
به تعویــق بیندازند و خودشــان را در بازارهای دیگر 
مشــغول کنند. بازاری که از لحاظ بین المللی به راحتی 
قابل دســترس نیســت، اغلب روند کاری خود را طی 
می کند که موجب می شود بازیگران کلیدی تجارت ها 
و بازارهــای بین المللی نتوانند مســائل مربوط به این 

بازار بومی را تشخیص دهند و سراغ شان بروند.
فکر نمی کنیــد تمرکز بــر اندروید هــم ایجاد یک 

محدودیت دیگر به شکل خودخواسته است؟ 
 در حالت کلی بازار تلفن های هوشــمند، تجارتی است 
که به سرعت مسیر خود را طی می کند. سیمبین شش 
سال پیش، بیش از نیمی از سیستم عامل های تلفن های 
همراه موجود بازار را در دســت داشت و ببینید اکنون 
کجاست. بنابراین آشــکار است چشم تان باید همیشه 
به روی روندهای کاری در حال رشــد، شــرکت ها و 

تکنولوژی ها باز باشد. 
با وجود همه این احواالت تاکید دارم دالیل کافی وجود 
دارند که می بایســت بنا بر همین دالیــل، بر اندروید 
تمرکز شود. زیرا اندروید اکوسیستمی بسیار یکپارچه 
و وسیع دارد که نه تنها از جانب گوگل حمایت می شود، 
بلکه تولیدکنندگان کلیدی و جامعه طراحان عالی نیز 
جزو حامیان آن به شمار می روند. کسانی که از پاره پاره 
بودن سیســتم اندروید می گویند هنوز وجود دارند اما 
گام های مهمی برداشته شده است تا این مشکالت رفع 
شود. خدمات گوگل پلی که به صورت اتوماتیک به روز 
می شوند، مانند بسته های حمایتی پیشرفته نقشی مهم 
و بزرگ ایفا می کننــد. اینها به طراحان امکان می دهند 
ویژگی های کلیدی جدید و روش های UX را با یکدیگر 

جهان اپلیکیشــن ها اولین بار این توســعه دهنده خوش تیپ را به ســبب کارهایش روی فضای فروش آنالین شــناخت چرا که پلتفرم طراحی شــده توسط 
وی بــرای مای بســت برندز )MYBestBrands( در حــال حاضر بیش از یــک میلیون کاربر دارد و پنج هــزار نام تجاری دنیای مد در کنار یکصد فروشــنده 
آنالین از آن اســتفاده می کنند. تعداد پروژه های اپلیکیشــنی که پس از آن توســط او توسعه داده شــده، به ده  ها عدد می رسد و حاال تیل را بیشتر جامعه 
آنالین توسعه دهندگان به عنوان مشاور طرح های موبایلی به رسمیت شناخته است.  اصالتا اهل اشتوتگارت آلمان است و مدرک کارشناسی اش را در 
اقتصاد دانش رایانه گرفته و به سبب تجربه اش در پلتفرم های مختلف از اندروید گرفته تا iOS و حتی بلک بری صاحب نظر است. از او درباره وضعیت 

بازار بازی های موبایل ایران پرسیدیم که گفت وگوی حاضر نتیجه آن است. 

آرش برهمند
سردبیر ماهنامه پیوست

@ ArashBarahmand
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بهتر یکی کنند و این کار را ساده تر انجام دهند؛ به ویژه 
اینکه نیازی نیســت طراحان منتظر بمانند تا کاربران 
آپدیت هــا و ابزارهای جدید را دنبــال کنند. این امر 
رضایت منــدی طراحان را افزایــش می دهد و باعث 
می شــود برنامه هایی منســجم ایجاد کنند؛ در نتیجه 
طراحی برنامه ها بســیار دلنشــین از آب درمی آید، 
کاربر جذب می شــود و بنابراین رشــد بازار افزایش 

می یابد.
مقایســه میان اندروید و ســیمبین کمــی زیاده روی 
نیســت؟ به هر حال گوگل با تجربه و پشتوانه بیشتری 

جلو آمده است. 
چرا، به هر حال  UX ســیمبین مدت زمان بسیار طوالنی 
در حال سکون بوده اســت، در حالی که اندروید )مثل 
iOS( به طور مداوم پیشرفت هایی در این زمینه داشته 

که پوشــش رســانه ای نیز از این پیشــرفت ها بسیار 
قدردانی کرده اســت. همچنین امــروزه تنظیم های 
متفاوتی برای نوکیا در مقایســه بــا آن زمان ها وجود 
 iOS دارد. امروزه اندروید از جانــب خدمات گوگل و
نیز از ســوی نرم افزارها و ابزارها حمایت می شــود. با 
گفتن این مسائل فکر می کنم این بازیگران محکم تر از 
همیشه سر جایشان ایستاده اند و جایشان را به سادگی 
به ابزارهای جدید یا نرم افزارهای در دســت طراحی 
نمی دهنــد و به نظر می آید این امــر در آینده نزدیک 
تغییر نخواهد کرد. آمــازون و فایرفاکس نمونه های 

بارز این امر به شمار می روند.
چقدر با کافه بازار آشنا هستید؟

باید اعتراف کنم جزییــات چندانی در مورد کافه بازار 
نمی دانم.

چه توصیه ای برای آن دســته از برنامه نویسانی دارید 
که تازه می خواهند از فضای کامپیوترهای رومیزی به 

موبایل مهاجرت کنند؟ 
کمی دشوار است که حرفی کلی درباره مهاجرت بزنم 
ولی من در این مورد موقعیت های کاربردی مختلفی 
را بررســی کرده ام. در مورد کاربر وب دســکتاپ یا 
وب کالســیک تا این حد اطالع دارید که او در خانه 
پشت میزش نشسته اســت. کاربر تلفن همراه ممکن 
اســت روی کاناپــه ای در خانه لم داده باشــد، یا در 
اتوبوس نشســته باشــد یا صرفا دارد چند دقیقه ای 
زمان می گذرانــد تا ناهارش آماده شــود. حفظ این 
موقعیت ها در ذهــن و توجه به آنها - بــرای مثال با 
UX مناسب یا quickwinها در بازی - می تواند به شما 

کمک کند 
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گفت وگو با یان فرنیو معاون منطقه ای گیم الفت 

خالقیت و نبوغ شما جای تردید ندارد

آیا برای طراحان بازی ایرانــی مجالی وجود دارد که در 
بازار با بازیگــران کلیدی و بین المللی همکاری و رقابت 

داشته باشند؟
پاســخ  قاطع من این اســت که خالقیت و نبوغ طراحان 
ایرانی حتی جای ســوال ندارد. من متقاعد شده ام که در 
کشوری چنین در حال رشــد و جوان، استعداد و توانایی 
ساخت بازی های بسیار عالی بر بستر موبایل وجود دارد 
و این روزها مســاله اصلی، خالقیت و نوآوری است. اگر 

خالقیت داشته باشید، بقیه مسائل حل می شود. 
واقعا بــازار بازی هــای موبایل ایــران را تــا این حد 
می شناســید؟ چه بیم ها و امیدهایــی درباره همکاری 

بین المللی برای بازی سازان کشورمان وجود دارد؟
می دانــم که بــازار ایران  به ســرعت در حال رشــد و 
گسترش اســت و همه متفق القولند که مرزی جدید در 
بازی های تلفن همراه در حال شــکل گرفتن است؛ البته 
محدودیت هایی  هم وجود دارد اما ایران تمام مولفه هایی 
را که الزمه توسعه و رشد هستند، داراست: گروه جوان، 

اپراتورهــای عالی، نفوذ از طریق تلفــن همراه و غیره. ما 
ایران را عمیقا بررسی کرده ایم... در این کشور مخابرات، 
پرداخت و محیط کاری منظم می بایســت بسیار جدی 
گرفته شوند؛ چون تمام اینها همانند سد در برابر توسعه 
بازی های موبایل ایران قرار دارند. محدودیت اصلی به 
نظر من، پرداخت است؛ هر قدر پرداخت ها بیشتر باشد، 

بازار بازی  هم بهتر می تواند عمل کند و تجاری شود.
آیا مهاجرت از پلتفــرم رایانه به موبایــل هم باید یک 

چالش به شمار بیاید؟ یا حتی تمرکز روی اندروید. 
نمی توان دقیقا این امــر را نوعی »کوچ« تلقی کرد. دوباره 
در مــورد بازی فکر کنیــد. در بازی ســازگاری یا کوچ 
کردن مفهومی ندارد. بازی می تواند با استفاده از ماوس یا 
جوی استیک روی صفحه نمایشی بزرگ انجام شود یا روی 
صفحه تلفن همراه. تفاوت فقط در اندازه مانیتورهاســت. 
البته صبر کاربر نیز در اســتفاده از منوها مطرح اســت. 
بنابراین اگر ایده یکی باشد، می توان همه مراحل را دوباره 

تکرار کرد و ایده را در پلتفرمی جدید پیاده ساخت.
چسبیدن به اندروید چطور؟

خب اگر به مجموعه کافه بازار نگاه کنیم که برنامه های 
مربوط به اندروید را به اشــتراک می گذارد، باید گفت 
کاری اســت که بایستی انجام می شده و انتخاب چندانی 

در آن بازار وجود نداشته است. 
شما خودتان چقدر کافه بازار را می شناسید و به نظرتان 

در بازار جهانی و محلی شانس بقا دارد؟
ما تقریبا یک سال است که داریم با کافه بازار کار می کنیم. 
البتــه از نظر بین المللی زیاد مشــهور نیســت اما با هر 
ایرانی ای که در دوبی مالقات کرده ام -جایی که زندگی 
می کنم- به خوبی کافه بازار را می شناسد؛ از این رو به نظر 

می آید به لحاظ محلی، وسعتی بسیار گسترده دارد

احتماال سخنرانی یان فرنیو یکی از نقاط اوج  مراسم پنجشنبه است. این مدیر تحسین شــده فرانسوی االصل در حال حاضر مدیر تبلیغات و 
فروش شرکت معظم گیم الفت در خاورمیانه و شمال آفریقاســت که دفترش در دوبی امارات قرار دارد. پیش از گیم الفت یان مشاور شرکت  
زیمنس، مدیر محصول در تلفونیکا و مدیر محصول ارشــد در ودافون اســپانیا بود و مدیریت فروش را هم در  REALTIME تجربه کرده اســت.  
فروش، مذاکره، بازاریابی و ارتباطات در حوزه نرم افزارهای موبایل حیطه اصلی تخصص او را تشکیل می دهند و در یک کالم پول می گیرد تا به 

مشتریانش بگوید چگونه محصول شان را به بازار برسانند. 
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»بــازار« را می توانیــد از طریــق تعــداد برنامه های رشد 
ایرانی جدیدی که هر هفته می بینیــد یا از روی تعداد 
»بازار«هایــی که روی دســتگاه های همــراه اطرافیان تان نصب 
می شــود، رصد کنید. ولی چه اتفاقاتی در داخل تیم ارائه کننده این 

»بازار« می افتد؟
وقتی بازار شروع شــد، تمرکز اصلی مان روی تولید محصولی بود 
که کار کاربرها را راه بیندازد. 21 اســفند 89 نسخه 0.9 بازار را روی 
سایت گذاشــتیم و دهم اردیبهشت 90 نســخه 1.0 را ارائه کردیم. 
یک هفته بعد حدود 10 هزار کاربر داشــتیم. اعتماد به نفســی که از 
این موفقیت گرفته بودیم، کمک مان کرد بخشــی از تمرکزمان را 
بر درآمــد معطوف کنیم و همان زمان بود که حســام ماموریت مان 
را در ســایت کافه بازار این طور تعریف کــرد:»کار تولید نرم افزار جز 
درد، هزینه نیز دارد و ما به دنبال این هســتیم تا راه های مناسب برای 

کسب درآمد برنامه نویسان ایجاد کنیم.«
من و مصطفی روی سایت و کالینت بازار با هم کار می کردیم. میز 
کارمان کنــار هم بود. کیهان هم روی تقویم ایرانی کار می کرد. قرار 
شــد تا انتهای تیرماه من و مصطفی امکان فروش برنامه در بازار را 
راه بیندازیم و کیهان هم امکانات بیشــتری به تقویم اضافه کند. از 
نیمه شب 28 تیر گذشته بود که نسخه ای را که قول داده بودیم روی 
سایت گذاشــتیم. کیهان رفت که به خوابگاه برسد. نیم ساعت بعد 
در حالی که داشــتیم رفرش می کردیم، اولین فروش ثبت شد. کلی 
هیجان زده شــدیم ولی بعد متوجه شــدیم خود کیهان بوده. اولین 
فروش واقعی مان در ســاعت پنج صبح، وقتــی دیگر خواب بودیم 

اتفاق افتاد؛ احتماال توسط یک آتش نشان.
تا انتهای ســال 90 تیم فنی مان به پنج شــش نفر رسید. کارهای 
غیرفنی را حسام به کمک ســحر انجام می داد. حدود دو هزار برنامه 
روی کافه بازار داشــتیم که فقط 100 موردشان ایرانی بودند. ترجمه 
توضیحات بسیاری از آن برنامه های خارجی را خود حسام می نوشت. 
حســام حواسش به ابعاد مختلف کســب و کارمان بود. ما هم در تیم 
فنی کارها را پیش می بردیم. همه می دانستیم قرار است چه کار کنیم 

و تقسیم کارها نیز سریع و آسان انجام می شد.

