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1227
سفر به سرزمین بازاری ها 
از هر کسی در ايران ســراغ اپليکيشن های 
اندرويد را بگيريد، حتمًا نشــانی کافه بازار را 
به شــما می دهد. اين زنبيل کوچک آشــنا، 
ميعــادگاه کاربــران و توســعه دهندگان 
اندرويــدی در ايران و به زبــان و فرهنگ و 

ايرانی است ...

دورهمی در پای برج
احتمااًل زمانی که اين ويژه نامه را در دســت 
گرفته ايــد برای شــرکت در دومين رويداد 
پنجشــنبه بازار پذيرش شــده ايد. ساعت 
نزديک 9 صبح اســت و بايد آماده سخنرانی 
افتتاحيه در ســالن اصلی شــويد. حســام 

آرمندهی مديرعامل کافه بازار ...
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18 35
48 کسی برنده است که 

خطر کرد 
کســی هســت که کافه بازار را نشناسد؟ 
احتمــااًل می توانيــد طرفــداران اپل و 
آی او اس را جزو اين دســته قــرار دهيد 
اما واقعًا اين طور نيســت و حتی کاربران 
آی اواس نيز کافه بازار و اپليکيشــن های  

اندرويد را می شناسند ...

محلی های پرمخاطب 
بومی بودن فروشــگاه اپليکيشــن مزايا 
و معايب خــودش را دارد. خوبی اش اين 
است که می توان آن را مطابق با نيازهای 
کاربران يک منطقــه خاص طراحی و بر 
اســاس شــرايط و قوانين   همان منطقه 

عمل کرد. مواردی مثل ...
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کافه بازار قصه پررمز و رازی نیســت. آدم هایش ساده هستند، روزگارشان آسان نیست ولی قهرمانانش داستان 
سختکوشــند. در مقابل این ماجرای سرراست پر از نماد است؛ سمبول هایی که به آن دقیق شوید خواهید 

دید چگونه بی آنکه زیر ذره بین بروند نه تنها حیات این کافه که آینده یک بازار را دگرگون کرده اند: 
کافه: مهم نیســت امروز نزدیک به 30 میلیون نفر از این فروشگاه اســتفاده و چندین هزار نفر از آن معیشت خود را تامین 
می کنند. حقیقت این است که این بازار همیشــه در قلب خود یک کافه می ماند. استارت آپ محبوب دیروز ما هیچ وقت به 
مفهوم ســرمایه داری امروز یک شرکت نشده است. هنوز می شود ساختار خطی و مسطح مدیریت را در طبیعت آن دید و با 
قدم زدن در آن دوســتان جدید پیدا کرد. هنوز هم در آن مردم همکارند نه کارمند و همچنان جوانانی که در آن کار می کنند 
برای هم لبخند می زنند و نیازی به کرنش کردن ندارند. جمع بنیانگذارانش و حلقه ای که به دور آنها تنیده شــده یا بر حسب 
غریزه یا بر حســب خرد توانســته اند نظامی خلق کنند که در آن هنوز چاالکی بر طبق صمیمیت خلق می شــود نه قدرت. 
جوان گرایی بی وقفه در کافه بازار، به کارگیری مدیرانی که روح این کافه را درک می کنند، دوری شــجاعانه آنها از بازی های 
پلید این روزهای بازار سرمایه توانسته محیط کار یگانه ای خلق کند که هم غربی است هم شرقی؛ هم صمیمیت ایرانی دارد و 

هم آزادمنشی جهانی. این کافه این روزها هم مانند روز اول خانه انسان های متفاوت است. 
برج: اگر یکی از همین روزهای بهاری در طبقه بیســت و ســوم برج نگار نشسته باشــید خواهید دید که شهر توفان زده چه 
زیباســت. تهران نورانی و خاکستری پیچیده در  توده های ابر و خاک زیر پای شما می غرد و به خود می پیچد و آن موقع است 
که می فهمید چرا الزم بوده کافه بازار قله یکی از نمادین ترین برج  های پایتخت را به تســخیر خود درآورد. درست جایی که 
شــهر مرکزی و شمالی، ونک و ولیعصر، پاساژ کامپیوتری به خیابان بانک مرکزی پیوند می خورد کافه بازار نشسته است و از 
باال شکوه شهر زنده و پرجدال را تماشــا می کند. کافه بازار می خواهد درست بر لبه همه این بازی ها بزرگ و پرهیجان باشد. 
ســرگرمی را به درآمد پیوند بزند، بازارهای مالی به ابزارهای دیجیتال گره بخورند و دانش بستری برای ثروت باشد. با این 
روایت کافه بازار ناگزیر است تهرانش را از فراز ابرها ببیند و تصمیم بگیرد گرایش درست بعدی کجاست. اگر این ویژه نامه 
را می خوانید شــما هم خواهید فهمید کافه نشین ها از برج حقیقت درستی را دیده اند. این شهر بزرگ بدون مردمانش مشتی 

سیمان و آهن خسته است. روح این بازار هم توسعه دهندگانش هستند. 
حســام: واژه نامه می گوید اسمش به معنای شمشــیر تیز و بران است. حتی اگر باور نداشته باشــیم پدران و مادران با نامی که بر 
فرزندشــان می نهند آینده او را هم رقم می زنند، باز هم انکارنشدنی اســت که خلق و خوی مدیر عامل کافه بازار بسیار به این نام 
نزدیک است. صراحت لهجه و صداقت رفتار بی حد و حصر او به عنوان یکی از بنیانگذاران این بوم زیست رو به گسترش در ژن های 
کافه بازار هم نفوذ کرده و باعث شــده است منتقدانش هم اگرچه جســارتش را دوست نداشته باشند ولی دست کم سالمتش را 
بستایند. ســازمانی که زیر نگین او پدید آمده هرچند مانند خودش در بسیاری موارد مغرور، گستاخ و بی رحم است ولی در مقابل 
خطرپذیر، متمرکز و واقع گرا بار آمده؛ برای همین شما می توانید آن را ستایش نکنید ولی کم و بیش به استفاده از آن ناگزیرید. این 
شمشیرزن رسانه گریز هنوز هم به مرداب های سیاست، سرمایه و تکبر در بازار فناوری ایران تن نداده و از همین رو نمی شود و نباید 
از وی چهره ای قهرمان گونه ساخت اما شاید در این دوره خالی از پهلوان ما به ضدقهرمان هایی چون او بیش از همیشه نیازمند باشیم. 

به دورهمی یک رویا پس از پنج سال خوش آمدید  

کافه ای که ناگهان بازار شد
@ ArashBarahmand

آرش برهمند
رسدبیر ماهنامه پیوست
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کافه گردی

تحلیل آماری رفتار و انتظارات کاربران کافه بازار 30میلیونکاربرچهمیکنند5
یک روزدر دفتر مرکزی کافه بازار سفربهسرزمینبازاریها12

حسام آرمندهی موسس کافه بازار: سرزمینفرصتهافقطیک19
کشورنیست
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روزهای پايانی ســال ۹۱ من يکی از هيجان انگيزترين لحظات زندگی کاری خودم را ســپری در 
مي کــردم؛ لحظاتی که منجر به مشــارکت مجموعه مــا در کافه بازار شــد و مقدمات يک 
سرمايه گذاری پرريســک ولی پر از آتيه را رقم زد. حسام آرمندهی را من از يک سال قبل می شناختم؛ 
از زمانی که در دفتر مجاور دانشــگاه شريف با وی آشنا شــدم. از همان روز اول احساس کردم با آدم 

سرسختی طرف حسابم و برای همکاری با او چالش خواهم داشت.
ولی يک چيز مرا به خودش جلب کرد که تا امروز هم اعتقاد دارم همان يک چيز اساسی ترين بخش از 

شخصيت حسام بوده و باعث موفقيت کسب و کار کافه بازار و ديوار شده است.
حســام در درونش آتشی دارد که هر کارآفرين موفق چنين آتشــی را درون خود دارد و ريشه همه 
جسارت ها و انگيزه ها عماًل از اين آتش درون نشــأت مي گيرد؛ روحيه ای سرکش که برای موفقيت و 

بهترين بودن مرزی نمي شناسد.
امــروز حــدود چهار ســال از رفاقت و مشــارکت نزديک من و حســام مي گذرد و خدا را شــکر 
سرمايه گذاری در کافه بازار از موفق ترين ســرمايه گذاری های گروه رهنما بوده و من از اينکه توانستم 

در کنار اين مجموعه سراسر تخصص و تعهد و بعضًا تکبر قرار بگيرم، بسيار خشنودم.
کافه بازار از همان روزهای اول با در اختيار داشــتن افرادی چون رضــا، کيهان، مهدی و پوريا بنيان 
تفکر خلق محصوالت باکيفيت را بنا گذاشــت و امروز به معنای واقعی کلمه يکی از شرکت های نوپای 

مهندس محور در ايران محسوب مي شود که واقعًا نمونه بومی از گوگل است.
به عنوان يک سرمايه گذار که افتخار همکاری با کارآفرينان جوان بسياری را داشته ام همواره مشتاق 

فرصتی هستم که با حسام ديگری آشنا بشم و موفقيت جديدی را با وی تجربه کنم.
البتــه اين روزها جوانان و کارآفرينان بســيار خوبی پا به عرصه خلق محصوالت ارزشــمند و ايجاد 
شرکت های نوپا گذاشته اند و اين فرصت برای من و همکارانم بوده که با اين نوکارآفرينان هم مشارکت 
داشته باشيم ولی واقعًا کاری که حسام و تيمش در اين چند سال انجام دادند بحق بی نظير بوده و ارزش 

جهانی داشته و من به شدت دنبال کشف فرصت های مشابه بعدی هستم ولی به قول موالنا:
» گفتند يافت می نشود جسته ايم ما / گفت آنکه يافت می نشود آنم آرزوست«؛

آری کافه بازاری ديگر مرا آرزوست  

گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست

امیر وهوشی
رئیس هیات مدیره کافه بازار
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در فروردين مــاه امســال پنجمين کافه بازار 
سالگرد تولدش را جشن گرفت. در 
اين پنج سال صنعت بزرگی در زمينه اپليکيشن های موبايل 
در ايران شکل گرفته که همه فعاالن آن، رشد چشمگير اين 
صنعت را مديون مردمی می دانند که ثابت کرده اند از نظر 
ســرعت انطباق با فناوری و عالقه مندی به شناخت و کار با 

فناوری های نوين بسيار مشتاق هستند.
اين مقاله به دنبال تحليل کّمی رفتار کاربران دستگاه های 
هوشــمند اندرويدی در ايران بر پايه داده های فروشــگاه 
اينترنتی کافه بازار اســت. کافه بازار با داشــتن ۳۰ ميليون 
نصب فعال1 و بيــش از چهار ميليون کاربــر فعال روزانه2 
منبع خوبی از داده برای تحليل رفتار کاربران گوشــی های 

هوشمند به حساب می آيد.
ايــن مقالــه در دو بخش بــه تحليل رفتــاری کاربران 

گوشی های هوشمند می پردازد:
الف( تحليل آماری تغييرات نسخه ۷ بازار

ب( تحليل آماری برنامه های موجود در کافه بازار و رفتار 
کاربران در قبال آنها

الف( تحلیل آماری تغییرات نسخه ۷ بازار
برای شــروع به ســراغ نســخه ۷ اپ بازار می رويم که 
در زمان نگارش اين مقالــه ۴۰ روز از ارائه آن به کاربران 
می گذرد. به چهار تغيير اصلی آن اشــاره کرده و اثرات هر 

کدام روی رفتار کاربران را به لحاظ کمی تحليل می کنيم.
1- تغییرات رابط کاربری

رابط کاربری نســخه هفتم بازار، تغييرات زيادی نسبت 
به نســخه های پيشين آن داشته، به طوری که با ارائه نسخه 
آزمايشی آن به توســعه دهندگان، نگرانی زيادی از بابت 
اين تغييرات در بين ايشان که شرکای تجاری کافه بازار به 

حساب می آيند، به وجود آمد.
اما اگرچه اين تغييرات در گايدالين های معمول آن زمان 
اندرويد وجود نداشــت، اما با تحقيق و مطالعه و تست های 
کاربردپذيری، از کاربرپســند بودن اين نســخه مطمئن 

شديم و اين تغيير را انجام داديم.
تنها پس از گذشــت ۴۰ روز از رونمايی اين نسخه، بيش 
از ۷۰ درصد کاربران فعال کافه بازار از آن استفاده می کنند 
و جالب اســت اين نسخه توانسته به طور چشمگيری ميزان 

تحليل آماری رفتار و انتظارات کاربران کافه بازار

30 میلیون کاربر چه می کنند
سامان مهدورامین امیرشریفی
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استفاده کاربران بازار را باال ببرد.

در اين نســخه به طور ميانگين، هر سه بار باز شدن صفحه 
برنامه منجر به يک بار درخواست نصب برنامه می شود.

2- ساخت حساب کاربری آسان در بازار ۷
قطعــًا يکی از مهم ترين کارها برای رشــد کســب و کار 
اينترنتی، بهبود قيف متصل به خريد کاربران است. مسيری 
که يک کاربر از ابتدا تا انتها در يک فروشگاه طی می کند، بايد 
آسان باشد و همواره بهبود يابد. اگر جايی جلو پای کاربرمان 
سنگ بيندازيم، نبايد اميدوار باشيم که او مسيرش را تا انتها 
طی کند و ما را رها نکند. قيف رفتار متصل به خريد کاربران 

کافه بازار در حال حاضر به اين شکل است:

ما يکی از نقاط ضعف خود را در مرحله ثبت نام و ســاخت 
حســاب کاربری می ديديم. با اينکه قباًل تالش کرده بوديم 
هنگام ســاخت حســاب کاربری، بدون گرفتن اطالعات 
اضافی ســريعًا کاربر را به مرحله بعد برســانيم اما درصد 
کاربرانی که اکانت ساخته بودند هنوز کم بود. نسخه ۷ اين 
مرحله را ساده تر می کند. ســاخت حساب کاربری به طور 
مســتقيم با اســتفاده از اکانت جی ميل و نيز امکان ساخت 
حســاب با اســتفاده از شــماره تلفن و همچنين حذف رمز 
عبور، گام های اساســی اين تغيير به شــمار می رفتند.پيش 
از اين تغيير در طول پنج ســال فعاليت بازار،  هفت ميليون 
و ۳۰۰ هزار حســاب کاربری در کافه بازار ساخته شده بود. 
اين در حالی است که تنها در ۴۰ روز پس از رونمايی نسخه 
۷ بازار،  دو ميليون حساب کاربری ساخته شده. از اين تعداد 
يک ميليون و 5۰۰ هزار حساب با شماره تلفن ثبت شده اند.

۳- ریفاند آنی
برای دادن اعتماد بيشتر به کاربران، فرآيند بازگشت پول 
و پس دادن محصول را سريع و اتوماتيک کرديم. در نگاه اول 
اين کار کمی ترســناک به نظر می رسد. همه می پرسند آيا 
اين کار باعث سوءاســتفاده کاربران نمی شود؟ اما با نگاهی 
به آمار دو ماه اخير بازار متوجه می شويم کمتر از ۰.۴درصد 
خريدها برگشــت خورده انــد که در اکثر ايــن موارد هم 

کاربران دليل موجهی برای پس دادن محصول داشته اند.
۴- پیشنهاد جست وجو

شايد آمار جست وجو از معدود آمارهايی باشد که نتوان 
با اطمينان از کم يا زياد شــدن آن خوشحال شد! تغييرات 
نسخه ۷ بازار از يک طرف موجب شــد کاربر کمتر نياز به 
جست وجو داشته باشد. شايد آمار جست وجوی زياد نشانه 
ســردرگمی کاربران در يک فروشگاه باشد؛ فروشگاهی که 
همه چيزش را به خوبی چيده و محصوالتش دم دست است، 
بازديدکنندگانش را کمتر به پرسيدن از اين و آن وا می دارد. 
از طرف ديگر با ارائه پيشــنهاد به کاربر هنگام جست وجو، 

سعی می کند او را سريع تر به هدف نهايی برساند. 
ارائه پيشــنهاد جست وجو در بازار ۷ ســبب شد ميزان 
جســت وجويی که منجر به دانلود برنامه می شود، افزايش 

يابد. اين عدد در جدول زير آمده است:

 
  

ب( تحلیل آماری برنامه های موجود در کافه بازار 
و رفتار کاربران در قبال آنها

در اين بخش از چند منظر اطالعات مربوط به دســته های 
مختلف برنامه های موجود در بازار را بررسی می کنيم:

۱- حجم محتوای توليدشــده: بيش از 68 هزار برنامه در 
بازار منتشر شده اســت. درصد محتوای توليدشده در هر 

دسته در اين بخش آمده است.
۲- ميــزان بازديد محتوا: با اســتفاده از اين معيار درصد 

بازديد روزانه صفحه  برنامه های هر دسته ارائه می شود.
۳- ميزان نصب محتوا: در حال حاضر مجموعًا حدود  يک 
ميليارد و ۲۰۰ ميليون برنامه روی دستگاه های اندرويدی 
کاربران کشــور نصب شده است. با اســتفاده از اين معيار 

تفکيک نصب هر دسته ارائه شده است.
۴- کيفيــت محتوا: منظور از اين معيــار ميانگين نظرات 

کاربران دسته است.

بازار ۷بازار ۶معیار

تعداد دفعات
باز شدن بازار

+۲۷.۰۰۰.۰۰۰+۴۳.۰۰۰.۰۰۰

تعداد حساب های 
ساخته شده روزانه در 

بازار ۶

تعداد حساب های 
ساخته شده روزانه در 

بازار ۷

رکورد تعداد 
حساب های کاربری 
ساخته شده در یک روز

۹.۰۰۰۴۲.۰۰۰8۴.۲۲۷

بازار ۷بازار ۶معیار

متوسط تعداد دانلود برنامه از طريق 
جست وجو به ازای هر نفر در روز

۱.۳۱.6

تعداد نصب 
فعال

تعداد کاربر 
فعال ماهانه

تعداد 
حساب های 

کاربری

تعداد کاربر 
خریدکننده

۳۰.۰۰۰.۰۰۰۲۱.6۰۰.۰۰۰۹.۳۰۰.۰۰۰۳.5۰۰.۰۰۰
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5- درصد فروش محتوا: اين معيار درصد فروش هر دسته 
از کل فروش بازار در بازه متوسط ماهانه را ارائه می کند.

ARPPU -6 )ميانگين درآمــد ماهانه برنامه از يک کاربر 
خريدکننــده(: اين معيار در بيــن کل برنامه های بازار ۹۰ 
هزار و ۳۰۰ ريال است. با استفاده از اين معيار ميزان تمايل 

به خريد در دسته های مختلف مقايسه می شود.
داده های فروش مربوط به سه ماه پايانی سال ۹۴ هستند.

در اين مقاله ابتدا به تقســيم بندی های بزرگ تر برنامه ها 
يعنی بازی/برنامه، بومی/غيربومی۳ و نيز رايگان/فروشی/
درون پرداختی اشــاره می کنيم. در انتها جــدول داده ها به 

تفکيک دسته های موضوعی برنامه ها نيز آمده است.

بازی یا برنامه
به رغــم اينکه بازی ها درصد کمــی از برنامه های موجود و 
برنامه های نصب شده کاربران را به خود اختصاص داده اند، 
قريــب به نيمی از فــروش کل بازار را تشــکيل می دهند. 
کاربرانــی که برای بازی ها خريــد می کنند حاضرند بيش 
از ســه برابر کاربرانی که برای برنامه هــا خريد می کنند، 

پرداخت داشته باشند.

بومی یا غیربومی
اگرچه اکثر محتوای فعلی مربوط به برنامه های بومی است، 
ميزان نصب اين برنامه ها بسيار کمتر است و از سوی ديگر 

اکثر فروش بازار را به خود اختصاص داده اند.
اين اطالعات نشــان می دهــد کاربران تمايــل زيادی به 
استفاده از برنامه های بومی دارند اما سطح کيفيت محتوای 
فعلی هنوز به اندازه کافی آنها را متقاعد نکرده اســت. توليد 

برنامه هــای باکيفيــت بومی يکــی از فرصت های بزرگ 
برنامه سازان ايرانی است.

مدل کسب و کار
نيمی از محتوای موجود در بــازار به صورت کاماًل رايگان 
عرضه می شــود و حدود دوســوم بازديد محتوای بازار 
مربوط بــه همين برنامه هاســت. در ميــان برنامه های 
درآمدزا اغلب توســعه دهندگان فروش برنامه را ترجيح 
می دهنــد اما ميزان بازديد و نصب و فــروش برنامه های 
درون پرداختی بيشــتر اســت. کاربرانی که برای خريد 
محصــوالت درون برنامه ای هزينه پرداخــت می کنند، 
حاضرند حــدود چهار برابــر کاربرانی که بــرای خريد 
برنامه های فروشــی پرداخت می کنند، هزينه کنند.البته 
برنامه های فروشــی زيادی در ايران و جهان وجود دارند 
که توانســته اند بــا برنامه ريزی مناســب و برخالف اين 

قاعده درآمد زيادی داشته باشند.
در بخش پايانی دســته های مختلف بــازار از منظرهای 
متفاوت مــورد ارزيابی قرار گرفته انــد. اغلب برنامه ها در 
دسته های آموزش، سرگرمی و کاربردی توليد شده اند اما 
ميزان بازديد کاربران از برنامه هــای ارتباطی و بازی های 

هيجان انگيز و مسابقه و سرعت بيشتر بوده است

پی نوشت ها:
۱-  منظور از نصب فعال، تعداد دستگاه هايی است که در دو 
ماه گذشــته اطالعی از نصب بودن اپ بازار بر روی خود به 

سرورهای کافه بازار ارسال کرده اند.
۲-  منظــور از کاربر فعال روزانه، متوســط تعداد کاربرانی 

است که در روز حداقل يک بار اپ بازار را باز کرده اند.
۳-  منظور از برنامه بومی، برنامه ای اســت که محتوای آن 

برای کاربران فارسی زبان شخصی سازی شده است.

نام 
دسته

حجم 
محتوای 
تولیدشده

میزان 
محتوای 
نصب شده

کیفیت محتوا 
)متوسط امتیاز 

کاربران(

درصد 
فروش 
محتوا

ARPPU

5۰۱8۴.۰۰۰درصد۱۱۳.۳درصد۱5درصدبازی

5۰5۱.۰۰۰درصد8۹۳.6درصد85درصدبرنامه

حجم دسته
محتوا

میزان 
محتوای 
نصب شده

کیفیت محتوای 
تولیدشده

درصد 
فروش 
محتوا

8۹ درصد۲8۳.6 درصد86 درصدبومی

۱۱ درصد۷۲۳.8 درصد۱۴ درصدغيربومی

مقایسه اپلیکیشن های رایگان، فروشی و درون پرداختی

میزان محتوای میزان بازدید محتواحجم محتوادسته
نصب شده

کیفیت محتوا )متوسط امتیاز 
کاربران(

ARPPUدرصد فروش محتوا

8۹۳.۹۰۰ درصد6۷ درصد5۳ درصدرايگان

۲۲۳۰.۷۰۰ درصد۱۲.۹ درصد۱۰ درصد۳۰ درصدفروشی

۷8۱5۲.۴۰۰ درصد۱۰۳.8 درصد۲۳ درصد۱۷ درصددرون پرداختی
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حجم محتوا نام دسته 
)درصد(

میزان بازدید 
محتوا )درصد(

میزان محتوای 
نصب شده 

)درصد(

کیفیت محتوا 
)متوسط امتیاز 

کاربران(

درصد فروش 
محتوا

۹.۲۰ درصد۲.۱۰۳.۳ درصد۱.۴۰ درصد۱۹.۲ درصدآموزش

6.5۰ درصد۴.۷۰۳.5 درصد۲.۲۰ درصد۹.۳ درصدسرگرمی

8.8۰ درصد۷.6۰۳.۷ درصد۱.۲۰ درصد۷.۴ درصدکاربردی

۳.6۰ درصد۳.۱۰۴.۳ درصد۱.6۰ درصد6.۹ درصدمذهبی

۳.5۰ درصد۳.۳۰۳.5 درصد۰.5۰ درصد6.۴ درصدکتاب ها و مراجع

۱.۱۰ درصد۰.۷۰۳.۷ درصد۰.6۰ درصد۴.8 درصدسبک زندگی

سالمت و تناسب 
اندام

۱.۱۰ درصد۰.۹۰۳.6 درصد۰.۷۰ درصد۴.۲ درصد

۰.۴۰ درصد۱.۲۰۳.6 درصد۱.6۰ درصد۳.۳ درصدشخصی سازی

۰.۷۰ درصد۲.۲۰۳.۳ درصد5.۲۰ درصد۳.۲ درصدتفننی

۱.۹۰ درصد۰.5۰۳.۷ درصد۱.۰۰ درصد۳.۱ درصدپزشکی

۲.۱۰ درصد۲۱.۰۰۳.8 درصد۳.۱۰ درصد۳.۱ درصدابزار ها

۱.۴۰ درصد۱.۳۰۳ درصد8.۹۰ درصد۲.8 درصدهيجان  انگيز

۱.۴۰ درصد۰.8۰۳.5 درصد۱.6۰ درصد۲.۷ درصدمعمايی

۳.۴۰ درصد۳.۰۰۳.۷ درصد۱.5۰ درصد۲.۲ درصدصوت و موسيقی

8.۲۰ درصد۱.۷۰۳.۴ درصد۳.6۰ درصد۱.۹ درصدرقابتی

۰.۲۰ درصد۰.۱۰۳.8 درصد۲.۰ درصد۱.۹ درصدکميک

۰.5۰ درصد۰.8۰۳.۴ درصد۰.۳۰ درصد۱.۷ درصدکسب و کار

۱.۱۰ درصد۳.۲۰۳.8 درصد۴.۴ درصد۱.۷ درصدعکاسی

۲.۲۰ درصد۱6.6۰۳.8 درصد6.۷۰ درصد۱.۷ درصدارتباطات

۱.8۰ درصد5.۲۰۳.۹ درصد۰.۳۰ درصد۱.5 درصدسير و سفر
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حجم محتوا نام دسته 
)درصد(

میزان بازدید 
محتوا )درصد(

میزان محتوای 
نصب شده 

)درصد(

کیفیت محتوا 
)متوسط امتیاز 

کاربران(

درصد فروش 
محتوا

۴.8۰ درصد۴.۹۰۳.8 درصد۳.8۰ درصد۱.۳ درصداجتماعی

برنامه ها و 
بازی های ورزشی

۱.۹ درصد ۰.8۰۳.5 درصد 6.۷۰ درصد۱.۰ درصد

۱.6۰ درصد۱.۴۰۳.۱ درصد۷.۳۰ درصد۰.۹ درصدمسابقه و سرعت

۰.۱۰ درصد۳.۲۰۴.۱ درصد۰.۷۰ درصد۰.۹ درصداخبار و مجالت

۱.۰۰ درصد۰.۴۰۳.۷ درصد۰.۳۰ درصد۰.8 درصدمالی

۰.۴۰ درصد۰.۴۰۳.۷ درصد۲.۰۰ درصد۰.۷ درصدآموزشی

۰.۴۰ درصد۰.۱۰۳ درصد۳.8۰ درصد۰.۷ درصدماجراجويی

۰.۹۰ درصد۴.6۰۳.۹ درصد۲.6۰ درصد۰.6 درصدويدئو و رسانه

۲۲.8۰ درصد۱.۱۰۳.5 درصد5.۰۰ درصد۰.5 درصداستراتژی

۳.۷۰ درصد۱.۲۰۳.۹ درصد۰.6۰ درصد۰.5 درصدخريد

۰.۲۰ درصد۰.۳۰۳.8 درصد۰.۴۰ درصد۰.5 درصدکتابخانه و دمو

۰.۰۰ درصد۰.۱۰۳.۲ درصد۲.۲۰ درصد۰.۴ درصدپس زمينه زنده

۰.۳۰ درصد۰.۲۰۳.۴ درصد۴.۷۰ درصد۰.۳ درصدشبيه سازی

۰.۹۰ درصد۰.۳۰۳.۴ درصد۰.۹۰ درصد۰.۳ درصدکلمات

۰.۲۰ درصد۰.۲۰۳.8 درصد۰.۴۰ درصد۰.۳ درصدحمل و نقل

۰.5۰ درصد۰.۱۰۳.6 درصد۲.۱ درصد۰.۲ درصدخانوادگی

۰.۲۰ درصد۰.۱۰۳.۱ درصد۲.6۰ درصد۰.۲ درصدنقش آفرينی

۰.۴۰ درصد۰.۱۰۳.5 درصد۰.8 درصد۰.۲ درصددانستنی ها

۰.۲۰ درصد۰.۳۰۳.۹ درصد۱.۹۰ درصد۰.۲ درصدآب و هوا

۰.۲۰ درصد۰.۱۰۳.۷ درصد۱.۳۰ درصد۰.۲ درصدتخته ای

۰.۰۰ درصد۰.۱۰۳.8 درصد۰.8۰ درصد۰.۲ درصدويجت ها

۰.۲۰ درصد۰.۰۰۳.۹ درصد۰.۷۰ درصد۰.۱ درصدموسيقايی
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یک روز در دفرت مرکزی کافه بازار

سفر به سرزمین بازاری ها
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از هر کســی در ایران ســراغ اپلیکیشــن های اندروید را بگیرید، حتمًا نشانی کافه بازار را به شــما می دهد. این زنبیل کوچک آشنا، 
میعادگاه کاربران و توســعه دهندگان اندرویدی در ایران و به زبان و فرهنگ و ایرانی اســت. پنج ســال پیش کافه بازار یا همان طور 
که بیشــتر مردم می شناســند، بازار، یک اســتارت آپ نوپا بود که توســط چند جوان دانشــجوی امیدوار راه اندازی شــده بود اما 
امــروز کاماًل از پوســته اســتارت آپ بیرون آمده و یک ســازمان قدرتمند با ســر و شــکلی مدرن و زیباســت. کافه بازار غیــر از ده ها 
جــوان خوش فکــر و ایده پــردازی کــه به عنوان کارمند اســتخدام کرده اســت، برای هــزاران توســعه دهنده دیگر هــم درآمدزایی 
کرده و زمینه ای فراهم کرده تا جوانان نخبه ایرانی تمام آینده و آرزوی خود را در خارج از کشــور جســت وجو نکنند و ناچار به دل 
کندن از کشــور و خانواده و دوســتان خود نباشــند. دانش آموختگان دانشــگاه های برتر دیگر الزم نیســت در صف سفارتخانه ها 
و دانشــگاه های خارجــی زنبیــل بگذارند؛ تلفن های همراه هوشــمند ایرانیــان زنبیلی برای آرزوهــای عده زیادی از آنهــا دارد و به 
دیگران هم نشــان می دهد مســیر توسعه و پیشرفت می تواند از داخل کشور هم بگذرد. شــاید همین امید و کارآفرینی مهم ترین 
دســتاورد کافه بازار باشــد؛ امیدی که صنعت تولید اپلیکیشن فارسی را زنده کرد و باعث شد کاربران ایرانی اولین های زیادی را 
تجربه کنند. اما کار تیم کافه بازار همین جا تمام نشده و اکنون پس از فتح قله های موفقیت، چشم به راهی دارد که آینده روشن 

و فضای گشوده شده کشور پیش پای آن می گذارد.
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منابع انسانی   حمیدشکاری 

کار ما مانند شــرکت ها و ســازمان های ديگر نيست، 
ما زياد درگير مســائل قانونی و چنيــن قيد و بندهايی 
نيســتيم، ســعی می کنيم افرادی را جــذب کنيم که 
انگيزه و شــخصيت مناســب کار ما را داشته باشند و 

برايمان مهارت در درجه بعدی اهميت قرار 
دارد. مساله ديگر اين است که چه کاری 
انجام دهيم که افــراد از کار خود راضی 
و خوشحال باشــند و کارشان را  ترک 

نکنند.  
بيشتر نيروهايی هم که از ما جدا شده اند 
به اين علت بوده که يــا انتظارات ما را 

بــرآورده نکرده اند يا ما احســاس 
کرده ايــم آن گونه که بايد به 

کار خود عالقه مند نيستند. 
دوره آزمايشی هم داريم 
ولی تــالش می کنيم با 
ســفت و سخت کردن 
روند پذيرش اين زمان 
آزمايشــی را از بيــن 
ببريم. برای جذب نيرو 
ســعی کرديم فرآيند 
معرفــی را راحت کنيم 
و در مرحلــه بعدی در 

انتخاب ايــن افراد ســعی می کنيم مصاحبــه را بين 
بچه های شرکت پخش کنيم؛ يعنی اينکه از خرد جمعی 
برای ورود افراد جديد اســتفاده کنيم. تمرکز ما بر اين 
بوده که  در رويداد های مربوط شــرکت  کنيم تا افراد 

مناسب عالقه مند به ورود به تيم ما باشند. 
تقريبــًا از روزی که افراد درخواســت می دهند تا 
پايــان مراحل مصاحبه چيزی حــدود ۲۰ روز 
زمان می  برد و تــالش می کنيم ايــن زمان را 
کاهش دهيم. در حين کار آموزش هايی داريم 
که پيــش از اين به صــورت کالس و کارگاه هم 
بوده اما بيشــتر تالش ما اين اســت که اين قبيل 
آموزش ها از طريق خود بچه ها به يکديگر 

صورت بگيرد. 
نکته ديگر اين است که در کافه بازار 
از نرم افزارهای اتوماسيون اداری 
هم استفاده نمی کنيم و ساعت 
کاری نداريم بلکه اين توافقی 
است بين تيم ها که چه زمانی 

حضور پيدا کنند.
ما در پی اين هســتيم که همه 
تيم ها يک مرامنامه داشــته 
باشــند و خط  مشــی خود را 

اين طور مشخص کنند.



