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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
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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



45 ویژه نامه اختصاصی نخستین رویداد پنجشنبه بازار  30بهمن 1393  

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
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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

4.6
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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

4.2
    

مسعود 
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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
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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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