در سال 91 می شد رشد شرکت را با چشــمان غیرمسلح هم دید. 
تقریبا هر ماه یک عضو جدید داشتیم و همچنان اکثر اعضای شرکت 
فنی بودند. تقسیم کارها کم کم سخت تر می شد. در این سال بود که 
دیگر نمی شد همه در یک جلســه هفتگی حاضر شویم و تقسیم کار 

کنیم. جدا شدن تیم ها آن زمان اتفاق افتاد.
ابتدای ســال 92 دو دفتر دواتاقه داشــتیم؛ یکــی در طبقه اول، 
دیگری در طبقه سوم یک ســاختمان نزدیک دانشگاه شریف. ولی 
کماکان گنجایش حضور همه نیروهای پاره وقت را با هم نداشــتیم. 
بدیــن ترتیب تابســتان را در یک خانه حیاط دار در شــهرک غرب 
شــروع کردیم. برای بخش فنی، سال 92 سال ســاختارمند شدن 
بود. تیم های مجزا و اولین »مدیر محصول« را در این ســال تجربه 
کردیم. ولی برای شــرکت ســال 92 بیش از چیزهای دیگر، رشد 

بخش های اداری را تجربه کردیم.
در ابتدای سال 9۳ جدا بودن »بخش«های مختلف نشان می داد 
چقدر از نظر ابعاد از اســتارت آپ بودن دور شده ایم. ولی این فاصله را 
دوست نداشتیم. می خواســتیم همانند آغاز کار سریع تغییر به وجود 
آوریم و بازخورد بگیریم. کارهای مختلفی در طول ســال های 92 و 
9۳ انجام دادیم تا ماهیت اســتارت آپی خودمــان را حفظ کنیم. متد 
OKR را بــه کار گرفتیم تــا بخش ها بتوانند تمرکزهایشــان را بهتر 

بشناسند. تیم های فنی را شکستیم به طوری که بزرگ ترین تیم مان 
هم اکنون فقط هفــت عضو دارد. مدیران محصول از میان بچه های 
فنی برخاســتند تا بتوانیم بــازار و عدد را منطبق بر خواســته های 

کاربران مختلف شان پویا نگه داریم.
اکنون سال 9۳ را با حدود ۷0 عضو به پایان می بریم. در حالی که به 
بعضی از اهداف مان رســیده ایم و خیلی هایشان را در پیش رو داریم. 
امیدواریم در انجام ماموریت مان تا اینجا خوب عمل کرده باشــیم. 
موفقیت ما حاصل حمایت های شــما در این ایام است؛ حاصل نقدها 
و پیشــنهادات تان و حاصل نرم افزارهایی که خلق کردید و از طریق 
بازار به کابران ارائه دادید. امیدواریم به مدد این حمایت ها در ســال 

آتی گام های بزرگ تری در انجام ماموریت مان برداریم 

از مشتری مداری تا ساختارمندی
رضا محمدی

یکی از بنیانگذاران کافه بازار
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رد دادن به فروشــندگان موبایل و تبلت در جواب 
ایران شــجاعت می خواهد. اگر شجاعت را 
با صبر همراه کنید، شــاید بتوانید دستگاه جدید خود را بدون 
هزاران برنامه که فروشنده برای شــما صالح دانسته است، 
بخرید. برنامه هایی که معلوم نیســت آخرین بار چه زمانی 
به روز شده اند، از کجا تهیه شده اند، اصال مناسب چه کاربرد و 
گروه سنی ای هستند؛ اما »تنها« با پرداخت چند 10 هزار تومان 
برایتان نصب می شــوند. یک یا چند ضد ویروس عتیقه هم 
چاشنی این برنامه ها می شود تا دستگاه نو شما از یک کامپیوتر 
قدیمی هم کندتر و ناپایدارتر شــود. اما در چنین شــرایطی 
افرادی نیز هستند که در مقابل پیشــنهاد و اصرار فروشنده 
مقاومت می کنند و می خواهند کنترل دستگاه شــان دســت 
خودشان باشد. همین ها هستند که بازار فروش کارت هدیه 
فروشگاه های خارجی را زنده نگه  داشته اند. اما آنها که دستگاه 

اندروید می خرند، گزینه دیگری نیز دارند؛ کافه بازار.
کافه بازار نزدیک به چهار سال پیش، یعنی فروردین 1۳۹0 
به داد کاربران ایرانی اندروید رســید. زمانی که فروشــگاه  
رســمی برنامه های گــوگل هنوز نــام اندرویدمارکت را بر 
خود داشت و حتی سیم کارت شــما را چک می کرد که مبادا 
در ایران بخواهید از این فروشــگاه اســتفاده کنید، کافه بازار 
واســطه ای شــد تا نرم افزارهای اندروید را از منبعی مطمئن 
تهیه کنید و به روز نگه داریــد. کافه بازار در ابتدا تنها ترکیبی 
بود از منتخب برنامه های رایگان خارجی و چند برنامه رایگان 
ایرانی. پایه گذاران این بــازار در آغاز کار بر ارائه برنامه های 
رایگان با تبلیغات درون برنامه ای تاکید داشتند، مگر چند نفر 
در ایران حاضر بودند بهای نرم افزارهای مورد استفاده شان را 

بپردازند؟
اما کافه بازار سرانجام گام مهم بعدی را برداشت؛ همکاری 
با درگاه هــای بانک ها برای پرداخت از طریــق موبایل و در 
نتیجه فروش برنامه های موبایل در ایران. در بازار جایی برای 
نرم افزارهای کرک شــده خارجی نبود و توســعه دهندگان 
نرم افزارهای خارجی نیز بازار ایران را جدی نمی گرفتند، پس 
این فروش باید از نرم افزارهای ایرانی آغاز می شد. امروز پس 
از چهار ســال نه تنها هزاران برنامه ایرانی در بازار قرار گرفته ، 
بلکه با توســعه دهندگان خوشــنام خارجی نیز برای فروش 
برنامه ها و بازی هایشان و خرید درون برنامه ای از طریق بازار 

توافق صورت گرفته اســت. امروز می توان کافه بازار را با سه 
فروشــگاه برنامه های موبایل غول های آمریکایی یعنی اپل، 
گوگل و آمازون مقایســه کرد؛ با یادآوری این حقیقت که این 
فروشگاه تنها در بازار ایران فعال است و بنا نیست آمار و ارقام 
آن به فروشگاه هایی که در بیش از 100 کشور جهان فعالیت 
می کنند، نزدیک باشــد. اما کافه بازار به توســعه دهندگان 
داخلی و خارجی قبوالنده است که بازار نرم افزار ایران ارزش 
سرمایه گذاری و پشتیبانی از کاربران را دارد، بنابراین مقایسه 
دستاوردهای این فروشگاه در مقایسه با رقبای خارجی خالی 

از لطف نیست.

تعداد نصب و مشتریان بالقوه
طی دو ماه گذشــته برنامه فروشــگاه بازار روی 1۷ میلیون 
دستگاه در ایران نصب بوده است که این تعداد نسبت به سال 
گذشته رشد ۳00 درصدی را نشان می دهد. از این میان چهار 
میلیون حساب کاربری با قابلیت پرداخت در بازار وجود دارد. 
اگر یک توسعه دهنده بتواند برنامه ای با قیمت هزار ریال را تنها 
به یک چهارم این کاربران بفروشد، یک میلیارد ریال درآمد 
کسب کرده است. بر اساس آمار اعالم شده توسط کافه بازار، 
تنها در یک روز آزمایشی بیش از پنج هزار برنامه به شیوه های 

گوناگون از طریق بازار درآمد کسب کرده اند.
در مقام مقایسه، شرکت اپل در سراسر جهان بیش از ۸00 
میلیــون کاربر آی تیونز دارد که اکثــر آنها اطالعات کارت 
اعتباری خود را در اختیار این شــرکت قرار داده اند و پتانسیل 
پرداخت در اپ اســتور را نیز دارند. اگر این حقیقت را نادیده 
بگیریم که بخش قابل توجهی از این کاربران ســاکن ایاالت 
متحده آمریکا هســتند و این تعداد را بر 1۵۵ کشــوری که 
اپ استور در آنها فعال است، تقسیم کنیم، حدود ۵/2 میلیون 
کاربر می شــود و می دانیم که تمام این کاربران از اپ اســتور 
اســتفاده نمی کنند. با این حال این رقم به آمار کاربران دارای 
پتانســیل پرداخت در بازار نزدیک است. اپ استور شرکت 
آمازون نیز که با سایر خدمات فروشگاهی خود توانسته 2۴۴ 
میلیون حساب کاربری دارای کارت اعتباری را در خود جای 
دهد، در 200 کشور فعال است. آماری از تعداد کاربران دارای 

قابلیت خرید در فروشگاه گوگل پلی منتشر نشده است.
اپ اســتور اپل، گوگل پلی گوگل و اپ استور آمازون روی 

کافه بازار در برابر سه غول فروش آنالین نرم افزارهای موبایل

جهانی فکر کن، کافه ای عمل کن 

عیل رستگار

@ RarelyUtile



44

توسعه دهندگان

ویژه نامه اختصاصی نخستین رویداد پنجشنبه بازار  30بهمن 1393    

دســتگاه های تولیدشــده یا مورد تایید هر ســه شرکت به 
طور پیش فرض نصب هســتند. اما وجود 1۷ میلیون نسخه 
نصب شــده فعال بازار بــدون همــکاری تولیدکنندگان و 
واردکنندگان گوشی های موبایل میســر شده است.  با توجه 
به اینکــه تعداد حســاب های کاربری بــا قابلیت پرداخت 
نسبت به سال گذشته 1۶0 درصد رشد داشته است، می توان 
در ســال های آینده روی میلیون ها ایرانی به عنوان مشتری 
بالقوه برنامه های موبایل حســاب باز کرد که به صورت فعال 
نرم افزار بازار را روی دســتگاه خود نصب و از آن اســتفاده 

می کنند.
میزان فعال بودن کاربران بازار زمانی روشــن تر می شود 
که آمار مشــاهدات صفحات، آگهی های درون برنامه ای و 
تعداد نظرات ثبت شــده کاربران را بدانیم. صفحه اول کافه 
بازار در هر هفته 20 میلیون مرتبه بازدید می شــود. بازدید 
هفتگی صفحات برنامه ها نیز مجموعا ۹0 میلیون مرتبه است. 
تبلیغات درون برنامه ای که از منابع درآمدی توسعه دهنده ها 
به شمار می روند، روزانه بیش از 20 میلیون نمایش دارند. اما 
این کاربران تنها مشــاهده کننده نیستند بلکه تاکنون هشت 
میلیون امتیاز و نظر مربوط به برنامه ها در بازار ثبت کرده اند و 

روزانه ۵2 هزار نظر و امتیاز جدید ارسال می کنند.
تنوع برنامه ها و تعداد توسعه دهنده ها

بازار، کار خود را با پنج برنامه رایگان ایرانی آغاز کرد اما امروز 
بیش از 2۵ هزار برنامه را در خود جای داده اســت که از این 
میان بیش از 1۷۵00 برنامه، یعنی ۷0 درصد برنامه ها ایرانی 
هستند. این رقم به نســبت 1/۴ میلیون برنامه اپ استور اپل، 
1/۵ میلیون برنامه گوگل پلی و 2۹۳ هزار برنامه اپ اســتور 
آمازون رقم زیادی به نظر نمی رسد اما باید توجه داشت هیچ 

فروشگاهی در جهان این تعداد برنامه موبایل ایرانی را در خود 
جای نداده است.

برنامه های فروشــی در بازار به نســبت فروشــگاه های 
خارجی بیشــترین ســهم را دارند. ۳1 درصــد برنامه های 
بازار فروشــی هســتند و 1۳ درصــد برنامه هــا پرداخت 
درون برنامــه ای دارند. در مقام مقایســه می تــوان به آمار 
۹0 درصدی برنامه های رایگان اپ اســتور اپل اشــاره کرد؛ 
امری که نشــان از گرایش کاربران این فروشگاه به دریافت 
رایگان برنامه ها و خرید درون برنامــه ای دارد. برآوردهای 
اپ برین از فروشگاه گوگل پلی نیز حاکی از سهم 1۴ درصدی 
برنامه های پولی، هفت درصدی برنامه هــای رایگان دارای 
خرید درون برنامه ای و ۷۹ درصــدی برنامه های رایگان )با 
نمایش آگهی یا بدون آن( اســت. اگرچه آماری تفکیک شده 
از اپ استور آمازون موجود نیست، بر اساس برآوردها در این 
فروشگاه نیز اکثریت غالب برنامه ها رایگان هستند. بنابراین 
این واقعیت که ۴۴ درصد برنامه های موجود در بازار از طریق 
فروش خود برنامه یا پرداخت درون برنامه ای کسب درآمد 
می کنند، نشان از پتانســیل باالی این فروشگاه برای کسب 

درآمد توسط توسعه دهندگان ایرانی دارد.
اما ایــن 1۷۵00 برنامه را چند توســعه دهنده ایرانی تهیه 
کرده اند؟ در حال حاضر 10 هزار توسعه دهنده ایرانی در بازار 
ثبت نام کرده اند کــه از این میان چهار هزار مورد آنها تاکنون 
یک یا چند برنامه را در این فروشگاه منتشر کرده اند. این رقم 
در مقابل 2۸2 هزار و ۳۸۸ هزار توسعه دهنده در فروشگاه های 
اپل و گوگل رقم زیادی نیســت اما با ۴۸ هزار توسعه دهنده 
اپ استور آمازون که در 200 کشــور قابل دسترسی است، 
فاصله کمتری دارد. اخیرا کافه  بازار با برخی توسعه دهندگان 
صاحب نام خارجی نیز برای فروش برنامه هایشان در بازار و 

حتی خرید درون برنامه ای به توافق رسیده است.
برای انتشــار برنامه در کافه بازار حفظ ۵0 هزار ریال اعتبار 
در حســاب کاربری کفایت می کند. این در حالی اســت که 
انتشــار برنامه در اپ اســتور اپل نیاز به عضویت در برنامه 
توســعه دهندگان آی او اس دارد که ســاالنه ۹۹ دالر خرج 
برمی دارد. پرداخت تنها یک مرتبه 2۵ دالر به گوگل پلی برای 
حضور در این فروشگاه الزامی اســت. اپ استور آمازون تنها 
فروشگاهی است که برای حضور در آن نیاز به پرداخت هیچ 

حق عضویتی نیست.

درآمد
هــر چهار فروشــگاه مورد بررســی ۳0 درصــد از درآمد 
فروش برنامه های فروشــی و پرداخــت درون برنامه ای را 
دریافت می کننــد و ۷0 درصد مابقی به توســعه دهندگان 

25 هزار برنامه
 )۷۰ درصد ایرانی(

1٫4 میلیون برنامه
)از سراسر جهان(

نسبت و تعداد برنامه های هریک از استورهای بازار ، اپل و گوگل

1٫5 میلیون برنامه
1۰۰)از سراسر جهان(

8۰

6۰

4۰

2۰

۰
بازاراپ استورپلی استور

٪13

٪31

٪56

٪۷٪14

٪۷9

٪1۰

٪9۰

  رایگان
  پولی

  پرداخت درون برنامه ای
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پرداخت می شود. نقطه اشــتراک دیگر این فروشگاه ها ارائه 
خدمات نمایش آگهی درون برنامه ای برای کســب درآمد 
از برنامه های رایگان اســت. ســهم این فروشگاه ها از درآمد 
آگهی ها بین ۳0 تا ۴0 درصد اعالم شــده کــه در این میان 
سرویس »عدد« کافه بازار و قرارداد معمول »ادماب«گوگل 

۴0 درصد از درآمد آگهی ها را برمی دارند.
هیچ کــدام از فروشــگاه های برنامه هــای موبایل به جز 
اپ استور اپل درآمد ساالنه توسعه دهندگان از فروشگاه شان 
را اعالم نکرده اند اما درصد رشــد این درآمد در دســترس 
اســت. بر اســاس آمار کافه بازار، درآمد کسب شده توسط 
توســعه دهندگان برنامه های ایرانی موبایل در این فروشگاه 
در سال ۹۳ نسبت به سال گذشــته ۳20 درصد رشد داشته 
است. در مقام مقایســه می توان به رشد ۵0 درصدی درآمد 
توسعه دهنده ها در اپ استور اپل اشاره کرد؛ این رشد اگرچه 
با درصد کمتری همراه بوده، حاکی از 10 میلیارد دالر درآمد 
برای توســعه دهندگان در سال 201۴ اســت. آمارهای در 
دسترس از گوگل پلی و اپ استور آمازون میزان درآمدزایی 
ســال 201۳ را با 2012 مقایســه کرده اند و آمار جدیدتری 

در دســترس نیست. این دو فروشــگاه به ترتیب رشد ۳00 
درصدی و 200 درصدی را تجربه کرده اند.

تنهــا کافه بــازار و اپل مجمــوع درآمد از آغــاز تاکنون 
توسعه دهندگان را اعالم کرده اند. اپ اســتور اپل از آغاز به 
کار در سال 200۸ )1۳۸۷ شمسی( تاکنون 2۵ میلیارد دالر 
به توسعه دهندگان پرداخت کرده اســت. کافه  بازار درآمد 
توسعه دهندگان برنامه های موبایل در کافه بازار از راه فروش 
و تبلیغــات را از ابتدا تاکنون 120 میلیــارد ریال اعالم کرده 
است و تخمین این فروشگاه، کسب درآمد ۴00 میلیارد ریالی 
در ســال آینده برای توسعه دهندگان است. چنین برآوردی، 
کسب درآمد در یک سال به اندازه بیش از سه برابر هر آنچه 

تاکنون کسب شده است را پیش بینی می کند. 