  سیدمجید رضوی  مالی

تيم مالی از شــش نفر تشــکيل شــده که اين تعداد در حال 
افزايش هم هست. افراد تيم ما تحصيالت مالی و حسابداری 
دارند و ســوابق متفاوتی دارند؛ در بخش مالی، وظايفی وجود 

دارد که در همه ســازمان ها و مجموعه ها مشترک است 
و کارهايی هســتند که به صورت معمول و به روش 

معمول در همه  جا انجام می شــوند. اما فراتر از آنها 
هم حوزه هايی هســتند که مربوط به مســائل 
سهام، سرمايه گذاری و تامين مالی می شوند و 
همچنين يکسری همکاری ها که در مدل های 
تجاری پيش بينی شــده اند و مربوط به بخش 

مالی هســتند. بحث های مربوط به سهام و سهام 
تشــويقی کارمندان يا احتماالً بــه بورس رفتن 
مجموعه هــم زيرمجموعــه فعاليت های بخش 
مالی به شــمار می آيند. سهام تشــويقی سهامی 
 اســت که کافه بازار به جهت ايجاد دلبســتگی و 

تعلق، به کارمندان خــود می دهد. اينکه از نظر مالی چقدر 
بزرگ شــويد بســتگی به تصميم شــما دارد، در برخی 
حوزه ها سياست توســعه مالی نداريم. به خاطر سرعت 
زياد تغييرات و جديد بودن، بيشتر مفاهيم کار بخش 
مالی کافه بازار با سيستم مالی شرکت های ديگر 
تفاوت دارد و الزم اســت بخش مالی فعال تر و 
چابک تر باشــد تا بتواند با ساير بخش ها هم 
هماهنگ شود. شايد در سازمان های ديگر 
کار روزمره و مشخص باشد و پيچيدگی های 
ســازمانی مثل اينجا را نداشته باشد اما پويا 
بــودن کافه بازار و درگير بــودن بخش مالی 
در ايــن تغييرات باعث می شــود انعطاف و 
همکاری زيادی الزم باشــد. بخش ما حالت 
بوروکراتيک معمول کار مالی را ندارد، بلکه 
بسيار به روزتر و توسعه يافته تر پيش می رود. 

    هدیه میری مقدم  برندینگ

واحد برندينگ از مردادماه سال گذشته کار خود را شروع کرده و 
به عنوان يک واحد مرکزی هم به محصوالت مختلف و 

هم به خود شرکت خدمات ارائه می کند. دليل تشکيل 
اين واحد وجود شــکافی بود بين چيزی که ما دوست 
داريم باشيم و هستيم با آنچه که بيرون از ما می بينند. 
تحقيقاتی که کرديم نشــان داد ارتبــاط بين داخل و 
خارج از شــرکت به صورتی کــه مطلوب ما بود به 

وجود نيامده اســت. هر رويدادی که کافه بازار 
در آن شرکت می  کند يا از آن حمايت می کند 
يا از جانب خود کافه بازار برگزار می شود در 

حوزه کار برندينگ قرار می گيرد. بخش 
دوم وظايف ما برندســازی و به وجود 
آوردن هويت برای کافه بازار است که 
می تواند هويت بصری، هويت کالمی 

و  هويــت ارتباطی باشــد. همچنين کار 

روابط عمومی  مجموعه هم فعاًل در تيم برندينگ انجام می شــود 
که شامل ارتباط با رســانه ها و اطالع رسانی و پوشش  خبری 
است؛ اينکه در چه رويداد هايی با چه هدفی شرکت کنيم، 
برنامه ريزی هايی کرده ايم، ســال گذشته در رويدادهای 
دانشــگاهی شــرکت کرديم و هدف مان ارتقای نيروی 
انســانی بود. هدف ما از برگزاری 5شــنبه بازار اين است 
که احســاس می کنيم عضوی از جامعه کسب و کار 
نوپای ايران بوده ايم که توانســته ايم توسعه پيدا 
کنيــم و می خواهيم برای بازيگــران ديگر اين 
صنعت هم اين امکان را فراهم کنيم. اين رويداد 
را برگــزار می کنيم تا هم مــا تجربيات مان را 
در اختيــار آنها قرار دهيم و هــم از تجربيات 
ديگران اســتفاده کنيم. برنامه هايی تدارک 
ديده ايم کــه افراد بتوانند بــا يکديگر ارتباط 

برقرار کنند.
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    رضا محمدی  زیرساخت

مارکتینگ   امین امیرشریفی  

يک ســال پيش در کافه بازار به اين نتيجه رسيديم که واحدهای 
کافه بازار کارهايی شــبيه هم انجام می دهند که می توانيم با 
فراهم آوردن زيرساخت مناســب تيمی تشکيل بدهيم که 
هدفش کم کردن کار اين افراد باشــد. چون تيم ها بر اساس 
ارزش های تجاری شــکل گرفته اند، برای اينکه کدها به هم 

نريزند و نگهداری راحت باشد از عنوان سيستم عامل 
استفاده می کنيم، مثاًل کافه بازار قباًل يک نگهدارنده 
داشــت که اکثر کد ها را نگهــداری می کرد. در 
تيم زيرساخت پنج نفر مشــغول کار هستند که 
به زودی اين تيم بزرگ تر هم خواهد شــد و برای 
توســعه اين تيم به افرادی که مهارت هايی مانند 

شبکه و لينوکس داشته باشند، نيازمنديم. اما بيشتر 
نيازمندی ها مربوط به مســائل جديد می شود که 
بعيد می دانيم بتوانيم متخصــص آن را بيابيم، چرا 
که خودمان در حال يادگيری هستيم، بنابراين افراد 
جديد بايد آموزش ببينند. بــرای انتخاب اينکه از 
کدام ســرويس ها بهره بگيريم به قابل اعتماد بودن 

سرويس ها خيلی توجه می کنيم و برای ما مهم است که حتمًا 
سرويس دهنده ها و ديتاسنتر ها داخل ايران باشند. تالش 
خواهيم کرد سيســتم را طوری طراحی کنيم که اگر يکی 
از ســخت افزار ها از کار افتاد اختالل زيادی ايجاد نشود و 
کاربر متوجه اين مشکل نشود. اينکه االن شکل اپليکيشن 
 AB عوض شــده و تب ها تغيير پيــدا کرده اند، نتيجه
TEST اســت؛ ما ديديم اين اتفاق باعث ســهولت 

کار برای کاربران می شــود. يکی از ايرادهايی که 
مشاهده می کرديم اين بود که اپ های برگزيده 
به قدری برجســته می شــدند که بقيه فرصت 
حضور زيادی ندارند. با طراحی های جديد ديديم 
از ديگران اســتقبال بيشتری می شود. ما اين کار را 
دستی انجام داديم اما در سطح جهانی اين کار بدين 
صورت نيست، بلکه ديتای خام ذخيره می شود و بعد 
هر وقت بخواهند پارامتر مورد نظــر را از آن بيرون 
می کشند. در کل هدف بيگ ديتای ما مسائل جزيی 

است و به فکر درآمدزايی نبوده ايم.

کار پشــتيبانی کاربر و توسعه دهنده، برنامه ها و چيدمان محتوای 
صفحات مختلف بازار در اين بخش انجام می شود. امسال 

کافه بازار مرکز تماســی هم راه اندازی کرده است. هر 
تغييری که در نســخه های جديد به وجود می آيد باعث 
می شــود عده زيادی به دليل همين تغييرات و ناآشنايی 

مشــکالتی را تجربه کنند. ولی معموالً بــرای ارتباط و 
پاســخگويی به توســعه دهنده ها از ايميل و توئيتر 
استفاده می شود. معموالً کمتر از هشت ساعت طول 
می کشــد تا به ايميل کاربران پاسخ داده شود، اين 
ميزان حداکثر به ۲۴ ساعت می رسد. پرداخت های 
مالی توسعه دهنده ها هم از وظايف بخش ماست 
و بيســتم هر ماه پرداخت ها انجام می گيرد. از ديگر 

وظايف ما بررسی اپليکيشن هاســت، تقريباً روزانه 

۴5۰ اپليکيشن  برای ما ارسال می شود که زمان بررسی آنها اکنون به 
۲۴ تا حداکثر ۴8 ساعت رسيده است. برای اين اپليکيشن ها الزم 
است تخلفات هم بررسی شود. منظور از تخلف هر چيزی است 
که خالف قوانين ما باشــد؛ از عدم رعايت حق مولف گرفته تا 
ايجاد جذابيت کاذب يا آپديت های اتوماتيک. قوانين ما برای 
توسعه دهنده مکتوب ارسال می شــود و آنها پيش از انتشار 
موظف به رعايت آنها هســتند اما گاهی اين تخلفات 
پس از انتشار هم رخ می دهد که بايد به آنها رسيدگی 
 شــود. با وجود بيش از 68 هــزار برنامه و ۱6 هزار 
توسعه دهنده ای که اپليکيشن منتشر کرده اند ، اين 
کار آسان نيســت. البته ۳۰ درصد از درآمد هر 
اپليکيشن پس از کسر ماليات بر ارزش افزوده به 

کافه بازار تعلق دارد.
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  نوید صالح  بررسی و پشتیبانی 

هر اپليکيشنی که بخواهد در کافه بازار عرضه شود، مراحلی را 
بايد طی کند؛ در مرحله اول توسعه دهندگان وارد می شوند، 
اپليکيشن خود را می گذارند و اگر سوالی داشته باشند مطرح 

می کنند. در داخل، تيمی  متشــکل از شــش نفر شامل 
تيم بک اند و فرانت اند فعاليــت می کنند. هدف تيم 
بررسی سريع همراه با دقت باالست. زمانی که فردی 
اپليکيشن خود را وارد سيستم بازار می کند، در داخل 
شرکت آن را بررســی می کنيم. مسئول بررسی 
دقت می کند که حتماً برنامه واردشده دقيقاً مانند 
اسکرين شاتی باشــد که همراهش فرستاده شده 
است. بررسی دسترسی برنامه هم در همين بخش 

انجام می شــود. بعد از مراحل بازبينی، تشخيص داده می شود 
که اپليکيشن رد يا تاييد شود يا با اعمال تغييراتی دوباره بررسی 
شود و در انتها همه برنامه ها در سيستم به صورت آرشيو قرار 
می گيرد. از مهم ترين داليل رد شــدن يک اپليکيشن، 
بحث کپی کاری اســت. خيلی از اپ هايی که برايمان 
ارسال می شود کپی شده از اپ های ديگر است يا اپ ها 
نيازمند تاييد از سايت خاصی هستند. با راه اندازی 
سيستم جديد کافه بازار و تيم بررسی، روزانه بيش 
از ۴۰۰   اپليکيشن بررسی می شود. برای جلوگيری 
از عرضه اپ هــای کپی، خالــق آن و تجربه های 

همکاری با بازار مورد بررسی قرار می گيرد.

محصول    کیهان اصغری 

تيم سه تا هفت نفره به عنوان مدير محصول کار پيش بردن محصول 
و اينکه چه کاری بايد انجام شود تا مشکالت موجود برطرف شود را 
بر عهده دارد. تالش ما اين اســت که بفهميم کاربران چه نياز هايی 
دارند و چه ايراداتی بايد برطرف شود تا ويژگی های مورد نياز برای 

آنها به وجود بيايد. ما هر بخش کافه بازار را يک محصول می بينيم، 
مثاًل قسمت جست و جو، صفحه اول، قسمت دانلود از سرور و 
هر بخش ديگر يک محصول به حساب می آيند که هر کدام 
مدير خاص خود را دارند. اين بخش ها با يکديگر هماهنگ 

هســتند و تعامل دارند. قســمت پرداخت و ساز و کار 
درگاه های بانکی خود يک محصول جدا به شمار 

می آيند. چالش اصلی ما در کار در واقع چالش 
همه بخش های کافه بازار هم بوده؛ مساله رشد 
و توسعه است. بزرگ شدن مجموعه از همه 
نظر پيچيدگی های خاص خود را دارد. برای 
اين توسعه بايد از همه لحاظ فکر کرد، مساله 
منابع، آموزش نيروها و ابعاد توســعه برای 
همه ما دغدغه بوده و هســت. اينکه نيروها 
بتوانند درســت آموزش ببيند، در خط سير 
آينده ما نقش مهمی  دارد. البته بزرگ شــدن 

مجموعه کاربران هم ارتباط مســتقيمی با همه کارهايی دارد که ما 
انجام می دهيم. توســعه پيدا کردن خود محصول کافه بازار باعث 
شــده ما هر بخش را دقيق تر و ريزتر زير نظــر بگيريم. وقتی به ۳۰   
ميليون کاربر رسيديم بايد سرورهای قوی ای داشته باشيم؛ بتوانيم 
نگهداری و رســيدگی سريع داشته باشــيم، ايرادات را سريع 
برطرف کنيم و برای همه اينها بايد هم زيرساخت قوی و هم 
نيروی انسانی کارآمد داشته باشيم که بتواند به خوبی با همه 
اين ضرورت هايی که پيش می آيد، مواجه شود. فرق کار ما 
اکنون با دو سال پيش اين اســت که کار امروز خيلی بزرگ 
شــده و اين بزرگ شــدن ظرف مدت بسيار کوتاهی 
اتفاق افتاده اســت. سال گذشته فروردين ماه تعداد 
نيروهای ما مجموعاً حدود ۷۰ نفر بود و امســال 
تقريباً ۱۴۰ نفــر در مجموعه مان کار می کنند. 
برای اينکه بتوانيم اين تغييرات را به خوبی کنترل 
کنيم تيم ها را شکستيم و نيروها را پخش کرديم. 
پارســال کافه بازار از ســه محصول تشکيل شده 
بود اما امســال ۹ تيم داريم. شــايد به نظر کاربر، 
اپليکيشــن همان اپليکيشن باشــد اما بيشتر وارد 

جزييات شده ايم. 

16

کافه گردی

ویژه نامه اختصاصی دومین گردهمایی 5شنبه بازار  8 اردیبهشت  1395    



توسعه تجاری   ایمان محمدی  

تيم توسعه تجاری کافه بازار چند دسته کار انجام می دهد که يکی 
از آنها توليد محتواســت. برای اين  کار با شرکا و تيم های خارجی 
مذاکره می کنيم تا از نظر محتوا غنی تر و بهتر باشــيم. وظيفه ديگر 
اين است که به راه اندازی صنعت پابليشرها يا ناشران می پردازيم 
تا از يک طرف از توليدکننده داخلی حمايت کنند و از طرف ديگر 
آنها باشــند که با فعاالن بين المللی اين صنعت در ارتباط باشند و 

محتوای بومی سازی شده آنها را در بازار ايران ارائه کنند.
ايده اصلی اين اســت که ما به جای واقعی خود يعنی پلتفرم ارائه 
محصول برگرديم و زيرســاخت های خودمــان را تقويت کنيم 
و از ســوی ديگر برای اســتحکام اين حوزه افراد ديگری تحت 
عنوان پابليشــرها قرار بگيرند. تاکنون هم با حدود ۱5 شرکت 
داخلی در اين باره مذاکره کرده ايم و اين اکنون مهم ترين هدف 

ماست.
کار ديگر اين اســت که ارتباط با شــرکای اســتراتژيک مثل 
اپراتورها، مراکز داده و PSPها از طريق ما تنظيم می شود و مذاکره 

با آنها از کارکردهای ماست. 
هم اکنون هم در حال مذاکره در مورد مسائل بسيار مهمی  هستيم 
و احتماالً بــه زودی خدمات بهتر و کارآمدتــری از جهت خريد و 
PSP پرداخت به کاربران و توسعه دهنده ها ارائه می دهيم. در مورد

ها نيز تالش می کنيم خدمات بهتری بگيريم اما واقعيت اين است که 
سامانه بانکی چندان چابک نيست ولی در هر صورت همه کوشش ما 

اين است که فرآيندهای مالی سريع و آسان انجام بگيرد.
 هر چند سياســت ما اين نبوده که هــر روز محصول جديدی از 
مجموعه مان بيرون بيايد اما اگر قرار باشــد کار جديد يا محصول 

جديدی ارائه شود بخشی از کارهای آن هم وظيفه ماست. 
در مذاکره با تيم هــای خارجی هم حمايت های مــا و امکاناتی 
که در پلتفرم مان موجود اســت باعث می شــود بتوانيم با دست 
پر به مذاکره برويم. در واقع شــرکت های خارجی بازتاب نظرات 
کاربران و حمايت و پشــتيبانی ما از کاربران را می بينند و برايشان 
جالب است که بتوانيم از توسعه دهنده ها هم حمايت خوبی داشته 

باشيم.
واقعيت اين است که ارزش افزوده ما برای کشاندن شرکت های 
بزرگ بين المللی به پــای ميز مذاکره تنها جذابيت درآمد آنها در 
همکاری با کافه بازار نيست، بلکه ارزش مهم تر ما سرويس خوب 
فنی، پشتيبانی مناســب و از همه مهمتر جامعه کاربران وسيع ما 

برای آنها حيرت آور است.
تيم توســعه تجاری از دانش آموختگان برق تشکيل شده است. 

کاری که ما انجام می دهيم منطبق بر اولويت بندی است، درست 
مانند ساخت يک ساختمان، هر خشــتی که می گذاريم بايد جای 
خشــت بعدی را بدانيم تا بنای درستی داشته باشيم. عماًل تکيه ما 
بر اين اســت که حدود۳۰ ميليون کاربر فعال داريم و بايد از اين 
موضوع به عنوان »مالت« ســاخت و چيدن اين خشت ها روی هم 

استفاده می کنيم. 
همين مالت را برای مذاکره با يک شــرکت بزرگ يا اپراتور يا 
يک PSP به کار می بريم، در واقــع کار ما پله پله پيش می رود و هر 
کاری که امروز يا در گذشــته انجام داديم کار آينده ما را مشخص 
می کند. نســبت به تيم های ديگر ارتباط ما با بيرون شرکت بسيار 
بيشتر اســت، بنابراين بايد پيگيری و کار زياد انجام دهيم چون به 
محض اينکه ناچار می شويم با شــرکت های ديگر يا اپراتورها کار 
کنيم درگير مراحل طوالنی و وقت گير می شويم که از سختی های 

کار ما هم هست.
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کافه گردی



کافه بازار وارد پنج ســالگی شده است. وقتی به گذشته 
نگاه می کنید بــه نظرتان کافه بــازار در این مدت چه 

دستاورد مهمی داشته است؟
مهم ترين دســتاورد ما ايجاد صنعت جديدی در حوزه 
نرم افزار پيرامون توليد داخلی اپليکيشــن  است. البته 
اپليکيشن خارجی وجود داشت و بدون ما هم به کار خود 
ادامه می داد اما ما به صورت عملی به توليدات  اپليکيشن 

داخلی کمک کرديم.
کافه بازار در مکانیســم خود چه تغییری داده که از نگاه 

شما می توان گفت نقطه شروع کافه بازار است؟
ســاليان ســال در خصوص داليل عدم رشــد صنعت 
نرم افزار، همه انگشت اتهام را به سوی قوانين کپی رايت 
و اجرايش می گرفتند،  اما ما بــه آنها توجه نکرديم و بر 
اساس مدلی که تمام دنيا بر آن کار می کنند پيش رفتيم. 
ما به اثرات توزيع ســاده به قيمت مناسب اعتقاد داريم. 
اگر اين دو موضوع حل شود، در ايران هم با قوانين موجود 
يک صنعت نرم افزار جدی شکل می گيرد. در ايران قبل 
از اينکه ما صنعت نرم افــزار PC برای مصرف کنندگان 

داشته باشيم برای موبايل به شکل جدی ايجاد شد.
عده ای روز اول شــکل گیری کافه بــازار، آن را ابزاری 
برای دور زدن تحریم ها می شــناختند نه پلتفرمی برای 
اپلیکیشن های ایرانی. آیا این دیدگاه روز اول به فکرتان 
رسید که این بخش از صنعت را فعال کنید یا در حین کار 

به این دیدگاه رسیدید؟
ما از روز اول به فکر ايفای نقش در تشــکيل اين صنعت 
بوديم و نمی خواستيم صرفا تحريم را دور بزنيم. اگر قصد 
اين کار را داشتيم، می توانســتيم اپليکيشن غيررايگان 
هم بدون اجازه روی کافه بــازار بگذاريم. ولی از روز اول 
هدف مان اين بود که صنعتی درست کنيم که درآمدزا 
باشــد و بلندمدت روی پای خودش بايستد. ما از روزی 
که کافه بازار را شــروع کرديم به فکر درآمدزايی برای 
توليدکنندگان بوديم. با اينکه نتوانســتيم در مدت پنج 
تا شــش ماه درآمدی خلق کنيم ولــی آن زمان هم در 

راستای ايجاد بستر اين کار فعاليت می کرديم. 
در زمانــی زندگی می کنیــم که تب اســتارت  آپ ها 
بسیار باالست و همه دوســت دارند کاری شروع کنند 
و استارت آپ داشــته باشــند. در این مورد همیشه دو 
دیدگاه وجود دارد که کافه بــازار همواره در آن دخیل 
است. دیدگاه اول این است که آیا باید بر اساس تعریف 
جهانی و اســتاندارد اســتارت آپ، کافه بــازار را یک 
استارت آپ ببینیم و آیا کافه بازار هنوز به خودش به دید 

یک استارت آپ نگاه می کند؟
تعريف اســتارت آپ برای بســياری از افراد متفاوت 
اســت. از نظر من بســياری از فعاليت ها داخل شرکت 
ما، کماکان در اين فاز رشد ســريع قرار دارند. حتی پل 
گراهام، درصدی هم برای اين رشــد تعيين می کند و به 

حسام آرمندهی موسس کافه بازار:

سرزمین فرصت ها فقطیک کشور نیست
نوشــتن مصاحبه حســام آرمندهی کار راحتی نیســت. یادم نمی آید هیچ وقت در دفتر گفت و گو کرده باشــیم. همیشــه یا دور 
یکــی از میزهــای پر رفت و آمد برج نگار بوده، یا بین جلســاتش در طبقه ۲۲ گپ زده ایم یا مانند این آخری در میانه یک جشــن تولد 
در غذاخوری شیشــه ای کافه بازار که خودشــان به آن می گویند آکواریوم. حاال که دقت می کنم به نظرم می رســد حســام اتاق 

اختصاصی که هیچ حتی احتمااًل میزی هم برای خودش ندارد؛ الگویی واقعی از مدیریت باز. 
ریشــه های این نگاه حســام به کار را به ویژه در ارتباطش با نیروی انسانی نیز می توان دید. وقتی با مدیرعامل کافه بازار در بخش 
قدم می زنید خبری از بلند شــدن پیش پای مدیرعامل یا سکوت های معنی دار همکاران وقتی رئیس را می بینند نیست. ترکیب 
جادویــی صمیمیت و جدیت این مدیر جوان بدون شــک یکی از پایه های موفقیت کافه بازار اســت ولی بدون شــک در کنار همه 
اینهــا مولفــه ای کــه گفت و گو بــا آرمندهی را جــذاب می کند صداقــت وی در ارائه تصویــری واقعی از خود و شــرکت نوبنیانش 
اســت. هیچ وقت نمی ترســد به شــما بگویــد در رابطه با اکوسیســتمی موفق نبوده، نتوانســته اند هنوز روی توســعه بــازاری کار 
کننــد  یــا در یــک کالم در جواب ســوال ســختی بگویــد نمی داند. همین اســت کــه وقتــی در ادامه بیشــتر دربــاره موفقیت ها و 

خوش بینی هایش می خوانید، باور کردنش سخت نیست. 
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 طور طبيعی کافه بــازار به عنوان يک محصول کلی ديگر 
در آن مرحله نيســت که به عنوان مثال رشد ۲۰ درصد 

هفتگی را تجربه کند.
اما یک دورانی این گونه بود؟

بله. کافه بازار يک مدت رشد خيلی سريعی داشته است 
و تعريف استارت آپ با آن رشد سريع را می توان برايش 

به کار برد. اما االن نيست.
نکته بعدی که وجود دارد این است که هم اکنون قسمت 
عمده ای از آن چیزی که ما در فعالیت های استارت آپی 
می بینیم این اســت که هر کســی تجارت خود را یک 
اپلیکیشــن می بیند که درگاهش کافه بازار اســت؛ آیا 
این هم جزیی از هدف تان بود و قصد داشــتید کسب و 

کارهایی مبتنی بر پلتفرم کافه بازار ایجاد کنید؟

ما هميشه دوست داشتيم کســب و کارهای پايدار هم  
ايجاد شود. اپليکيشن های زيادی توليد شده اما کسب و 
کار کم ايجاد شد و کسب و کار يعنی بدانی پنج سال ديگر 
هم وجود داری و فعاليتت بلندمدت معنادار است و حتی 
برای خارج از فضای موبايل هم برنامه داری. ممکن است 
وب ســايت هم داشته باشيد.  اما در ايران چنين مواردی 
کم اســت و اميدواريم بيشتر شــود. در حوزه کتاب يا 
فروش آنالين چنين کسب و کارهايی به وجود آمده اند 

اما تعدادشان از انگشتان دست تجاوز نمی کند.
به مفهوم یک کسب و کار واقعی؟

بله. مــا مدتی هم در اين زمينه صحبــت می کرديم که 
اين کسب و کارها با موبايل شروع کنند و بعد در چرخه 
رشــدی بيفتند که خيلی زودتــر از وب نتيجه می دهد. 
تجربه ما و ديگران نشــان داده اســت موبايل می تواند 
برای کسب و کارها شروع خيلی سريعی باشد. به خاطر 
ساختار جامعه ما، مردم پيش از آنکه به PC روی بياورند، 
سريع جذب موبايل شده اند، مانند بسياری از کشورهای 
در حال توســعه. به نظر ما موبايل نقطه شروع خوبی در 

ايران دوران است.
دو نکته در این مساله وجود دارد، اینکه کافه بازار چقدر 
موفق بوده است که بتواند خارج از مفهوم یک فروشگاه 
با سایر کســب و کارهایی که در این زمینه کار می کنند 
یک ارتباط پویا داشته باشــد. به نظر شما در این زمینه 

کافه بازار موفق بوده است؟
نه خيلی. 