پرداخت درون برنامه ای
این روزها از گســترش مدل کســب درآمد از برنامه های 
اصطالحا »فریمیوم« بسیار می شنویم. این برنامه ها نیازمند 
قابلیت پرداخت درون برنامه ای هستند که هر چهار فروشگاه 
API اختصاصی خود را برای این منظور تدارک دیده اند. ارائه 

اپ استور آمازونگوگل پلیاپ استور اپلکافه بازار

API اختصاصیAPI اختصاصیAPI اختصاصیAPI اختصاصیخرید درون برنامه ای

سهم فروشگاه از درآمد فروش و 
خرید درون برنامه ای

3۰ درصد3۰ درصد3۰ درصد3۰ درصد

3۰-4۰ درصد سهم 3۰ درصد سهم 4۰iAd درصد سهم »عدد«سهم از درآمد آگهی
AdMob بسته به قرارداد

 Mobile 3۰ درصد سهم
Ads

محتوای صوتی
 تصویری و کتاب

برنامه های شخص ثالث با خرید 
درون برنامه ای

برنامه های شخص ثالث با خرید 
درون برنامه ای

پیوند با حساب کاربری آی تیونز و آی بوکز

برنامه های شخص ثالث با 
خرید درون برنامه ای

محتوای صوتی، تصویری و 
کتاب در گوگل پلی

برنامه های شخص ثالث با 
خرید درون برنامه ای

خدمات فروش و کرایه 
محصوالت چندرسانه ای و 

کتاب آمازون

25 دالر )یک مرتبه ساالنه 99 دالر5۰ هزار ریال اعتبارهزینه حضور
پرداخت(

رایگان

خدمات نمایش آگهی 
درون برنامه ای

AdMobAds Mobile و...iAdعدد

3۰۰ ٪ رشد در سال 2۰13 5۰ درصد رشد به نسبت پارسال32۰ ٪ رشد نسبت به پارسالرشد فروش در یک سال اخیر
نسبت به 2۰12

2۰۰ درصد رشد در سال 
2۰13 نسبت به 2۰12

درآمد توسعه دهندگان صنعت 
اپلیکیشن های موبایل )فروش و 

تبلیغات(

تاکنون 12۰ میلیارد ریال
)پیش بینی 4۰۰ میلیارد برای سال 

آینده(

اعالم نشدهاعالم نشدهتاکنون 25 میلیارد دالر

تعداد حساب های ثبت شده برای 
توسعه دهندگان

1۰ هزار ثبت نام شده
4 هزار دارای حداقل یک برنامه 

منتشر شده

48 هزار388 هزار282 هزار

جدول مقایسه  مالی فروشگاه های برنامه های موبایل
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API اختصاصــی پرداخت  درون برنامــه ای در بازار اهمیت 

ویژه ای در جذب توســعه دهندگان خارجی به این فروشگاه 
داشته است. هر کاالی مجازی که در این فروشگاه ها فروخته 
می شــود باید از طریق API اختصاصی همان فروشگاه صورت 
گیرد و سهم ۳0 درصدی از این فروش دریافت می شود. طبعا 
اگر برنامه ای به خدماتی وابســته باشد که هزینه آن خارج از 

برنامه پرداخت می شود، از این قاعده مستثنی است.
چندی پیش ابهام در مــورد کامال رایگان بودن یا فریمیوم 
بودن برنامه ها نگرانی اتحادیه اروپا را برانگیخت و بر این اساس 
از سه فروشگاه اپ اســتور اپل، گوگل پلی و اپ استور آمازون 
خواسته شد با نشــانه هایی کاربران را در تفکیک میان برنامه 
کامال رایگان با موارد وابســته به پرداخــت  درون برنامه ای 
یاری دهند. بر این اســاس فروشــگاه اپل دکمه »رایگان« را 
هنگام مشاهده صفحه برنامه ها به »دریافت« تغییر داد. کافه 
بازار نیز با وجود فعالیت در ایران برنامه های دارای پرداخت 
درون برنامه ای را با نشــانه هایی واضح از ســایر برنامه های 
رایگان متمایز کرده اســت. این فروشــگاه حتی بخشی را در 
صفحه اول خود بــه معرفی پرفروش ترین برنامه های رایگان 
دارای پرداخــت درون برنامه ای اختصــاص داده و از جهت 
راهنمایــی کاربران به خوبــی و حتی بهتر از فروشــگاه های 

آمریکایی عمل کرده است.

فروش سایر کاالهای دیجیتال
سال ها پیش از راه اندازی اپ اســتور اپل، فروشگاه موسیقی 
آی تیونز این شرکت در فروش دیجیتال موسیقی به موفقیت 
دست یافته بود. این فروشگاه بعدها امکان خرید و کرایه فیلم 
و ســریال و کتاب را نیز پیدا کرد. با یک حســاب کاربری و 
اطالعات پرداخت واحد می توان از اپ استور و فروشگاه های 
دیگر اپل خرید کرد. در مورد گوگل پلی مســیر برعکس طی 
شــد؛ گوگل با ادغام اندرویدمارکت با خدمات موســیقی، 
ویدئو و کتاب فروشگاه گوگل پلی را راه اندازی کرد. آمازون 
نیز در کنار اپ اســتور خود خدمات فروش و کرایه موسیقی، 
فیلم، سریال و شاید معروف تر از همه، کتاب را با یک حساب 
کاربری واحد ارائه می دهد. تفاوت کافه بازار با فروشگاه های 
دیگر در اینجاســت که این فروشــگاه در حال حاضر فقط بر 
فروش برنامه ها متمرکز اســت و به طور مســتقل خدماتی 
مخصوص فروش دیجیتال موســیقی، فیلم یــا کتاب ارائه 

نمی کند.
البته هر چهار فروشــگاه به برنامه های توســعه دهندگان 
شخص ثالث امکان می دهند موسیقی، فیلم و کتاب دیجیتال 
را از طریق پرداخت درون برنامه ای به کاربران بفروشــند یا 

کرایه دهند.

امنیت فروشگاه ها
گوشــی های موبایل و تبلت ها از این جهــت که در هر زمان و 
مکان در دسترس و مورد اســتفاده کاربران هستند و معموال 
از دوربین، میکروفن و فناوری هــای مکان یاب برخوردارند، 
تمهیدات امنیتی بیشــتری نیز می طلبند. اپل با سختگیری 
فــراوان در زمان بررســی و تایید برنامه ها برای انتشــار در 
اپ استور، محدود کردن قابلیت های برنامه ها و دادن کنترل 
میکروفن، شــماره های تلفن و نظایر اینها به خود کاربر تا حد 
زیادی با این نگرانی ها مقابله کرده است. گوگل، آمازون و کافه 
بازار با اطالع به کاربران درباره اختیارات مورد نیاز برنامه ها 
هنگام نصب، تشخیص درباره معقول بودن این اختیارات را بر 
عهده کاربر می گذارند. این دو فروشگاه نیز مانند اپل برنامه ها 
را از جهت رفتار مشکوک و آلودگی به بدافزار کنترل می کنند. 
اما مواردی بوده اســت که مدت ها بعد از نصب تغییر رفتار 
می دهند و به بدافزار تبدیل می شــوند، بــه تازگی چند مورد 
از این برنامه ها در گوگل پلی کشــف شد که توسط میلیون ها 
کاربر دریافت شــده بودند. گوگل بالفاصله پس از اطالع از 

این موضوع برنامه های خاطی را از فروشگاه خود حذف کرد.
کافه بازار برنامه های رایگان خارجی را یک بار از گوگل پلی 
دریافت می کند و ســپس نسخه دریافت شــده را به کاربران 
ایرانی تحویــل می دهد. از آنجایی که کافــه بازار برنامه های 
نام آشنا را از گوگل پلی دریافت می کند، احتمال انتقال بدافزار 
برنامه های ناشــناس به این فروشگاه کمتر است. برنامه های 
کرک شده خارجی نیز در این فروشگاه جایی ندارند. بنا بر اعالم 
کافه بازار تمام برنامه های عرضه شده در این فروشگاه توسط 
ضد ویروس »لوک اوت« اسکن می شوند. همچنین برنامه های 
تحویل داده شده توسط توسعه دهندگان بین 10 روز تا ۳0 روز 
روی دستگاه های تست نگهداری و آزمایش می شوند تا رفتاری 

مشکوک و خارج از شرح برنامه نداشته باشند.

جمع بندی
همان طور که اشاره شــد، مقایســه آمار و ارقام کافه بازار با 
فروشگاه هایی که در بیش از 100 کشور فعال هستند چندان 
صحیح نیست. بر اساس آمار ارائه شده در همایش بانکداری 
الکترونیک در حال حاضر  حدود 20 میلیون گوشی هوشمند 
اندروید در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. طی دو ماه اخیر 
کافه بازار روی 1۷ میلیون دستگاه نصب و فعال بوده است. اگر 
با اغماضی قابل توجه ســهم تبلت های اندروید از این آمار را 
نادیده بگیریم، بازار تقریبا روی ۸۵ درصد گوشی های اندروید 
در ایران نصب است، در حالی که بازار برخالف سه فروشگاه 
خارجی مورد مقایسه این شــانس را نداشته است که از ابتدا 

روی دستگاه خریداران نصب باشد 
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مقایسه کافه بازار با  استورهای اپل ، گوگل و آمازون 

امکان انتشار 
محدود نسخه بتا

تاسیس
امکان ثبت نظر 

و دادن امتیاز

حساب های کاربری
 با قابلیت پرداخت

امکان فروش بسته
 تخفیف دار چند برنامه

کشورهای
 تحت پوشش

تایید مجددبا امکان پرداخت
 مشخصات کاربری

 در زمان خرید

ردهبندی
سنیمحتوا

امکان درخواست
 پس گرفتن پول

ین
وان

ف ق
خال

ی یا 
ایرانعدم انتشار برنامه های غیراخالق

155 کشور

135 کشور 2۰۰ کشور

4 میلیون

فروردین 139۰

آبان 138۷

فروردین 139۰

خرداد 138۷

8۰۰ میلیون 

244 میلیون 

اعالم نشده
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در ســال ۸۹ توســط گروهــی از کافه بازار 
دانش آموختگان دانشــگاه صنعتی 
شریف متولد شد. حســام آرمندهی و رضا محمدی که در 
راس کافه بازار قرار دارند، این اپلیکیشــن  را زمانی عرضه 
کردند که اندروید به تازگی داشــت جــای خود را در میان 
کاربران باز می کرد. در آن زمان فروشــگاه اپلیکیشن های 
گوگل موســوم به »گوگل پلی« کامال به روی ایرانیان بسته 
بود و کاربران مجبور بودند برای نصب اپلیکیشن های مورد 
نیاز خود در انبار کاه اینترنت به دنبال ســوزن بگردند یا به 
نصب اپلیکیشن های متفرقه برای دسترسی به فروشگاه  های 
نرم افــزاری روی بیاورند. اما به محــض عرضه کافه بازار، 
کاربران به ارزش آن پی بردند و با اســتقبال گســترده ای 
مواجه شــد؛ به طوری که طی ســه ماه اول توانست بیش از 
100 هزار کاربر را جذب کند و به استارت آپی بسیار موفق 

تبدیل شود. 
کافه بازار که هزاران اپلیکیشــن اندروید را در خود جای 
داده و روزبــه روز بر تعداد آنها افزوده می شــود، نه تنها در 
افزایش نفــوذ اندروید بین کاربرانی ایرانی تاثیر بســزایی 
داشــته، بلکه توانســته نیاز کاربــران و محدودیت های 
دسترسی به اپلیکیشــن ها را برای ایرانی ها برطرف سازد. 
همچنین بازاری جدید برای توســعه دهندگان ایرانی ایجاد 
کرده است؛ بســتری که برنامه نویسان می توانند به راحتی 
تولیدات خود را در آنجا عرضه کنند و به فروش برســانند. 
چنین فرصتی برای برنامه نویسان ایرانی در شرایط کنونی 
تحریم ها و مشکالت انتقال پول با شرکت های خارجی بسیار 
ارزشمند اســت. مدیران مجموعه کافه بازار که اکنون به 
شرکتی میلیون دالری تبدیل شــده، امیدوارند بتوانند در 

آینده مانند شرکت گوگل نقشی تاثیرگذار ایفا کنند.
از آنجا که هــدف بازار، کاربــران داخل ایران اســت، 
زیرســاخت های آن نیز در داخل کشور شــکل گرفته اند. 
سرورهای کافه بازار، شبکه ارتباط با توسعه دهندگان، شبکه 
تبادالت مالی همه و همه در ایران پشتیبانی می  شوند. به گفته 
مدیران کافه بازار، استقبال زیاد کاربران و ترافیک سنگینی 
که ایجاد کردند، در ابتدا مشــکالتی در زمینه پهنای باند و 
ســرورها برای آنها به وجود آورد اما به خاطر پایه های اولیه 
خوب بازار، توانسته اند به ســرعت زیرساخت های خود را 

سبد به دست در راهرو اپلیکیشن ها

گشت و گذاری در کافه بازار
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توســعه دهند. کافه بازار از یک اپلیکیشن کوچک و محدود، 
اکنون به فروشگاه بزرگی از اپلیکیشن های اندرویدی تبدیل 
شــده که هزاران کاربر دارد. در طول این ســال ها، عالوه بر 
افزایش تعداد و کیفیت اپلیکیشــن های بومی، رابط کاربری 
و محیط اپلیکیشــن  نیز بهبود یافته به طــوری که اکنون با 

فروشگاه پلی استور گوگل مقایسه می شود.

گشت و گذار در بازار
بیایید چرخی در بازار بزنیم. تم سبزرنگ بازار از همان ابتدا 
یادآور محیط فروشــگاه اپلیکیشــن گوگل پلی است. رابط 
کاربری این اپلیکیشن به مرور زمان تغییرات زیادی به خود 
دیده و اکنون بسیار پویاتر شــده است. صفحه اصلی بازار با 
اپلیکیشن های برتر مزین شــده است؛ پرفروش ها، برترین 
اپلیکیشن های رایگان جدید، برترین پرفروش های جدید و 
برنامه های در حال پیشرفت. این اپلیکیشن ها در دسته های 
ســه تایی نمایش داده می شــوند و زیر آنها، قیمت و تعداد 
ستاره هایشــان را که بیانگر میزان رضایت کاربران است، 
می بینیم. در ال به الی اپلیکیشن های برتر، بنر هایی مرتبط با 
موضوعات مختلف مثل اپلیکیشن های برتر عکاسی، آب و 
هوا یا تبلیغات جا خوش کرده اند. گوشــه باال سمت راست، 
عالمت بازار قرار گرفته که با لمس آن یا حرکت ســوایپ 
از راســت به چپ، منو اپلیکیشن نمایان می شود. در این منو 
به قسمت هایی از جمله دســته بندی ها، مدیریت دانلود ها، 
حساب کاربری، به روزرسانی ها، تنظیمات و غیره دسترسی 
خواهید داشــت. در گوشــه ســمت چپ نیز آیکون های 
جست وجو و به روزرســانی های جدید برای اپلیکیشن های 

موجود روی دستگاه دیده می شود.
برای چرخ زدن بین اپلیکیشن ها، راه های متنوعی تدارک 
دیده شده است. در نوار سبزرنگ باال همان ترندهایی که در 
صفحه اصلی بودند، به طور مفصل تر در زبانه های جداگانه 
قابل دسترسی هســتند. برای مثال با رفتن به بخش در حال 
پیشرفت، می توانید به جز سه اپلیکیشن برتری که در صفحه 
نخست دیده بودید، دیگر اپلیکیشن های در حال پیشرفت 
را نیز مشاهده کنید. بازی ها و برنامه های برگزیده نیز از نوار 

سبزرنگ باال در دسترس هستند.
در زبانه کافه، دو دکمه دیگر به نام های دســته بندی ها 
و بازارچه وجود دارد. خود دســته بندی ها دارای دو زبانه 
دیگر است. در قسمت برنامه ها، اپلیکیشن های مختلف به 
تفکیک نوع کاربردشــان مثل آموزش، ارتباطات، پزشکی، 
سبک زندگی، سرگرمی، عکاسی و غیره دسته بندی شده اند 
و در قســمت بازی ها، دسته بندی بر اســاس سبک مانند 
ماجراجویی، ورزشی، مبارزه ای و غیره صورت گرفته است.