علت آن چیست؟
تا اينجــای کار ترجيــح می داديم سرويســی که ارائه 
می دهيم برای همه به صورت مساوی باشد و سرويسی 
ارائه دهيم که هيچ تبعيض رفتاری ای با مشــتريان مان 
نداشته باشــد. از اين جهت خيلی بر روابط استراتژيک 
و همکاری تمرکز نکرديم. درهای ارتباطی ما بسته بود.
چون اين تلقی ايجاد می شــود که تبعيــض وجود دارد. 
برای همين ســال های اوليه از اين قضيه دوری کرديم. 
ولی اين حقيقت اســت که عده ای در اين ميان به مرور 
زمان برجســته می شوند و کارشان شــاخص تر از بقيه 
است و ما معتقديم بايد به اين افراد و تيم ها بيشتر کمک 
کنيم. شرکتی محصول مناسبی توليد می کند که ارزش 
فرهنگی و اجتماعی خوبی دارد شايد تجربه کار در فضای 

موبايل را ندارد اما ما دوست داريم کمکش کنيم.
این کمک در چه قالبی وجود دارد که اصل عادالنه بودن 

زیر سوال نرود؟
ما هم اکنون روی آن کار می کنيم. تغييراتی که نســخه 
۷ بــازار دارد در اين جهت بود کــه کارهای باکيفيت را 
شــاخص کنيم و تعداد کارهای باکيفيت بيشتری را که 

توليد داخل است، بر صفحه اول نمايش دهيم.
می دانید که بسیاری اعتقاد دارند عادالنه نیست؟

کسانی که می گويند عادالنه نيســت تجربه استفاده را 
نداشته اند. عده ای فکر می کنند ما پول می گيريم کسی را 
شاخص کنيم. ولی کسانی که با ما کار کرده اند می دانند 
در اين ســال ها هدف اصلی مان اين بود که چيزهايی را 
شاخص کنيم که کاربر دوســت دارد نه اينکه يک برد 
اقتصادی برساند. ما در اين سال ها پيشنهادهای بسياری 
را رد کرديم که به خاطر پول کسانی را شاخص کنيم اما 
در اين خصوص سياست ما کاماًل روشن است و به خاطر 

پول يا جنبه اقتصادی چيزی را شاخص نمی کنيم.
معموالً در یک بازار ســالم ۸۰ درصد بازار دســت یک 
بازیگر نیســت اما در خصــوص کافه بــازار این اتفاق 
افتاده اســت و همین فشــارها در مورد سهامداران هم 
خبرها در این حوزه را بیشــتر می کند. چه سیاســتی از 
سمت شــما کافه بازار را هدایت می کند تا میان ترکیب 

سياست ما در کل اين است که فرصت را به 
ديگران بدهيم تا اختراع کنند و خودمان اين کار 
را نکنيم. زيرا يک شرکت نمی تواند در همه چيز 

خوب باشد
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ســرمایه داران و کاربران کافه بازار تضاد منافع ایجاد 
نشود؟

ما توافق نامه ای با سهامداران خود داريم که بدانند هيچ 
فرقی با مشــتريان مان ندارند. يعنی اگــر در موقعيت 
مشــتری ما قرار بگيرند همان طور رفتــار می کنيم که 
با ديگــران رفتار می شــود و اين اصول کار ماســت و 
سهامداران جديد هم بايد همان توافق نامه را امضا کنند. 
اما از آن جهت که گفتيــد 8۰ درصد بازار را می گيريم؛ 
در بســياری رقابتهای بازارهای چندســويه در ميان 
پلتفورم های واســطه به اين نقطه می رسند که يک نفر 
برنده می شــود و احتماالً جا برای برنده شــدن چندين 
بازيگر وجود ندارد و اين به خاطر اثر شبکه ای است. زيرا 
کاربر اکثر اپليکيشــن ها را اينجا می بيند و توسعه دهنده 
متوجه می شــود اکثر کاربران در کافه بازار هســتند و 
امکان دارد در هر بازار ديگری هم رخ دهد، از اين جهت 
اين قضيه اجتناب ناپذير اســت. اما ما هميشه از رقابت 
اســتقبال کرديم. رقيب باعث می شود رشد کنيم. برای 
همين دوســت داريم در ايران حتی رقيبان خارجی هم 
داشته باشيم زيرا باعث می شــود تيم ما هميشه تالش 

کند بهترين باشد.
وقتی در مورد کسب و کار شــدن اپلیکیشن ها صحبت 
می کنیم درمی یابیم کــه ایجاد کســب و کار اجزایی 
دارد؛ به  عنوان مثال تبلیغــات، پرداخت و غیره. رویکرد 
کافه بازار در این خصوص چگونه است؟ یعنی خودش 
ایــن چرخه را اختــراع می کند یا این امــکان را فراهم 
می کنــد که دیگران ایــن چرخه را اختــراع کنند و به 

کافه بازار اضافه شوند؟
سياست ما در کل اين اســت که فرصت را به ديگران 
بدهيــم تا اختراع کننــد و خودمان ايــن کار را نکنيم. 
زيرا يک شــرکت نمی تواند در همه چيز خوب باشد و 
ما تمرکزمان بر اين اســت که در زمينه توزيع بهترين 
باشــيم. گاهی اوقات کافه بازار ســعی کرده است گام 
اول را بردارد تا بقيــه هم بدانند ايــن کار امکان پذير 
اســت و راه را ادامه دهند. به عنوان مثال در ايران5-۴  
اپليکيشن از ۲۰ اپ اول فارسی توليد ما بود برای اينکه 
نشان دهيم می توان اپليکيشن فارســی توليد کرد و از 
آن درآمد داشــت. ما تقويمی به اسم تقويم فارسی تل 
داشــتيم که به عنوان اولين اپليکيشن های فروشی در 
کافه بازار عرضه کرديم. فروش خوبی هم داشت اما به 
اين نتيجه رسيديم که تضاد منافع ايجاد می کند، تمرکز 
ما را مختل می کند و در نهايت خودمان آن را به صورت 
رايگان به فرد ديگری ســپرديم. سعی ما اين است که 

وارد اين حوزه نشــويم و به عنوان الگو ظاهر شــويم. با 
برنامه ديوار نشــان داديم می توان تجارت خوبی هم از 
موبايل شروع کرد. اميدواريم ده ها تجارت مانند ديوار 
شــکل بگيرد. در اين حوزه سرمايه و پشتکار بايد وجود 
داشته باشد. چنين کســب و کارهايی ساليان بسياری 
صبر می خواهد تا به نقطه خوبی برســد اما سقفی برای 

موفقيت آنها قابل تصور نيست.
آیا رویکرد کافه بازار این اســت که تجارت خود را که 
ضریب رشــدش به صورت طبیعی در حال کند شــدن 
است، حفظ کند و رشــد خود را بر شاخه هایی که مبتنی 
بر کافه بازار هســتند، متمرکز کند یا الگویش این است 
که همین توزیع را به شــکل کمال یافته اش ادامه دهد؟ 
چون اینها الگوهای مختلفی هســتند و احساس عمومی 
این است که شما نمی خواهید تمام تخم مرغ های خود را 

در یک سبد بگذارید.
اين طور نيســت. برخی پروژه ها مانند تقويم، از شرکت 
خارج می شوند و مثل شرکت های ديگر با آنها برخورد 
می شود و تبعيضی برايشان وجود نخواهد داشت. رويکرد 
ما در کافه بازار اين اســت که کارهای زيرساختی انجام 
دهد به جای اينکه به حوزه اپليکيشن وارد شود و به نظر ما 
اينجا کار زيادی وجود دارد. ما برای هر تکه از کار توزيع 
خودمــان هدف های بلندپروازانــه و قابل اندازه گيری 
داريم. از جستجو و برنامه های مرتبط و ويترين کافه بازار 
گرفته تا امکانات و سطح خدماتی که به توسعه دهندگان 
ارائــه می کنيم. در تمامی موارد به ســمت ايده آل های 

ذهنی خود در حرکت هستيم.
به نظر شما غیر از بحث کســب و کار، کافه بازار چقدر 
می تواند موفقیت خود را به توسعه دهنده ها برگرداند؟ 
زیرا من اغلب آماری می شنوم مبنی بر اینکه چقدر سود 
تقسیم کردیم و به توسعه دهنده ها درآمد دادیم. اما این 
همه ماجرا نیست؛ اتفاقات دیگری هم برای توانمند شدن 
توسعه دهنده ایرانی در حوزه اپلیکیشن رخ می دهد. به 

نظر شما در این خصوص گامی برداشته شده است؟
تيم ما به اين ســمت مي رود که تا جايــي که مي توانيم 
کمک کنيم. من امسال دوست دارم با تيم های جوان و با 

استعداد وقت بيشتری بگذرانم.
چگونه می فهمید فردی یا تیمی خالق و بااستعداد است؟

از محصول اوليه می فهميم.
یعنی فردی در شرکت شــما وجود دارد که این افراد را 

شناسایی می کند؟
اين وظيفه تک تک ماست. من هم در حد وقت و توانم اين 

افراد را شناسايی می کنم. خيلی سازماندهی شده نيست.
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چارچوب حقوقی یا سرمایه گذاری ندارد؟
سرمايه گذاری نمی کنيم، ما کمک می کنيم. مشورت و 
راهنمايی می دهيم. تجربه هايمان را در اختيارشان قرار 

می دهيم.
به نظر شما اینکه دارای پروسه نیست، خام نیست؟

من گفتم برای شخص خود من پروسه ندارد. امسال تيمی 
تشــکيل داديم با تمرکز بر محتوا؛ وظيفه شان اين است 
که محصوالت ترند يا آنهايی را که هنگام انتشار کيفيت 
کافی دارند، شناسايی کنند. سپس با توسعه دهنده ارتباط 
برقرار می کنيم تا کار با کيفيتی که توليد شــده است به 
دليل کم تجربگی در نطفه خفه نشــود و در چرخه رشد 
قرار گيرد. تيم ما در حوزه بازی و اپليکيشــن به تفکيک 
اين کار را ســازماندهی می کند. به عنــوان مثال تيمی 
دارای ايده  خوبی هستند اما چارچوب های کار را درست 
نمی شناســند و نمی توانند از پلتفرم کافه بازار درســت 

استفاده کنند.
فکر نمی کنید جامعه توسعه دهنده ها در قالب اسپیناف 

احتیاج به تربیت دارند تا خود را به اپلیکیشن برساند؟
آموزش خيلی مهم اســت. تجربه ای که مــا در اينجا 
داريم بايــد به ديگران هم منتقل شــود. برای همين با 
برگزاری 5شنبه بازار سعی می کنيم اين تجربه را خيلی 
شــفاف منتقل کنيم. تشــکيل تيم توانا از سخت ترين 
مراحل کار اســت و خود ما هم همواره در فرآيند رشد 
درگير اين موضوع هســتيم. اما به هر حال بايد ســعی 
کرد صحبت کرد و آدم ها را به اين ســمت کشيد. شايد 
افرادی هستند که به اين سمت نمی آيند و نمی دانند اين 
صنعت چه پتانسيل هايی برای رشد دارد و برای همين 
کماکان اين بخش از کمبود نيروی متخصص آســيب 
می بيند. نقش ديگری هم که 5شنبه بازار دارد اين است 

که افراد را در خصوص پتانسيل ها مطلع کند.
در حوزه بازی به ســمت توزیع رفته اید و این در الگوی 
شما نسبت به پارسال بسیار مشــهود است. این کار را با 
بخش های دیگر انجام نداده اید؛ چرا احساس می کنید 
حوزه بازی طوری اســت که می توانید بــه جای تولید 

مستقیم محصول بر توزیع تمرکز کنید؟
حوزه بازی فراگيرتر اســت. اما ما وارد حوزه اپليکيشن 
هم می شويم. ما دوست داريم شــرکت هايی پا بگيرند 
که واســطه ميان تيم توليد و توزيع کننده باشــند و اين 
واســطه گری به صورت در اختيار قرار دادن تجربه در 
فروش، تبليغات و جذب ســرمايه است. اين مدل بهره 
بردن از  publisherها با هدف امکان تمرکز بيشــتر بر 

توليد محصول خوب پيگيری می شود.

از این الگو جواب گرفته اید؟
ما هنوز اول کار هســتيم و نمی توانــم قضاوت کنم ولی 
در دنيا اين الگو خوب جواب داده اســت. به عنوان مثال 
شرکت گيم الفت توليدکننده نيست و يک منتشرکننده 
متخصص و توانا است. من فکر می کنم اگر ما هم روی آن 

کار کنيم به نتيجه می رسيم.
وقتــی راجع به ایــن فرآیند فکــر می کنیم یک طرف 
این بازی تولیدکنندگان موبایل هســتند که شــما در 
صحبت ها و مصاحبه هایتان گفتید به چیزی بیشــتر از 
local نگاه می کنند. آنهایی که با شرکت های بین المللی  

کار کردند سعی داشتند با تولیدکنندگان بسیاری کار 
کنند تا توزیع کنندگان کاالهــای آنها را عرضه کنند. 
بارها شکایت هایی از توزیع کننده های ایرانی شنیده ام 
که کافه بازار هیچ رغبتی به این موضوع نشان نمی دهد.

چون حجم زيادی از موبايل ها به ايران قاچاق می شــود 
دقيقاً نمی دانم نقش واسطه گری توزيع کننده موبايل با 
توليدکننده در ايران  چيســت. تمام صحبت ها بايد در 
مورد درصد کمی باشــد که از طرق قانونی وارد کشور 
می شــود. ولی درصد بزرگی که از کانال رســمی وارد 
نمی شــوند قابل بحث و مذاکره نيســت. از اين جهت 
پيگيری موضوع پيش نصب شــدن کافه بازار بر روی 
موبايل هــای وارداتی بــرای ما اهميــت کمتری پيدا 

می کند.
اپراتورهــا چطــور؟ از یک  ســال گذشــته اپراتورها 
سرمایه گذاری های زیادی روی اپ استور خود کرده اند. 
آیا کافه بازار به الگویی رسیده است که با اپراتورها کار 

کند؟
بســياری اعتقاد دارند اپراتورها و OTTها بايد با هم کار 
کنند. همايشــی هم در اين خصوص برگزار شده بود. ما 
تيمی تشــکيل داده ايم که اين روابط را شکل دهند. ما از 
ســمت خود انرژی می گذاريم و بــرای اين مورد هدف 
داريــم. اما تمام آن در کنترل ما نيســت. اپراتورها بايد 
بپذيرند که درهايشــان را باز کنند تا اين روابط شــکل 
بگيرد، ما هم اميدواريم سال جديد اين روابط و همکاری 

تجاری بين کافه بازار و اپراتورها شکل بگيرد.
فکر نمی کنید اپراتورها در ســطح قابــل توجهی عالقه 
دارند صاحب کافه بازار باشــند نه اینکــه با کافه بازار 

همکاری کنند؟
از اين جهــت نمی دانم. چهار ســال ابتدايی درگير اين 
بوديم که رگوالتورها و اپراتورهــا و هر نهاد ديگری را 
متوجه کنيم که توليد را توســعه دهنده انجام می دهد 
و ســهم بيشــتر درآمد حق آنهاســت. در گذشــته 
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توليدکننــدگان محتوا و حلقــه ای که بــا اپراتور کار 
می کردند زيــر ۳۰ درصد می گرفتند. مــا کارمان را 
شــروع کرديم تا اين مدل را تغيير دهيم که ۷۰ درصد 
را توليدکننــده ببرد. هم اکنون حس می کنم ســر۷۰ 
درصد به توافق رســيده ايم که اين اصاًل نبايد سهم ما 
باشــد و رگوالتوری هم همکاری می کند. اين پيشرفت 
حاصل شده اســت تا همکاری را حداقل با يک اپراتور 

شروع کنيم.
اینکه شــما هنوز در قسمت خاکســتری قوانین در این 
حوزه قرار دادید به نظرتان به توســعه کافه بازار کمک 
می کند یا برای شما دشوار می شــود؟ موافق رگولیت 
کردن این بازار هستید؟ اینکه فرآیند قانونی در حوزه 

شما هنوز تعریف نشده یک حقیقت است؟
هر رگوليشنی که کار ما و توســعه دهنده را ساده کند و 
زمان توليد و عرضه به بازار را کاهش دهد، يک گارانتی 
برای کار باشد و جلو فيلترينگ را بگيرد؛ خوب است. اما 
هر رگوليشنی که از ما بخواهد قبل از انتشار مجوزهای 
متعدد بگيريم و گرفتن مجوز هم گارانتی برای ادامه کار 
نباشــد و اگر خطايی رخ داد تمام کار زير سوال برود، به 
درد نمی خورد. اگر با اين هدف رگوليت می شــود که 

صنعت رشد کند، خوب است.
بارهــا اشــاره کرده اید کــه ورود خارجی هــا به نفع 
کافه بازار است و نگرانی ای از این حیث ندارید. به نظر 
شما ورود اپلیکیشــن های خارجی و فعال شدن شان در 

ایران به ضرر توسعه دهنده ایرانی نیست؟
در بلندمدت اين طور نيســت و منجر به رشد و افزايش 
کيفيت می شــود. در کوتاه مدت هم همان فرصتی که 
برای خارجی پيش می آيد تا به ايران بيايد و رشــد کند 
برای ايرانی هم به وجــود می آيد که در بازار بين المللی 

رشد کند.
هم اکنون حــدود ۳۰ میلیون نفر کافه بــازار را دارند. 
بسیاری از اپلیکیشــن های خارجی توانایی این را دارند 

که با ورود به کافه بازار کاربران بسیاری جذب کنند.
با توجــه به تعداد کاربران موبايــل در جهان، اين عدد 
بسيار کم اســت. برای خارجی اين محيط جذاب است 
اما جذابيت آن بدون دانســتن پتانسيل ها به اندازه ای 
نيست که برای آن ريسک کند يا خطرهای تحريم ها را 
بپذيرد. ما وظيفه خود و ديگر publisherها می دانيم که 
پتانسيل های اين بازار را در سطح جهانی مطرح کنيم و 

عرضه محصوالت با کيفيت را در ايران تسهيل کنيم.
کافه بازار به عنوان اســتارت آپ در حال رشــد است؛ 

اکنون جمعیت آن چقدر است؟

۱۴۰ نفر.
رویکرد کافه بــازار به چه صورت اســت؛ می خواهد 
واحدهــا را از خــود جدا کند و همچنان یک شــرکت 

کوچک چابک بماند؟
رويکــرد ما اين اســت کــه کافه بازار يک شــرکت 
دانش بنيــان و فنی باقی بماند. قصــد داريم کار خالق 
در دفتر مرکزی ايجاد شود و ترجيح می دهيم کارهای 
روتين تر را به خارج از شــرکت برون سپاری کنيم. ما 
هيچ سقفی برای رشــد کيفی و تعدادی نيروی انسانی 
خود نداريم. می خواهيم هــر چقدر نيروی خالق و توانا 
هست، جذب کنيم و از قبل بروز خالقيتشان رشد کنيم.

در خصــوص 5شــنبه بازار ســال آینده به نظر شــما 
مهم ترین ســرفصل هایی که باید در خصوص آنها فکر 

کرد، چیست؟
ما برای سال آينده برنامه ای برای رشد درآمدزايی بر 
مبنای خدمات اشــتراکی داريم و بايد انرژی بيشتری 
برای آن بگذاريم زيرا بســياری از کســب و کارهای 
موبايل در دنيا با اين مدل خلــق ارزش می کنند. مانند 
نت فليکس که تجارتش برپايه اشتراک است. تاکنون 
کمی کم کاری از طــرف ما بوده و يــک نقص کلی در 

پرداخت ايران وجود دارد.
چنین پرداختی در ایران غیرممکن است؟

غيرممکن نيســت اما ســخت تر اســت. اميدواريم 
امســال بتوانيم به نتيجه برسانيم و نقش خودمان را در 
گردآوری حق اشــتراک ايفا کنيم و توســعه دهنده ها 
هم بايد بــرای تجارت اشــتراک گذاری ايده بدهند و 

محصوالت با کيفيت داشته باشند.
ورود به بازار مالی و اعتباری هدف کافه بازار است؟

تا حدی. گام بعدی ما پس از ارائه خدمات بهتر اشتراک 
ما اين است که پرداخت مصرف کننده را برای کسب و 
کارهای نوين ارائه کننده محصوالت و خدمات فيزيکی 
تســهيل کنيم. جدای از اين کمی هــم برنامه در زمينه 
منابع انســانی داريم. ما ســعی می کنيم از چرخه فرار 

از ايران جلوگيری و حتی اين چرخه را برعکس کنيم.
چطور؟

يعنی افرادی که از ايران رفته انــد با رصد فعاليت ها و 
رشد صنعت و مشاهده موفقيت ها می فهمند می توانند 
اينجا هم کار مفيدی انجام دهند. ســرزمين فرصت ها 
فقط يک کشــور نيســت. هر کشــوری می تواند پر از 
فرصت های يکتا باشــد. می خواهيم فضايی ايجاد کنيم 
که چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ کاری جذاب باشد 

تا اين چرخ کمی هم برعکس بچرخد 
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از آنکه قرار بگذاریم تــا از چرایی و چگونگی برگزاری ۵ شــنبه بازار و اهداف آن حرفی پیش 
بزنیم، خوب اســت نگاهی داشته  باشیم به راهی که برای رسیدن به این نقطه تاریخی طی 

کرده ایم. 
پنج سال پیش، در سال های نخستین هزاره ســوم و با چرخیدن چرخ تکنولوژی در سرزمین مادری، 
کافه بازار با جمع شدن عده ای که داستان شان را تقریبًا همه می دانیم، آغاز به کار کرد. دیری نپایید که 
این بازار محفلی شد برای عرضه دستاوردهای فکری و خالقیت جوانان بسیاری که در مواجهه با هجمه 
فناوری، نه تسلیم  شدن در برابر محدودیت ها، بلکه همت به ایجاد تغییر را برگزیده بودند. با مشارکت 
جمعی، بازار روزبه روز رونق گرفت و گذر زمان بر حســن شهرت کافه و البته وسعت آن عرصه ای که 
حاال به قدر یک صنعت بزرگ می نمود، افزود. تا جایی که آن جوانان دیروز، امروز صنعتگرانی هستند 
که رســم و رسوم بازارهای مشابه را فرا گرفته اند و در این دوره تاریخی با دغدغه های نوینی مواجهند و 

این مساله خود عالئم عبور از دوران کودکی این صنعت و پا گذاشتن به عصر جدیدی است. 
با ورود به این عصر جدید و به رســم همیشگی مان برای پیشــروی در بنیان  گذاشتن آداب جدید، 
تصمیم گرفتیــم فرصتی فراهم کنیم که این  بار درخت دانش در مرزهای جغرافیایی خودمان ریشــه 
کند تا روزی که نه چندان دور نمی بینیم، از ســایه رفیع آن همه بهره مند شویم. در جهت نیل به همین 
هدف بود که ۵ شــنبه بازار متولد شــد. ۵ شــنبه بازار دورهمی تجربه های متولیان و همراهان صنعت 
ماست. تجربه های ارزشــمندی که اگر با تعامل صحیح و فعاالنه به دیگری و دیگرانی انتقال داده شود 
نتیجه ای جز ترسیم آتیه ای درخشان برای فعاالن این مرز و بوم نخواهد داشت. باور داریم از کنار همین 
هم صحبتی و مجاورت اصحاب اصناف اســت که اندیشــه های جدید جوانه می زند و تفکر رشد شکل 
می گیرد چرا که در بوم زیســت این صنعت نوین هر گونه فاصله میان ســازنده و عرضه کننده و به بند 
کشیدن دانش و تجربه جز به عقب ماندگی منتهی نمی شود. به جزییات این رویداد ورود نمی کنیم و به 
همین اکتفا می کنیم که دعوت از بزرگان این حوزه، برگزاری کارگاه ها و گفت وگوهای تخصصی و ایجاد 

فضای مناسب گفت وگو در ۵ شنبه بازار برای دستیابی به همین منظور بوده  است. 
اما آنچه طی دو روز ۵ شــنبه بازار بر صحنه این صنعت می رود، نتیجه تالش چندین ماهه  و بی اغراق 
شــبانه روزی ما در کافه بازار است. بسیار سعی کرده ایم برای هرچه بهتر برگزار کردن این گردهمایی و 
البته همیشــه نقد به کار تمام شده و عمل انجام شده وارد است و ما نیز استثنا نیستیم و نقدهای دلسوزانه 
شما را در پایان رویداد به گوش جان می شنویم که این قرار سالیانه همگی ماست و چه بهتر که اگر نکته ای 

به ذهن تان می رسد در جهت بهتر و باشکوه تر برگزار کردن این دورهمی، از ما دریغش نکنید 

دیکته نانوشته غلط ندارد

هدیه میری مقدم
مدیر برندینگ کافه بازار
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زمانی کــه ایــن ویژه نامه را در دســت احتماالً 
گرفته اید برای شرکت در دومین رویداد 
۵شــنبه بازار پذیرش شده اید. ساعت نزدیک ۹ صبح است 
و باید آماده سخنرانی افتتاحیه در سالن اصلی شوید. حسام 
آرمندهی مدیرعامل کافه بازار که ســال گذشته سخنرانی 

پرشوری داشت این بار هم آغازگر مراسم دوروزه کافه بازار 
خواهد بود. ویدئو افتتاحیه هــم در همین زمان نمایش داده 

می شود.
این دوره ۵شــنبه بازار هم پر از کارگاه هــا و برنامه های 
مختلف است. تعدادی از کارگاه ها به صورت موازی برگزار 

بسته های پیشنهادی پیوست برای روز رویداد

دورهمی در پای برج

دیکته نانوشته غلط ندارد

امیرحسین حسینی پژوه

@ amir_HP
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می شوند و برای همین به ناچار باید از بین گزینه های موجود 
یکی را انتخاب کنید. به همین دلیل ما برای شــما سه بسته 

پیشنهادی داریم.

بستهپیشنهادیاول:بازیسازی
کافه بازار در این دوره ۵شــنبه بازار برنامه های ویژه ای برای 
بازی سازی دارد. اگر به بازی ها عالقه مند هستید یا می خواهید 
در آینده ای نزدیک یک بازی بسازید یا در تیم بازی سازی کار 

می کنید این برنامه ها قطعاً برای شما مفید است.
نخســت پنل »موفقیت یک بازی موبایل« در ساعت 11  
اســت. یکی از اعضای این پنل امیرحسین فصیحی است که 
بازی گرشاسب برای PC و بازی  Shadow blade برای موبایل 

و تبلت ساخته دست او و تیمش است. 
بعد از صرف ناهار در ســاعت 1۴ ســری دوم کارگاه ها 
آغاز می شود. احتماالً از کارگاه »کد تر و تمیزتر« خوش تان 
خواهد آمد. می دانید کــه یک برنامه کامپیوتری را می توان 
به شکل های مختلفی نوشت و نتایج مشابهی گرفت اما نحوه 
نوشتن یک کد هم مساله مهمی است. یکی از معیارهای خوب 
بودن یک راه حل برنامه نویســی، »تمیز« بودن کدهای آن 
اســت. تکنیک هایی ماننــد indentation و انتخاب نام های 
خوب و کامنت نوشــتن برای کدها لزوماً در خروجی برنامه  
نوشته شده موثر نیســتند اما می توانند به خوانایی و توسعه 
بهتر آن کمک کنند. در این کارگاه به این ســوال پاسخ داده 
می شود که اگر با کدی سر و کار داریم که تمیز نیست، چطور 
می توانیم بدون خراب کردن آن تمیزش کنیم و چه روش ها 

و ابزارهایی برای بهبود کیفیت کد وجود دارد؟
نیم ســاعت وقت دارید که با دیگران شبکه سازی کنید و 
چرخی در سالن بزنید تا توسعه دهنده های بیشتری ببینید. 
بعد از نیم ساعت استراحت در ســاعت چهار عصر کارگاه 
»اهمیت دیزاین و گرافیک در توســعه  اپلیکیشن ها« منتظر 
شماســت. توجه به دیزایــن و گرافیک در اپلیکیشــن ها و 
بازی ها، ارتباط مســتقیم با موفقیت آنها دارد. در این کارگاه 
در مورد راهکارهای بهبود گرافیکی اپلیکیشــن ها صحبت 
خواهد شــد و نمونه های موفق بین المللی مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
به این ترتیب روز اول رویداد به پایان می رسد. برنامه های 
روز دوم از ساعت ۹:1۵ صبح آغاز می شود. سامان مهدور و 
امین امیرشریفی از تیم بازاریابی کافه بازار رفتار و انتظارات 
کاربران را تحلیل آماری می کنند. آنها زنجیره خرید و تمایل 
پرداخت و رفتار کاربران را با دســتگاه های مختلف بررسی 
می کنند؛ همچنین انتظار و ارزیابــی کاربران از برنامه های 
دســته های مختلف را شــرح می دهند و فرصت های ارائه 

محصول برای کاربران موبایل را معرفی می کنند.
ســاعت 11 می توانید به کارگاه »از بازی سازی در ایران تا 
بازی ســازی ایرانی!« بروید و به پاسخ این سوال پی ببرید که 
تیم بازی ســازی خوب چه خصوصیاتی دارد و آیا می توان 
بازی های خوب در ایران ساخت؟ همچنین این کارگاه در پی 
این است که وضعیت ایران در صنعت بین المللی بازی سازی 

و معنای بازی سازی ایرانی را نیز پاسخ دهد.
اگر در پی بازی سازی هســتید حتماً می دانید که استفاده 
بهینه از منابع سیستم در بازی ســازی بسیار مهم است. در 
کارگاه ســاعت 1۴ با عنوان »بررســی روش های آنالیز و 
بهبود کارایی اپلیکیشــن ها« می توانید بــا پردازنده، کارت 
گرافیک، حافظــه و باتری و محدودیت ها و شــرایطی که 
دارند آشنا شــوید. توجه نکردن به این نکات باعث کندی یا 
کارایی نامناسب اپلیکیشن شما یا مصرف بیش از حد باتری 

می شود.