در قسمت بازارچه، دسته بندی به شکل موضوعی انجام 
شده است؛ از برنامه های ویژه مهندسان و کودکانه گرفته تا 
آشپزی و سفر. و تمام این موضوعات در تابلوهای مستطیلی 
رنگارنگ، مانند رنگین کمانی پشت سر هم ردیف شده اند. 
طراحان بازار توانســته اند با الهام از اپ استور و گوگل پلی 
محیطی ساده و کاربرپسند طراحی کنند که کار کردن با آن 
آسان است و با شــلوغی بی مورد کاربر را گیج نمی کند. در 
حقیقت رابط کاربری بازار طی روند رو به بهبودش به سمت 

طراحی تخت گرایش داشته است.
با لمس کردن هر یک از اپلیکیشن ها به صفحه مخصوص 
آن هدایت خواهید شد که اطالعات مفیدی درباره اپلیکیشن 
مورد نظر به شــما می دهد. در تابلوی باال، آیکون اپلیکیشن، 
نام ســازنده آن، قیمت و دکمه نصب مشاهده می شود. در 
نوار سبز باالی آن نیز امکان نشــان دار کردن و به اشتراک 
گذاشتن اپلیکیشن وجود دارد. میانگین امتیاز اپلیکیشن )از 
پنج( و تعــداد کاربرانی که به آن رای داده اند با فونت بزرگ 

در مستطیل سفیدی نقش بســته و روبه روی آن، اطالعاتی 
مانند دســته بندی اپلیکیشــن، تعداد نصب، نسخه و حجم 
آن در اختیارمان قرار می گیرد. زیر این قســمت، تصاویری 
از اپلیکیشــن وجود دارد و پایین تر از آن، توضیحات مرتبط 
برنامه، تغییرات آخرین نسخه، میزان دسترسی اپلیکیشن 
و اطالعات مربوط به توسعه دهنده ثبت شده اند. بعد از این 
موارد، اپلیکیشن های دیگر همان توسعه دهنده، برنامه های 

مرتبط و نظرات کاربران قرار گرفته اند.
صفحه اپلیکیشــن ها از نظر فــرم و نــوع اطالعاتی که 
نمایش می دهد، بسیار شــبیه گوگل پلی است. با این وجود 
طراحــی آن به خوبی پیاده شــده و نیاز کاربــر را برطرف 
می سازد. اپلیکیشــن ها به گونه ای چیده شده اند که اولویت 
با نمایش اپلیکیشن های ایرانی است. اما گاهی اوقات نیز به 

 از آنجا که هدف بازار، کاربران داخل 
 ایران است، زیرساخت های آن نیز در 
 داخل کشور شکل گرفته اند. سرورهای 
کافه بازار، شبکه ارتباط با توسعه دهندگان، شبکه 
 تبادالت مالی همه و همه در ایران 
پشتیبانی می  شوند

عماد ساعدی

@ EmadSaedi
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اپلیکیشن های تکراری یا بی کیفیت برمی خوریم که دلپسند 
نیســت. هر چند بازار در روند بررســی اپلیکیشن ها سعی 

می کند از انتشار اپلیکیشن های تکراری جلوگیری کند.
از موارد آزاردهنــده دیگر می توان به اپلیکیشــن های 
سوءاســتفاده گر اشــاره کرد. در مواردی، توسعه دهنده از 
ناآگاهی کاربران سوءاســتفاده می کند و از این طریق، مبالغ 
هنگفتی به جیب می زنــد. چنین اپلیکیشــن هایی با انجام 
اموری بسیار ســاده و پیش پا افتاده که کاربران از چگونگی 
انجام آن اطالع ندارند، کاربران را گول می زنند. برای مثال، 
توســعه دهنده قابلیتی کاربردی را از اپلیکیشن های رایگان 

در قالب یک اپلیکیشن مجزا و پولی ارائه می کند.

امیدواریم با رشد کافه بازار، آگاهی کاربران نیز رشد کند 
تا توســعه دهندگانی که واقعا استحقاقش را دارند بتوانند از 
فضای موجود بهره ببرند. گشــت و گــذار در کافه بازار از 

آدرس cafebazaar.ir نیز امکان پذیر است.

خرید اپلیکیشن
اپلیکیشن های رایگان با لمس دکمه نصب، دانلود می شوند 
و ســپس پیغام نصب آنها ظاهر می شــود. برای دریافت 
اپلیکیشــن های پولی می توانید از طریق منو بــازار، اعتبار 
حساب خود را افزایش دهید و ســپس به خرید اپلیکیشن 
مورد نظر اقدام کنید و هــم  می توانید برای پرداخت مبلغ، 
به صفحــه درگاه بانکی بروید. می توان برای دســتگاه های 
روت شده، نصب خودکار را از قسمت تنظیمات فعال کرد. 
برای اطالع از وضعیت دانلود اپلیکیشن ها نیز می توانید به 
منو مدیریت دانلودها مراجعه کنید. اپلیکیشن های بازار با 
استفاده از برنامه Lookout بررسی شده اند و تقریبا می توان 

از امنیت آنها مطمئن بود.
افزایش اعتبــار به دو طریــق ممکن اســت: پرداخت 

اینترنتــی و کارت هدیه کافه بازار. پرداخــت اینترنتی به 
صورت بسته های اعتباری است و شامل بسته های پنج، 10، 
20 و ۵0 هزار تومانی می شــود. کارت هدیه کافه بازار نیز 
همانند گیفت کارت های آی تیونز و گوگل پلی هستند که با 
وارد کردن کد درج شده روی کارت، می توان اعتبار حساب 

را افزایش داد. 
در منو به روزرســانی ها، آخرین نســخه اپلیکیشن های 
موجود روی دســتگاه دیده می شــود و می توانید هر کدام از 
 آنها را به راحتی به روزرســانی کنید. بعضی اپلیکیشــن ها از 
QR Code نیــز پشــتیبانی می کنند و می توانید با اســکن آن، 

اپلیکیشــن را دانلود کنیــد. به همین منظور، قســمتی با نام 
بارکدخوان در منو بازار وجود دارد که با انتخاب آن، اپلیکیشن 
بارکدخوان دانلود می شــود و می توانید با استفاده از آن، انواع 

بارکد ها را اسکن و اپلیکیشن مورد نظر را دریافت کنید.

چگونه اپلیکیشن خود را روی بازار قرار دهیم
توســعه دهندگان می توانند با فروش اپلیکیشن خود، قرار 
دادن خرید های درون برنامــه ای و نمایش تبلیغات درون 
اپلیکیشن ها درآمد کسب کنند. برای فعالیت به عنوان یک 
توســعه دهنده اندروید، وارد سایت cafebazaar.ir شوید و 
در پایین صفحه روی »توسعه دهندگان« کلیک کنید. پیش 
از هر کار باید در کافه بازار عضو شــوید و ســپس از طریق 

همین صفحه، به عنوان یک توسعه دهنده ثبت نام کنید. 
با رفتــن به صفحه ثبت نام توســعه دهندگان، شــرایط 
و ضوابــط عضویت و منتشــر کردن اپلیکیشــن در کافه 
بــازار نمایش داده می شــود. پس از عضویــت، پنل ویژه 
توسعه دهنده در اختیار شــما قرار داده می شود که به همه 
اطالعات مربوط به اپلیکیشن و تراکنش های آن دسترسی 
خواهید داشت. برای فعال شــدن این پنل باید حداقل پنج 
هزار تومان در حســاب بازار توســعه دهنده موجود باشد. 
توســعه دهندگان با ثبت  نام در کافه بــازار می پذیرند که 
تمام مسئولیت محتوای اپلیکیشن بر عهده خودشان باشد. 
همچنین بازار نمی تواند کیفیت اپلیکیشــن  آنها را بررسی و 
تضمین کند. با این وجود، چارچوب هایی در این مورد وجود 
دارد که تولیدکننده مســتلزم رعایت آنهاست. این موارد 
در سند »راهنمای بررســی برنامه ها« عنوان شده اند که از 

طریق پنل توسعه دهنده قابل دسترسی هستند.
توســعه دهندگان باید برای منتشــر کردن اپلیکیشن 
خــود، فایــل apk، اسکرین شــات ها، آیکون بــا کیفیت 
۵12x۵12 اپلیکیشــن و توضیحات آن را به بازار ارســال 
 کننــد. توســعه دهندگان می تواننــد از طریــق رایانامه

 developers@cafebazaar.ir بــا بخش توســعه دهندگان 

صفحه اپلیکیشن ها از نظر فرم و نوع اطالعاتی 
که نمایش می دهد، بسیار شبیه گوگل پلی است. 

با این وجود طراحی آن به خوبی پیاده شده و 
نیاز کاربر را برطرف می سازد. اپلیکیشن ها 

به گونه ای چیده شده اند که اولویت با نمایش 
اپلیکیشن های ایرانی است
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بازار در تماس باشند.
بررســی اپلیکیشن ها برای منتشر شــدن در کافه بازار، 
حداکثــر تا پنــج روز کاری زمــان می بــرد. در صورت 
 تایید نشــدن اپلیکیشــن، می توانیــد از طریــق رایانامه

complaint@cafebazaar.ir اعتراض خود را به بازار اعالم 

کنید. پس از عرضه اپلیکیشن، توســعه دهنده می تواند به 
صورت لحظه ای اطالعات مربــوط به آن از جمله تصاویر، 
توضیحات و قیمت را تغییر دهد. آمــار تعداد دانلودهای 
اپلیکیشن نیز به صورت تخمینی در پنل توسعه دهنده قابل 

مشاهده است.

مسائل مالی
توسعه دهندگان داخلی برای تسویه حساب باید حداقل سه 
میلیون ریال و توسعه دهندگان خارجی باید حداقل دو هزار 
دالر بستانکار باشند و دو هفته از زمان انتشار برنامه گذشته 
باشد. در صورت برقرار بودن این شرایط، پرداخت ها بیستم 
هر ماه انجام می شــود. مبالغ کمتر از این مقدار در پایان سال 
تسویه خواهند شد. در اپلیکیشــن های غیررایگان یا دارای 
پرداخت درون برنامه ای، ۳0 درصد از مبلغ به دست آمده 
به عنوان ســهم بازار و مقداری مالیات کسر می شود. تمامی 
تراکنش های مالی از طریق پنل توسعه دهنده قابل مشاهده 

هستند.

کافه بازار اکنون در چه جایگاهی قرار دارد
امروز کافه بــازار از 100 هــزار کاربر در ســه ماهه اول 
فعالیتش، به بیش از 10 میلیون کاربر فعال دست پیدا کرده 
که نســبت به زمان مشابه در ســال قبل، بیش از پنج برابر 
شده اســت. تعداد نصب های فعال نیز 1۷ میلیون برآورده 
شده که نســبت به ســال پیش، با ۳00 درصد رشد همراه 
بوده اســت. از میان این کاربران، چهار میلیون آنها از بازار 
اپلیکیشــن می خرند که تعداد آنها نسبت به پارسال 1۶0 
درصد افزایش یافته است. این کاربران فعال اعداد بزرگی 
را رقم می زنند. آمار رســمی کافه بــازار از بازدید هفتگی 
صفحه اول اپلیکیشــن کافه بازار، بیش از 20 میلیون مرتبه 
و بازدید هفتگی صفحات اپلیکیشــن ها بیش از ۹0 میلیون 
مرتبه خبر می دهند. کاربران در پشــتیبانی از برنامه ها نیز 
بسیار فعال هســتند و روزانه ۵2 هزار نظر ثبت می کنند و 

بیش از هزار ایمیل به بخش پشتیبانی می فرستند.
بیش از 10 هزار توســعه دهنده در کافه بــازار فعالیت 
می کنند که گردش مالــی بزرگی را به وجود می آورند. 2۵ 
هزار اپلیکیشــن در کافه بازار منتشر شــده که بیش از ۷0 
درصد آنها به دست توســعه دهندگان ایرانی ساخته شده  

اســت. ۵۶ درصد این برنامه ها رایگان، ۳1 درصد پولی و 
1۳ درصــد دارای پرداخت درون برنامه ای هســتند. طی 
یک روز که به صورت تصادفی انتخاب شده، در بیش از پنج 
هزار برنامه خرید انجام شــده و توسعه دهندگان به درآمد 

رسیده اند. 
با افزایش نفوذ تلفن همراه و کافه  بازار بین کاربران، فروش 
صنعت اپلیکیشن های موبایل نسبت به سال گذشته بیش از 
۳20 درصد رشد داشته اســت. روزانه بیش از 20 میلیون 
تبلیغ نیز در اپلیکیشــن ها نمایش داده می شــود. تبلیغات 
درون اپلیکیشن ها از جوالی 2012 با تعداد انگشت شماری 
اپلیکیشن آغاز شد و تا دسامبر سال 201۴ به حدود 2۵00 
اپلیکیشن رســید. تاکنون فروش اپلیکیشــن ها و تبلیغات 
درون برنامــه ای در مجموع برای توســعه دهندگان 120 
میلیارد ریال درآمد به همراه داشته است. تیم بازاریابی کافه 
بازار پیش بینی کرده درآمد توسعه دهندگان در سال آینده 

به بیش از ۴00 میلیارد ریال برسد.
***

کافه بازار توانســته با ایجاد بــازاری پایدار و امن، نیروی 
نبوغ برنامه نویســان داخلی را به کار بیندازد و ضمن ایجاد 
گردش مالی عظیم، برای افراد زیادی کارآفرینی کند. امید 
می رود در آینده سطح کیفی اپلیکیشن های ایرانی باال برود 

و این بازار به سطحی که شایسته آن است، دست یابد   
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جعبه ابزار
بســیاری از ما در زندگی روزمره از تلفن همراه مان کمک می گیریم. برنامه هایی 
که برای این تلفن ها نوشته می شوند گاهی کار چند ابزار بیرونی را انجام می دهند. 
پیش از این خیلی از این ابزار ها مثل تراز، فقط در جعبه های ابزاری یافت می شدند 
که مملو از پیچ و آچــار و ابزار دیگر بود. اکنون هم پای یــک جعبه ابزار در میان 
اســت اما جعبه ابزاری که در تلفن شما جای  گرفته اســت. البته کار این ابزار ها 
یا همان اپلیکیشــن ها دیگر از ســطح ماشین  حساب و محاســبه گر فراتر رفته 
 است. محبوب ترین برنامه بازار شــامل مجموعه ای است از این ابزار های بسیار 
کاربردی که در یک مجموعه گردآوری شــده اند تا نیاز کاربران را به این دسته 
از ابزارها پاســخگو باشند. مجموعه این نرم افزارها در دسته بندی های مهندسی، 
چندرسانه ای،  مبدل ها و ســایر ابزار ها در اختیار کاربر قرار گرفته اند. ابزارهای 
پرکاربرد مثل تبدیل  واحد، آینه، چراغ قوه و نقشــه های مترو و بی آ ر تی از جمله 
امکانات تعبیه شــده در این اپلیکیشن هستند که در قســمت دیگر اپلیکیشن ها 
دسته بندی شــده اند. برای مثال آینه موجود در این مجموعه بهتر و با کیفیت تر 
از دوربین جلوی موبایل عمل می کند. ابزارهای گردآوری شــده در این مجموعه 
غالبا ســاده و با کاربری راحت هستند. از ابزارهای جالب این مجموعه می توان به 
فلزیاب و قطب نما و لرزه نگار اشــاره کرد که بســته به قابلیت های تلفن ها به کار 
می آیند. امکان ارســال فایل ها از طریق شبکه بی ســیم با این برنامه وجود دارد. 
نصب  کردن این برنامه می تواند از اتالف وقت برای جست وجوی نرم افزارهای 
کاربردی که تقریبا همه به آنها نیاز دارنــد، جلوگیری کند. احتماال افراد زیادی 
با  این دیدگاه موافق بوده انــد و به همین  دلیل این برنامــه محبوب ترین برنامه 

کافه بازار است.

پنج محبوب کافه بازار 

اپلیکیشن رو یادته؟
کاربران کافه بازار پس از نصب و استفاده از اپلیکیشن های موجود، می توانند نظر خود 
را با اختصاص یک تا پنج ستاره به برنامه در اختیار طراحان و سایر استفاده کنندگان قرار 
دهنــد. خود نرم افزار ها نیز پس از مدتی از کاربران می خواهند با اعطای ســتاره از آنان 
حمایت کنند. این رتبه بندی با عنوان محبوبیت برنامه ارائه می شود. در  ادامه مطلب 
پنج اپلیکیشــنی که از  نظــر کاربران محبوب تر بوده اند، معرفی  می شــوند. آن گونه که 
خواهیــد دیــد، به اســتثنای محبوب ترین برنامه که کاربردی اســت، چهار اپلیکیشــن 

دیگر بازی های پرطرفدار کاربران هستند.
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ساالر
یک اپلیکیشن جالب برای ماشین بازها و عشق ماشین ها. محبوبیت اتومبیل های 
قدیمی در بین عالقه مندان خودرو و نوســتالژیک بودن ماشــین هایی مثل ژیان و 
پیکان و نیســان آبی و رنو پی کی در بین عالقه مندان به خودرو و خاطره بازها، باعث 
شده در این برنامه اکثر این ماشین های خاطره انگیز موجود باشند. در شروع برنامه، 
راننده انتخابی شــما پشت رل یک اتومبیل نوستالژیک می نشیند، خودتان رینگ و 
الستیک انتخاب می کنید، موسیقی می گذارید و از سرباالیی ولنجک می روید باال! 
در این اپلیکیشن ژیان شما اتومات است و گاز و ترمز به جای اینکه زیر پایتان باشند، 
به سرانگشت اشارت شما وابســته هستند. در سراشیبی ها این فرصت را دارید که 
با فشــردن پدال گاز به هوا بپرید و با هر پرش و چرخش سکه دریافت کنید. در این 
بازی می توانید شش جاده متفاوت را انتخاب کنید و با توجه به جاده و ویژگی های آن 
اتومبیلی را که سازگارتر است برگزینید. سبک این بازی رکوردزنی است و انتهایی 
ندارد. برای اینکه از چاله ها و دســت اندازهای مسیر در امان بمانید، باید سکه جمع 
کنید و ارتفاع خودرو را مطابق نیازتان تنظیــم کنید. برای اینکه بنزین کم نیاورید، 
برنامه ریزی کنید چون تا باک بعدی بنزین ممکن اســت فاصله زیادی باقی باشد. 
هر بار که موفق شوید به اندازه کافی سکه جمع آوری کنید و ماشین جدیدی بگیرید، 
آهنگ جدیدی هم به ضبط تان اضافه خواهد شد. سوال و جواب های این برنامه نیز 
در نوع خود جالب است؛ مثال اگر پول کافی نداشته باشید و ماشین جدید بخواهید، 
برنامه از شما می پرســد: با این پول دوچرخه هم بهت می دن؟ جواب منفی شما به 

سوال ها هم می تواند این باشد: ما از این پوال نداریم! یا: مجبورم، می فهمی؟

آهنگه رو یادته؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشــد که یک ترانه خاص را زمزمه کنید و یک کلمه یا یک 
جمله از آن را به خاطر نیاورید و برای مدتی فکرتان مشــغول یک کلمه یا یک قسمت از آن 
شود. اپلیکیشــن »آهنگه رو یادته« داســتان همین به خاطر آوردن های ناگهانی است که 
امیدواریم اتفاق بیفتند. در این برنامه قســمتی از یک ترانه برای شما پخش می شود و متن 
آن نیز به صورت نوشتاری به نمایش درمی آید. قســمتی که باید حدس بزنید به صورت 
نقطه چین نمایش داده می شود که می تواند یک کلمه، یک جمله، یا بسته به مرحله ای که در 
آن هســتید بیش از آن باشد. در صورتی که در یک مرحله گیر افتادید و نتوانستید جواب را 
حدس بزنید با خرج چند سکه می توانید از راهنما کمک بگیرید. اگر همه مراحل را پشت سر 
گذاشتید یا خواستید مراحل دیگری را بازی کنید می توانید روی دانلود بازی جدید کلیک 
کنید و بازی جدیدی پیش بگیرید، هرچند مراحل خود این بازی به اندازه کافی زیاد هستند. 
شاید دلیل اصلی محبوبیت این اپ صرف نظر از فضای ساده و کاربری آسان آن، محبوبیت 
موســیقی بین مردم، به خصوص جوانان باشد، که می توانند با اســتفاده از این نرم افزار هم 
موسیقی گوش کنند و هم یک بازی هیجان انگیز حافظه ای را پیش ببرند و با ثبت نام خود در 
جدول رده بندی، امتیازات دیگران و وضعیت خود را نیز مشــاهده کنند. امکان جالب دیگر 
این بازی این اســت که می توانید با صدای خودتان قسمتی از یک آهنگ را بازخوانی کنید و 
یک مرحله دیگر به بازی بیفزایید. همچنین اگر از این بازی خوش تان آمد، می توانید آن را با 

دوستان تان به اشتراک بگذارید و ببینید آیا آنها »آهنگه« را یادشان هست؟
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این بچگیِ کیه
نگاه کردن به آلبوم هــای قدیمی برای همه ما جالب و خاطره انگیز اســت. همه ما 
عکس هایی داریم که مراحل رشــد و خاطرات و وقایع مهم زندگی مان را به یادمان 
می آورند. در این میان تصاویر کودکی انسان ها بامزه و جالب هستند به خصوص اگر 
این افراد ســتاره ها و افراد مشهوری باشند که مورد عالقه بسیاری از مردم هستند. 
در این برنامه شــما تصاویر کودکان دوست داشــتنی ای را می بینید که امروز افراد 
مشهور جامعه را تشکیل می دهند؛ خوانندگان و بازیگران و ورزشکاران زن و مردی 
که ممکن است شخصیت محبوب خود شما باشند. گاهی حدس زدن نام فردی که 
تصویر کودکی اش را می بینیم بسیار مشکل است و تغییرات این شخصیت با گذشت 
زمان به قدری زیاد بوده که باور آن مشکل است. شاید به همین دلیل این برنامه نزد 
کاربران محبوب شــده و افراد زیادی آن را نصب کرده اند. البته با نمایش هر تصویر 
راهنمایی هایی شامل مرد یا زن بودن و شغل فرد به کاربر ارائه می شود. نام فرد نیز با 
جاهای خالی که حروف جواب در آن قرار می گیرند، نمایان می شود. راهنمایی گرفتن 
هم مثل بیشتر بازی های دیگر با پرداخت سکه، به صورت حذف چند حرف، نمایش 
یک حرف جواب و نمایش کامل جواب ممکن اســت. امکان به اشتراک گذاری در 
این برنامه نیز فراهم آمده و ایده های نو توسط تیم طراحی این اپ که متشکل از چند 
دانشجوی دانشگاه علم و صنعت است، مورد استقبال قرار می گیرد. آرای کاربران 
هم نشان داده عکس های کودکی افراد محبوب بیشتر از آنچه فکر می کردیم برای 

مردم جالب است 

هندونه
نه صحبت از گرمای تابستان است نه سرمای شب چله؛ هندونه یک اپلیکیشن بازی جالب 
است که خود از سه بازی مختلف تشکیل شده. هر کدام از این بازی ها مراحل زیادی دارند 
که یکی پس از دیگری طی می شــوند و جایزه هر مرحله چند سکه است. این سکه ها وقتی 
به کار شما می آیند که در یک مرحله به مشکل برخورید و نتوانید جواب درست را حدس 
بزنید. بخش اول غلط نامه نام دارد. اینجا هم مثل بازی »آفتابه« با دیدن یک یا چند تصویر و 
حدس زدن ارتباط آنها به یک کلمه یا فعل خاص می رسید. هر بار که حدس شما درست 
از آب دربیاید، برنامه با نشــان دادن جواب، دلیل آن را هم به شما می گوید و به اصطالح 

توضیح می دهد:»چرا این شد؟« 
بازی بعدی هندونه »سین جیم« نام دارد که در زمینه اطالعات عمومی و هوش طراحی 
شده است. در این بازی با نمایش سوال جاهای خالی حروف جواب هم نمایش داده می شود 
و کاربر با جاگذاری حروف صحیح می تواند به جواب برســد و امتیاز بگیرد. در این بازی 
مراحل که با رنگ طالیی نشان داده شده اند، امتیاز بیشتری دارند. آخرین بازی این مرحله 
»پاک کن« نام دارد که شــاید ســخت ترین بازی هندونه هم باشد. یک زمینه تیره و یک 
پاک کن در اختیار شماست تا با کشــیدن آن روی زمینه تیره و پاک کردنش، قسمتی از 

تصویر زیر آن نمایش داده شود. حدس کلمه مرتبط با این تصویر کار شماست.
امکان به اشــتراک گذاری برنامه با دوستان نیز فراهم اســت به عالوه اینکه کاربران 
عالقه مند می توانند از برنامه، ایده های جدید خود را با طراحان برنامه به اشتراک بگذارند. 
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تقویم  اذان  گو ی باد صبا
اپلیکیشــن باد صبا یکی از کامل ترین تقویم های ایرانی ای اســت که برای 
اندروید نوشته شده. طراحی برنامه به نســبت قدیمی است و هیچ امکانی 
برای ســوایپ کردن در اختیار ندارید و در کل هیچ نوع ژســت حرکتی 
برای برنامه تعریف نشده و تنها از طریق تپ کردن می توانید با برنامه کار 
کنید. باد صبا هدفش قشــر مذهبی جامعه است و با قرار دادن بخش هایی 
مانند اعمال و ادعیه روز و قبله نما ســعی کرده بخشی از نیازهای این افراد 

را برطرف سازد.
با این برنامه می توانید مانند گوگل کلندر برای روزهای مختلف یادآوری 
تعریف کنید که البته به حساب گوگل شما وصل نیست و اگر از گوگل کلندر 
استفاده می کنید این موضوع از هم گسستگی و سردرگمی های زیادی برای 
شــما ایجاد می کند. همین طور یاد آوری ها تنها در یک زمان معین به شما 
اعالم می شود و مثال نمی توانید یادآوری را طوری تعریف کنید که هر چند 
وقت یک بار تکرار شــود. یکی از قابلیت های خوب این برنامه این است که 
مناسبت ها بسیار کامل تعریف شــده اند و حتی می توانید برای یافتن آنها 

جست وجو کنید.
از قابلیت های ایــن برنامه تبدیل تاریخ های میالدی، هجری شمســی 
و قمری به یکدیگر بوده که در عین ســادگی بســیار کاربردی اســت. از 
دیگر امکانات مهــم این برنامه امکان تنظیم اوقات شــرعی و پخش اذان 
بر طبق مکان شماســت. این بخش نیازهای بســیاری را برطرف می کند 
و می توانید تنظیم کنید که هشــدار چند دقیقه قبل یــا بعد از اذان پخش 
شــود. رابط کاربری باد صبا بسیار ساده است و منو سمت راست آن کامال 
غیراستاندارد با راهنماهای گوگل طراحی شده است. با این حال اگر دنبال 
یک تقویم اســالمی رایگان می گردید که اذان هــم بگوید، باد صبا بهترین 

انتخابی است که دارید.

پنج  اپلیکیشن پرنصب کافه بازار

نسیم موفقیت
اپ های رایگان همیشه بخش اصلی یک فروشگاه اپلیکیشن را تشکیل می دادند. 
این اپ ها بیشــتر از اپ های دیگر دانلود می شوند و رسیدن به صدر برترین های 
رایــگان کار ســاده ای نیســت زیرا رقابــت آن قدر تنگاتنــگ و لب مرز اســت که یا 
بایــد آدم خوش شانســی بــود یــا برنامه ریزی بســیار دقیقــی روی آن انجــام داد. 
برنامه هایــی که در این بخش قرار گرفته اند لزوما کیفیت خوبی ندارند و شــامل 
اپ هــای زردی ماننــد یــک میلیــون پیامــک عاشــقانه و بازی هــای عجیــب هــم 

می شوند اما ما در این نوشته بهترین آنها را بررسی کرده ایم.
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آپارات
آپارات بدون شک بهترین سایت اشتراک گذاری ویدئو است که با اینترنت ایران کار می کند 
و هر روز هم در حال پیشــرفت و حرفه ای شدن است. اپلیکیشــن این سایت نیز مدت هاست 
منتشر شــده و کاربران زیادی هم دارد اما دقیقا هنگام نوشتن این بررسی آپارات نسخه سوم 
اپلیکیشــن خود را منتشر کرد. این نسخه نسبت به نسخه پیشــین تغییرات زیادی را در رابط 
کاربری خود مشاهده کرد و با قواعد طراحی متریال گوگل بازطراحی شده است. در این نسخه 
شما بخشی به نام مدیریت دانلود دارید که می توانید لیست ویدئوهایی را که در حال دانلودشان 
هستید، به سادگی مشــاهده و مدیریت کنید. نسخه جدید این برنامه بسیار ساده طراحی شده 
و هیچ پیچیدگی و امکانات اضافه ای ندارد. دقیقــا همان کاری را انجام می دهد که می خواهید 
و از جهاتی شباهت های بسیاری به اپلیکیشــن یوتیوب دارد. در منو سمت راست می توانید به 
دســته بندی ها، جدیدترین ویدئوها و پربازدیدترین ها دسترسی داشته باشید. در اپ اندروید 
آپارات قابلیتی برای وارد شــدن با حساب کاربری در نظر گرفته نشده بنابراین نه می توانید به 
ویدئو رای دهید نه می توانید نظری مشــاهده کنید. تنها کار این نرم افزار نمایش ویدئو است و 
بس. همین طور مهم ترین کارکرد این دســته برنامه ها که ضبط ویدئو و آپلود آن روی سایت 
است، در اپلیکیشن گنجانده نشــده. در زیر هر ویدئو موارد مشابه به نمایش درمی آید که کار 
شما را در چرخ زدن در سایت و یافتن ویدئوها راحت تر می کند. همچنین می توانید ویدئوهایی را 

که دوست دارید از طریق وایبر و واتس اپ و سایر برنامه ها به اشتراک بگذارید.