بستهپیشنهادیدوم:کسبوکار
اگر به مباحث اســتارت آپی و تولیــد محصول عالقه دارید 
شاید دوست داشته باشید این دو روز را طور دیگری سپری 
کنید. در این صورت ساعت 11 به کارگاه »انتشار اپلیکیشن 
در بازار، آغاز کار یا پایان آن؟« بروید. در این کارگاه متوجه 
می شــوید که آیا محصول تان قابلیت تبدیل شــدن به یک 
کسب  و  کار بزرگ را دارد یا اینکه بعد از چند وقت فراموش 
می شود. در این جلسه پی می برید چرا برداشت رایجی که در 
مورد جدا فرض  کردن بخش های مختلف کار مثل بازاریابی، 
توســعه محصول، فروش و مالی وجود دارد، در بســیاری از 
موارد منجر به اشتباهاتی جدی می شود و چرا بازاریابی یک 

محصول بعد از توسعه آن شروع نمی شود.
ســاعت 1۴ بعد از صرف ناهار به سراغ کارگاه »فرهنگ 
ســازمانی – گسترش ســازمان« بروید تا درباره گسترش 
ســازمان و جذب نیروها بیشــتر بدانید. در این کارگاه در 
مورد برخی از این تجربه ها در شرکت های مختلف صحبت 
می شود و متوجه می شوید به چه شکل می توان یک شرکت 
را گســترش داد. بخشــی از این صحبت در مــورد چگونه 
تقســیم بندی کردن تیم ها و چالش های انسانی خواهد بود. 
یک سوال کلیدی: آیا با دو برابر کردن تیم ها خروجی کار ما 

دو برابر خواهد شد؟
هنگامی  که اپلیکیشــن خود را منتشر می کنید، می بایست 
بر عملکرد آن نظارت کامل داشته  باشید تا حین کار کردن 
برای ارتقا و انتشــار نسخه  بعدی، مطمئن باشید نسخه  فعلی 
به خوبی در حال اجراســت. از این  رو الزم است با استفاده از 
ابزارهای متفاوت، بر فعالیت ها و بخش های گوناگون نظارت 
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داشــت و از این طریق بهره وری را به حداکثر رســاند. در 
کارگاه ساعت 1۶ با عنوان »پس از انتشار اپلیکیشن، باید چه 
معیارهایی را دنبال کــرد و چگونه؟« درباره این موضوعات 

صحبت خواهد شد. 
روز اول که به پایان رســید کارگاه هــای روز دوم بعد از 
ارائه های تیم بازاریابی کافه بازار، از ساعت 11 آغاز می شود. 
می توانید در کارگاه »آیا باید چابک شویم؟« شرکت کنید تا 
درباره Agile یکی از مهم ترین متدولوژی های تولید نرم افزار، 
بیشــتر بدانید. این روش ها از یک طرف به خاطر کم بودن 
تشریفات و از طرف دیگر به خاطر پاسخگویی به مشکالت 
قدیمی در فرآیندهای تولید نرم افزار بسیار جذاب هستند. 
اما متدولوژی چاپک به مستندسازی کمتر خالصه نمی شود 
و مفاهیم بســیار دیگری را هم در دل خود دارد. آیا استفاده 
از فرآیندهــای چابک برای همه پروژه ها مفید اســت؟ آیا 
روش های چابک فقط برای تیم های چندنفره طراحی شــده  

است؟
پس از ایــن در آخرین کارگاه بهتر اســت کمی به جهانی 
کردن اســتارت آپ خود فکــر کنید. اولدیــس لیترتس 
موســس  Infogram وFragmentic  در نشست »توسعه در 
 SaaS سطح جهانی« در مورد چگونگی رشد یک استارت آپ
کوچک به نام Infogr.am  با متقاضی کم و داســتان افزایش 
بازدیدکننــدگان آن تا 3۵ میلیون نفر در ماه فقط طی ســه 
سال صحبت خواهد کرد. اولدیس لیترتس کارآفرینی اهل 
لیتوانی ا ست. وی موســس infogr.am بزرگ ترین جامعه   
 Pirate Summit اینفوگرافیک در سال 2012 است. او رویداد
را در سراســر اروپا، آســیا و خاورمیانه با بیش از 10 هزار 

شرکت کننده برگزار می کند.

بستهپیشنهادیسوم:طراحیوساخت
بسته پیشــنهادی ســوم ما هم برای کســانی است که به 
طراحی و تولید اپلیکیشــن عالقه دارند. اگر جزو این دسته 
هستید ساعت 11 صبح روز اول در کارگاه »مهندسی تعامل 
کاربر« شرکت کنید. در این کارگاه تجربه  کاربر از تعامل با 
محصوالت بررسی می شــود. مدیریت و ارزیابی این تعامل، 
به  خصوص در مورد برنامه های اندرویدی که امکان ارتباط 
مستقیم با مخاطب در حین استفاده از محصول وجود ندارد، 
کار بسیار دشــواری اســت. با این حال این روزها می توان 
به طور دقیــق به ارزیابی و بهبود بســیاری از جنبه های این 
تعامــل پرداخت و به جای پیروی صــرف از الگوهای رایج، 
به روش هایی کامــاًل علمی تعامل کاربر بــا محصوالت را 

مهندسی کرد.
طی این جلسه  آموزشــی ابتدا به معرفی علم تعامل انسان 

و رایانه )HCI( پرداخته و ســپس به برخی الگوهای رایج در 
طراحی رابط ها و تجربه های کاربــری برنامه های اندروید 

توضیح داده می شود.
برای ســاعت 2، دو انتخاب پیش رو داریــد؛ می توانید 
در کارگاه »کــد تر و تمیز« شــرکت کنید یــا اگر به روش 
درآمدزایی از یک استارت آپ عالقه مند هستید به کارگاه 
»چطور کسب  و  کار خود را زنده نگاه داریم؟« بروید. در این 
کارگاه الکس باررا در مورد سلسله مراتب مسئولیت ها مانند 
افزایش مشــارکت کاربران و حفظ اعتماد آنها و روش های 
تداوم یک اســتارت آپ صحبت خواهد کرد. نمونه هایی از 
کسب  و  کارهای driven  و bootstrapped با هم مقایسه و در 
آخر اهمیــت موضوعاتی مانند فروش و روابط عمومی برای 

هر استارت آپ بررسی می شود.
الکس یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشــد  Press42 است؛ 
جایی که به ســازمان ها کمک می کند داستان های بهتری 
از خود خلق و روایت کنند. او همچنین موســس و عضو تیم 
  Tetuan Valleyو مدیرعامل ســابق Tech.eu سردبیری در
یکی از اولین شــتاب دهنده های اروپایی است. وی در حال 

حاضر مدیر Startup Digest در مادرید اسپانیاست.
برای ســاعت چهار هم پیشــنهاد ما »اهمیــت دیزاین و 
گرافیک در توســعه اپلیکیشن ها«  اســت که در بسته اول 
توضیح داده شــد. برای روز بعد که کارگاه هایش از ساعت 
11 شروع می شود بهتر است کمی درباره متدولوژی چابک 
بدانید که حسابی در توســعه نرم افزار به کمک تان می آید. 
ساعت 1۴ هم کارگاه »دیزاین برای ناخودآگاه« مخصوص 
شماست. این کارگاه تمرکز خود را بر تصمیمات ناخودآگاه 
افراد گذاشــته و اینکه طراحی چه تاثیــری در هدایت این 
تصمیم ها دارد. البته اگر دوســت داشــته باشــید کارگاه 
»بررســی روش های آنالیز و بهبود کارایی اپلیکیشن ها« هم 

برایتان مناسب است.
بعد از ایــن کارگاه ها پس از نیم ســاعت اســتراحت به 
اختتامیه می رســیم. این اختتامیه از دو جهت هیجان انگیز 
و حائز اهمیت است. نخســت اینکه مانند سال پیش یکی از 
بهترین گروه های موسیقی ایرانی میزبان شماست و دوم آنکه 
بخش جذاب اهدای جوایز به این دوره اضافه شده که هیجان 

اختتامیه را از همیشه بیشتر کرده است.
طی مراســم زمان های زیادی برای اســتراحت در نظر 
گرفته شده است اما در حقیقت این زمان ها برای استراحت 
نیســت بلکه فرصت بســیار خوبی برای آشنا شدن با دیگر 
توســعه دهنده ها و ایجاد ارتباط با صنعت برنامه ســازی 
موبایل ایران است. از این وقت های استراحت بین کارگاه ها 

به خوبی استفاده کنید  
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نیســت که بازی هــای موبایل یکی تردیدی 
از مهم تریــن پیشــران های حــوزه 
اپلیکیشن های ایران هستند. ماهیت این دسته از بازی های 
موبایل باعث شــده که نتوان توســعه نرم افزارهای بومی 
را بــدون این موتور قدرتمند و همه گیــرش در نظر گرفت 
و توســعه درگاه هایی مانند کافه بازار در این میان نقشــی 

کلیدی ایفا کرده است.
از یک ســو پیش از ظهور بــازار بازی های موبایلی بخش 
عمده تولیدات بومی در این عرصه به ســبب نبود ناشــر، 
تبلیغات و عرضه مناســب به فنا می رفتند و از سوی دیگر 
ذائقه مخاطب ایرانــی و گیمرهای حرفــه ای به تولیداتی 
بــا کیفیت جهانی که قفل شکســته در بــازار ایران عرضه 
می شــدند، عادت کرده بود. وجود چند نهاد و بنیاد و انجمن 
دســت و پا شکســته هم کمک چندانی در تغییر این بازی 
نکرد، نتیجه آنکه شــاید باید ظهور ابرازهای همراه و توزیع 
اپ ها را رنسانسی در زمینه بازی های ایرانی به شمار آورد. 

در این پارادایم جدید از یک طرف تولید کننده می توانند 
محصوالتش را بســیار ارزان و ســریع به دست مخاطب 
برساند و نهایت استفاده را از نسخه های ارتقایافته، پرداخت 

درون برنامه ای و تبلیغات داشــته باشد که همه پیش از این 
خارج از حیطه توانایی و کنتــرل آن بود و از طرف دیگر هم 
بازیگران جدید و عمومی وارد این بازار بزرگ تر شــدند که 
طبیعتًا ســلیقه متفاوتی هم داشــتند. این گیمرهای جدید 
برایشان مولفه های بومی، استفاده از فرهنگ اخالقی و ادبی 
داخلــی و در یک کالم وجود ابزارهای رایج برای پرداخت و 
بازی مهم بود در حالی که بازیگران عصر کنسول های بازی 

به هیچ وجه این طور نبودند.
 انفجار در حــوزه تولید بازی های ایرانی در ســبک ها و 
شــیوه های مختلف نیز با همین رویکرد اتفاق افتاد. حال اگر 
نگاهی بــه درگاه کافه بازار در این زمینــه بیندازید متوجه 
می شوید تقریبًا همه نوع بازی در این سبد یافت می شود؛ از 
فکری و معمایی گرفته تا گروهــی و راهبردی ولی هنوز هم 
ایران تا رسیدن به لبه جهانی سازی در این زمینه مشکالت 

بسیاری دارد.
در دعوت و تعیین مهمانان این پنل ســعی شــده است 
ترکیبی از چند نسل بازیگران و بازی سازای گیم های ایرانی 
دیده شــود تا بتوانیم برشــی زمانی و کیفــی از این مبحث 
داشته باشیم. وقتی ســاخته های اغلب تحسین شده ایرانی 
را با همتایان بین المللی خود در این حوزه مقایســه می کنید 
می فهمید چقدر تا ســاخته های جهانی در این زمینه فاصله 
داریــم و وقتی ســدهایی مانند زبان، پرداخــت یا تحریم 
برداشته شوند چه بسا دیگر بســیاری از مزیت های بدوی 
که ایرانی سازها در این بازار رقابتی داشته اند، از میان برود؛ 
فرآیندی که در صورتی که به شکل صحیحی از آن استقبال 
نشــود چه بســا در نهایت بار دیگر این حوزه را دستخوش 

انقالبی غیرمنتظره کند. 
در عین حال نمی شود از این گزینه هم غافل ماند که بعید 
نیست در صورت مدیریت مناسب این تغییر و بروز رقابت 
جدید چه بســا فرصت های جدید برای رقابت هم گشوده 
شود. فرصت هایی که در بســیاری از بازارهای منطقه ای یا 
حتی جهانی پیش از این ســوی ایرانی ها هم آزموده شده و 
امکان موفقیت برای آنها دور از ذهن نیســت. همه اینها در 
گرو رویکردی پیش بینانه به ارتقای کیفیت و توزیع اســت 
که در این زمینه در پنل اول روز اول بیشتر صحبت خواهیم 

کرد 

نیم نگاهی به پنل بازی سازی و چارچوب بحث در آن

وقتی بازی عوض شد
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  @peivast

بدون هیچ تردیــدی مهم ترین زنجیره ناشران 
غایب بازار کســب و کارهــای موبایلی 
ایران هســتند. هرچند جرقه این ماجرا از بخش بازی های 
موبایل زده شده ولی مشخصًا این الگو به سایر اپلیکیشن های 
محبوب ایرانی قابل تعمیم اســت و در یک کالم باید دیر یا 
زود جامعه توســعه دهنده ایرانی با این حقیقت روبه رو شود 
که صرفًا تولید یک اپ به معنای داشتن یک تیم کامل و قرار 
گرفتن در مسیر موفقیت و فروش یا کسب درآمد نیست. بر 
فرض تولید یک اپ با قابلیت های مناســب و تطبیق با ذائقه 
بازار هم باز بازاریابی، معرفی، تهیه الگوی درآمدی، روابط 
عمومی، انتشــار و بســیاری از جزییات دیگر نیاز به جمعی 
کارکشته، آشــنا به فرآیند و صاحب سرمایه و تجربه دارد 
که به کارگیری آنها برای هر تیم کوچک یا دانشجویی و نوپا 
امکان پذیر نیست. اینجاست که ناشران یا همان پابلیشرها 

)Publishers( وارد عرصه می شوند.
دامنه وظایــف پابلیشــرها فقط به حوزه پــس از تولید 
محصول محدود نمی شود و حتی در شــکل تکامل یافته تر 
و حرفه ای تر خود ناگزیر حوزه هایــی مانند تحقیقات بازار، 
پیش بینی برای طرح تجاری یا حتی پیشنهاد برای تغییرات 
کلیــدی در محصول را نیــز دربر می گیرد کــه می تواند 
نقش کلیدی در موفقیت یا شکســت یک اپلیکیشــن یا تیم 
تولید کننده آن داشته باشد. از همین رو بازنگری در مفهوم 
سنتی ناشر به عنوان قشــری غیرتخصصی از بازار که صرفًا 
به عنوان دالل توزیع عمل می کند، باید در نشســت هایی از 
این دست لحاظ شود، و پنل ناشران هم دقیقًا به همین منظور 

ترتیب داده شده است. 
در توضیح و ترویج الگوی نشــر بازی ها و اپ های موبایلی 
باید به چند نکته ظریف توجه شــود و حتمًا مورد بحث قرار 
گیرد. یکی اینکه الگوهــای تجاری مدرنی هنوز برای توزیع 
سود و ســهم در این میانه برای بازار اپلیکیشن های ایرانی 
میان تولید کننده ها و ناشــران تهیه و تعمیم داده نشــده، از 
همین رو وقتی به اجراییات این بحث ها می رســیم معموالً 
ارتباط میان ناشر و نویســنده برنامه یا صاحب ایده چندان 
مبتنی بر اعتماد نیست و این مورد باید حتمًا در پنل یادشده 

مورد بحث قرار گیرد. 
نکته بعدی آنکه در میانه جهانی  شــدن بــازار اپ های 

ایران که فارغ از زمان پدیده ای اجتناب ناپذیر است، به نظر 
می رسد باید پذیرفته شود ناشران ایرانی همان قدر که برای 
تولید کنندگان بین المللی مفیدند و حضور و کار کردن آنها را 
در بازار پیچیده ایران تسهیل می کنند، می توانند و باید برای 
تیم های تولید ایرانی هم مفید باشند. برداشتن عینک بد بینی 
در این جریان باید از بحث های بازی مانند همین نشســت 
کافه بازار آغاز شــود چرا که بازار ایران برای رفتن به نسل 
بعدی بازی های موبایلی به وضوح نیاز به ســرمایه گذاری 
و نقدینگی بیشتر دارد و ناشــران می توانند از طریق موازنه 
میان این دو دسته داخلی و خارجی و گردش مالی میانه آنها 

تجربه و سرمایه را به تیم های ایرانی منتقل کنند. 
همت کــردن کافه بازار به ایجاد یک الیــه جدید در این 
عرصه نه تنها گامی در جهت ایجاد اشتغال و تخصص جدید 
اســت بلکه اکوسیســتم بومی ایران در این عرصه را هم به 
نحو قابل توجهی گســترش می دهد تا بازیگران جوان تر نیز 

شانسی برای بقا و موفقیت داشته باشند  

نیم نگاهی به پنل ناشران و چارچوب بحث در آن

هم نشینی با برادر بزرگ تر
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گرفتن یک محصول با کسب و کار مهم ترین اشتباه  
سوءتفاهم بازار این روزهای اینترنتی ایران 
است. بســیاری از تیم های تولید و توسعه دهندگان ایرانی 
فکر می کنند اگر صرفًا یک اپلیکیشــن یا ســایت را طراحی 
و بر بســتری متعارف مانند کافه بازار ارائه کنند، به کسب و 
کار مرتبط رســیده اند در حال که طراحی یک کسب و کار، 
توســعه و نفوذ به بازار و داشتن ایده مشــخص از درآمد و 
آینده یــک بیزینس را نمی توان در یک اپلیکیشــن صرف 

خالصه کرد. 
ایده یا جرقه بســیاری از همین محصوالت بی سرانجام با 
دیدن الگوهای موفق بازار های بین المللی زده می شــود که 
در ذات خود به سبب داشتن یک منبع الهام جهانی می تواند 
قابل تحسین هم باشد ولی در عمل چون آن چرخه و اجزای 
الزم برای موفقیت محصول که باالتر به آن اشاره مختصری 
شد، دیده نمی شــود؛ این ایده  ها یا به محصول نمی رسند یا 
اگر برســند هم عقیم می مانند. نمونه این جریان را می توان 

در بســیاری از اپ های پرفروش ولی زودگذر و موســمی 
عرضه شده در کافه بازار دید. پس شاید آن فوت کوزه گری 

در فرآیند سریع، دقیق و سالم بومی سازی است.
غول های تجارت الکترونیکی ایران در حوزه های مختلف 
از فروشــگاه و چندرســانه ای گرفته تا شبکه های اجتماعی 
و موســیقی همگی این بومی ســازی را در حدی قابل توجه 
انجــام داده انــد و در بند یــک محصول باقــی نمانده اند. 
محدودیت های ســرمایه، قانونگذاری، فرهنگ و اخالق یا 
حتی حساسیت های سیاسی و امنیتی همگی بخش کوچکی 
از این فرآیند مهم هســتند که به صورت صدها مولفه زنده 
در ذهن کارآفرینان موفق ایرانی همیشــه و هرروزه مرور 

می شوند. 
در نشست پیش روی شما در روز دوم قرار است به همین 
فرآیند مهم هم کلیدی بومی ســازی اشــاره شود تا از دید 
غول ها بفهمیم چه حساســیت هایی در رشــد و ماندگاری 
آنها موثر بوده است. بدون شک حاضران این پنل از سایرین 
به مراتب سرشناس تر هستند و بســیاری از آنها را هنگام 
اهدای جوایز در اختتامیه نیز دوبــاره خواهید دید ولی دید 
آنها در بسیاری از حوزه های حســاس می تواند بسیار قابل 

توجه باشد.
چگونه یک شــبکه اجتماعی مبتنی بر اشــتراک گذاری 
ویدئو از خطر فیلترینگ فرار می کند؟ چطور یک فروشگاه 
می کوشد مشکل پســت و حمل و نقل در ایران را یک تنه رد 
کند؟ چطور باید یک ســایت خرید گروهی با چالش دائمی 
کاهش ســود مواجه شود و در نهایت چگونه همه این کسب 
و کارهــا از بخش جنینی به بخش تثبیت شــده امروز خود 

رسیدند؟
در این پنل بدون شک بسیاری از موارد دیگر هم می تواند 
برای شما به عنوان یک توسعه دهنده بسیار آموزنده باشد. 
چطور باید سرمایه گذار جذب کرد و چگونه باید سهم داد؟ 
آیا وارد شــدن در بازاری که هم اکنون دارای رقبای مهمی 
است صالح است؟ چقدر ناب بودن یک ایده اهمیت دارد و 
جذب سرمایه گذار خارجی به صالح است؟ تردیدی نیست 
که در روز دوم مراسم این پنل یکی از جذاب ترین رویدادها 
خواهد بود و شــاید بیشــتر از هر کارگاه و دوره ای به منش 

کارآفرینی توسعه دهندگان کمک کند 

نیم نگاهی به پنل الگوهای  بومی سازی و چارچوب بحث در آن

شاید یک فوت کوزه گری 
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کافه بازار و توســعه دهندگان بیش از هر چیز شبیه یک شــراکت است؛ شراکتی برای رابطه 
ساخت و توسعه صنعتی در کشور که پنج سال پیش هیچ بوده و حاال توانسته قریب به ۳۰ 

میلیون نفر از مردم را درگیر خود کند.
شــراکتی که هدف اصلی آن بــزرگ کردن کل این صنعــت و وارد کردن امکانــات، کاربردها و 
سرگرمی های بیشتر به دل گوشی های مردمی است که این روزها تلفن همراه هوشمندشان ابزار اصلی 
زندگی روزمره  آنها شــده است. این هدف ریشــه در جلب رضایت کاربر دارد. ارائه محصول مناسب 
و جلوگیری از گمراه کردن و فریب کاربر به منظور جلب اعتماد او به این دو شــریک برای اســتفاده از 
خدمات آنها نکته ای اســت که این شراکت را پابرجا نگه داشته اســت. این اعتماد به خصوص زمانی 
اهمیتش باالتر می رود که بدانیم گه گاه حس بی اعتمادی عمومی از طرق مختلف نســبت به کســب و 

کارهای آنالین و تجارت الکترونیکی به مردم تزریق می شود.
برای دســتیابی به این هدف قوانین دقیق و مشخصی نیاز اســت؛ قوانینی که بتوانند حرکت و رشد 
بلندمدت و همه جانبه را سبب شوند؛ نه  رشــدهای آنی، کسب درآمدهای کوتاه مدت و موفقیت های 
محدود برای گروهی خاص. کافه بازار تالش کرده سیاســت ها و قوانین خــود را تمامًا با همین هدف 

اجرایی کند و همواره برای هر تصمیمی به اثر بلندمدت آن بر کل صنعت فکر کرده است.
خوشبختانه المان های کسب و کار طوری چیده شــده اند که کافه بازار به عنوان یک طرف شراکت 
نمی تواند انگیزه ای برای اعمال قوانین و سیاســت های خاصی داشته باشــد که به نفع گروهی خاص و 
به ضرر کل صنعت باشــد، چرا که رشد و توســعه بلندمدت صنعت به معنی رشد کافه بازار نیز هست 
و شکســت آن، شکســت کافه بازار. پس هر ارفاق و رانتی به گروهی خاص، به نوعی خودکشی برای 

کافه بازار محسوب می شود.
البته که این شــراکت هم گاهی حواشی دارد؛ شکایت و دعوا و انتقاد هم دارد. اما کافه بازار ثابت کرده 
نگاهی کاماًل حرفه ای و بلندمدت به این صنعت دارد و همیشــه از شنیدن نظرات توسعه دهندگانی که 

به طور حرفه ای فعالیت می کنند، استقبال می کند و آنها را در تصمیمات خود دخیل می کند.
نهایتاً باید بگوییم ما از کارمان، شراکت مان با شما و هدفی که با هم آن را دنبال می کنیم، لذت می بریم

شرکایپنجساله

امین امیرشریفی
مدیر بازاریابی کافه بازار

@AminAmirsharifi
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کافه بازار کسی  هســت که 
را نشناســد؟ احتماالً 
می توانید طرفــداران اپل و آی او اس 
را جــزو ایــن دســته قــرار دهید 
امــا واقعًا این طــور نیســت و حتی 
کاربــران آی اواس نیــز کافه بازار و 
اپلیکیشن های  اندروید را می شناسند 

ولی خب! از آن استفاده نمی کنند.
محبوب تریــن بــازار اندرویدی 
همچنان در صدر جــدول قرار دارد 
و یک ســر و  گــردن از رقیبان خود 
باالتر است اما این موفقیت نمی تواند 
دلیل خوبی برای راکد  ماندن باشــد، 
توسعه دهندگان و مدیران کافه بازار 
این موضوع را بهتر از هر کس دیگری 
درک می کنند و در  تالشند همچنان 
سلطه خود را بر بازار حفظ و به  عنوان 
شماره یک در صنعت اپلیکیشن های 
موبایــل خــود را معرفــی کنند. در 
راستای همین تفکرات کافه بازار در 
هفتمین به روزرسانی اپلیکیشن خود 

تغییر بسیار کوچکی داد.
شــاید این ســوال برایتــان پیش 
بیاید که چرا یــک تغییر کوچک در 
هفتمین نســخه کافه بازار می تواند تا 
این حد مهم باشــد؟ گاهی اوقات این 
تغییرهای کوچک هســتند که نتیجه 
بــزرگ را رقم  می زنند. بهتر اســت 
پاسخ ســوال در مورد تغییر کوچک 
را از زبــان کافه بازار بشــنوید:»تنها 
چیزی کــه تغییرکــرده، همه  چیز 

است.«
توســعه دهندگان کافه بازار بیش 
از شــش ماه وقت صــرف کردند و 
آزمایش های مختلفــی انجام دادند 
تا ســرانجام بتوانند هفتمین نسخه از 

نسخه جدید کافه بازار چه ویژگی هایی دارد

دراینشهردرندشتکسیبرندهاستکهخطرکرد
آرش سلیمانی
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اپلیکیشن محبوب شان را روانه بازار کنند.
شــاید در اولین برخورد با نســخه جدیــد کافه بازار و 
دیدن بنرهای لمســی اپلیکیشــن ها، لیســت های افقی و 
تغییرات دیگر فــرار را بر قــرار ترجیح داده باشــید و از 
شــباهت ظاهری ای که میان کافه بازار و اپ اســتور پدید 
آمده است، چندان دل  خوشی نداشته باشید؛ اما بهتر است 
از دیــد دیگری به  این قضیه نگاه کنیم: چرا شــرکتی مانند 
کافه بازار که رقیبان جدی نیز در تعقیب خود می بیند، حاضر 
به خطر کردن می شــود و همه  چیــز را تغییر می دهد؟ آیا 
توسعه دهندگان کافه بازار از موضوع شباهت به اپ استور 

اطالع نداشتند؟ یا این مساله دلیل خاصی دارد؟
در کنار همه خوبی ها و جذابیت های نســخه 6 کافه بازار، 
این اپلیکیشن مشکل بزرگی داشت. استانداردهای اندروید 
دست های کافه بازار را بســته بود و اجازه نمایش محتوای 

بیشــتر را به آنها نمی داد. به این ترتیب توســعه دهندگان 
تغییر روش دادند و به  جای اســتفاده از روش های معمول 
از لیست های افقی اســتفاده کردند. لیســت های افقی به 
کافه بازار اجازه  می دهند محتوای بیشــتری در صفحات به  

نمایش بگذارد.
نسخه 6 در هر ردیف سه اپ را نشان می داد. این عدد در 
نســخه 7 تقریبًا پنج برابر شده است و در هر ردیف می توان 
16 اپلیکیشــن را به  معرض نمایش  گذاشت. به  این  ترتیب 
می توان محتوای بیشتری را در صفحه اصلی  نمایش داد. این 
موضوع سبب می شــود کاربران با دریای بزرگی از محتوا و 
اپلیکیشن مواجه شوند و زمان زیادی را به گشت  و  گذار در 
کافه بازار بگذرانند. از طرفی این سبک نمایش محتوا برای 
توســعه دهندگان اپ های اندرویدی نیز بســیار سودمند 
است چرا که شانس بیشــتری خواهند داشت و می توانند 
امیدوار باشــند به دفعات و مدت زمان بیشتری اپلیکیشن  
آنها در صفحه اول برای کاربران به  نمایش گذاشــته شود. 
بدین ترتیب می تــوان گفت کاربران و توســعه دهندگان 

اپ های اندروید در موقعیــت »برد- برد« قرار می گیرند و 
همه از این وضعیت خشنود خواهند بود.