فست دیکشنری
با اینکه اندروید جزو پربرنامه ترین سیستم عامل های موبایل به شمار می رود اما گاهی 
یافتن یک اپلیکیشن بسیار سخت تر از حد انتظار می شود. دیکشنری آفالین فارسی هم 
از آن مواردی اســت که پیدا کردنش به این راحتی که به نظر می رسد، نیست.  فست 
دیکشنری یکی از بهترین لغتنامه های اندروید است که در نسخه جدید بسیار مدرن تر 
و کارآمدتر شده است. شما می توانید تلفظ هر لغت را به دو لهجه آمریکایی و بریتانیایی 
بشنوید که البته نیاز به اینترنت دارد، البته اگر بخواهید می توانید حالت آفالین تلفظ ها 

را فعال کنید. همچنین نحوه تلفظ آن هم در زیر هر کلمه نوشته شده است.
کاربرد هر کلمه در کنار آن در داخل یک پرانتز نوشته شده است که به شما در محل 
به کار بردن آن کمک می کند. در هر بخش نیز یک مثال به عنوان نمونه آورده شــده تا 
کامال کاربرد کلمه را درک کنید. قابلیت جالبی که در این برنامه وجود دارد این اســت 
که با تکان دادن دســتگاه فیلد کلمه پاک می شــود و می توانید دنبال کلمه های جدید 
بگردید. رابط کاربری این برنامه ساده است و از کار کردن با آن لذت خواهید برد. فست 
دیکشنری بیش از 100 هزار کلمه دارد که برای آنها بیش از چهارهزار جمله مثال زده 
است. تلفظ صوتی آمریکایی و بریتانیایی هر دو تلفظ آنالین و آفالین در دسترس است 
که از بخش تنظیمات می توان آن را فعال و غیرفعال کرد. تلفظ آنالین ارائه شده توسط 
دانشــگاه کمبریج است و نســبت به حالت آفالین برتری دارد. آوا شناسی )فونتیک( 
آمریکایی و بریتانیایی و حتی فارســی هم برای کلمات در نظر گرفته شده است. امکان 
نمایش اشکال مختلف افعال بی قاعده به صورت فهرست  وار همراه با توضیحات مرتبط 

از دیگر امکانات برنامه به شمار می رود.
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سیمای همراه
ســیمای همراه برنامه ســاده ای اســت. در حقیقت تنها یک واسط برای پخش 
برنامه های صداوســیما به شــمار می آید. از این رو نه برنامه نویسی پیچیده ای 
رویش انجام شــده و نه کار خاصی انجام می دهد. با این حال نرم افزاری است که 

اگر از مخاطبان صدا و سیما هستید حتما از آن استفاده خواهید کرد. 
برنامه رابط کاربری ســاده و سرراســتی دارد و ممکن نیست در آن گم شوید 
همچنین بــه خوبی با صفحات تبلت و حالت افقی هماهنگ می شــود که از نکات 
مثبت در طراحی برنامه است. با انتخاب هر کانال می توانید توضیح کوتاهی درباره 
آن و تاریخچه اش بخوانید و فرکانس های پخش شبکه را مشاهده کنید. در صفحه 
شبکه برنامه های روزانه نیز نوشته شده است بنابراین از سیمای همراه می توان به 
عنوان کاتالوگ برنامه های روزانه هم استفاده کرد. روی هر برنامه که کلیک کنید 
به صورت خودکار جمله ای حاوی نام برنامه و ســاعت پخش درست می شود که 
می توانید آن را برای دیگران پیامک کنید. روی پخش آنالین که کلیک می کنید، 
می توانید در مرحله بعد کیفیت پخش را انتخاب کنید که از ۶۴ کیلوبیت تا 102۴ 

کیلوبیت را پوشش می دهد.
این برنامه عالوه بر پخش برخط برنامه های رادیو و تلویزیون، یکســری پخش 
زنــده هم از حرم های امام رضا، امام علی، مســجدالحرام و غیــره دارد که برای 
عالقه مندان امکان منحصر به فردی محســوب می شود. از دیگر نکات مثبت این 
برنامه این است که عالوه بر پخش شــبکه های سراسری امکان دیدن و شنیدن 

شبکه های استانی را نیز برای شما فراهم می آورد.

جملک
خیلی پیشــتر از اینکه اندروید و تلفن های هوشــمند در ایران فراگیر شود، جملک وجود داشت. 
جملک یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین برنامه های کافه بازار است و همچنان هم محبوبیت 
ســابق را دارد. این برنامه برای به اشتراک گذاشــتن جمالت و متن های کوتاه به کار می رود. 
می توانید در این برنامه ثبت نام کنید و با حســاب کاربری خود وارد جملک شوید. رابط کاربری 
جملک مدرن اســت، قابلیت سوایپ کردن بین تب ها و ژست های حرکتی به خوبی در آن تعبیه 

شده و از کار کردن با آن لذت می برید.
از قابلیت های جالب جملک وجود هشتگ است که به شما کمک می کند محتواهای هدفداری 
منتشــر کنید و جریان های روی داده را بهتر دنبال کنید. در بخش موضوعات داغ هشتگ های 

مهم دسته بندی شده اند و می توانید مهم ترین موضوعات را ببینید.
در نسخه جدید جملک می توانید جمله های دانلودشده را در بایگانی ذخیره کنید و همین طور 
امکان کپــی متن و حذف جملک و کامنت ها هم در اختیارتان گذاشــته شــده که از این طریق 

می توانید مدیریت بهتری روی جملک هایی که منتشر کرده اید، داشته باشید.
هر کــدام از جملک ها قابلیت نظردهــی دارند و می توانید زیر آنها نظــر دهید. جملک ها در 
بخش های برگزیده و روی بورس )احتماال معادل ترند( لیست شده اند و می توانید آنها را در این 
دو بخش ببینید و بپســندید. یکی از قابلیت های خوب این برنامه این است که در حالت آفالین 
هم کار می کند به این صورت که می توانید جملک ها را دانلود کنید و آنها را بعدا بخوانید و از همه 
مهم تر اینکه جملک هایی که خوانده اید از بخش خوانده نشــده ها به بخش خوانده شده ها منتقل 

می شود؛ بنابراین دائما جمله های تکراری را مشاهده نمی کنید 
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خروس جنگی
بازی خروس جنگی دقیقا المان های یک بازی وابســته کننده را 
دارد. شــما یک کاراکتر دارید که به هر شــکلی که می خواهید 
شخصی ســازی اش می کنید و صدها اســلحه و لباس دارید که 
هر کدام قدرت متفاوت و شکل متفاوتی دارند. بنابراین قدم به 
قدم قوی تر می شوید و پیشرفت می کنید و خروس تان را مانند 
یک کودک پرورش می دهید. این همان برگ برنده ای اســت 
که هر بــازی ای را جذاب می کند و هرگز هم برای انســانی که 
میل به پرورش دادن دارد، کهنه نمی شــود. مشابه این عمل در 
بازی های »کلش اف کلنز« یا »پو« نیز به نوعی دیده می شود اما 
در خروس جنگی این پیشرفت و شخصیت سازی به نحو بهتری 
انجام شده اســت. با تمام این تعاریف هیچ استراتژی یا گیم پلی 
خاصی پشت بازی نیست و شــما تنها باید خروس تان را مجهز 
کنید و بعد از شروع جنگ مشغول نگاه کردن شوید. اینکه چطور 
بجنگد یا در طول جنگ چه کار کند دســت شــما نیست و همه 
چیز بر اســاس قدرت خروس و ابزارهایی که در اختیار دارد، به 
طور خودکار محاسبه می شــود. خروس جنگی موفق به کسب 
بهترین بازی ســال از دیدگاه مخاطبان در چهارمین جشنواره  
بازی های رایانه ای تهران و جوایز مشــابهی از موبی کد شــده و 
از این جهت نیز قابل تقدیر اســت. برای شروع نیاز به ساخت 
حســاب کاربری در بازی دارید و نتایج و میزان پیشرفت هم به 
صورت آنالین ذخیره می شــود. امکان انتخاب بین رنگ های 
مختلف بدن خروس، نوع دم و تاج آن و حتی دهان و چشــم ها 
وجود دارد. طراحی ها در سطح مطلوبی است. یکی از تفاوت های 
خروس جنگی با بازی های مشــابه، وجود بخش داســتانی در 
آن است. ســازندگان در این بخش ســنگ تمام گذاشته اند و 

شخصیت پردازی دشمنان در چنین سطحی عالی است.

پنج  پرفروش پرداخت درون برنامه ای

شبیخون ریالی 
هنگامــی کــه پرداخــت درون برنامه ای پــا به عرصه اپ های موبایل گذاشــت، کســب و کار مبتنی بــر موبایل را به کلــی دگرگون کرد. ایــن قابلیت که 
بیشــتر در بازی هــا بــه کار می رفــت ایــن امــکان را در اختیار کاربر می گذاشــت که با خیــال راحت یک بــازی را دانلود کنــد و از آن لذت ببــرد؛ بعد که 
حســابی به آن معتاد شــد برای پیشــرفت بیشتر دســت به خرید آیتم ها بزند. این روش زیرکانه و حتی ناجوانمردانه اکنون کامال در اپ های موبایل جا 
باز کرده اســت و چند ماهی می شــود که کافه بازار هم چنین امکانی را در اختیار توســعه دهندگان قرار داده اســت. حاال کســانی که از این راه کســب 

درآمد می کنند اگر به درســتی برنامه ریزی کرده باشند، پول شان از پارو باال می رود.
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پلی استیشن
نوستالژی ها زنده می شوند. دیگر الزم نیســت برای پیدا کردن بازی های کودکی 
و یافتن پلتفرمی که آنهــا را رویش اجرا کنید، همه جا را زیر و رو کنید. اپلیکیشــن 
پلی استیشن بخش زیادی از بازی های پلی استیشن، سگا، نینتندو، گیم بوی و آتاری را 
جمع آوری و آنها را روی اندروید شبیه سازی می کند. البته در این بین جای بازی های 
داس حسابی خالی است و اگر به این لیست اضافه می شد این اپ را به یکی از بهترین 
اپ های نوســتالژیک دوران بدل می کرد. برای اســتفاده از این اپ باید متناسب با 
پلتفرمی که قصد بازی کردن با آن را دارید، یکی از بسته ها را خریداری کنید که هر 
کدام دو هزار تومان قیمت دارند. اگر هم می خواهید همه پلتفرم ها را بخرید می توانید 
چهار هزار تومان هزینه کنید و حتی به بازی های آتاری و ســگا نیز دسترسی داشته 
باشید. بازی ها را می توانید بر اســاس تعداد دانلود، سال انتشار و حجم فایل مرتب 
کنید که امکان بسیار خوبی برای انتخاب بازی و یافتن آنها در اختیارتان می گذارد. 
حجم بازی ها بسته به پلتفرم مورد استفاده متفاوت است اما بازی های پلی استیشن 
که به نسبت بقیه جدیدتر اســت، حدودا ۵00 مگابایت حجم دارد. نکته فوق العاده 
اینجاســت که تعدادی از بازی ها عالوه بر نســخه اصلی یک نسخه زیپ شده هم 
دارند که مثال حجم ۵00 مگابایتی را به ۳0 مگابایت کاهش می دهند و از این طریق 
امکان دانلود راحت تر را مخصوصا برای کاربران اینترنت ایران فراهم می کنند. رابط 
کاربری برنامه هم مدرن است، هم ساده و طبق استانداردهای گوگل؛ که به هیچ وجه 
بین منوها گم نمی شــوید. برنامه این امکان را در اختیارتان قرار می دهد که با اتصال 

دسته از طریق کابل OTG نوع متفاوتی از بازی را تجربه کنید.

فروت کرفت
فروت کرفت یکی از نخســتین بازی های آنالین ایرانی به حســاب می آید که با 
سبک خاص خودش هنگام انتشار حسابی سر و صدا به پا کرد. فروت کرفت یک 
بازی کارتی اســت. این بازی ها در بازارهای خارجی طرفداران بسیاری دارد اما 
در ایران به ندرت شــاهد این موضوع بوده ایم. در ایــن روش هر بازیکن دارای 
کارت هایی با میوه ها و قدرت های مشخص است و با این کارت ها می تواند با بقیه 
بجنگد یا ماموریت های بازی را انجام دهد. پس از تعداد مشخصی ماموریت سطح 

شما ارتقا می یابد و کارت ها با قدرت های جدید آزاد می شوند.
هر کارت دارای ســه جزء مهم است: قدرت، ســطح کارت و زمان استراحت. 
قدرت کارت در حملــه به دیگران و انجــام ماموریت ها اهمیــت دارد. زمان 
استراحت زمانی است که پس از اســتفاده از یک کارت نمی توانید از آن استفاده 
کنید و ســطح کارت برای ادغام و ارتقای کارت ها مهم اســت. نمای کلی شامل 
چند خانه است. یکی مربوط به پیام هایی است که از مدیر بازی دریافت می کنید 
یا اطالعیه های حمالت است.  خانه شــماره ۵ خانه ارتقا و اتاق فکر شماست. در 
این خانــه می توانید کارت هایی را انتخاب و با هــم ترکیب کنید تا قدرت کارت 
حاصل افزایش یابد. توجه کنید که تعداد کارت های شــما مهم است و نباید همه 
کارت ها را با هم ترکیب کنید چون پس از هر حمله یا ماموریت کارت ها یک زمان 
اســتراحت دارند. با این حال گرافیک بازی بسیار ساده و گاهی بیش از حد پیش پا 

افتاده است. رنگ ها همه تخت و فضا کامال دوبعدی است. 
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آفتابه
آفتابه یک بازی مبتنی بر حدس کلمه اســت با این تفاوت که شما باید نه از معنی بلکه از 
ظاهر کلمات به پاســخ ها پی ببرید. یعنی تصاویری برای شما به نمایش درمی آید و شما 
با نگاه متفاوتی که به کلمات دارید، باید بفهمید معنای پنهان پشــت آنها چیست. برای 
این کار هم تعدادی از حروف به شما نشــان داده می شود و شما باید حرف صحیح را در 
جای درست بگذارید؛ بنابراین تا حدود زیادی سخت تر از بازی های حدس کلمه است.