بنرهای تبلیغاتی )پرومو( در نسخه 7 بسیار جذاب هستند 
و سقف تعداد ندارند. این بنرها چشمگیرند و غرق شدن در 
این محتوای جــذاب می تواند کاربر را مدت ها در کافه بازار 
نگه دارد. چنین بنرهایی می تواند کاربرانی را که بدون  قصد 
قبلی وارد کافه بازار شــده اند، جذب و آنها را به اســتفاده از 
کافه بــازار و دریافت اپلیکیشــن های کاربردی و محبوب 

تشویق کند.
دسته بندی ها در نسخه 6 به فهرستی ساده ختم می شدند 
که گشــت  و گذار در آن برای کاربر کمی مالل آور بود. در 
نسخه جدید صفحه مربوط به  دسته ها طوری طراحی شده 
که شــبیه صفحه اصلی باشد. این شباهت سبب می شود هم 
چشم کاربر سریع تر به ســبک جدید کافه بازار عادت کند 
و هم میــزان محتوای در حال نمایــش افزایش یابد. به این 
ترتیب کاربر در اپلیکیشــن گم نمی شود و به هر  قسمتی که 
وارد شــود همان ظاهر صفحه اصلــی را می بیند و به راحتی 
می تواند نیاز خود را برطرف سازد و از طرفی همه دوباره در 

موقعیت برد- برد قرار می گیرند.
جست وجو جزو معدود قسمت هایی است که دستخوش 
تغییرات زیادی نشــده. این  قسمت بیشتر به درد کاربرانی 
می خورد که با قصد قبلی به کافه بازار مراجعه و با کمک این 
ویژگی در سریع ترین زمان نیاز خود را برطرف می کنند. این 
ویژگی از مدت ها پیش در حال ســرویس دادن به کاربران 
اســت و عملکرد بســیار خوب و قابل قبولی داشته و دارد. 
شاید به همین دلیل توسعه دهندگان کافه بازار به این نتیجه 
رســیده اند که این بخش نیاز به تغییر ظاهری ندارد و بهتر 

است دست  به ترکیب برنده نزنند.
شاید این موضوع دلیل دیگری هم داشته باشد؛ در نسخه 
7 کافه بازار بیشــتر تالش خود به ایــن معطوف کرده که 
کاربران مدت زمان بیشــتری را بــه  کافه گردی بگذرانند 
و مدیران این شــرکت آن دســته از کاربران را که بدون 
قصد قبلی وارد کافه بازار می شــوند هدف قرار  داده اند. این 
حرکت بسیار منطقی اســت چون تعداد کاربرانی که برای 
کافه گردی و اطالع از اپ ها و بازی هــای جدید وارد کافه 
بازار می شوند، بسیار بیشتر از کاربرانی است که با قصد قبلی 
وارد کافه بازار می شوند. به هر حال حتی کاربرانی که با قصد 
قبلی وارد کافه بازار می شوند، در بسیاری اوقات نقش   همان 
کاربر بدون هدف را ایفا می کنند. هدف اصلی نســخه 7 این 
اســت که کاربران حتی بدون هدف نیز بتوانند از کافه بازار 

استفاده و مدت زمانی را صرف کافه گردی کنند.
صفحــه اختصاصی اپ ها نیــز از زیر تیغ تیــز تغییرات 

نسخه 7 شاهکار کافه بازار در ایجاد رابط  کاربری 
کاربرپسند است. البته حجم تغییرات بسیار زیاد بود 
و کاربر به  یکباره در برابر نسخه ای قرار می گیرد که 

همه چیز کافه بازار در ظاهر تغییر کرده است
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کافه بازار گذاشــته اســت و با ظاهری متفــاوت و این  بار 
آراسته تر در نسخه  7 خودنمایی می کند.

بخش ها از یکدیگر جدا شــده اند تا دستیابی به اطالعات 
و محتــوای هر یک از آنها در مدت زمــان کمتر و راحت تر 
صورت گیرد. بخش هــای جزییات، نظر هــا و مرتبط در 
نسخه 7 هر کدام در برگه ای جداگانه قرار گرفته اند. بدین 
ترتیب کاربر در صفحه اختصاصی اپلیکیشــن کمتر دچار 
سردرگمی می شــود و در زمان  کوتاهی می تواند اطالعات 

مورد نیاز را در مورد اپ کسب کند.
برگــه نظر ها امکان دیدن و ارســال نظــر را به کاربران 
می دهد. چینش نظرهای کاربران بر اساس میزان محبوبیت 
آنهاست. نظری که بیشترین امتیاز را کسب کرده به  عنوان 
اولین نظر نمایش  داده می شــود و ســایر نظر ها به ترتیب 
امتیاز جایگاه هــای بعدی را به خــود اختصاص می دهند. 
این تفکیک برگه ها بســیار جذاب است، چرا که کاربر وقتی 
با اپلیکیشنی ریالی مواجه می شــود، دوست دارد در مورد 
ارزش خرید اپ تحقیق کند؛ این تفکیک برگه ها به  خصوص 
برگــه  نظر ها می تواند کمک خوبی بــرای این نوع کاربران 
باشد، چون در مدت زمان کوتاهی  می توانند نظرهای سایر 
کاربرانی را کــه آن اپ را خریداری  کرده اند مطالعه کنند و 
در  صورتی که احســاس نیاز کردند، آن را خریداری کنند. 
کافه بــازار برای نمایش نظر ســایر کاربــران محدودیتی 
اعمــال نمی کند اما زمانــی که کاربر بخواهد نظر ارســال 
کند با محدودیت هایی مواجه می شــود که هر چند نام شان 
محدودیت اســت اما کاماًل منطقی و حساب شده هستند. 
ارسال نظر فقط برای کاربران کافه بازار و تنها برای اپ های 
نصب شده روی گوشــی آنها فعال می شود، کافه بازار با این 

 روش سعی می کند از انتشار هرزنامه ها جلوگیری کند.
کاربــران بــرای خریــد اپلیکیشــن ها و پرداخت های 
درون برنامه ای باید در کافه بازار ثبت نام  کنند. در نســخه 
6 ثبت نام امری بســیار مالل آور بود و کاربران بســیاری 
از این کار ســر باز  می زدند. این موضوع انگیزه ای شــد تا 
توســعه دهندگان کافه بــازار به فکر راه چــاره ای بیفتند و 
فرآینــد ثبت نام را ســاده تر کنند. در نســخه 7 خبری از 
پر کردن فرم  نیســت. کاربر در زمــان کوتاهی می تواند با 
اســتفاده از شماره تلفن یا حســاب گوگلی که روی سیستم 
خود ذخیره کرده است به عضویت کافه بازار درآید. آسان 
شــدن ثبت نام در کافه بازار باعث رشــد چشمگیر تعداد 
ثبت نام کنندگان شــده  اســت. طبق  آمار پس از این تغییر 

تعداد اعضای کافه بازار 1۰ برابر افزایش یافته است.
کافه بازار همیشــه سعی می کند برخورد خوبی با کاربران 
و اعضای کافه داشته باشــد. رفتار دوستانه، لحن صمیمی و 

پشتیبانی حرفه ای آنها خود نشــانی بر این موضوع است. 
نســخه 7 شــاهکار کافه بــازار در ایجاد رابــط  کاربری 
کاربرپسند اســت. البته حجم تغییرات بســیار زیاد بود و 
کاربر به  یکباره در برابر نسخه ای قرار می گیرد که همه چیز 
کافه بازار در ظاهر تغییر کرده است. احتمال دارد این مساله 
در ابتدا به  مذاق برخــی کاربران خوش نیاید و آنها را اذیت 
کند ولی به مرور زمان به آن عادت می کنند و حتی عاشقش 
خواهند شد. دست دوستی کافه بازار این  بار بسیار مهربانانه 
به سمت کاربران دراز شده است و به نظر می رسد کاربران 
نیز با آغوش باز از آن استقبال کرده اند. شاید مهم ترین دلیل 
استقبال مردم از نســخه جدید کافه بازار در ورای تغییرات 
ظاهری آن نهفته باشد. بهینه شدن و کارآمد شدن »دانلود 
سریع تر به روزرسانی ها« می تواند دلیل خوبی باشد تا کاربر 
اندرویدی عاشق کافه بازار شــود. افراد بسیاری مانند من 
که ســعی می کنیم هوای جیب مان را داشــته باشیم، بسیار 

استقبال می کنیم. 
کافه بازار خطــر کرد و ترجیح داد به  جــای پایبند بودن 
به اســتاندارد های اندروید و گوگل، رابط کاربری جدیدی 
طراحی کند که متناســب با ســلیقه و عادت های کاربران 

باشد تا تجربه  بهتری برای آنها رقم  بزند 
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بهمن 89 که کافه بازار متولد شد پنج سالی می گذرد از 
و ایــن فروشــگاه به خوبی جــای خــود را در میان 
کاربران ایرانی باز کرده است. بازار به اقتضای شرایط روز، 
هدفگذاری های متفاوتی در دوره های مختلف داشته است. 
موسســان این مجموعه ابتدا قصد فارسی سازی تعدادی از 
اپلیکیشن های مهم را داشــتند. با راه اندازی بازار، اولویت با 
تامین نیاز کاربران ایرانی به دلیل عدم دسترســی به گوگل 
پلی در آن زمــان بود. از طرفی کاربــران چندان تمایلی به 
هزینه کردن نداشــتند و فرهنگ خرید اینترنتی مثل امروز 

جا نیفتاده بود. به همین دلیل، تمرکز روی اپلیکیشــن های 
رایج جهانی و رایگان بود. حتی توسعه دهندگانی محدودی 
هم که اپلیکیشــن های فارسی می ســاختند، آن را رایگان 
عرضه می کردند و درآمد آنها و کافه بازار از طریق تبلیغات 

درون برنامه ای حاصل می شد.
با رشــد کافه بازار و راه اندازی سیستم های شبکه شتاب و 
پرداخت درون برنامه ای، تحولی در کسب و کار اپلیکیشن ها 
به وجود آمد و توســعه دهندگان با مناسب دیدن این فضا، 
شروع به ســاختن اپلیکیشــن های بومی کردند به طوری 

نگاهی به عملکرد کافه بازار در مقایسه با اپل استور و گوگل پلی

زنبیلترابزرگکنتاجهانیشوی
عماد ساعدی
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که فعالیت کافه بازار روی اپلیکیشــن های بومی تمرکز پیدا 
کرد. از طــرف دیگر برخی شــرکت های خارجی همچون 
گیم الفت بازی ها و اپلیکیشــن های خود را با قابلیت خرید 
درون برنامه ای برای فروش روی بازار عرضه کرده اند چرا 
که به اهمیت و پتانســیل باالی بازار ایران پی  برده اند. با باز 
شدن فضای تجارت جهانی برای ایران، این مساله روز به روز 
بیشتر برای شــرکت های خارجی نمایان می شود. همچنین 
باید این را در نظر گرفت که در صورت باز شدن شبکه بانکی 
بین المللی  برای ایرانیان و برداشــته شدن محدودیت های 
گوگل پلی، بسیاری از توســعه دهندگان آن فضا را ترجیح 
خواهنــد داد. بنابراین بازار ســه مســئولیت بزرگ روی 
دوش خود دارد: یکــی حفظ این فضای بومــی و انگیزش 
توسعه دهندگان داخلی برای ادامه فعالیت، دیگری فراهم 
ساختن شرایط برای حضور توســعه  دهندگان خارجی در 

ایران و در نهایت پیش گرفتن رویکرد جهانی.

تعداد کاربران
کافه بازار روی بیش از ۳۰ میلیون دســتگاه نصب است که 
نســبت به آمار 17 میلیون نصب پارسال 76 درصد رشد 
داشته اســت. از این تعداد نصب، بیش از 9 میلیون و ۳۰۰ 
هزار مورد آن دارای حساب کاربری هستند که دو میلیون 
حســاب کاربری تنها 4۰ روز پس از نسخه هفت اپلیکیشن 
بازار ثبت نام کرده اند. ســهم برندهــای موبایل کاربران 
کافه بازار نیز جالب اســت. رتبه اول تا ســوم به ترتیب به 
سامسونگ با 45 درصد، هواوی با 28 درصد و سونی با شش 

درصد اختصاص دارد.
کاربــران کافه بــازار در هفته بیــش از 4۳ میلیون بار از 
این فروشــگاه بازدید می کنند و هر کــدام به طور میانگین 
4۰ اپلیکیشــن روی موبایل خود دارنــد. حدود 86 درصد 
اپلیکیشــن های کافه  بازار ایرانی و  همچنین 46 درصد این 
اپلیکیشن ها پولی یا دارای پرداخت درون برنامه ای هستند.

در مقایســه، فروشــگاه  گوگل پلی بیش از یــک میلیارد 
کاربر فعال ماهانه دارد. آمار دقیقی از تعداد کاربران فعلی 
اپ استور در دست نیســت اما طبق آخرین آمار مربوط به 
زمان مشــابه فعلی در دو سال پیش، اپ استور بیش از 8۰۰ 
میلیون کاربر داشته است. با توجه به اینکه این فروشگاه ها به 
صورت پیش فــرض روی موبایل های آی فون و اندرویدی 
هستند، این آمار چندان دور از ذهن هم نیست. اما کافه بازار 
موفق به انجام کار بزرگی شــده که فروشگاهش روی بیش 
از ۳۰ میلیون دستگاه نصب شــده است. همین که کاربران 
ایرانی به کافه بازار نیاز دارند، موفقیت کافه بازار و پتانسیل 

باالی این بازار را نشان می دهد.

تعداد اپلیکیشن ها و درآمد
عده ای معتقدند تعداد اپلیکیشن ها مهم نیست و این کیفیت 
اســت که اهمیت دارد. اما تعداد اپلیکیشن ها مهم است. هر 
چه اپلیکیشــن ها بیشتر باشــند یعنی نیاز های بیشتری را 
پوشش می دهند، فضای رقابتی شکل می گیرد و به دنبال آن 
کیفیت اپلیکیشــن ها نیز افزایش می یابد. به عبارتی تعداد 
اپلیکیشــن ها بیانگر موفقیت یک فروشگاه در کسب و کار، 

توسعه و حمایت از کاربران و توسعه دهندگان است.
کافه بــازار در حال حاضــر بیش از 68 هزار اپلیکیشــن 
منتشرشــده دارد که میزان قابل توجهی اســت و به عنوان 
یک فروشــگاه بومی، رشد درخوری داشــته. بازار در این 
مدت ســعی کرده ضمن فراهم کردن اپلیکیشن های اصلی 
مورد نیاز کاربران، تمرکز خود را بر حمایت از اپلیکیشن ها 
و توســعه دهندگان داخلی قرار دهد که در نتیجه آن، از این 
تعداد اپلیکیشــن، 86 درصد ایرانــی و 14 درصد خارجی 

هستند. 
در هیچ فروشگاه اپلیکیشنی، این تعداد اپلیکیشن فارسی 
وجود نــدارد که نشــان دهنده موفقیت بازار در تشــویق 
توســعه دهندگان به بومی ســازی اپلیکیشن هاست. یکی 
از راهکارهایــی که کافه بازار می تواند بــرای ورود به بازار 
جهانی از آن اســتفاده کند، همین اســتراتژی بومی سازی 
اســت؛ یعنی با ورود به دیگر کشورهاـ  چه فارسی زبان و چه 
غیرفارسی زبانـ  و ایجاد فروشگاه های بومی برای آنها، بازار 
این دسته اپلیکیشــن ها را در دست بگیرد. البته گوگل پلی و 
اپ استور برای هر کشور فروشــگاه منطقه ای ویژه خود را 
دارند اما هنوز کشورهایی هستند که از خالء اپلیکیشن های 

بومی رنج می برند.
بیش از 5۳ درصد اپلیکیشن های بازار رایگان، حدود ۳1 
درصد پولی و 16 درصــد دارای پرداخت درون برنامه ای 
هســتند. عالوه بر درآمــد حاصل از فــروش و پرداخت  
درون برنامه ای، مقــداری درآمد نیــز از طریق تبلیغات 
درون برنامه ای حاصل می شود که در مجموع بیش از ۳6/6 
میلیارد تومان درآمد نصیب توسعه دهندگان کرده است. 
با در نظر گرفتن دالر ۳5۰۰ تومان، می توان این رقم را بیش 

از 1۰ میلیون دالر تخمین زد.
ارقام باال چشــمگیر هستند اما به نظر می رسد هنوز خیلی 
جای رشــد وجود دارد. گوگل پلی در حال حاضر بیش از دو 
میلیون اپلیکیشــن در خود جای داده و اپ استور نیز دارای 
حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار اپلیکیشــن است. طبیعتًا هیچ 
کس نه به این تعداد اپلیکیشن نیاز دارد و نه توانایی استفاده 
از آنهــا را دارد. اما وجود این همه اپلیکیشــن هم رفع نیاز 
کاربران و هم درآمد باالی توســعه دهندگان و فروشــگاه 
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توسعه دهندگان

میزبان را تضمین می کند. ضمن اینکه کل این اپلیکیشــن ها 
بــرای یک منطقه نیســتند و در هر کشــور مجموعه ای از 
اپلیکیشــن ها متناســب با آن منطقه به کاربر نمایش داده 

می شود.
درآمد اپل از اپ استور تنها در ســال 2۰15 بیش از 2۰ 
میلیارد دالر بوده که 7۰ درصد آن یعنی بیش از 14 میلیارد 
دالر به توســعه دهندگان می رسد. میزان درآمد اپ استور 
نسبت به ســال 2۰1۳ دو برابر شــده که بخش اصلی آن 
یعنی حدود 2۳ درصد درآمد را بازی های موبایل تشــکیل 
می دهند. جالب اینجاست که تعداد دانلود ها در گوگل پلی 
دو برابر اپ اســتور است اما اپ اســتور 75 درصد درآمد 

بیشتری نسبت به گوگل پلی دارد.
دلیل این مساله رویکرد متفاوتی است که این دو فروشگاه 
پیش گرفته اند. گوگل با ورود به بازارهایی مثل هند، برزیل، 
ترکیه و اندونزی، ســعی در افزایش تعداد دانلودها داشته 
اســت. از طرف دیگر، اپل با تمرکز بر بازار کشورهای ژاپن، 

چین و آمریکا توانسته حجم درآمد خود را باال ببرد.
همه این سه فروشــگاه از API اختصاصی خود برای خرید 
اپلیکیشن و پرداخت های درون  برنامه ای بهره می برند که 
با اســتفاده از افزایش اعتبار حســاب کاربری با پرداخت 
از طریــق کارت اعتباری یــا کارت هدیه می تــوان از آن 
استفاده کرد. شرایط مشابهی برای تقسیم درآمد در هر سه 
فروشگاه برقرار اســت: 7۰ درصد سهم توسعه دهنده و ۳۰ 

درصد سهم فروشگاه میزبان.

توسعه دهندگان
16 هزار توسعه دهنده در کافه بازار فعالیت دارند که بیش 
از نیمی از آنها به درآمد رســیده اند. 46۰۰ اپلیکیشــن هر 
یک به فروشــی بیش از یک میلیون تومان رسیده اند و 52 
اپلیکیشن نیز فروشی بیش از 1۰۰ میلیون تومان داشته اند. 
این یعنی بیشــتر تراکنش ها مرتبط با تعــداد محدودی از 
اپلیکیشن هاست که دالیل مختلفی از جمله نبود اپلیکیشن  
رقیب یــا جایگزین، توان محدود توســعه دهندگان و غیره 

می تواند داشته باشد.
در مقابل، گوگل پلی ۳88 هزار توسعه دهنده و اپ استور 
بیــش از 282 هزار توســعه دهنده دارد. در کافه بازار اکثر 
اپلیکیشــن ها توسط توســعه دهندگان مســتقل منتشر 
می شــوند و نقش ناشــران چنــدان پررنگ نیســت. در 
گوگل پلــی بیــش از 62۳ هــزار و در اپ اســتور بیش از 
4۰۰ هزار ناشــر وجود دارد کــه نه تنها اپلیکیشــن ها را 
منتشر می کنند، بلکه در ســایر حوزه ها نیز به انتشار محتوا 
می پردازند؛ حوزه هایی مثل گجت های پوشیدنی، موسیقی، 

فیلم و کتاب که کافه بازار فعالیت مســتقلی در این زمینه ها 
ندارد. 

البته برای فعالیت در این زمینه ها باید بستری برای ارائه 
خدمات مرتبط با آنها ایجاد شــود. در کافه بازار تقریبًا تمام 

تمرکز توسعه دهندگان روی اپلکیشین های موبایل است.
خوشــبختانه با رونــدی که بــازار در کنتــرل کیفیت 
اپلیکیشــن ها پیش گرفته، تعداد اپلیکیشن های تکراری و 
زاید کم شده و کیفیت آنها افزایش یافته است. به خصوص 
می تــوان این را در طراحــی و رابط کاربری اپلیکیشــن ها 
مشاهده کرد. با این حال هنوز فضا برای ایده آل شدن وجود 
دارد. اپ اســتور فرآیند ســختی برای تایید اپلیکیشن ها 
دارد؛ از بررســی تک تک اجــزا گرفته تــا فرمت خاص 
آیکــون. مهم ترین مســاله  که اپل نظــارت خاصی بر آن 
دارد، حریم خصوصی کاربر اســت که تمام عوامل کیفیت 
اپلیکیشن را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود شاهد 

اپلیکیشن های باکیفیت و غیرتکراری در اپ استور باشیم.
گوگل آسان تر با این مســاله برخورد می کند و از آنجا که 
داشتن ســهم زیادتر برایش اهمیت بیشتری دارد، از یک 
نقطه ضعف اپ استور اســتفاده کرده است: تعداد دانلودها 
با افزایش حجم اپلیکیشــن ها به بیــش از 5۰ مگابایت در 
اپ اســتور به شــدت کاهش می یابد. بنابراین گوگل پلی 
محدودیتــی وضع کرده تا اپلیکیشــن هایی با حجم بیش از 
5۰ مگابایت در فروشــگاه قرار نگیرند و در صورت لزوم، 
اطالعات از ســرور توســعه دهنده در داخل اپلیکیشــن 
دریافت شــوند. البته این راهکار، امنیت را تحت تاثیر قرار 
می دهد. کافه بازار رویکرد مشــخصی در این زمینه ندارد؛ 
بعضی اپلیکیشــن ها به صورت کامل قرار داده  شــده اند و 
بعضی از آنها پس از نصب، فایل های باقیمانده را از ســرور 

توسعه دهنده دریافت می کنند.
بازار در این چند ســال موفق شــده به خوبی جای خود را 
میان کاربران و توســعه  دهندگان باز کنــد و بازار داخلی 
اپلیکیشن ها را توسعه دهد. اکنون زمان آن رسیده تا رویکرد 
جهانی در پیش بگیرد و استانداردهایش را باال ببرد که اولین 
اقدام آن، طراحی نســخه جدید اپلیکیشن بازار بود. عالوه 
بر این توسعه دهندگان نیز مســئولیت سنگینی دارند. این 
افراد نقشــی کلیدی در رشــد بازار اپلیکیشن ها داشته اند. 
اکنون وقت آن است که استانداردهای خود را باالتر ببرند 
تا نه تنها در کافه بازار بدرخشند و دست افراد سودجو را نیز 
کوتاه کنند، بلکه در بازارهای جهانی نیز بتوانند خود را نشان 
دهنــد. کافه بازار اکنون این پتانســیل را دارد که به عنوان 
یک ویترین برای نمایش ایده ها و جذب ســرمایه گذاران 

عمل کند 
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مقایسه کافه بازار  با دو غول  بازار  اپلیکیشن

درآمد کلتعداد اپلیکیشنتعداد کاربر

اعالم نشده4۰ میلیارد دالر1۰.5 میلیون دالر2 میلیون2.۳ میلیون68 هزار8۰۰ میلیون 1 میلیارد۳۰ میلیون

زمان تسویه حسابحداقل فروش برای تسویه حساب

هر ماه45 روز  1۰۰ هزار 
تومان

1۰ دالر1 دالر

تعداد کشورهای تحت پوشش با 
قابلیت پرداخت

محدودیت حجم برای بارگذاری 
فایل نصب اپلیکیشن

حداکثر زمان بررسی و تایید 
اپلیکیشن

5 روز۳ روز12 روز 5۰ مگابایت1۰۰ مگابایتاعالم نشده 1551۳6ایران

اپلیکیشن های پولیتعداد ناشرتعداد توسعه دهنده

%9.6%۳۰.42% 2۳.7 4۰۰ هزار62۳ هزاراعالم نشده 282 هزار۳88 هزار16 هزار
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انفجاری گوشــی های هوشــمند در دو ســه رشد 
سال اخیر هنوز برای بســیاری از کارشناسان 
فنــاوری در خارج و حتی مدیران اســتارت اپ های ایرانی 
باورنکردنی ا ســت. بازاری کــه تنها طی یکی دو ســال با 
1۰ میلیون دســتگاه جدید مواجه شد؛ دســتگاه هایی که تا 
همین دو سه سال w برنامه ها و بازی های داخل گوشی های 
خارجی و غیرایرانی بود و هنوز کسی باور نکرده بود می توان 
برنامه هــای)applications(  ایرانی با زبانی فارســی برای 
مردم داخل تولید کرد. اما اکنــون اوضاع فرق کرده، دیگر 
کسی تولید و عرضه اپ های ایرانی و محبوبیت آنها در بین 

مردم را رویا نمی داند.
این بازار جدید با تمــام گمانه زنی هایی که در مورد آینده 
روشــن آن وجود دارد، چالش ها و موانعی سخت بر سر راه 
خود می بیند؛ موانعی مرتفع که پشــت  ســر گذاشتن آنها 
نیازمند جهشی ســریع و پرشی بلند به سوی موفقیت است. 
پرشــی که یا آنها را به ســختی به زمین خواهد زد یا مانند 
یکی از معروف ترین اپ اســتورهای داخلــی، چند جوان 
فارغ التحصیل دانشگاه شــریف را از فرش به عرش خواهد 
رســاند. در این یادداشــت نگاهی انداخته ایم به مهم ترین 
چالش ها و فرصت ها و مزیت های نســبی اپ اســتورها و 
اپلیکیشــن های ایرانــی؛ چالش هایی که البتــه از فراوانی 
بیشتری نســبت به فرصت ها و مزیت های این بازار نسبتًا 

نوپا برخوردارند.

الف- چالش ها و موانع
۱- ضعف کیفی برنامه ها: فرض کنید دو بازی یا گیم تقریبًا 
مشابه در اپ استور می بینید که یکی ایرانی و دیگری خارجی 
است، در اینجا انتخاب برنامه خارجی دور از ذهن نیست چرا 
که آنها با تولید انبوه بازی ها و برنامه های باکیفیت و جذاب 
امتحان خود را پس داده اند، در واقع ســازنده بازی ایرانی 
محکوم به ارائه یک نمونه باالتر از آن یا حداقل هم ســطح 

آن است.
تاخیر دو سه ساله ای که در ورود بازی ها و اپ های ایرانی 
رخ داد، موجب شده کاربران ایرانی به سبب آشنایی زیادی 
که با برنامه های خارجی پیدا کرده اند به کاربرانی سختگیر 
و مشکل پســند تبدیل شــوند؛ اما مشــکل اصلی در زمان 

آشنایی آنها با برنامه های داخلی رخ می دهد؛ جایی که آنها با 
مشــاهده اولین نقص و باگ در برنامه از ادامه حضور آن در 

دستگاه خود جلوگیری می کنند.
برنامه نویســی ضعیف، محدودیت های سخت افزاری، 
نبودن قانــون کپی رایت در ایران و عــدم آموزش پایه ای 
و آکادمیــک برنامه نویســی مخصوص موبایــل از جمله 
علت هایی اســت کــه کارشناســان این حوزه بــه عنوان 
مهم تریــن دالیل ضعف فنــی اپلیکیشــن های ایرانی نام 

می برند.
این نقیصه در مــورد گیم ها و بازی ها بیشــتر نمود پیدا 
می کند؛ جایی که به دلیل نبود متخصصی برجسته در حوزه 
بازی های آنالین و اداره ســرورهای مربوطه، بازار ایران را 
از گسترش هر چه بیشتر این حوزه نوپا اما پردرآمد محروم 
کرده؛ امری که بیشتر از ضعف ســاختاری ناشی از فقدان 

نیروی انسانی کاربلد است.
بر اســاس آمار یکی از مدیران دولتی چهــار تا پنج هزار 
ایرانــی خارج از کشــور در حــوزه فناوری مشــغول کار 
هستند، جمعیتی که شــاید درصد اندکی از آن می توانست 

گره گشای این مشکالت باشد.
با وجود اینکه در این یک ســال اخیــر تالش های زیادی 
برای افزایش کیفی برنامه های بومی صورت گرفته اســت 
امــا تعداد بازی ها و اپ هایی که ســوای محتوا از لحاظ فنی 
و گرافیکی امکان رقابت با نمونه خارجی را داشــته باشــند 
از انگشتان یک دســت فراتر نمی رود، به همین دلیل اکثر 
برنامه های موجود در اپ استورها را کپی های دست چندم 

از نمونه های خارجی تشکیل می دهند.
2- قانــون بد یا بی قانونی: به  طور کلــی قوانین موجود در 
ایران در حوزه اینترنت و فناوری های مربوط به آن تا حدود 
بســیار زیادی غیرشــفاف و مبهم هســتند. با وجود اینکه 
هرســاله قانون های جدیدتری هم وضع می شود اما همگی 
بیشتر از آنکه راهگشا باشند دست  و پاگیر و چالش برانگیز 

هستند.
هنوز که هنوز است هیچ کدام از مدیران استارت آپ های 
حاضر در کشور نمی دانند مسئول اصلی محتواهای موجود 
در شــبکه های آنها کیســت. مثاًل اگر یکی از برنامه های 
موجود در اپ اســتورها محتــوای مجرمانه ای داشــت، 

بررسی چالش ها و فرصت های بازار اپلیکیشن در ایران

پریدنازارتفاعزیاد
سعید نیکبخت
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مسئول اصلی این تخلف کیست؟ صاحب برنامه یا مدیران 
اپ استور. دو سه هفته پیش گوگل اپلیکیشن مربوط به گروه 
طالبان افغانســتان را به دلیل مقابله با نفرت پراکنی از روی 
پلی استور حذف کرد، با وجود اینکه انتقاداتی به آنها در مورد 
قرار داشــتن چنین محتواهایی صورت گرفت اما هیچ  کس 
خواســتار تعطیلی گوگل پلی یا بازداشت مدیران آن نشد؛ 
اتفاقی که در صورت وقوع چیزی مشابه آن در ایران، معلوم 

نبود چه اتفاقی برای اپ استور نگون بخت می افتاد.
واقعیت این است که در صورت بروز مشکلی میان کاربر 
و اپ استور یا توســعه دهندگان و اپ استورها هیچ کدام از 
طرفین دعوا قادر به شــناخت حق و حقوق خود نیستند. در 
این مورد قوانین موجود به دلیل به روز نشــدن آنها و عدم 
تطابق با پیشرفت  فناوری نمی توانند از پس حل موضوعات 
پیچیده و چندالیه موجــود در این بازار برآیند و در صورت 
بروز مشــکل، مدیران شرکت ها همانند کاربران خود میان 
نهادهای مسئولی همچون وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، 
کمیته تعیین مصادیق مجرمانــه و نهادهای موازی با آنها 

دست به دست می شوند.
3- فقدان برنامه مشــخص درآمدزایــی: این چالش را 
می توان یکی از پیامدهای نبود قوانین شــفاف در این حوزه 
دانســت، ترکیب قانون بد و بی رغبتی کاربران به اپ های 

پولی موجب شــده توســعه دهندگان برنامه هــا نتوانند 
برنامه ای مشخص و روشــن برای درآمدزایی خود تدوین 

کنند.
بی اعتمادی ریشــه دار و قدیمی مردم به نقل  و انتقاالت 
مالی آنالین یکی دیگر از موضوعات قابل بررســی در این 

حوزه است.
با منع شدن توســعه دهندگان از امکانات آسانussd ها 
برای پرداخت های درون برنامه ای خود، این کار به مراتب 

سخت تر از قبل شده است.
به همیــن دلیل در حــال حاضــر تبلیغــات تنها مدل 
درآمدزایی قابل اتکا برای توسعه دهندگان است؛ تبلیغاتی 
که در شــکل آزاردهنده خود می تواند مخل رشد و توسعه 
برنامه ها باشــد و از افزایش کاربران یک برنامه جلوگیری 

کند.
هــر چند اپ اســتوری مانند کافه بازار با تاســیس عدد 
گام بلندی در ســاماندهی این موضوع برداشــته است اما 
بسیاری پتانسیل موجود در این بازار را بیشتر از موارد فعلی 
 می دانند. بر اساس آمار موسســه گارتنر درآمد حاصل از 
بازار اپلیکیشن ها تا پایان ســال 2۰17 به رقمی معادل 76 

میلیارد دالر خواهد رسید.
4- عدم پشــتیبانی مناســب از برنامه ها: چنــد ماه پیش 
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بازی ای ایرانی در حوزه اطالعات عمومی و دانستنی ها دانلود 
و نصب کردم. بازی به این صورت بود که می بایست به شکل 
آنالین با کاربران و رقبای دیگر بر ســر دادن پاسخ  صحیح به 
ســواالت مطرح شــده رقابت می کردید. در این بازی که به 
منظور سنجش اطالعات عمومی ساخته شده بود، باگ های 
مختلفی وجود داشت: گاهی ســوال مطرح شده مبهم بود یا 
بعضی اوقات پاســخ درســت در بین گزینه ها نبود یا گزینه  
غلط به عنوان پاسخ درست انتخاب شده بود. به خاطر اینکه 
بــازی در ماه های ابتدایی خود بود امیــدوار بودم این موارد 
در آپدیت های بعدی اصالح شــود اما با وجود آپدیت های 
سه باره و چهارباره، هنوز باگ های روزهای اول دیده می شود.