این بازی رایگان بوده و منبع درآمد سازندگان جوان آن پرداخت های درون برنامه ای 
مربوط به سکه هاســت. در آفتابه سه نوع راهنمایی داریم که اگر از آنها استفاده کنید از 
سکه های شما کم می شود. برای به دست آوردن سکه باید مراحل را پشت سر بگذارید، 

پس در خرج کردن سکه ها دقت کنید.
جابه جایی ســریع در لیســت مراحل و اســتفاده نســبتا راحت از امکانات، از دیگر 
خصوصیات مشاهده شــده در آفتابه اســت. البته در کل، رابط کاربــری این بازی از 
استانداردهای الزم بهره می برد و به دلیل پیاده ســازی ساده ای که دارد، کاربران را به 

زحمت نخواهد انداخت.
آفتابه تا به امروز مرز یک میلیون دانلود را گذرانده. هزاران نفر بازی را بررسی کرده 

و به آن امتیاز داده اند و اکثرا از آن راضی بوده اند 

حبل المتین
حبل المتین یک نرم افزار کامل قرآنی اســت که امکانات بسیاری دارد و مهم ترین آن 
تالوت صوتی قاری های مختلف اســت. رابط کاربری برنامه سه بعدی و جذاب است 
با اینکه چنین رابطی با اســتانداردهای اندروید ســازگاری ندارد اما از کار کردن با آن 
لذت خواهید برد هرچند انیمیشن ها بســیار کند و همراه با لگ اجرا می شود. این برنامه 
قابلیت هایی مانند جســت وجوی سوره و فهرست کردن سوره ها دارد تا شما راحت تر از 
همیشه بتوانید محتوای مورد نظرتان را پیدا کنید. در بخش جست وجو می توانید در متن 
قرآن و در ترجمه آن جست وجو انجام دهید. جست وجو به صورت ترکیبی از چند کلمه 
هم می تواند انجام شــود. یکی از قابلیت های جالب برنامه امکان ختم قرآن با همکاری 
دیگران است. به این ترتیب یک نیمچه شبکه اجتماعی هم به حساب می آید که می توان از 
طریق آن برای هدف های مختلفی که تعریف شده ختم قرآن انجام داد. بخش دیگر این 
اپ به شــما کمک می کند تا به صورت مکانیزه استخاره کنید. هر چند چنین استخاره ای 
که دست انسان و روح بشری در آن جریان ندارد، خالی از اشکال نیست و با حاالت رایج 
اســتخاره زمین تا آســمان فرق دارد اما حداقل برای مطالعه تصادفی آیات به خوبی به 
کار می رود. نسخه اول این نرم افزار در ســال ۸۸ عرضه شد و تاکنون چندین جایزه را از 
بخش های مختلف کسب کرده است. حبل المتین شامل 1۵ ترتیل از قاریان مختلف، سه 
ترجمه گویا، 2۷ ترجمه فارســی و خارجی و ۹ تفسیر می شود. این برنامه بخشی هم برای 
آموزش قواعد تجوید دارد که شــما را در هرچه صحیح تر خواندن قرآن یاری می کند. 
بسیاری از بخش های برنامه مانند صوت ها و تفسیرها را باید جدا دانلود کنید که برای هر 

کدام می بایست هزینه ای جهت خریداری بپردازید.
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گفت وگو با مهدی بهفر، مدیر استودیو بازی سازی مدریک برای بازی خروس جنگی

چنین موفقیتی را پیش بینی نمی کردیم
ایده بازی خروس جنگی چه زمانی به ذهن تان رسید و 

تولید آن را چه زمانی آغاز کردید؟
ایده بــازی خروس جنگی حدود دو ســال پیش مطرح 
شد و با توجه به تجربه مجموعه ما در حوزه بازی سازی 
و همچنیــن جالب بودن ایده این بازی از آن اســتقبال 
کردیم. این ایده در میان همکاران به تصویب رســید و 
پس از آماده کردن نمونه اولیه این بازی، اقدام به تولید 

آن کردیم.
همان اول تیم الزم را در اختیار داشتید؟

این پروژه با 10 نفر آغاز شــد که یــک نفر به عنوان 
مدیر پروژه، ســه نفر در بخش برنامه نویسی، دو نفر 
در بخش طراحی و چهار نفر هم در تیم هنری مشغول 
کار بودند و در تیم هنری کارهایی از قبیل انیمیشــن، 
گرافیــک، صدا گذاری و موســیقی انجام می گرفت. 
البته یک نفر هم به عنوان مدیر ارشــد پروژه بر کار 

نظارت می کرد.  
فروشــگاه کافــه بــازار بــرای عرضه کار شــما چه 

مزیت هایی داشت؟
بســتر کافه بازار بستر بدی نیســت و پس از مدت ها 
در ایران مشــکل مســیر عرضه از این طریق برطرف 
شده و اســتفاده از شــیوه های پرداخت جدید و بانکی 
در آن فراهم آمده اســت. البته ما در سیبچه و مایکت 
نیز هســتیم و در کل کانال عرضــه بازی ها را در ایران 

مناسب ارزیابی می کنم.
آیا این میزان موفقیت را پیش بینی می کردید؟

در حقیقت مــا موفقیــت در این ابعــاد را پیش بینی 
نمی کردیم ولی مطمئن بودیم اســتقبال خوبی از بازی 
صورت می گیرد. اما در کل می توانم بگویم این حجم از 
اســتقبال را پیش بینی نمی کردیم چون تا به حال چنین 
بازاری را تجربــه نکرده بودیم. به عالوه می توانم بگویم 
بازی خروس جنگی اولین محصولی است که در ایران تا 

این حد مورد استقبال قرار گرفته است. 
می توانید آماری از تعداد کاربران، تعداد نصب و دانلود 

و تعداد گیمر های آنالین ارائه دهید؟
تــا به حال حــدود یک میلیــون و 1۵0 هــزار نفر در 
بازی ثبت نام کرده اند که حــدود ۵00 هزار نفر از این 

کاربران فعال هستند و این بازی را در گوشی شان نصب 
کرده اند. همچنین روزانه ۷0 هزار نفر آنالین هستند و 

از این بازی استفاده می کنند. 
به نظر می رسد اســتفاده از خرید درون برنامه ای برای 

خروس جنگی بسیار جواب داده است؟
به هر حال کشــور ما هم تابع الگوهای جهانی اســت و 
االن مطمئنیم این الگو در ایران جواب می دهد. دلیلش 
هم واضح اســت، چون کاربر بــازی را انجام می دهد و 
اگر دوست داشــت هزینه می کند. البته همیشه تعداد 
زیادی هســتند که برای بازی هزینه نمی کنند ولی آنها 
جامعه آماری بــازی را باال می برنــد و فضای بازی را 
گرم می کنند و عده ای هم هســتند که عالقه مندند تا با 
پرداخت هزینه، بازی را با سرعت بیشتری انجام دهند 
و تا مراحل باالتر بازی بروند. ضعف هایی در خصوص 
اینترنت در ایران وجود دارد که همه ما آگاه هســتیم 
اما روی هم رفته زیرســاخت اینترنت برای در اختیار 
قرار دادن این گونه بازی ها خوب اســت و من ارزیابی 

مناسبی دارم.
چند درصد از کاربران خروس جنگی از طریق اینترنت 

همراه از این بازی استفاده می کنند؟
حدود ۳0 تا ۴0 درصد.

آیا قصد دارید بازی خــود را در بازارهای جهانی و در 
شبکه هایی مثل گوگل پلی و اپل استور عرضه کنید؟

بله، در حال حاضر با چند ناشر خارجی هم وارد مذاکره 
شــده ایم که نتایج خوبی حاصل شده و به محض توافق 
نهایی با ناشــر، خروس جنگــی وارد بازارهای جهانی 

می شود

نام: مهدی بهفر

اپ:  خروس جنگی
تعداد نصب:  +200,000
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گفت وگو با علی ناد علیزاده، مدیر فنی مجموعه تاد درباره فروت کرفت

انتظار بیشتری از کافه بازار داریم 

می توانید آماری از میــزان موفقیت بازی فروت کرفت 
به ما ارائه دهید؟ 

تقریبــا روزانه ۴0 هزار بار برنامه مان باز می شــود که 
البته این آمار شــامل کاربرهای تکراری هم می شود. 
تعداد کاربرهایی که همزمان بازی می کنند در باالترین 

حالت خود در روز به حدود هزار نفر می رسد.
آیــا پیش بینی می کردید که کارتان تــا این حد موفق 

شود؟
حقیقتــش در ابتدا هدف مــا فقط برای ایــران نبود و 
بازارهای جهانی هدف ما بودنــد و فکر نمی کردیم در 
ایران چنین بازخورد خوبی بگیریــم. ولی خیلی جالب 
بود که با فارسی ســازی فروت کرفت این قدر بازخورد 
کاربران داخلی زیــاد بود که پروژه عرضه این محصول 
بــرای بازار جهانی به عقب افتــاد و تقریبا االن این ایده 

برای حضور در بازار جهانی قدیمی شده است. 
مگر خود ایده بازی فروت کرفت چه زمانی به ذهن تان 

رسید تا آن را اجرایی کردید؟
ایده این بازی حدود دو ســال پیش در جمع موسسان 
مجموعه تاد شــکل گرفت. در ابتدا جلســات توفان 
ذهنی داشــتیم و نتیجه آن شــد که روی اپلیکیشــنی 
در زمینــه کارت بازی کار کنیم. تصمیم گرفته شــد با 
شــخصیت های میوه ای ژانری را در زمینه کارت بازی 
اجرا کنیم. چون در ابتدا از ایده مطمئن نبودیم بنا شــد 
یک نمونه اولیه بســازیم که زمستان سال پیش این کار 
را انجام دادیم و با همه دوســتان به یــک اردو رفتیم و 
روی موضوع متمرکز شدیم و نمونه اولیه را پیاده سازی 
کردیم. این نمونه را به مدت دو هفته بین یک گروه هزار 

نفری منتشــر کردیم تا بازخوردش را بگیریم. البته این 
نمونه را روی یک ســایت گذاشتیم و اپلیکیشن موبایل 
نبود، و در این مدت خود تیم هم بازی می کردند و مدام 
آن را بر اســاس بازخوردهایی که از مردم و همکاران 

خودمان می گرفتیم، بهبود می دادیم. 
جمع کردن تیم مشکل بود؟

خیر. در طراحی اصلــی بازی چهار نفر به طور تمام وقت 
و یک نفر به صــورت پاره وقت درگیر کار بودند، ما پس 
از نمونه اولیه حدود ۹ ماه کار کردیم، تا نسخه اولیه بازی 
را منتشــر کردیم و وقتی به این نسخه هم رسیدیم باز به 
صورت گسترده بازی را به بازار عرضه نکردیم. حدود دو 
ماه بازی را روی سایت سیبچه قرار دادیم تا تعدادی آن 
را تســت کنند و بعد روی کافه بازار قرار دادیم. آبان ماه 
ســال پیش این بازی را روی سایت کافه بازار هم منتشر 
کردیم و حدود یک ســال و یک ماه جزو پرفروش ترین 
نرم افزارهای موبایل ایرانی بودیم تا بازی خروس جنگی 

آمد و رتبه اول را به خود اختصاص داد. 
یعنی االن دیگر قصدی برای انتشار آن در بازار جهانی 

ندارید؟
تا یک سال پیش این نســخه در بازارهای جهانی قابل 
عرضه بود ولی االن باید تغییرات اساســی در آن ایجاد 

کنیم تا بتوانیم در این بازار حضور یابیم. 
به نظــر شــما کافه بازار توانســته بســتر خوبی برای 
بازی های آنالین در اختیار توســعه دهنده ها و کاربران 

قرار دهد؟
به نظر من کافه بازار بســتر بســیار خوبی آماده کرده 
و یکــی از مهم ترین کارهایی که در حــوزه موبایل باید 
صورت می گرفت، اتصال توســعه دهنده ها با کاربران 
بود که کافه بازار این نیاز را به خوبی رفع کرده اســت. 
در خصوص سیستم عامل اندروید کافه بازار خوب کار 
کرده و البته مایکت هم کارهای خوبی انجام داده است. 

با توجــه به اینکه شــیوه خریــد درو ن برنامــه ای به 
تازگی در اپلیکیشــن های ســاخت داخــل صورت 
می گیرد،  فکر می کنید این شــیوه برای کسب درآمد 

اپلیکیشن نویس ها موفق بوده است؟
خریــد درون برنامــه ای از حدود پنج ســال پیش در 

نام: علی ناد علیزاده

اپ:  فروت کرفت
تعداد نصب:  +100,000
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مسعود 
شفیعی  برزی

@ MasoodBarzi
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گفت وگو با شهباز یعقوبی طراح و پیاده ساز
 اپلیکیشن جعبه ابزار

گالیه داریم

هر چند تجمیع برخــی ابزار کاربــردی در یک جا به 
گونه ای خودش یک مزیت حســاب می شــود ولی به 
نظر می رسد افزایش بیش از حد تعداد این برنامه ها به 
کیفیت آنها ضربه بزند. چرا تا این حد بر افزایش تعداد 

اپلیکیشن های نرم افزار جعبه ابزار اصرار می ورزید؟
ما از اول در نظر داشــتیم تعداد ابــزار باالی ۵0 عدد 
باشد و می خواستیم به 100 برسد. اما بعد دیدیم 100 
عدد منطقی ای نیســت و دور از انتظار است و این تعداد 
را کاهش دادیم و عــدد ۵0 را در نظر گرفتیم. در حال 
حاضر هم داریم روی چنــد برنامه کاربردی دیگر کار 
می کنیم که آنها را به صورت مســتقل عرضه خواهیم 

کرد. 
نرم افــزار جعبه ابزار را بــا چه تعداد نیروی انســانی 

نوشتید؟
ما کال دو نفر برنامه نویس داریم و تیم سازمانی ای به آن 
معنا نداریم چون این کار را شخصی راه اندازی کردیم و 
جای دیگر هم مشــغول فعالیت هستیم، معموال پس از 
پایان کار روزانه خود از ســاعت پنــج بعدازظهر تا 12 

شب روی این موضوع کار می کنیم. 
چقدر طول کشــید تا این نرم افزار به صورت رســمی 

عرضه شد؟
آبان ماه ســال پیش شروع به ســاخت این اپلیکیشن 
کردیم. پس از سه ماه نســخه اولیه را منتشر کردیم و 
ســعی کردیم هر دو هفته یک ابزار به آن بیفزاییم. البته 

گاهی اوقات این زمان به یک ماه هم می رسید. 
نسخه اولیه ای که ســاختیم و عرضه کردیم شامل 10 
ابزار بود که االن به ۴۵ ابزار رســیده  است و سعی داریم 

جهان رایج شــده و بســیاری از برنامه ها به این سمت 
رفته انــد. اما در ایران تــا قبل از اینکه بــازی ما بیاید، 
توجه توســعه دهنده های ایرانی زیاد به آن جلب نشده 
بود و بیشــتر برنامه های پرفروش برنامه هایی بودند 
که برای فروش عرضه می شــدند. امــا با حضور بازی 
فروت کرفــت در ایران هم این جریان شــکل گرفت 
و خیلی از کاربران برایشــان ســوال بود که چطور یک 

اپلیکیشن رایگان جزو پرفروش ترین ها قرار می گیرد.
بازی می توانســت از نظر بصری قوی تر هم باشــد؛ این 

طور نیست؟
وقتی ما بازی را می ســاختیم نســل ســوم تلفن همراه 
فراگیر نشده بود و بازی را به گونه ای ساختیم که تبادل 
 edge اطالعات کمی داشــته باشــد و آن را بر مبنای
طراحی کردیم. امــا االن با حرکت همــه اپراتورها به 
ســمت ارائه خدمات نسل های ۳ و ۴ وضعیت اینترنت 

همراه در حال بهبود است. 
طبیعتا شما با نبود سرویس هایی شــبیه play games  و 
game center با این مشکل مواجه هستید که هر کاربر 

در ایــران برای هر بازی باید به طــور جداگانه ثبت نام 
کند و اطالعــات الزم را وارد ســازد. در نبــود چنین 

سرویسی چقدر به مشکل برمی خورید؟
ما در حال حاضــر مجبوریم ایــن کار را انجام دهیم و 
نهایتا ابزارهــای رتبه بندی و نظیر آن را خودمان تولید 
می کنیم، چون سرویس خوبی برای این موضوع وجود 
 Open ID ندارد. انتظار ما از کافه بازار ایــن بود که یک
راه اندازی کند تا نیاز نباشد کاربر اطالعات را برای هر 
اپلیکیشن وارد سازد. امیدوارم کافه بازار این کار بسیار 

مفید را هر چه زودتر انجام دهد.
در ابتدای صحبت هایتان اشاره کردید که اول قرار بود 
این بازی را در ســطح جهانی منتشــر کنید اما تا االن به 
عرضه آن در ایران بســنده کرده اید. آیا در حال حاضر 