موضوع این اســت که بسیاری از توسعه دهندگان، انتشار 
برنامه در اپ اســتور را بــه عنوان پایان کار خــود قلمداد 
می کنند و دیگر به رفع اشکالت برنامه نمی پردازند یا اگر هم 
باگ های بازی را برطرف ســازند آن قدر دیر شده که دیگر 

کاربری برای مشاهده موارد اصالح شده باقی نمانده است.
در اینکــه گیم هــا و برنامه هــای خارجی هــم باگ ها و 
نقص های فراوانی دارند هیچ شــکی نیست اما بحث بر سر 
ســرعت عمل رفع باگ هاست؛ ســرعت عملی که باعث 

حذف برنامه از روی دستگاه ها نمی شود.
بر اســاس یکی از تحقیقات انجام شده روی 125 میلیون 
گوشی هوشــمند، 77 درصد کاربران پس از سه روز دیگر 

بازگشتی به برنامه  نخواهند داشــت، طبق این آمار پس از 
گذشــت یک ماه تنها 1۰ درصد کاربران همچنان از برنامه 

استفاده می کنند.
به همیــن خاطر جذابیت های ظاهری و محتوایی شــاید 
باعــث افزایــش دانلود و نصــب برنامه ای شــود اما راز 

ماندگاری پشتیبانی مناسب و سریع است.
5- رقبای قدرتمند خارجی: اکثر اپ اســتورهای ایرانی 
اساس فعالیت خود را بر سیستم عامل اندروید بنا کرده اند؛ 
سیستم عاملی که خود یک اپ اســتور داخلی و قدرتمند به 
نام گوگل پلــی دارد. طبق آماری که در اوایل ســال جدید 
میالدی منتشر شد، ســال 2۰15 گوگل پلی 2۰۰ میلیون 
دانلود به خود دیده اســت، اما حتی این آمار فوق العاده هم 
باعث نشد مدیران گوگل از جاه طلبی مخصوص خود دست 
بکشــند، در بهمن ماه پارســال بود که گوگل امکان دانلود 
مستقیم برنامه ها را از روی جســت وجوگر قدرتمند خود 
فراهم کرد. به این ترتیب کاربران پس از جست وجوی یک 
اپلیکیشن در گوگل کادر سبزرنگ نصب برنامه را به عنوان 
اولین نتیجه جســت وجوی خود مشاهده می کنند و قادر به 

نصب برنامه بدون باز کردن پلی استور خواهند بود.
با توجــه به شــهرت و بزرگــی موتور جســت وجوی 
گوگل، این امکان زنگ خطری نســبتًا جدی برای ســایر 

اپ استورهاست.
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۶- فقــدان اصالت و اعتمــاد: دو موضــوع مهم رعایت 
کپی رایــت و حریــم خصوصی کاربــران را می تــوان از 
چالش های بسیار جدی این حوزه قلمداد کرد. چالش هایی 
که دو ســر اصلی طیف، یعنی کاربران و توســعه دهندگان 
را شــامل می شــود. اگر رعایت کپی رایت را دغدغه مهم 
توســعه دهندگان بدانیم، حفظ حریــم خصوصی و امنیت 
دیجیتالی را می توان اصلی تریــن نگرانی و دغدغه کاربران 

اپ های ایرانی به شمار آورد.
کاربرانی که بسیاری از آنها با ترس و دلهره از اپ استورها 
و برنامه های بومی اســتفاده می کنند. جدی بودن این ترس 
را می توان در عدم استقبال از پیام رسان های داخلی و هجوم 

آنها به سمت نمونه های خارجی مشاهده کرد. 
در ســوی دیگر داستان هم توســعه دهندگان و مدیران 
اپ اســتورها دل پرخونی از نبود قانــون کپی رایت خواهند 
داشــت، هرچند ایــن بی قانونی در اســتفاده از برنامه های 
خارجی برای آنها نعمت و موهبت محسوب می شود اما آنها 
هم به خوبی می دانند که یکی از موانع جدی گســترش این 
بازار عدم رعایت کپی رایت است. به خاطر نبود این قانون هر 
کسی می تواند با تغییر کدهای یک اپلیکیشن به راحتی همان 
برنامه را با نام دیگری به فروش برساند بدون اینکه ریالی به 
برنامه نویس اصلی بدهد. همین موضوع و موارد مشابه آن 

مانع از گسترش برنامه های پولی در ایران شده است.

ب- فرصت ها و مزیت ها
۱- رشد اینترنت موبایل: توســعه و گسترش گوشی های 
هوشمند و به دنبال آن اینترنت پرسرعت موبایل در ایران 
از جمله مواردی اســت که نیاز به دادن آمار خاصی ندارد و 
هر کسی با نگاهی کوتاه به اطراف متوجه تغییرات انفجاری 

این فناوری می شود.
تهیــه و تولید محتوای بومی و مناســب بــرای این چند 
1۰ میلیــون موبایل و تبلتی که در دســت مردم اســت، 
موجب رونق بازار اپ های ایرانی شــد؛ بــازاری که هنوز 
هم ظرفیت های ناشــناخته زیادی به خصــوص در حوزه 

بازی های آنالین در آن دیده می شود.
این ظرفیت با ورود نسل پنجم اینترنت موبایل در آینده 

بسیار نزدیک، بزرگ تر و فربه تر از قبل خواهد شد.
بر اســاس آمار ســازمان فناوری اطالعات ایران تعداد 
کاربران اینترنت موبایل در ایران طی سال های 92 تا 94 از 

9 میلیون نفر به ۳۰ میلیون نفر رسیده است.
بر این اساس تنها در تهران هشت میلیون نفر به اینترنت 
موبایل دسترســی دارند و ضریب نفوذ در کل کشــور 4۰ 

درصد است.

2- آســان و مطمئن: جمعیت قابل توجهــی از ۳۰ میلیون 
نفری که در آمار قبلی گفته شد، افرادی هستند که شاید به 
تازگی ضمن خریدن گوشی های هوشمند با مقوله اینترنت 
آشــنا شــده اند. برای این افراد کار کردن بــا برنامه های 
خارجی مشکل اســت و چه بسا به دلیل عدم آشنایی با زبان 
انگلیسی زحمت باز کردن برنامه هایی مانند پلی استور را به 
خود ندهند، برای این دســته کاربران وجود اپ استورهای 

فارسی تنها راه ممکن دریافت برنامه های موبایل است.
هرچنــد به احتمــال زیاد با تغییر نســل در ســال های 
آینده دیگر نمی تــوان بر این نکته به عنوان مزیت نســبی 
اپ اســتور های ایرانی اصرار کرد اما تــا آن زمان این افراد 

کاربران سرسخت و متعصب این اپ استورها خواهند بود.
موضوع دیگر محتوای مناســب اپ اســتورهای ایرانی 
اســت، این نکته می تواند برای والدینی که کنترل جدی بر 
فعالیت های دیجیتالی فرزندان خود دارند کاربردی باشد و 
خیال آنهــا را از بابت برخی بازی ها و برنامه های خارجی که 

محتوای ناهنجاری دارند، راحت کند.
در هر صورت رابط کاربری مناسب اپ استورهای داخلی 
برای کاربران ایرانی و برخورداری از محتوای متناســب با 
فرهنگ مذهبی مردم دو مزیت غیرقابل انکار آنها در برابر 

رقبای قدرتمند خارجی است.
3- فواید محلــی بودن: جهانی فکر کــردن و محلی عمل 
کردن چند سالی است به عنوان یکی از رموز اصلی موفقیت 
شــرکت ها توصیه می شــود؛ توصیه ای که می تواند رمز 
موفقیت اپ اســتورهای ایرانی هم باشد. در کشوری مانند 
ایران که از فرهنگ و اقتصــادی منحصربه  فرد برخوردار 
اســت، توجه به این تفاوت ها ضروری اســت. این موضوع 
می تواند یکی از برتری های اپ استورها و توسعه دهندگان 
ایرانی در مقابل رقبای خارجی خود باشــد، جایی که رقبای 
آنها می بایســت برای تمــام مردم جهان با انواع و اقســام 
فرهنگ ها و اقتصاد هــا برنامه تولید کننــد، فعاالن ایرانی 
می توانند با تمرکز بر فرهنگی که با آن آشــنا هستند و حتی 
با تغییر و بومی کــردن برنامه های جذاب خارجی، کارهایی 

موفق ارائه دهند.
به هر حال بازار اپلیکیشــن ایران، موانعی جدی بر سر راه 
خــود می بیند که در صورت وجــود اراده ای برای برطرف 
کردن شــان، قابل حل هســتند هرچند برخی از آنها مانند 
آموزش آکادمیک برنامه نویســی مخصــوص موبایل یا 

برقراری کپی رایت در کشور زمان بر و طوالنی خواهد بود.
در طرف مقابــل، این بازار مزیت هــا و برتری های قابل  
توجهی دارد که در صورت تمرکز بر آنها می تواند به یکی از 

تجارت های پردرآمد ایران تبدیل شود
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اندروید بر هیچ  کس پوشیده نیست. محبوبیت 
همه می دانند اندروید محبوب ترین 
سیســتم عامل همراه نه تنها در ایران بلکه در کل دنیاست. 
روزی نیست که اپلیکیشــنی جدید برای این سیستم عامل 
عرضه نشــود و این موضوع نشــان می دهد همه به اندروید 
عالقه دارند؛ چه کاربران گوشــی ها و چه توسعه دهندگان 

اپلیکیشن های همراه.
در سال های گذشته اپلیکیشــن های فارسی زبان بسیاری 
برای پلتفرم اندروید منتشر شــده  است. استقبال کاربران از 
این اپلیکیشــن ها بســیار زیاد بود، البته برخی اپلیکیشن ها و 
ســبک ها طرفداران بسیار بیشــتری جذب کردند و فاصله 
خود را با ســایرین افزایش دادند. با ما همراه باشید تا نگاهی 

به سبک های پرطرفدار توسعه اپلیکیشن در ایران بیندازیم.

بازیکن باش! برد و باخت حساب نیست
پیچیدگی و هیجان بازی ها در طول تاریخ انســان را به  خود 
جذب کرده اســت. تا حدی که بازی  وارد دنیای فناوری نیز 
شــد و صنعت بازی های ویدئویی تبدیل به تجارتی پرسود 
شد. با آغاز موبایلگدون صنعت بازی نیز به این سمت حرکت 
کرد و بازی های موبایل یکی پس از دیگری برای پلتفرم های 
موبایل عرضه شدند. استقبال از این بازی ها بسیار چشمگیر 
بود و شرکت های تولیدکننده بازی های همراه در مدت زمان 

کوتاهی توانستند موفقیت و سرمایه بسیاری کسب کنند.
توسعه دهندگان ایرانی نیز بازی های بسیاری برای اندروید 
منتشر کردند، هرچند در ابتدا نقص هایی وجود داشت اما با 
گذشت زمان و افزایش تجربه کیفیت این بازی ها بسیار بهتر 
شد و بسیاری از بازی ها توانستند خود را در دل کاربران جای 
دهند.اشتیاق کاربران و عالقه آنها به بازی های همراه سبب 
شــده کافه بازار این بخش را از اپلیکیشــن ها جدا کند و در 
دســته ای جداگانه با نام »بازی« قرار دهد. در این دسته 16 
زیردسته دیگر قرار دارند که سبک های مختلف بازی ها را به 
نمایش می گذراند. سبک های استراتژی، رقابتی، ماجراجویی 
و مسابقه از جمله سبک های پرطرفدار بازی در ایران هستند. 
به  نظر می رسد سبک اســتراتژی محبوب ترین سبک باشد، 
احتماالً با میزان محبوبیــت بازی هایی مانند کلش آف کلنز 
آشنا هستید. این سبک بازی ها هم استراتژیک هستند و هم 
در زمان واقعی پیش می روند. البته مهم ترین دلیل اســتقبال 
از بازی های اســتراتژی همراه این اســت که کاربران تمام 
اندوخته هــای خود را از دســت نمی دهند و تنها بخشــی از 
دارایی هایشان توسط رقبا به تاراج می رود. سبک های دیگر 

نیز مشتریان خاص خود را دارند.

محبوب های پردردسر
بحث دولت الکترونیکی چند سالی است در محافل فناوری 
مطرح شده و تمایل زیادی برای گسترش استفاده از آن وجود 
دارد. اپلیکیشن های همراه نیز که مدتی است وارد این بحث 
شده اند سعی دارند از طریق گوشــی  همراه، کارها را ساده تر 
کنند. استقبال کاربران از این دست اپلیکیشن ها بسیار است. 
اپلیکیشن های پرداخت و خرید ســعی می کنند روند سنتی 
فرآیند پرداخت و خرید را کنار بزنند و شیوه ای نو و آسان در 

کاربران و توسعه دهندگان به چه اپلیکیشن هایی عالقه دارند

خرید،گپوبازی
آرش سلیمانی
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اختیار مصرف کننده قرار دهند. البته هرچند محبوبیت این 
اپلیکیشن ها در میان کاربران بســیار است ولی مشکالت و 

موانعی سر راه آنها قرار دارد. 
بسته شــدن درگاه ها و کدهای USSD یکی از این مشکالت 
اســت که در یک ماه گذشــته گریبان گیر توسعه دهندگان 
این اپلیکیشن ها شــده. در بحث پرداخت، رابطه میان بانک 
مرکزی و توسعه دهندگان بیشتر شبیه داستان »اگه می تونی 

من را بگیر« است. 
بانک مرکزی به عنوان رگوالتوری پولی باید قوانینی تنظیم 
کند تا خط قرمزها و بایدها و نبایدهای این حوزه مشــخص 
شود ولی کم کاری این ارگان سبب شده حوزه دهندگان دید 
درستی نسبت به این قضیه نداشته باشند. این موضوع گاهی 
موجب می شود از خط قرمزها عبور کنند یا برخی اوقات سعی 
می کنند در فضایی فعالیت کنند کــه قانونی برای آن وجود 
نداشته باشــد تا کارها راحت تر انجام شود. این مساله سبب 
بروز مشکالتی می شــود که توسعه دهندگان هم در به  وجود 
آمدن آن  چندان بی تقصیر نیســتند اما اشاره کردیم بخش 
اعظمی از این مشــکل به دلیل نبود قوانین درست و مناسب 

است که باید توسط رگوالتور پولی کشور تعیین شود. 
کشــاکش میان توســعه دهندگان و بانک هــا نموداری 
سینوسی دارد، مدتی روابط بسیار خوب است و برخی مواقع 
همه  چیز عوض می شــود. این موضوع بیش از هر چیز باعث 
ناراحتی کاربران می شود چرا که آنها دوست دارند از طریق 
اپلیکیشــن ها و اینترنت پرداخت و خرید انجام دهند چون 

دردسرهای کمتری دارد. 
تعداد اپلیکیشن های این حوزه بسیار زیاد است و اگر نگاهی 
به کافه بازار بیندازید، خواهید دید لیســت بلندباالیی از این 
اپلیکیشــن ها در این بازار وجود دارد که کاربران نیز استقبال 
بســیار خوبی از آنها می کنند. ولی عدم قانونگذاری صحیح 

سبب می شود دود این مشکل بیشتر به چشم کاربران رود.
اپلیکیشــن های خرید یا توسط شــرکت های محبوب و 
شناخته شده فناوری منتشر می شوند و عضوی از اکوسیستم 
آنها هستند یا توسط توســعه دهندگانی تولید می شوند که 
سعی می کنند فرآیند خرید را برای کاربران راحت تر کنند. 
دســته اول مشــکلی با بانک مرکزی ندارند و روابط حسنه 
است اما دسته دوم گاهی با مشکالتی روبه رو می شوند و حتی 

سرویس های آنها تا مرز بسته شدن نیز پیش می رود.

اپراتورها شب ها کابوس می بینند
پیش از ورود اینترنت  همراه به  ایران بهترین راه برای برقراری 
ارتباط با سایرین اســتفاده از تماس یا پیام کوتاه بود. روزانه 
هزاران پیامک توســط اپراتورها جابه جا می شد و میان افراد 

ارتباط را برقرار می کرد. عمده درآمد اپراتورها در سال های 
اخیر از پیامک  و تماس های صوتی بود. با ورود اینترنت همراه 
و افزایش استفاده از گوشی های هوشمند همه  چیز تغییر کرد.

توسعه دهندگان اپلیکیشــن های همراه محصوالتی تولید 
کردند که به  کاربــران اجازه می دهد از طریــق اینترنت با 
یکدیگر ارتباط برقرار کنند. نه تنها ایران بلکه تمام دنیا از این 
سبک برقراری ارتباط اســتقبال کردند، به  طوری که امروز 

اپلیکیشن تلگرام در کافه بازار حدود 2۰ میلیون نصب دارد.
این موضوع سبب شد مردم ترجیح دهند به  جای استفاده 
از پیامک و تماس های صوتی از قابلیت های این اپلیکیشن ها 
استفاده کنند. ســرعت، دقت و امنیت باالی این اپلیکیشن ها 
باعث رشــد روزافزون محبوبیت آنها در بین کاربران شد. 
کیوســک های مکالمه با خارج از کشــور که زمانی بســیار 
ســخت کمیاب بودند و صف های کیلومتری برای آن وجود 
داشــت، امروز جای خود را به واتس اپ، الین و وایبر داده اند 
که در سریع ترین زمان کاربر را به مخاطب خود در گوشه ای 

دیگری از جهان متصل می کنند.
این موضوعات موجب شــد اپراتورها وضعیت خود را در 
خطر ببینند؛ نوروز امســال نشان داد کاربران رغبت کمتری 
برای ارسال پیامک دارند و ترجیح می دهند از اپلیکیشن های 
پیام رسان اســتفاده کنند. این موضوع می تواند زنگ خطری 
برای اپراتورهای همراه باشــد، به هر حال هر چه باشــد آنها 
بخشــی از درآمدهای خود را با حضور پیام رسان ها از دست 

داده اند.
اگــر نگاهی بــه کافه بــازار بیندازید با خیــل عظیمی از 
اپلیکیشن های پیام رسان مواجه می شــوید که حداقل یکی 
از آنها روی گوشــی خودتان نیز نصب است. پس از تلگرام 
پیام رسان محبوب واتس اپ با 14 میلیون نصب در رده دوم 
قرار دارد. در کنار این پیام رسان های محبوب، پیام رسان های 
دیگری نیز حضور دارند که توســط توسعه دهندگان ایرانی 
عرضه می شوند. پیام رســان های زیادی در کافه بازار یافت 
می شوند که از API تلگرام استفاده می کنند و سعی می کنند با 
اعمال تغییرات در آن، این پیام رسان را برای کاربران ایرانی 

جذاب تر کنند.
ســبک های پرطرفدار دیگری نیز در حوزه تولید و توسعه 
اپلیکیشــن وجود دارند که بتوان در این لیست آنها را جای 
داد. سبک هایی مانند موسیقی، اپلیکیشــن های ویدئویی و 
بازی های ترسناک از جمله این سبک ها هستند که کاربران 
ایرانی نیز به آنها عالقه نشــان می دهند. اما سوال اینجاست 
که آیا هنوز می توان ســبک های جدیدی ایجــاد کرد و به  
نوعی اپلیکیشن هایی تولید کرد که نیاز کاربر را تغییر دهند و 

خواسته ای جدید در او پدید آورند؟ 
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بودن فروشــگاه اپلیکیشــن مزایا و معایب بومی 
خــودش را دارد. خوبــی اش این اســت که 
می تــوان آن را مطابق با نیازهای کاربران یک منطقه خاص 
طراحی و بر اســاس شرایط و قوانین   همان منطقه عمل کرد. 
مواردی مثل سیستم پرداخت و پرداخت درون برنامه ای، 
کپی رایت و فرآیند ثبت و انتشار اپلیکیشن از جمله شرایطی 
محسوب می شوند که کافه بازار توانسته به خوبی با توجه به 

شرایط کشورمان، آنها را پیاده سازی کند.
عده ای بــر این باورند که باید یک فروشــگاه واحد برای 
هر سیســتم عامل وجود داشته باشــد تا دسترسی راحت و 
عدم چنددســتگی، امنیت و اســتانداردهای الزم رعایت 
شود. اما بســیاری معتقدند یک فروشگاه به تنهایی پاسخگو 
نیست و هر منطقه می تواند بنا بر شرایطش، از یک فروشگاه 

نرم افــزاری مختص خودش بهره ببرد کــه منطقی به نظر 
می رسد.

فروشــگاه هایی مثــل گوگل پلــی یا اپ اســتور، دارای 
بخش های بومی هر منطقه هستند اما برای بعضی کشور ها 
از جمله ایران، عملکرد به شــدت ضعیفی داشته اند که این 
مساله مدت هاســت تحت تاثیر روابط سیاسی قرار دارد. با 
این حال کافه بازار توانسته در این مدت به خوبی جای خالی 
ایران را در این فروشگاه ها پر کند و نه تنها در میان کاربران 

ایرانی، بلکه در میان توسعه دهندگان نیز پذیرفته شود.
فروشــگاه های مشــابه کافه بازار در کشــورهای دیگر 
نیز وجود دارد. چنین فروشــگاه هایی به دو دســته تقسیم 

می شوند:
فروشگاه های بومی ســعی دارند اپلیکیشن های مورد نیاز 

نگاهی به فروشگاه های اپلیکیشن بومی و جایگزین

محلیهایپرمخاطب



49

  @peivast

ویژه نامه اختصاصی دومین گردهمایی 5شنبه بازار  8 اردیبهشت  1395  

کاربران آن منطقه را فراهم کنند.
فروشگاه های جایگزین قرار است جایگزین فروشگاه های 
بزرگی همچون گوگل پلی شوند و امکانات و اپلیکیشن های 
متفاوتی ارائه دهند که در فروشگاه اصلی پیدا نمی شود. این 
فروشگاه ها رویکرد جهانی دارند و ممکن است بخش بومی 

نیز داشته باشند.
امروزه اکثر فروشــگاه های بومی به تدریج در حال تغییر 
رویکــرد خود از بومی به جهانی هســتند. نمونــه بارز آن 

فروشگاه تانگبو برای iOS یا Baidu چین است.

فروشگاه های بومی
Mi Store:  فروشــگاه های چینی وضعیت متفاوتی نسبت به 

تمام فروشــگاه ها دارند. بعضی از این فروشــگاه ها فعالیت 
خود را صرفًا با ارائه خدمات به منطقه چین شــروع کردند 
اما به دلیل جمعیت باالی این کشــور، به ســرعت رشد و 
توســعه یافتند و وارد مقیاس جهانی شدند. Mi Store یکی از 
این فروشگاه هاست که از طرف شرکت بزرگ تولیدکننده 
 )Xiaomi( موبایــل و تجهیــزات الکترونیــک شــیائومی

پشتیبانی می شود.
این فروشگاه ابتدا برای پشتیبانی محصوالت این شرکت و 
ایجاد اکوسیستم شیائومی راه اندازی شد. این شرکت خیلی 
زود حمایت از توســعه دهندگان چینی را در دســتور کار 
خود قرار داد. فروشــگاه اپلیکیشن های شیائومی با سرعت 
سرسام آوری رشــد کرد به طوری که نوامبر 2۰14 به 1۰ 
میلیارد دانلود دست یافت و در نیمه اول 2۰15، یعنی کمتر 

از یک نیم سال، این مقدار به 2۰ میلیارد دانلود رسید.
یکی از دالیل سرعت باالی رشــد چینی ها، قیمت پایین 
خدمات و محصوالت آنهاست. در مورد شیائومی که اصاًل 
سیاست این شــرکت، قیمت پایین است. اما آیا ارزشش را 
دارد؟ به طور میانگین، یک اپلیکیشــن در چین باید هشت 
بار دانلود شود تا درآمدی برابر یک بار دانلود در اپ استور 
iOS را نصیب توســعه دهنده کند. با این حال به نظر می رسد 

چینی ها به همین روش توانســته اند در تمامی حوزه ها نفوذ 
پیدا کنند؛ از موبایل و فروشــگاه اپلیکیشن گرفته تا خودرو. 
نه فقط ما بلکــه کل دنیا ذهنیت خوبی نســبت به کیفیت 
محصوالت چینی ندارند. اما اگر واقع بین باشــیم نباید این 
مســاله را به کل شــرکت های چینی تعمیم دهیم. شرکت 
شــیائومی الگوی مناســبی برای کیفیت و همزمان قیمت 

مناسب به شمار می رود.
با رشد چشــمگیر فروشگاه اپلیکیشن شــیائومی، اکنون 
نسخه جهانی وب ســایت آن راه اندازی شده و این شرکت، 

رویکرد جهانی را در فروشگاه خود پیش گرفته است. 