برنامه ای برای حضور در بازارهای جهانی دارید؟
البته این کار برای ما یک حســن داشــت و آن این بود 
که به واســطه انتشــار فروت کرفت در ایران خیلی از 
اشــکاالت کار را چه بــه لحاظ طراحی، چــه به لحاظ 
یو ایکس و باگ هایی که وجود داشــت، متوجه شدیم. 
با توجه به یک ســال حضور این بــازی در ایران، این 
نرم افزار خیلی پخته تر شده است. اما به لحاظ طراحی،  
چون ســلیقه های جهانی در این زمینه مرتب در حال 
تغییر اســت باید تغییرات اساســی صورت گیرد که 
انشــاءاهلل پس از انجام آنها به فکر حضور در بازارهای 

جهانی نیز هستیم 

نام: شهباز     یعقوبی

اپ:  جعبه ابزار
تعداد نصب:  +2,000,000

4.8
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این تعداد را به ۵0 برسانیم.
اصل خود ایده جعبه ابزار از کجا آمد؟

زمانی که با نمونه هــای خارجی ایــن  نرم افزارها کار 
می کردم معمــوال 10 تا 1۵ اپلیکیشــن در آنها وجود 
داشت و به ذهنم رسید که جعبه ابزار را با تعداد بیشتری 

اپلیکیشن تولید کنیم. 
به نظر می رسد طراحی نرم افزار می توانست خیلی بهتر 

از نسخه موجود باشد. 
ما در گرافیک تخصصــی نداریم و برنامــه داریم که 
یک بازنگری در رابط کاربری اپلیکیشــن انجام دهیم؛ 
بنابراین مدتی اســت با یک گــروه گرافیکی صحبت 
کرده ایم تا انشاءاهلل اوایل سال آینده گرافیک نرم افزار 

را تغییر دهیم.
ارزیابی تان از میزان استقبال از جعبه ابزار چیست؟ آیا 

فکر می کردید  به این اندازه از آن استقبال شود؟
فکر نمی کردیم تا این حد پتانســیل در بازار برای کار ما 
وجود داشته باشــد. فکر می کردیم در بهترین حالت به 

۵00 هزار کاربر برسیم. 
ممکن اســت آمار دقیق تری از تعــداد دانلودها ارائه 

دهید؟
مــا تاکنون بــاالی دو میلیــون نصــب در کافه بازار 
داشــته ایم. همچنین ۸0 هزار نصــب در مایکت و ۳0 

نصب هم در کندو داشته ایم. 
یکی از مســائلی که مطرح می شود این است که کاربر 
حین کار کردن با اپلیکیشــن جعبه ابــزار با تبلیغات 
زیادی روی صفحه مواجه می شود و این تبلیغات مزاحم 
کار کردن او می شود. فکر نمی کنید این موضوع ممکن 

است به کارتان لطمه وارد کند؟
ما در ابتدا یک اشــتباه استراتژیک کردیم و آن تعهد به 
ارائه تبلیغات بــود و منتظریم این تعهد تا یک ماه دیگر 
به پایان برســد و این بخش از تبلیغات را حذف کنیم و 
فقط تبلیغــات عددی ای را که به صــورت بنر می آید 

نگه داریم. 
آورده این تبلیغات برای شــما به میزانی است که برای 

حذف آنها با چالش روبه رو شوید؟
ایمیل هایی از کاربــران دریافت کرده ایــم که از این 

موضوع شکایت دارند  و گرنه این تبلیغات به لحاظ مالی 
برای ما بد نبوده است. ولی مصمم هستیم که این بخش 
از تبلیغات را کــه مزاحم کاربران اســت، در قرارداد 

جدید حذف کنیم.
برآورد شما از بســتری مثل کافه بازار تاکنون چگونه 

بوده است؟
من با بسیاری از توســعه  دهنده ها به صورت ایمیلی در 
تماس هســتم، متوجه شده ام خیلی ها از تعرفه ها راضی 

نیستند. 
این تعرفه ها چقدر است؟

تقریبا پس از فروش اپلیکیشن یا خرید درون برنامه ای 
۴0 درصد از قیمت آن کســر می شــود که ۳0 درصد 
آن متعلق به کافه بازار اســت و هشت درصد مالیات بر 
ارزش افزوده و شــش درصد مالیات. اما من به شخصه 
انتظار نداشــتم برنامه ما به این تعداد دانلود برســد و 
این را مدیــون کافه بازار می دانم. در واقــع کافه بازار 
سرویســی به ما ارائه کرده که نتیجــه اش را دیده ایم و 
حتی واقعیتش من از حق السهم ۴0 درصدی هم راضی 
هســتم. البته موضوعات دیگری وجــود دارد که ما را 

ناراحت می کند.
 احساس می کنم نرم افزارهایی که دسته بندی می شوند، 
گلچین شــده اند. مثال این ســوال برای ما پیش می آید 
که چرا نرم افزار ما در برخی از این دســته بندی ها قرار 

نمی گیرد.
 البته نمی دانم روش این دســته بندی ها به چه صورت 
اســت اما به طور مثال ما اکنون 10 ابزار مهندســی در 
نرم افزار خود داریم ولی در دسته بندی ابزار مهندسی 

نیستیم. 
همین طور در دســته بندی ابزارهای ضروری هم قرار 
نمی گیریم، در صورتی که در مایکت و کندو ما را در این 

دسته بندی ها جای می دهند.
شــاید حضور هــر اپلیکیشــن در چنین دســته  هایی 

شرایطی دارد.
نه این طور نیســت. چــون در قرارداد اولیــه که ما با 
کافه بــازار بســتیم به طور مشــخص ذکر شــده که 

دسته بندی ها قابل مذاکره نیستند  
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اپلیکیشــن اذان گوی بــاد صبا یکــی از باســابقه و 
شناخته شده ترین  نرم افزارهای موبایلی در ایران است. 
کمی در خصوص تاریخچه و چگونگی شکل گیری آن 

توضیح می دهید؟
این اپلیکیشــن قبال نامش »نفحات« بود و در سال ۸۸ 
اولین نسخه آن را به صورت رایگان منتشر کردیم. هر 
سال با حمایت یکی از موسســات خیریه نسخه جدید 
آن را منتشــر می کردیم اما پس از انحالل آن موسسه 
خیریه و عــدم برخورداری از حمایت آنها این نرم افزار 
به باد صبا تغییر نام یافت و چون باید هر ســال نســخه 
جدید می دادیم و کاربران هم این را از ما می خواســتند، 
در نتیجه نسخه سوم نفحات را تحت عنوان نسخه سوم 

باد صبا منتشر کردیم. 
یعنی خود نرم افزار به سفارش موسسه خیریه ای بود که 

اشاره کردید؟
این نرم افزار هســته اش در سال ۸۸ توسط آن موسسه 
حمایت شــد و قرار شــد نرم افزاری برای پخش اذان 
ساخته شــود که بعدها با ایده ما تقویم و دیگر امکانات 
هم به آن اضافه شــد. در ابتدا به فکر توســعه نبودیم 
اما پس از دو سال حمایت موسســه خیریه با سیل نیاز 
مخاطبان روبه رو شدیم و مجبور شدیم آن را دنبال کنیم 

که پس از یک سال دیدیم این ظرفیت بیشتر است. 
رفتن به اندروید به شما کمک کرد یا ضربه زد؟

قبل از ظهور و جا افتــادن اندروید این محصول، بالغ بر 
۴00 هزار نفر کاربر داشت. روی جاوا این تعداد کاربر 
بســیار باال بود؛ با توجه به اینکه شیوه انتقال به صورت 
سنتی بود و این محصول روی برخی از وب سایت ها قرار 
داشت و دست  به دست می شــد. طبق آمار کافه بازار 
بیش از دو میلیون و در مجموع حدود دو میلیون و ۵00 
هزار بار این نرم افزار نصب شــده اســت. پس جواب 

مشخص است.
تیم بزرگی در اختیار ندارید، این طور نیست؟ 

تیم حدود چهار نفر اســت؛ شامل دو برنامه نویس، یک 
طراح و یک مدیر پروژه.

یکی از ایرادات اساســی اپلیکیشن باد صبا عدم اتصال 
آن به تقویم )کلندر( گوگل است. چرا این اتفاق در این 

اپلیکیشن نیفتاده است؟
این اتفاق تعمدی نبوده است. توسعه این محصول روند 
سریعی نداشــته و با طمأنینه انجام می شود. محصول ما 
هم در دسته فرهنگی و هم در دسته کاربردی می گنجد. 
ما سعی می کنیم توســعه محصول را سال به سال انجام 
دهیم ولی با توجه به رشــد سریع تکنولوژی امسال سر 
شش ماه این توسعه را انجام دادیم. در جواب مشخص 
به ســوال شــما باید بگویم اتصال به کلندر گوگل در 
دســتور کار ما هســت و می خواهیم تــا 20 روز دیگر 

امکانات جدیدی را به نسخه بعد بیفزاییم. 
با توجه به رایگان بــودن این نرم افزار موبایلی، دیدگاه 

شما به کسب درآمد از این محصول چگونه است؟
در ابتدا برای این محصــول هیچ الگوی درآمدی دیده 
نشد و هدف پاســخ به نیاز مخاطبان بود و مجبور بودیم 
برای احترام به کاربر این کار را انجام دهیم و نهایتا برای 
دل خودمان این کار را انجــام می دهیم و انرژی مثبت 
کاربران ما را بــه ادامه کار تشــویق می کند. به دنبال 
الگوی اقتصادی بودیم و در نهایت به این رسیدیم که از 
شیوه اهدا کردن )Donnate( استفاده کنیم. اما در نسخه 
چهارم که همزمان در کافه بازار هم منتشــر شد، سعی 
کردیم عالوه بر در نظر گرفتن اهــداف فرهنگی وجه 
اقتصادی را هم مد نظر قرار دهیم تــا بتوانیم نرم افزار 
را توسعه مطلوب تری ببخشیم. به عالوه الگوی کسب 
درآمد از تبلیغات را هم بررسی می کنیم و پیشنهادهای 
زیادی در این زمینه به ما شــده است که قصد داریم به 
گونه ای وارد این حوزه شویم تا کاربر ما از تبلیغات هیچ 

آزاری نبیند

گفت وگو با محمد طهرانچی مدیرعامل شرکت پیشگامان موج تلفن همراه

کمک های کاربران بیش از توقع ما بود
نام: محمد طهرانچی

اپ:  تقویم اذان گوی باد صبا
تعداد نصب:  +2,000,000

4.8
    



66

توسعه دهندگان

ویژه نامه اختصاصی نخستین رویداد پنجشنبه بازار  30بهمن 1393    

چطور با کافه بازار آشنا شدید؟  
 sign یک روز خوب کافه بازار را در لیســت شماره های
up مشــاهده کردیم. بعــد از صحبت با ایــن کاربران 

جدید متوجه شــدیم آنها از کافه بازار ایران هســتند؛ 
مجموعه ای معــادل بــا Google Play Store خودمان. 

بسیار شگفت زده شده و تحت تاثیر قرار گرفته بودیم.
یعنی بعد به سرعت به ذهن تان رسید که برایش برنامه 

بنویسید؟ 
ما به سرعت کارمان را با بومی و محلی کردن برنامه ای 
که مناسب مخاطب ایرانی باشد، آغاز کردیم. فرصتی 
برای کسب درآمد بود و با توجه به کشش بازار جهانی و 
ایران برای گفت وگو و اصطالحا برنامه های چت در این 
مورد، ســاخت اپ مورد نظر را برای کاربران کافه بازار 

ادامــه دادیم. ما به طــور مرتب اپ را بــه روز و برای 
مخاطبان کافه بازار ترجمه می کردیم.

تطبیق با این فضا برای شما دشوار نبود؟ 
خب ما ناگهــان با افزایش نصب مواجه شــدیم، برای 
همین به ناچار یاد گرفتیــم چگونه با مخاطب جدید بر 

اساس زبان خود مخاطب و انتظاراتش برخورد کنیم.
تصمیم داریــد تمرکزتان را بر بازار ایران گســترش 

بدهید؟ 
ما همچنان تنهــا همان یک اپ را در دســتور کارمان 
داریم. برنامه مان این است که اپ مورد نظر را جذاب تر 
و کاربردی تر کنیم. تمرکزمان بر ارتقای تجربه کاربری 

به ویژه  کاربران ایرانی است. 
اگر بخواهیــد تجربه خودتان را از ایــن همکاری بیان 

کنید، به چه نکته ای اشاره می کنید؟ 
کافه بــازار گروهــی فوق العاده اســت؛ بــا رفتاری 
دوستانه، بسیار عالقه مند و مســئول. ممکن است به 
ذهن آدم خطور کند که طــراح خارجی نمی تواند در 
فروشــگاه نرم افزاری ایرانی کار کند و برایش انجام 
این کار بسیار دشوار اســت. این دغدغه در کافه بازار 
اصال مطرح نیســت. می توانیم با خیــال راحت همه 
همکاران مــان را تشــویق کنیم که بــرای کافه بازار 

فعالیت و طراحی کنند 

گپی با توسعه دهنده هندی چتیمیتی

ایران را به دیگران توصیه می کنم
چت روم هــا همــواره یکــی از مکان های مجــازی مورد عالقه کاربــران بوده اند. امــا محیط آلوده بســیاری از این چت روم ها تاثیر بســیار بــدی روی افراد 
می گذارد. برای حل این مشکل دو راه حل وجود دارد: یکی فیلتر کردن؛ و راه  حل دیگر، ایجاد یک محیط سالم است. توسعه دهندگان چتیمیتی راهکار 

دوم را برگزیده اند و توانسته اند با پیاده سازی خوب آن، کاربران بسیاری را به چت روم های خودشان جذب کنند.
کار با ثبت نام شــروع می شــود. سپس اپلیکیشن  شــما را به عضو شــدن در گروه ها و چت کردن هدایت می کند. رابط کاربری چتیمیتی بسیار خوب و ساده 
طراحی شده که استفاده از آن را برای همه راحت می کند. یکی از مزیت های چتیمیتی نسبت به اپلیکیشن هایی مثل وایبر و فیس بوک، امکان یافتن دوستان 
جدید است و به خوبی از پس این کار         بر  می آید. تمامی گروه ها و کاربران بر اساس موقعیت جغرافیایی شما مرتب می شوند و به این ترتیب می توانید با افرادی 
در منطقه جغرافیایی خودتان دوست شوید.  آنچه چتیمیتی را متمایز می سازد، محیط آن است؛ چرا که نظارت بسیاری روی آن صورت می گیرد. کاربران 
باید ادب را رعایت کنند و در گفت وگوی خود کلمات مناسب به کار ببرند. با رعایت این مورد، کاربران امتیار مثبت می گیرند و تشویق می شوند. در غیر 
این صورت امتیاز منفی می گیرند. همچنین می توانید حساب کاربریتان را به حساب ویژه تبدیل کنید و از امکاناتی مثل حذف تبلیغات، تغییر موقعیت 
جهانی و تغییر نام کاربری بهره مند شوید. خرید حساب کاربری ویژه با استفاده از پرداخت درون برنامه ای بازار امکان پذیر است. چتیمیتی برای ویندوز، 
iOS و اندروید عرضه شده و می توانید نسخه اندرویدی آن را از کافه بازار با پشتیبانی از پرداخت درون برنامه ای به رایگان دریافت کنید. بد نیست حاصل یک 

گپ کوتاه راه دور را با تارکشوار تاکور طراح هندی االصل این اپلیکیشن بخوانید. 

نام: تارکشوار       تاکور

Chati mity اپ:  چتیمیتی
تعداد نصب:  +100,000
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تخفیفویژهبرایشرکتکنندگان

تماسبا
۰۹۱۹۹۹۰۴۵۴

یا
eshterak@peivast.com

مشترکپیوستشوید

3۰درصد
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