Baidu: اوضاع فیلترینگ نامناسب است. سرویس هایی مثل 

نقشه گوگل یا شــبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام فیلتر 
هستند و مردم از ســرویس های بومی مشابه آنها استفاده 
می کنند. شــرکت بایدو به نوعی، گوگل چین محســوب 
می شود و رتبه اول موتورهای جست و جو را در این کشور به 

خود اختصاص داده است.
طبق گزارشــی که ماه ســپتامبر 2۰15 ارائه شد، تعداد 
کاربران موبایل و تبلت در چین به 7۰۰ میلیون نفر می رسد 
کــه از این تعداد، بیش از ۳۰۰ میلیون نفــر هر ماه از موتور 
جســت و جوی بایدو استفاده می کنند. ســرویس های این 
شرکت ارتباط نزدیکی با هم دارند به طوری که کاربر را به 

سمت استفاده سرویس های دیگر هدایت می کنند.
بیش از 5۰ درصد درآمد بایدو از همین موتور جست و جو 
اســت و باقی آن از ســرویس های دیگرش همچون نقشه، 
مرورگر وب و فروشــگاه اپلیکیشن به دســت می آید که 
فروشــگاه آن ارتباط تنگاتنگی با مرورگــر وب بایدو دارد. 
اگر چه بایدو شــرکت عظیمی محسوب می شــود اما تنها 
حدود 17 درصد بازار اپلیکیشــن های چین در دست این 

شرکت است.
چین دارای بیش از 2۰۰ فروشــگاه اپلیکیشــن است که 
همگی رقابت بســیار تنگاتنگی با هم دارنــد. البته هر یک 
رویکرد متفاوت خــود را دارند. بایدو به دنبال گســترش 
سرویس های خود است، شــیائومی قصد دارد اکوسیستم 
موبایلی خودش را تکمیل کند و خالصه هر شــرکتی قصد 
دارد برای خویش یک قلمرو اختصاصی درست کند. جالب 
اینجاســت که از میان فروشگاه های بزرگ اپلیکیشن چین، 
هیچ کدام به صورت اختصاصی فروشــگاه نیســتند؛ بلکه 
بخشی از سرویس شرکت های مادری به شمار می روند که 

دستی در دیگر حوزه های فناوری هم دارند.
Yandex.Store: یاندکس غول جســت و جوی روسی است 

که به آن لقب گوگل روســیه را داده اند. بنابراین وضعیتی 
مشابه بایدو دارد. این شــرکت خدمات جست و جو، نقشه، 
فضای ابری و غیره را ارائه می دهــد و تمرکز ویژه ای روی 
موبایل دارد، بنابراین اپلیکیشن مرورگر و مدیریت فضای 
ابری خود را عرضه کرده اســت. در ایــن میان جای خالی 
یک فروشگاه اپلیکیشــن برای کامل شدن این اکوسیستم 
احساس می شد که یاندکس در ســال 2۰1۳ استارت آن 

را زد.
ایــن فروشــگاه را می تــوان پــس از گوگل پلــی 
ســازمان یافته ترین فروشگاه مســتقل اندروید دانست. 
یاندکس اســتور ویــژه ارائه خدمات در روســیه طراحی 
شــده اما در حال گســترش خدمات خود در سطح جهانی 
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است. اکنون عالوه بر روسیه کشــور هایی همچون ترکیه، 
بالروس، اوکراین و قزاقســتان نیــز از خدمات اختصاصی 
آن بهره  می برند. انتشار اپلیکیشــن در فروشگاه یاندکس 
کار پیچیده ای نیست. توسعه دهندگان با ایجاد یک حساب 
کاربری مخصوص توســعه دهنده می توانند اپلیکیشن های 
خود را ثبت و در صورت تایید، منتشر کنند. به گفته یِوِگنی 
کیم مدیر حساب های کاربری توسعه دهندگان یاندکس، 
معیارهای کیفی برای تایید اپلیکیشــن ها   همان معیارهای 
اســتاندارد فروشــگاه های جهانی مثل گوگل پلی است اما 
ســختگیری های بی مورد در مورد محتوا وجود ندارد مگر 

اینکه کاربران به اپلیکیشنی اعتراض کنند. 
سیستم درآمدی فروشگاه اپلیکیشــن یاندکس از موتور 
جست و جوی آن که از طریق تبلیغات درآمد کسب می کند، 
مستقل اســت و تا حدودی به کافه بازار شــباهت دارد. 7۰ 
درصد درآمد اپلیکیشن های پولی به توسعه دهنده می رسد 
)فرقی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد( و در صورت 
رسیدن به 1۰۰ دالر، ماهیانه با توسعه دهنده تسویه حساب 
می شــود. یاندکس از سیستم های پرداخت متنوعی استفاده 
می کنــد: پرداخت با قبــض اپراتــور، کارت اعتباری، پول 

اختصاصی یاندکس و حساب جایزه. 
حساب جایزه با هر بار خرید اپلیکیشن، مقدار 1۰ درصد 

پول آن را به خود اختصاص می دهد و یک نوع واحد مجازی 
محســوب می شــود که کاربر می تواند از آن برای خرید 
اپلیکیشن ها در آینده استفاده کند. در روسیه اکثر کاربران 
از روش پرداخت با قبض اپراتور استفاده می کنند که توسط 
 MTC و Beeline، Megafon سه اپراتور اصلی روســیه یعنی

ارائه می شود.
اپلیکیشــن ها و بازی های بر تر هر ماه توســط سردبیران 
بخش خود انتخاب می شوند و به صورت رایگان در بنر های 
فروشــگاه به نمایش درمی آیند. یاندکس همچنین سیستم 
تبلیغاتی جدیــدی راه اندازی کرده که توســعه دهندگان 
می توانند با پرداخت هزینه ای، اپلیکیشــن خود را در سطح 
فروشــگاه تبلیغ کنند. البته از آنجا که این شرکت به کیفیت 
اپلیکیشــن ها توجه خاصی دارد، سعی کرده فرصت برابری 

برای رشد توسعه دهندگان فراهم آورد.
هنگام انتشار اپلیکیشن، از منتشرکننده آن تعهد مالکیت 
می گیرد تا کســی نتواند اپلیکیشــن شــخص دیگری را 
منتشــر کند. به لحاظ امنیتی نیز این فروشگاه تحت نظارت 
کسپرسکی است و هر اپلیکیشن به محض بارگذاری بررسی 
می شود. در صورت آلوده بودن اپلیکیشن به توسعه دهنده 
اطالع داده می شــود و او ضمن تماس با بخش پشتیبانی فنی 

یاندکس، می تواند از عیب اپلیکیشن خود آگاه شود
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دیجی کاال

مرجع تخصصی نقد و بررســی و فــروش اینترنتی کاال در دیجی کاال  
ایران اســت. گروه   های مختلف کاال مانند کاالی دیجیتال، 
لوازم خانگی، لوازم شــخصی، فرهنگ و هنر و ورزش و سرگرمی با تنوعی بی نظیر 
در دیجی کاال عرضه می    شــوند. خرید اینترنتی به دلیل سرعت، سهولت و لذتی 
که دارد در میان کاربران اینترنت هم از محبوبیت خاصی برخوردار اســت. شما 
می توانید در دیجی کاال بگردید، بررســی های تخصصی را مطالعه و با چند کلیک 
انتخــاب و خرید کنید. با این روش از خدمات دیگــری مانند هفت روز ضمانت 
بازگشــت، ضمانت اصل بودن کاال، تضمین بهترین قیمت، تحویل اکســپرس و 
ارسال کاال به سراسر کشور بهره مند می شــوید. حاال کافه بازار اپلیکیشنی ارائه 
کرده که با نصب آن روی موبایل خود دیگر نیازی به استفاده از مرورگرها ندارید 

و با همین اپلیکیشن می توانید خریدتان را انجام دهید.
اپلیکیشــن موبایل دیجی کاال، به  عنوان بزرگ ترین اپلیکیشن فروشگاهی ایران، 
ســادگی در عملیات خرید و دسترسی همیشگی، تجربه  متفاوتی از خرید باهوش 
و مطمئن را در اختیار کاربران قرار می دهد. با این اپلیکیشــن، همیشــه و همه  جا 

بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی ایران را همراه خود دارید.
این اپلیکیشن قابلیت های متعددی دارد که از آن جمله می توان به امکان بررسی، 
انتخاب و خرید در هر زمان و هر مکان، دسترســی کامل به تمامی قســمت های 
فروشــگاه دیجی کاال، ارائه اطالعات کامــل و دقیق کاال و امــکان پرداخت به 
شــکل های مختلف مانند پرداخت در محل، پرداخت اینترنتی و غیره اشاره کرد. 
در آخرین نسخه این اپلیکیشــن تغییراتی داده شده که باعث سهولت استفاده از 
آن شده است. قابلیت جســت وجوی صوتی کاال ها، نمایش کاال های »دستچین« 
شده، قابلیت فیلتر کردن بر اساس سایز، مشاهده تاریخچه جست وجو های کاربر، 
امکان ثبت نظر و نقد و بررســی های کاربران و اضافه شــدن بخش تماس با ما و 

پرسش های متداول از جمله این تغییرات به شمار می روند

معرفی 9    اپلیکیشن برتر کافه بازار از نگاه کاربران

همهچیزازهمهجا
کافه بازار هر سال اپلیکیشن های برتر خود را معرفی می کند. امسال هم مانند سال های گذشته برترین اپلیکیشن های کافه بازار از نگاه کاربران معرفی 
شــدند. کاربــران کافه بازار، پس از نصب و اســتفاده از اپلیکیشــن های موجــود می توانند نظر خود را با اختصاص یک تا پنج ســتاره بــه برنامه، در اختیار 
طراحان و ســایر اســتفاده کنندگان قرار دهند. این رتبه بندی با عنوان محبوبیت برنامه شــناخته می شود. اپلیکیشــن های پرطرفدار کافه بازار در سال 
گذشــته، 14 اپلیکیشن بوده اســت. نام این اپلیکیشــن ها دیجی کاال، برنامه ریز، کارت پستال موزیکال، آپارات فیلیمو، شــکم شش تکه، بهترین قیمت 

بازار، پیام رسان و ضدتبلیغ هدهد، فوتبالی، اپلیکیشن همگردی، سامانه هوشمند همراه، نرم افزار جامع اربعین، نزدیکا، نواک و مکتب خونه است.
کافه بــازار بررســی دیگــری هــم روی نظــرات کاربرانش انجــام داده و در روزهای نوروزی نیز اپلیکیشــن های برتر خود را بررســی کرده و ســه اپلیکیشــن 
دیجی کاال، پیام رســان و ضدتبلیغ هدهد و فوتبالی اپلیکیشــن های برتر نوروزی بوده اند. در ادامه مطلب از میان این 14 اپلیکیشن برتر، 9    اپلیکیشن به 

شما معرفی خواهد شد.
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آپارات فیلیمو

صبا ایده از پیشگامان راه اندازی سرویس های اینترنتی در ایران شرکت 
اســت. نام صبا ایده همیشــه با واژه »اولین« همراه بوده است. 
اولین شبکه اجتماعی ایرانی، اولین سرویس اشتراک گذاری ویدئو و حاال هم اولین 
سرویس پخش فیلم و انیمیشن را به صورت آنالین روانه بازار کرده است.اپلیکیشن 
آپارات فیلیمو مانند وب ســایت اصلی این برنامه از ترکیب رنگ های سفید و زرد 
ساخته شــده است. این اپلیکیشــن کار خود را در بهمن ماه سال 1۳9۳ رسماً آغاز 
کرده و در لیســت پرطرفدارترین های کافه بازار در سال 1۳94 جای گرفته است. 
در این اپلیکیشن می توانید ژانر مورد عالقه خود را انتخاب و به تمامی فیلم هایی که 
در آن ژانر خاص در این اپلیکیشن موجود است، دسترسی پیدا کنید. در اپلیکیشن 
آپارات فیلیمو خبری از ورود به حســاب کاربری نیست و همه محتوای موجود در 
آن با کلیک روی آیکون اپلیکیشن برای همگان در دسترس خواهد بود. اما مساله ای 
که باید مورد توجه ســازندگان قرار گیرد این است که درباره فیلم های ترسناک یا 
خشونت آمیز هیچ محدودیت سنی ای برای دسترسی اعمال نشده و حتی هشداری 
هم در ابتدای مشاهده این نوع فیلم ها به کاربر داده نمی شود. با کلیک روی هر یک 
از فیلم های موجود در اپلیکیشن، توضیحی کوتاه درباره فیلم به کاربر داده می شود 
و عوامل فیلم به او معرفی می شود و در نهایت کاربر با کلیک روی گزینه پلی به منو 

پخش منتقل و فیلم برای او نمایش داده خواهد شد

بهترین قیمت بازار )ترب(

برای شــما هم پیش آمده که بعد از خرید یک کاالی اینترنتی متوجه شاید 
شوید فروشــگاه اینترنتی دیگری همان کاال را با قیمتی پایین تر عرضه 
می کند و به همین دلیل از خرید خود پشیمان شوید. اپلیکیشن ترب بهترین راه مقایسه 
قیمت هاست تا دیگر از خرید خود احساس پشیمانی نکنید. کافی است پیش از خرید 
یک کاال، نام آن را در ترب جســت وجو کنید. پــس از آن با انتخاب گزینه محدوده 
جست وجو می توانید به نتایج دقیق تری برسید.  ترب در بیش از ۳5 فروشگاه معتبر 
اینترنتی کاالی مورد نظرتان را جست وجو می کند. در این اپلیکیشن بالغ بر ۳۳۰ هزار 
کاال وجود دارد و امکان جست وجو در بیش از ۳۰۰ دسته بندی به کاربران داده شده 
است. با کمک موتور جست وجوی هوشــمند ترب می توانید ببینید محصول مورد 
نظرتان را چه فروشگاه هایی با چه قیمتی ارائه می کنند، فروشگاه مورد نظر را انتخاب و 
به آسانی در همان لحظه، محصول مورد نظرتان را از طریق گوشی موبایل خریداری 
کنید. ترب صرفاً موتور جست وجوی خرید است و با هیچ یک از فروشگاه های اینترنتی 
قرارداد همکاری ندارد. زمانی که کاربر یک کاال را در این اپلیکیشن جست وجو می کند 
و قیمتی که با آن روبه رو می شــود بیش از حد تصور اوست، می تواند با انتخاب گزینه 
»اطالع از تغییر قیمت« هر زمان که قیمت محصول مورد نظر در یکی از فروشگاه های 
عرضه کننده این کاال تغییر کرد، از طریق نوتیفیکیشن از این تغییر قیمت مطلع شود. 
یکی دیگر از ویژگی های این اپلیکیشن قسمت پیشنهادهای ویژه آن است. با مراجعه به 
این قسمت می توانید بیشترین کاهش قیمت کاالهای مختلف را یک جا ببینید تا هیچ 
فروش ویژه ای را از دســت ندهید. سازندگان این اپلیکیشن تمام سعی خود را به کار 

بسته اند تا پایین ترین قیمت را برای کاالهای باکیفیت به کاربران پیشنهاد دهند
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پیام رسان و ضدتبلیغ هدهد

شما هم از پیام های تبلیغاتی وقت و بی وقتی که به گوشی تان ارسال می شود اگر 
خسته شده اید و هر راهی را برای حذف این پیام های تبلیغاتی رفته اید و به 
نتیجه نرسیده اید، اپلیکیشن پیام رسان و ضدتبلیغ هدهد می تواند بهترین گزینه برای 
خالصی از پیام های تبلیغاتی باشد. این اپلیکیشن نه تنها امکان حذف پیام های تبلیغاتی 
را ممکن ساخته، بلکه امکانات متعدد دیگری مانند شخصی سازی و زیباسازی محیط 
پیام رسانی و پیامک ها و استیکرهای آماده و جذاب دارد. تمامی امکانات این برنامه 
به گونه ای طراحی شده که به دور از پیچیدگی و سختی، هر یک از قسمت های برنامه 
در دسترس باشد و کاربر بتواند از تمامی قسمت ها و امکانات برنامه به آسانی استفاده 
کند. در این پیام رسان می توانید تصاویر پس زمینه، تم برنامه، نمایش عکس پروفایل، 
شــکل باکس های پیام و اندازه فونت را به ســلیقه خود تغییر دهیــد. در درون این 
برنامه می توانید بر پیام های خود مدیریت کامل داشته باشید و لیست سیاهی برای 
خود ایجاد کنید تا پیامک های تبلیغاتی بلوکه شــود و دیگر هیچ نگرانی ای نخواهید 
داشــت و به راحتی با زدن یک دکمه همه آنها را پاک می کنید. قابلیت های دیگری 
مانند خالصه ســاز هم در این برنامه وجود دارد که می تواند به افراد در کوتاه کردن 
متن پیامک ها به صــورت اصولی کمک کند. در محیط این برنامه می توانید از بانک 
پیام های مناسبتی که بیش از 1۰۰ هزار پیامک با مناسب های مختلف در خود دارد، 
بهره مند شوید و پیام های دلخواه تان را در لیست عالقه مندی ها بگذارید تا هر زمان 

که به آن نیاز داشتید، به راحتی در دسترس باشد

فوتبالی

پرطرفدارتریــن ورزش دنیاســت و فوتبالــی هــم یکــی از فوتبال 
پرطرفدارترین اپلیکیشن های کافه بازار. با نصب این اپلیکیشن 
می توانیــد از اتفاقات هر بازی، ترکیب دو تیم، جــدول رده بندی، جدول بهترین 
گل زنان و پاس دهندگان هر لیگ و امکانات متنوع دیگری بهره مند شــوید. در 
فوتبالــی می توانید تیم محبوب تــان را الیک کنید و از آخریــن اتفاقات، نتایج و 
ترکیب تیم در هر بازی از طریق نوتیفیکیشــن باخبر شوید. در این برنامه عالوه 
بر نتایج و اطالعات بازی های لیگ برتر ایــران، نتایج و اطالعات بازی های لیگ 
برتر انگلیس، اللیگا اسپانیا، بوندس لیگا، ســری آ ایتالیا، لیگ فرانسه، لیگ هلند 
و حتی ســوپر لیگ ترکیه هم پوشــش داده شده اســت.در این اپلیکیشن امکان 
ثبت نظر درباره بازی ها وجود دارد و می توانید از نظرات دوســتان فوتبالی خود 
درباره بازی ها مطلع شوید. با اســتفاده از فوتبالی می تونید هر کجا هستید از تمام 
رویدادهای فوتبالی باخبر شــوید و حواشــی هر بازی را پیگیــری کنید. فوتبالی 
سرعت باالیی در دریافت اطالعات دارد و جدول پخش تلویزیونی بازی ها را هم 
در اختیار کاربرانش قرار می دهد. اطالعات هر بازی مانند کارت های زرد و قرمز 
و گل زنان بازی را به شــما نشــان می دهد و آمارهای بازی مانند تعداد شوت ها، 
درصد مالکیت توپ و غیره را در اختیار کاربرانش قرار می دهد. آخرین اطالعات 
فوتبالی ایران و جهان را می توانید از فوتبالی دریافت کنید. در آخرین نســخه این 

اپلیکیشن تغییراتی داده شده که به بهبود این اپلیکیشن کمک کرده است
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اپلیکیشن همگردی

برای شــما هم پیش آمده که به ســفری بروید و دنبــال مکان های شاید 
گردشگری باشید اما نتوانید به بهترین مکان های موجود در آن محل 
دسترسی پیدا کنید. اپلیکیشن همگردی آمده است تا در این مواقع شما را یاری دهد. 
این اپلیکیشن در حوزه سیر و سفر ساخته شده و اطالعات کاملی در این باره در اختیار 
کاربران قرار می دهد. همگردی اولین و جامع ترین شبکه اجتماعی سفر و گردش است 
و کامل ترین نقشه گردشگری ایران و شهرهای دیدنی جهان را دارد. در این اپلیکیشن 
لیست جاذبه های گردشگری، مراکز تفریحی، رســتوران ها، مراکز اقامتی و مراکز 
خرید ایران و شهرهای دیدنی جهان به کاربران ارائه شده است. همگردی این امکان 
را برای کاربرانش فراهم کرده تا جاهایی را کشــف کنند که تاکنون به آنجا نرفته اند. 
این اپلیکیشن مجموعه ای از مکان ها، رویداد ها و تخفیف هاست. در همگردی برای 
اینکه برنامه نهایت کارایی را داشــته باشد، باید  GPS )موقعیت یاب( گوشی را روشن 
کنید تا برنامه بتواند به موقعیت تان دسترسی داشته باشد. در صفحه اصلی این برنامه 
بخشی به عنوان »یه جای باحال« قرار گرفته که در آن مکان های جالب ایران نمایش 
داده می شود و با استفاده از آن می توانید یک موقعیت مناسب برای سفر خود بیابید. با 
ورود به هر مکان هم اطالعات بیشتری درباره آن نمایش داده می شود. در این برنامه 
می توانید نظر کاربران مختلف، تصاویر گوناگون از محل مورد نظرتان، موقعیت دقیق 

جغرافیایی محل روی نقشه و اطالعات تکمیلی دیگری دسترسی داشته باشید

نواک

مختلف موسیقی در همه جای دنیا طرفداران خاص خود را دارد. برخی انواع 
پاپ می پسندند و برخی راک. اما به ندرت می توان کسی را یافت که هیچ 
نوعی موسیقی ای دوست نداشته باشد. به همین دلیل اپلیکیشن هایی که در ارتباط با 
موسیقی ساخته می شوند همیشه طرفداران بسیاری پیدا می کنند. نواک هم یکی از این 
اپلیکیشن هاست. با نواک همیشه و هر جایی که باشید مجموعه کاملی از موسیقی های 
ایرانی با شماست. می توانید در آرشیو اپلیکیشن موسیقی نواک بگردید، آهنگ های 
جدید را بیابید، لیست های مختلف بسازید و با دیگران به اشتراک بگذارید. نواک این 
امکان را به شــما می دهد که آهنگ های مورد عالقه تان را دانلود کنید و بدون نیاز به 
اینترنت آنها را گوش کنید. در این اپلیکیشن تمامی آثار دارای مجوز وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بوده و با اجازه صاحبان آثار در نواک قرار داده می شود و به همین دلیل با 
استفاده از این اپلیکیشن می توانید از قانون کپی رایت هم حمایت کنید. این اپلیکیشن به 
کاربران خود امکان می دهد خوانندگان مورد عالقه خود را دنبال کنند و از آخرین آثار 
و اخبار آنها باخبر شوند. اما آنچه شاید یکی از وجوه تمایز این اپلیکیشن با اپلیکیشن های 
مشابه باشد این است که در نواک زمانی که خواننده یا آهنگی را جست وجو می کنید، 
لیســتی از خواننده ها یا آثار مشــابه هم به شما ارائه می شــود و به این شکل با دیگر 
موسیقی هایی که با سلیقه تان مطابقت دارد نیز آشنا می شوید.نواک این امکان را به شما 
می دهد که در محیط این اپلیکیشن لیست های جداگانه ای برای خود بسازید و از گوش 

دادن به انواع مختلف موسیقی لذت ببرید
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مکتب خونه

دیگر اپلیکیشن پرطرفدار سال 1۳94 در کافه بازار بوده مکتب خونه 
است. شاید جزو کسانی باشید که از یاد گرفتن و درس 
خواندن لذت می برید اما به علت مشکالت مالی یا مشغله های کاری بسیار فرصت 
درس خواندن از شما گرفته شده است. اپلیکیشن مکتب خونه می خواهد مشکالت 
این افراد را برطرف کند. در مکتب  خونه می توانید به بیش از پنج هزار ساعت ویدئو 
آموزشی از دانشگاه های معتبر کشور مانند صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه 
امیرکبیر و غیره به صورت رایگان دسترســی داشته باشید و دیگر نیازی به حضور 
فیزیکی در کالس درس نیست. با اســتفاده از این اپلیکیشن می توانید به آموزش 
نرم افزارهای پرکاربرد، کالس های دانشــگاه های برتر دنیا و ویدئوهای آموزشی 
متنوع نیز دسترسی داشته باشید. هدف مکتب خونه در دسترس قرار دادن آموزش 
با کیفیت باال برای تمام فارســی زبانان است. سازندگان این اپلیکیشن اعتقاد دارند 
هیچ کس نباید به خاطر هیچ چیز از لذت یاد گرفتن محروم شود و نباید سن و سال یا 
مکان و موقعیت و امکانات مالی افراد را از یاد گرفتن و موفقیت باز دارد. مکتب خونه 
در حال حاضر مطالب درســی از رشته های مهندســی برق، کامپیوتر و نرم افزار، 
مدیریت و MBA، اقتصاد، ریاضی، فیزیک، شیمی، عمران، مکانیک، هوافضا، پزشکی، 
داروسازی، فلسفه، موسیقی و زبان انگلیسی را پوشش می دهد اما تیم توسعه دهنده، 

اعالم کردند به زودی رشته های دیگری هم به این اپلیکیشن اضافه خواهد شد

نزدیکا

اپلیکیشــنی است که در نگاه اول اینســتاگرام را تداعی می کند. نزدیکا 
در این اپلیکیشــن می توانید محیط اطراف خود را از دریچه نگاه 
دیگران ببینید و مانند هر شــبکه اجتماعی دیگری ابتدا باید در آن اکانت بسازید. 
کاربران نزدیکا نگاه دیگران را در نوشته ها و عکس های افراد در نزدیکی خود دنبال 
می کنند و در مورد آن نظر می دهند. امکانات این اپلیکیشــن از اینستاگرام بیشتر 
اســت. در نزدیکا پست هایی با موضوعات مشــخصی مانند کسب و کار، خرید و 
غیره از نقاط مختلف که لزوماً در نزدیکی شــما نیســتند، جمع آوری شده که این 
پست ها تحت عنوان کانال شناخته می شوند. کاربران نزدیکا می توانند پست هایی 
 GPS شامل عکس و متن بگذارند و در کانال مربوط به عکس شان اضافه کنند. اگر
گوشی خود را فعال کرده باشید هم می توانید پست هایی را که در فاصله  مشخصی 
از موقعیــت جغرافیایی تان قرار دارند، ببینید. به عنــوان مثال اگر در کنار میدان 
آزادی تهران زندگی می کنید، می توانید پســت هایی را که تاکنون در رابطه با این 
میدان در نزدیکا به اشتراک گذاشته شده، ببینید. زمانی که این اپلیکیشن را روی 
موبایل خود نصب می کنید، برنامه از شما شماره تلفن می خواهد تا کد فعال سازی 
را برایتان ارســال کند و پس از فعال کردن برنامه می توانید کسانی را که در لیست 
شماره تلفن های گوشی همراه تان هســتند و از اپلیکیشن نزدیکا استفاده می کنند، 
دنبال کنید و عکس ها و پســت های آنها را دریافت کنید. از آنجایی که نزدیکا یک 
برنامه بومی است اصاًل احساس غریبی با آن نخواهید کرد و توضیحات سازندگان 

هم خیلی خودمانی است و خبری از جمالت رسمی نیست
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سوم بازی ماجراجویی و معمایی 41148 اواخر مهرماه سال گذشته اپیزود 
روی کافه بازار عرضه شــد. بخش سوم این بازی در ادامه  داستان 
قســمت قبلی آن اســت و دوباره ما با کاراکتر اصلی آن سینا تنتا همراه می شویم تا 
با کشف حقایق حافظه ازدســت رفته خود را بیابد. سینا تنتا فردی است که روزی 
به ناگاه از خواب بلند می شــود و خود را در یک ساختمان خرابه مملو از خون و جسد 
و اشــیای رمزآلود می یابد. در حالی  که او هیچ  کدام از اتفاق هایی را که در اطرافش 
می گذرد، به یاد نمی آورد. سینا باید در ساختمان های قدیمی به دنبال اشیا بگردد و 
با حل معماهایی سعی کند حافظه خود را بازیابد.این بازی دوبعدی را می توان یکی از 
نخستین باز ی های باکیفیت ایرانی دانست که به داستان و صداگذاری بسیار توجه 
 the Silent کرده و قسمت بندی شده و شباهت های بســیاری به بازی های خارجی
age و Limbo دارد. در این بازی ایرانی کاربر با کلیک بر کاراکتر اصلی او را به حرکت 

درمی آورد. با کلیک بر هر یک از اشیای داخل ســاختمان دیالوگی نیز در توضیح 
آن داده می شود و هر آنچه را باید برای حل معما به او کمک کند، برمی دارد. در هر 
قسمت از این بازی می توان پیشرفت مشهود از نظر گرافیکی، موزیک، نور پردازی 
و داســتان پردازی را متوجه شــد. عالوه بر موســیقی، SFX و افکت های صوتی از 
قابلیت های ویژه این بازی به شــمار می رود.در قسمت سوم، سینا پس از مبارزه با 
هیوالی قسمت قبل وارد ساختمان 1۳۳ شده است و ضمن روبه رو شدن با ماجرا ها، 
کاراکتر هــا و مبارزه های جدید به حقایق بزرگی در مورد مفهوم 41148 دســت 
می یابد. یکی از این شــخصیت های جدید خفاشــی به نام »خخخ« است که به نظر 
می رسد با دیالوگ های طنز خود می خواهد کمی از فضای وهم آلود بازی بکاهد و در 
بعضی قسمت ها با قابلیت هایی که دارد، می تواند همیار سینا باشد و به نظر می رسد 
در قسمت های بعدی نیز کمکیار او باشد. در این بازی برخالف قسمت های گذشته 
برای نخستین بار شاهد مبارزه های دکمه زنی )QTE( هستیم که با وجود روایت خطی 

بازی، کاربر را همراه خود می کند و کشش خاصی به بازی می دهد

معرفی 5 بازی برتر در سال 94 از نگاه کاربران

بازیهایایرانیرادریابیم
سال گذشته کافه بازار دست به ابتکار جالبی زد و طی یک نظرسنجی از کاربران، 1۵ بازی بر تر را اعالم کرد.

این بازی ها عبارتند از باقلوا، بازی موتوری، 4114۸: ۳، هشتمین حمله، جدول مدرن، ارتش جیبی، قطار شادی، Quiz of king، ویراژ، راهرو، صفر تا صد، 
جنگاور ایرانی، جنگ خلیج، دزدان تخم مرغ و مگنیس.

از میان 1۵ بازی، چهار بازی در دســته جنگی و دفاعی، ســه بازی در دســته مســابقه ای، چهار بازی در دســته معما و هوش، یک بازی در دسته آموزشی 
و دو بازی در ســبک ماجراجویی و باالخره یک بازی در دســته تفننی قرار داشتند. این انتخاب ها نشــان می دهد کاربران ایرانی سبک بازی های معما و 
هوش و جنگی را بیشــتر می پســندند اما نباید از این مســاله غافل شد که در نظرسنجی نوروزی از میان این 1۵ بازی از دید کاربران سه بازی صفر تا صد، 
Quiz of kings )بازی آنالین( و 4114۸ قسمت سوم به عنوان بر ترین بازی ها انتخاب شدند. با این حساب می توان سبک ماجراجویی را هم به بازی های 

مورد عالقه کاربران افزود.
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مگنیس

مگینس را می توان یکی از بازی هایی دانســت که هر کاربر ایرانی را بازی 
غافلگیر می کند. بازی ای که در نگاه اول از نظر گرافیکی و نحوه انجام 
بازی ســاده اســت اما هنگام بازی متوجه تفاوت آن خواهید شد. به همین سبب 
مگنیس توانست در پنجمین جشنواره ملی بازی های ویدئویی جوایز گوناگونی به 
دست آورد. این بازی مربوط به روبات کوچکی به نام مگنیس است که با حرکات 

دست شما تغییر مسیر می دهد. 
اما این حرکت دست باید متفاوت از هر بازی دیگری باشد. نباید انگشت خود را 
از صفحه بردارید و قرینه ای حرکت کنید. یعنی اگر انگشت شما به سمت راست 
رفت مگنیس به ســمت چپ می رود. شاید در ابتدا این کار دشوار باشد اما پس از 
مدتی عادت خواهید کرد. این روبات در یک مسیر عمودی از موانع عبور می کند 

و به مکان های جدیدی می رود. 
البته این بازی در ابتدا به صورت رایگان است و بعد از آموزش اولیه، کاربر باید 
بازی را خریداری کند. برای باز کردن قســمت های دیگر نیز باید به اندازه کافی 

ستاره جمع آوری کنید

جنگ خلیج 

بــازی را می توان یکــی از بهترین بازی هــای ایرانی در ســبک دفاعی و این 
استراتژیک دانست و توسط اســتودیو بازی سازی Neonoran ساخته شده 
که اولین بازی این اســتودیو است. جنگ خلیج به ســبکی طراحی شده که گروهی از 
سربازان و ســواره نظام مختلف از جاده تعیین شــده عبور می کنند و شما باید با قرار 
دادن سالح ها و نینجا ها سد راه آنها شــوید و جلو ورود به قرارگاه خود را بگیرید. این 
بازی در سه سطح معمولی، مرحله 2 و سخت اســت. باید مراحل اولیه را بگذرانید تا 
قفل مرحله سخت باز شود. این بازی ای اســتراتژیک است که شما باید بدانید چطور 
امکانات خود را در برج ها مســتقر کنید تا دشمن نتواند از مرز کشورتان عبور کند.   در 
بازی فروشــگاه ها و آزمایشگاهی ساخته شده که با فروشــگاه می توانید سکه بخرید 
و با این ســکه ها امکانات بمب یخــی، دینامیت و لیزر خریداری کنید و در قســمت 
آزمایشگاه می توانید ســاختمان های دفاعی خود را که سد راه دشمنان می شوند، ارتقا 
دهید. این بازی از گرافیک و موســیقی خوبی برخوردار اســت و این دو عنصر باعث 
می شوند کاربران مایل به ادامه بازی شوند. تجهیزات جالبی هم مانند بمب یخ در این 
بازی وجود دارد که در کمتر بازی ای مانند آن دیده می شــود. کاربر در طول بازی از 
هدایت های فرمانده نیز بهره می گیرد. در طول بازی اگر با مشکلی برخورد کردید او به 
شما هشدار می دهد. به وسیله او با بخش های مختلف بازی آشنا می شوید و اگر به طور 
منظم بازی و امتیازهای خوبی کســب کنید، جایزه های روزانه ای به شما می دهد. یک 
بخش دیگر در بازی وجود دارد که اگر در مراحل اولیه پیشرفت کردید، قادر خواهید 
بود آن را فعال کنید؛ بخشــی به نام قهرمان که می  توانید در آنجا نینجا ها و قهرمانان 

خود را ارتقا دهید تا جلو دشمن بیشتر دوام بیارید
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Quiz of King

مســابقه هفتــه را دیده ایــد و آن زمــان دوســت داشــتید یکی از اگر 
شــرکت کننده های این برنامه باشــید، بازی Quiz of king این امکان 
را به شــما می دهد تا به صورت آنالین با یک حریف اطالعــات عمومی خود را 
بســنجید و امتیاز بگیرید و مراحل خود را ارتقا دهید. این بازی شباهت بسیاری با 
بازی خارجی Quiz Up دارد و می تواند از نظر کیفیت با آن برابری کند.ســواالت 
این بازی توسط خود کاربران طراحی می شــود و طیف بسیار وسیعی از سواالت 
گوناگون را دربر می گیرد . نســخه اولیه Quiz Of Kings شــامل ۳۰ هزار ســوال 
مختلف در 15 موضوع کلی از جمله لوگو و ســرگرمی، ورزش، سینما، اطالعات 
عمومی، مذهبی، تاریخ، علمی، فوتبال و غیره است. طراحی این سواالت در جریان 
بازی سکه اضافی هم برای کاربر به ارمغان می آورد. بعد از ثبت نام در بازی، کابر 
می تواند آواتار خود را بســازد، عالوه بر طراحی سوال از طریق دعوت دوستان و 
مشاهده فیلم سکه دریافت کند و بعد با حریف تصادفی یا دوستان خود به رقابت 
بپردازد. برای جواب به ســواالت، می تواند از سه گزینه »بقیه به این سوال چگونه 
جواب دادند که به صورت درصد بر هر جواب ظاهر می شود«، »دو گزینه حذف 
شــوند« و »می توانی دو گزینه را انتخاب کنی« کمک بگیرد. هر بازی شش راند و 
هر راند سه ســوال دارد. می توانید برای رقیبان تصادفی خود درخواست دوستی 

بفرستید و حتی با آنها چت کنید

صفر تا صد

احتمال زیاد بازی صفر تا صد ایرانی می تواند نظر طرفداران بازی های ریســینگ به 
خارجی را جلب کند. این بازی ســال گذشته در کافه بازار عرضه شد و تا به امروز با 
اســتقبال خوبی هم روبه رو شده است. با ثبت نام در بازی می توانید با انتخاب نام کاربری و 
انتخاب یکی از شش کاراکتر پیش فرض به عنوان راننده وارد بازی  شوید. در ابتدا با بخش 
داســتان مواجه می شوید. این داستان پیش درآمدی اســت که می توانید با آن مسابقات 
مختلف خود را در پیش گیرید.در این داستان شخصیت اصلی اولین خودرو تیونینگ شده 
خود را از تیونری به نام فرخ دریافت می کند و می خواهد با دوســتانش به شمال سفر کند اما 
در راه ماشین دچار حادثه می شود و افراد حاضر در خودرو کشته یا مفقود می شوند جز راننده 
اصلی که جان سالم به در می برد تا انتقام خود را از فرخ بگیرد. شخصیت اصلی شما هستید که 
باید انتقام بگیرد. یکی از جذابیت های این بازی شخصی سازی ماشین  انتخابی شماست که 
با پرداخت های درون برنامه ای از میان هزاران آیتم و ماشین های گوناگون از پراید و سمند 
گرفته تا هوندا آکورد و بی ام و اِم ۳ یکی را برگزینید و از شــرکت های ایرانی مانند ســایپا یا 
ایران خودرو و غیره ماشین را بخرید. سپس ماشین خود را از نظر قدرت موتور، شاسی، جعبه 
دنده، تایر و نیترو ارتقا دهید. می توانید بدنه اصلی ماشــین را اندکی تغییر دهید یا آیتم هایی 
مانند بال عقب، رینگ و هود و غیره به آن بیفزایید. این مسابقه آنالین است و شما می توانید با 
کاربران دیگر هم رقابت کنید. هر یک از این مسابقات در   نهایت 2۰ ثانیه به طول می  انجامند 

و با توجه به ماهیت دشوار بازی، سرعت بارگذاری مجدد هر کدام بسیار باالست
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گفت وگو با مهدی فنایی برای قسمت سوم یک بازی ماجراجویی

41148متفاوتاستولیخالفعرفنه!
شــما دانش آموخته هنرهای تجســمی هســتید، چرا 

بازی سازی را انتخاب کردید؟
من به  نویسندگی و داســتان پردازی بسیار عالقه دارم و 
قبل از شروع بازی سازی چندین فیلم کوتاه نیز تولید کردم 
اما به  دلیل هزینه بر بودن و مشــکالتی که در این عرصه 
وجود داشت، تصمیم گرفتم به  ســراغ صنعت دیگری 
بروم. دومین عالقه ام بازی سازی بود. با توجه به  اینکه این 
صنعت برای من هزینه کمتری در پی داشت و نیاز به تیم 
کوچک تری برای تولید بازی بود، تصمیم گرفتم اقدام به 

تولید بازی کنم.
چرا ســبک داســتانی و ماجراجویی را برای بازی خود 

انتخاب کردید؟ و چرا بازی سریالی؟
همان طور که در باال اشــاره کردم من به نویســندگی و 
داستان پردازی بســیار عالقه دارم و هنگام ساخت بازی 
بیشــتر به این فکر می کردم که بــازی تولیدی ام جنبه 
فرهنگی و آموزشی داشته باشــد تا کاربر عالوه بر لذت 
بردن از بازی اطالعاتی نیز کســب کند. به  همین دلیل 
تصمیم گرفتــم به  جای تمرکز صــرف روی گرافیک و 
جذاب  کردن روند بازی به داســتان نیز بیندیشم و بازی 
داستانی تولید کنم. هنگام ساخت بازی تصمیم بر آن شد 
تا به صورت ریالی عرضه شود. این موضوع سبب شد به 
بازی ســریالی فکر کنم، چون اگر بازی به  صورت یک جا 
عرضه می شــد، قیمت باالیی پیدا می کــرد و کاربران از 
خرید آن صرف  نظر می کردند. بــه همین دلیل تالش 
کردم بازی به  صورت سریالی در چند قسمت تولید شود.

استقبال کاربران از بازی 4۱۱48 چگونه بود؟ 
انتظار بیشتری داشــتم و فکر می کردم استقبال بیشتری 
از 41148 شود. در ابتدا نیز روند صعودی خوبی داشتیم 
اما به مرور زمان اســتقبال کم شد. دلیل اصلی این امر آن  
دســته ســایت هایی بودند که 41148 را بدون اجازه به  
صورت رایــگان در اختیار کاربران اندرویدی قرار دادند 
و این موضوع سبب شد بســیاری از کاربران این بازی را 
بدون هزینه و از راه نامتعارف روی گوشی های خود نصب 
کنند. این مساله باعث شد هم از نظر مالی ضربه بخوریم 
و هم انتظارات مان برآورده نشــود. از طرفی انتقادهای 
گسترده و بعضاً بی پایه و جانب دارانه برخی افراد سبب شد 

دید جامعه و کاربران نسبت به  این بازی تغییر کند تا جایی 
که برخی کاربران ترجیح دادند این بازی را تحریم کنند.

تاکنون سه قسمت از 4۱۱48 عرضه شده، چند قسمت 
دیگر در راه است؟

هنگامی که داستان این بازی را نوشتم، 1۰ قسمت برای آن 
در نظر گرفتم. با عرضه قسمت های یک و دو به این نتیجه 
رسیدم که کاربران از کوتاه بودن مدت زمان بازی ناراضی 
هستند و دوست دارند بازی زمان بیشتری ادامه پیدا کند. 
به  همین دلیل در قسمت سوم تصمیم گرفتم مدت زمان 
بازی را بیشــتر کنم تا چیزی بین 6۰ تا 9۰ دقیقه به  طول 
انجامد. اســتقبال کاربران از این قسمت بیشتر شد و این 
مرا ترغیب کرد تا به  جای چندین قسمت، قسمت چهارم، 
قسمت پایانی بازی باشــد اما با مدت زمانی در حدود دو 
برابر قسمت سوم، یعنی بازی کردن قسمت چهارم چیزی 

نزدیک به دو سه ساعت طول خواهد کشید.
در قسمت سوم شــاهد تلطیف داســتان و اضافه  شدن 
درونمایه طنز به  آن بودیم، آیا این امر به  خاطر انتقادهایی 
که از بازی صورت گرفت در قســمت سوم دیده شد یا 

دلیل دیگری داشت؟
خیر این مساله ربطی به انتقادهای کاربران از بازی ندارد. 
به شــخصه بازی های ترســناک را که فضایی وهم آلود 
دارند، بســیار می پسندم. در قسمت یک سعی کردم این 
فضا در بازی حاکم باشد و برخالف تصور، کاربران نیز از 
آن استقبال کردند اما در قسمت دوم نمی توانستم دوباره 
دقیقاً شــبیه به همان فضا را پیاده کنم، چراکه ممکن بود 
کاربــر آن را پس بزند و از آن خوشــش نیاید. به  همین 
دلیل در قسمت دوم سعی کردم فضای نسبتاً متفاوتی به  

نمایش بگذارم و در قسمت سوم نیز همین داستان بود.
در اپیزود بعدی نیز شخصیت های جدید خواهیم دید؟

اول یک خبر بد به دوستداران شخصیت »خخخخ« بدهم؛ 
به  احتمال زیاد در قسمت چهارم خبری از این شخصیت 
نیست و دیگر او را نخواهید دید. اما این مژده را هم می دهم 
که در این قسمت چندین شــخصیت جدید به داستان 
اضافه می شود. برخی از این شخصیت ها به کمک »سینا 
تنتا« می آیند و برخی دیگر در مقابل او قد علم می کنند و 

در تالشند او را از پا درآورند 

+20.000
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امیرحسین قاسمی سرپرست تیم پیام رسان و ضد تبلیغ هدهد:

رقابتبرایداخلیهاسختشدهاست
با توجه به اینکه روز به روز آمار استفاده از پیامک در حال 
کاهش اســت، چه عاملی باعث شد به سراغ تولید چنین 

اپلیکیشنی بروید؟
ایده این اپ خیلی قبل تر از آمدن این شبکه ها شکل گرفت 
و پیاده شــد. آن زمان پیامک خیلی کاربردی بود و البته 
االن هم هســت. آن زمان خیلی ها می خواستند به سمت 
پیام رسان های داخلی بروند، ما سعی کردیم با یک امکان 
بســیار جالب به  نام ضد تبلیغ کار را جلو ببریم و بعد از آن 
تصمیم این بود که به تدریج این خدمات را گسترش دهیم 
تا آنچه کاربران می خواهند، داشته باشیم. بنابراین پیامک 
محل ماندن ما نیست و به نوعی سکوی پرتابی است برای 

خدمات دیگری که می خواهیم در کنار آن ارائه دهیم.
چند نفر برای چه مدت روی این اپ کار کرده اند؟

طی حدود یک سال و نیم، هفت نفر بودیم که روی این اپ 
کار کردیم؛ به مرور زمان شش نفر شدیم. 

عرضه رسمی آن چه مدت طول کشید؟
حدود 9 ماه بــه صورت پاره وقت توســط دو نفر انجام 
می شد و 9 ماه دیگر هم تیم هفت نفره روی آن به صورت 

تمام وقت کار کردند. 
در جزییاتی که در کافه بازار درباره اپ شــما درج شده، 
شــما یکی از برترین اپ های ســال ۹4 هستید. چنین 

موفقیتی را پیش بینی می کردید؟
از آنجایی  که برای ما کیفیت خیلی مهم است و با توجه به 
آنچه در اپ های مشابه در بازار دیده بودیم، چنین عنوانی 
را دور از انتظار نمی دیدیم. اما اینکه دقیقاً پیشــرفتش تا 
چه حد بوده یا اینکه به عنوان دومین یا برترین اپ ســال 

انتخاب شود؛ نه، این قدر انتظار نداشتیم.
شما از حذف تبلیغات به عنوان مزیت خود نام بردید، چه 

سیستمی برای انجام این کار دارید؟
برای این کار از تعداد بسیار زیادی از پیامک های تبلیغاتی 
و یکســری الگوریتم های یادگیری ماشــینی استفاده 
کردیم که بخشی از پیام ها را تشخیص می دهد. اما برای 
اینکه تشخیص بهتری داشته باشــیم همان طور که در 
کمپین های خودمان هم گفتیم نیاز بیشتری به پیام های 
تبلیغاتی داریم تا بتوانیم صد درصد پوشــش دهیم. ولی 
در حال حاضر با استفاده از تحلیل متن و آن عنوانی که از 

سوی اپراتور می آید، این کار را انجام می دهیم.
طراحی اســتکیرهای بومی را خودتان انجــام دادید یا 

برون سپاری کردید؟
بخش قابل  توجهی از این کار توســط گرافیســت های 
خودمان انجام شــده و برای بخش های دیگری که کمی 
متفاوت تر بودند به دو نفر برون ســپاری کردیم که البته 
موضوع و طــرح آنها نیز زیر نظر گرافیســت خودمان 

بوده  است.
ایده بومی سازی اســتکیرها چگونه شکل گرفت و برای 

شما چه اهمیتی داشت؟
این ایده کاماًل برای خودمان بود. ما دیدیم آنچه در داخل 
پیام رسان های داخلی مشابه به عنوان کمبود وجود دارد 
و آنها نمی توانند در این زمینه رقابت خوبی داشته باشند، 
همین استیکرهای بومی است؛ امکانی برای مردم سراسر 

ایران تا بتوانند به زبان خودشان استیکر بفرستند.
یکی از بخش های پیام رسان هدهد بانک پیامک است، 
اما ســرویس های مشــابه دیگری هم برای این موضوع 

وجود دارد. مزیت کار شما نسبت به آنها چیست؟
این بخش به شما قابلیت می دهد به راحتی متن مناسبتی 
مورد نیاز خود را نه در بیرون از پیام رسان بلکه در داخل 
آن پیدا کنید. عالوه  بر این برخالف اغلب نرم افزارهای 
مشــابه، این بخش از اپ ما به صورت دسته بندی شده و 

رایگان است.
بیزینس مدل شــما در این محصول به چه صورت بوده؟ 

آیا برنامه جدیدی دارید؟
االن پرداخــت درون برنامه داریم اما بــه  زودی آن را 
برمی داریم. راه های کســب درآمد خاصــی برای آن 
در نظــر گرفته ایم ولــی االن تمام تمرکزمان بر رشــد 
اســت؛ یعنی بتوانیم تعداد کاربران را افزایش دهیم؛ در 
صــورت افزایش تعداد کاربــران، راه هایی برای آن در 
نظر گرفته ایم که می تواند راه اندازی سیســتم تبلیغاتی، 
خدمات ارزش افــزوده به صورت تعاملــی و خیلی از 
طرح های دیگر باشــد اما فعاًل ترجیح ما این  اســت که 
رایگان باشد؛ حتی برخی از استیکرهایی که االن در قبال 
پرداخت خرد هستند، در به روزرسانی جدیدمان همگی 

رایگان شوند

+100.000
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ایده »فوتبالی« از کجا به ذهن تان رســید و فرآیند تولید 
آن را از چه زمانی آغاز کردید؟

در بررســی هایی کــه روی ســایت های ایرانــی و 
اپلیکیشــن های مشــابه در کافه بازار انجام دادم به این 
نتیجه رسیدم که تمام برنامه های موجود در بازار مبتنی 
بر نوشــتار و اخبار اســت و تصمیم گرفتم اپلیکیشــنی 
بنویسم که به جای اخبار مبتنی بر مسابقه باشد و اتفاقات 

هر مسابقه در اپلیکیشن نمایش داده شود.
در حــال حاضر هــم »فوتبالی« بر اســاس مســابقه 
دسته بندی می شــود. برای برنامه نویسی این اپلیکیشن 
نمونه های خارجی ماننــد  foot mob را رصد کردم و به 
مشکالت آنها در ایران پی بردم. و از آبان ماه 1۳9۳ پروژه 
برنامه نویسی »فوتبالی« آغاز شد. در بهمن ماه همان سال 
این اپلیکیشن توســعه داده شد و اولین نسخه فوتبالی در 

15 فروردین ماه 94 در اختیار کاربران قرار گرفت.
تیم سازنده »فوتبالی« از ابتدای کار مشخص بود؟

در ابتــدای کار ایده تولید این اپلیکیشــن در ذهن خود 
کلید خــورد و پس از آن کارهای اولیــه را انجام دادم تا 
از عملــی بودن این ایده مطمئن شــوم. زمانی که درباره 
عملی بودن ایده »فوتبالی« مطمئن شــدم آن را با یکی از 
دوستان هم مطرح کردم و دو نفری کار برنامه نویسی را 
شروع کردیم؛ در واقع تیم تولیدکننده »فوتبالی« یک تیم 

دونفره است.
آیا دو نفر برای تیم سازنده چنین اپلیکیشنی کافی است؟

نــه. دلیل آن هم این اســت کــه بســیاری از کارهای 
اپلیکیشــن های دیگر که توسط اپراتورها انجام می شود، 
در »فوتبالی« سیســتمی است. به عنوان مثال تمام اخبار 
و نتایج زنده مســابقات از طریق خود اپلیکیشن تعریف 
می شود و نیروی انســانی این کار را انجام نمی دهد. حتی 
تایید نظــرات کاربران هم به صورت سیســتمی انجام 
می شــود و تنها بخش کوچکی از کارهــا برای اطمینان 

بیشتر توسط نیروی انسانی انجام می شود.
چرا کافه بازار را برای ارائه انتخاب کردید؟

در ابتدا »فوتبالــی« روی مایکت در اختیار کاربران قرار 
گرفت اما پــس از مدتی متوجه شــدیم تعداد نصب و 
بازخوردها در مایکت بســیار کم اســت و این در حالی 

بــود که ما در صفحه اول مایکــت بودیم؛ به همین دلیل 
اپلیکیشن را در اختیار کافه بازار گذاشتیم تا از این طریق 
در اختیار کاربــران قرار گیرد. در ابتــدای کار به دلیل 
قوانینی که در کافه بازار وجود داشت قسمت پیش بینی 
»فوتبالی« امکان ارائه نداشت و مجبور شدیم این قسمت 
را حذف کنیم اما با تغییر قوانین کافه بازار و تدوین قوانین 
جدید این مشــکل حل شــد و از پنج ماه پیش قسمت 
پیش بینی هم به اپلیکیشن اضافه شد و در اختیار کاربران 

قرار گرفت.
تفاوت اپلیکیشــن »فوتبالی« و اپلیکیشن دیگری به نام 

»توپ« که در کافه بازار موجود است، چیست؟
اولین تفاوت این است که در حال حاضر اپلیکیشن »توپ« 
آپدیت نمی شود و نکته بعدی هم اینکه این اپلیکیشن نیز 
مانند دیگر اپلیکیشن ها و ســایت های ورزشی همچون 
ورزش ۳ بر اخبار متمرکز شده و کاربر در این اپلیکیشن 
می تواند اخبار بازی ها را بخوانــد. اما در فوتبالی تمرکز 
بر مسابقه اســت. زمانی که وارد یک مسابقه می شوید، 
پیش بینی بازی و نظرات کاربران و نتایج مســابقه و همه 
چیزهایی را که درباره آن مسابقه خاص است، به صورت 

یک جا مشاهده می کنید. 
دلیل اینکه »فوتبالی« را رایگان کرده اید، چیست؟

با توجــه به تعداد بازدید ها و کاربران اپلیکیشــن به این 
نتیجه رســیدیم که خرید درون برنامه ای را حذف و آن 
را رایگان کنیم و به جایش برای کسب درآمد از تبلیغات 
اســتفاده کنیم. در حال حاضر تمام امکانات »فوتبالی« 
برای همه کاربران رایگان اســت و تنهــا تفاوت در این 
اســت که تبلیغات برای کسانی که پیش از رایگان شدن 
اپلیکیشــن کاربر آن بودند و پرداخت درون برنامه ای 

داشتند، نمایش داده نمی شود.
چه تعداد از کاربران »فوتبالی« از اینترنت همراه استفاده 

می کنند؟
حدود ۳6 درصــد کاربران از اینترنت همراه اســتفاده 
می کنند. در حال حاضــر 2۰۰ هزار نفر فوتبالی را نصب 
کرده اند کــه از این تعداد 1۰۰ هزار نفر نصب فعال و 5۰ 
هزار نفر هم کاربر فعالند. صفحه »فوتبالی« در کافه بازار 

روزانه 7۰۰ هزار نفر بازدیدکننده دارد

احمد شهریاری طراح و برنامه نویس اپلیکیشن »فوتبالی«:

تکیهمابرمسابقهاست

+50.000

4.8
    

فوتبالی

احمد شهریاری
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حمیدرضا حسین خانی سرپرست اپ اندرویدی دیجی کاال:

بهدنبالافزایشکاربرانخودنسبتبهوبسایتهستیم
وب ســایت دیجی کاال یکی از فروشــگاه های آنالین 
موفق در فضای وب بوده اســت. ایــده ایجاد یک اپ 
اندرویدی برای آن چگونه و از چه زمانی شکل گرفت؟

زمانی که ایده تولید این اپ شــکل گرفت من نبودم اما 
حدود دو سال پیش بود.

شما از چه زمانی سرپرستی تیم را بر عهده گرفته اید؟
از شهریور سال 9۳ سرپرست این تیم هستم. 

در تیم شما چند نفر حضور دارند؟
ابتدا ســه نفر بودیم؛ یک نفــر مدیر بخــش و دو نفر 

توسعه دهنده. اما حاال چهار نفر هستیم.
چه مدت زمانی را صرف این محصول کردید؟

تا عرضه رســمی آن یک پروســه 9 ماهه را پشت سر 
گذاشــتیم. با توجه به بازخوردهایی که طی آزمون های 
مختلف گرفتیم، اپلیکیشن دیجی کاال را از ابتدا چهار بار 

بازنویسی کرده ایم.
آیا آمار دقیقی از تعداد دانلود اپلیکیشین دیجی کاال در 

کافه بازار دارید؟
اگر اشتباه نکنم حدود یک میلیون و 4۰۰ هزار بار دانلود 

شده است. 
چه درصدی از کل خرید هایی که از مجموعه دیجی کاال 

شده از طریق اپلیکیشن شما بوده است؟
هنــوز آمار دقیقــی در این مــورد ندارم امــا کمتر از 

وب سایت آن است.
به نظر شــما چرا کمتر اســت؟ با توجه به اینکه ضریب 
نفوذ گوشی های هوشمند در ایران روند فزاینده ای دارد 
و انتظار می رود مردم رغبت بیشــتری به استفاده از اپ 

برای خرید داشته باشند...
علت این موضوع ســابقه فعالیت چندساله وب سایت 
دیجی کاالست؛ کاربران شــناخت بیشتری نسبت به 
آن دارند و بیشــتر به آن اعتمــاد می کنند در حالی که 
اپلیکیشن آن نوپاتر اســت و ویژگی ها و امکانات سایت  
آن را به طور کامل ندارد. البته در نسخه های جدیدمان 
ســعی کردیم آن را کامل تر کنیم تا امکانات بیشتری را 
پوشــش بدهد. در هدفگذاری امسال خودمان به دنبال 

افزایش تعداد کاربران نسبت به سایت هستیم.
شــما در اســتورهای دیگری همچــون گوگل پلی هم 

هســتید. علت حضورتان در پلتفرم کافه بازار چیست؟ 
برایتان چه مزیتی دارد؟

دالیل آن بیشتر کسب  و  کاری بوده است چون کافه بازار 
برای ما شرکت برادر به حســاب می آید. ضمن اینکه 
تعداد کاربران بیشــتری هم نســبت به اپ استورهای 

دیگر دارد. 
آماری از میزان دانلود اپ خود در گوگل پلی هم دارید؟

تعدادشان با آنچه در کافه بازار داریم تقریباً برابر است 
چون آماری که کافه بازار از تعداد دانلودها ارائه می دهد 

از مجموع کل دانلود اپ در استورهای مختلف است.
برنامه ای برای حضور در اســتورهای ایرانی یا خارجی 

دیگر ندارید؟
نه. فعاًل در کافه بازار و گوگل پلی هستیم. چون در خارج 

از ایران هم گوگل پلی، استور اصلی محسوب می شود. 
آماری از تعداد کاربــران غیرایرانی خــود هم دارید 
یــا برنامه ای بــرای سرویس رســانی به کشــورهای 

فارسی زبان؟
متاسفانه آمار دقیقی ندارم اما برنامه ما این است که به 

سمت پلتفرم ها و زبان های چندگانه هم برویم. 
به نظر شما عملکرد کافه بازار در قبال توسعه دهندگان 
و در زمینه موضوعاتی چون تعرفه ها چگونه بوده است؟

نمی توانــم بگویم خوب نیســت امــا می تواند خیلی 
بهتر باشــد. االن یکــی از اصلی ترین دالیلــی که تمام 
توسعه دهندگان اپلیکیشن خود را روی بازار می گذارند 
این اســت که تقریبــاً مجبور به این کار هســتند چون 
اپ اســتور دیگری آن قــدرت و بازار را ندارد. شــاید 
اگــر رقیب دیگــری بود که همــان بازار را داشــت، 
توسعه دهندگان ترجیح می دادند درصد کمتری برای 

اپلیکیشن خود پرداخت کنند. 
نظرتان راجع بــه امکان جدیدی کــه کافه بازار به نام 

»برنامه های تازه برگزیده« ایجاد کرده، چیست؟ 
کاماًل با آن موافقم. چون وقتی یــک کاربر عادی ببیند 
اپلیکیشــن های جدید یا پرطرفدار و آنهایی که کارهای 
خوبی انجام می دهند کدام ها هســتند، به سراغ همان ها 
می رود؛ پس کاربران دیگر هــم به همین ترتیب از آنها 

استقبال خواهند کرد

+1.000.000

4.2
    

دیجی کاال

حمیدرضا 
حسین خانی
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بعد از بازی محبوب خروس جنگی چه چیزی باعث شد 
به سراغ این ژانر بازی بروید؟

ژانر بازی صفر تا صد، مسابقه اتومبیلرانی است و بسیار 
محبوب اســت به خصوص نوجوانان کشــور ما خیلی 
به آن عالقه مند هســتند. به همین دلیل این ســبک را 
انتخاب کردیم تا کمی در فضای ورزشی تر آن را تجربه 

کنیم و حجم کاربر باال را در این فضا پوشش بدهیم.
بازی کاماًل آنالین است؟

بله بازی آنالین است و ویژگی آن به این گونه است که دو 
نفر می توانند با هم رقابت کنند، عالوه بر اینکه یک حالت 
داستانی هم دارد تا با کاراکترهای داستانی بازی را پیش 

ببرند و در حالت آنالین با کاربران واقعی بازی کنند. 
برای ســاخت این بازی از همان تیــم خروس جنگی 

استفاده کردید یا تیم جدیدی هم داشتید؟
نفرات مشــترکی داشــتیم، نفرات متفاوتی هم بودند. 
تقریبــًا 5۰ درصد تیــم از همان تیم قبلــی بودند. در 

مجموع حدود 2۰ نفر درگیر این پروژه بودند. 
عالوه بر محبوبیت ژانر مسابقه اتومبیلرانی، ایده اصلی 

این بازی از کجا به ذهن تان رسید؟
این سبک در دنیا بسیار شناخته شده است و چند عنوان 
بازی خیلی محبوب هم بــرای آن وجود دارد. اما ما در 
این اپ با فراهم کردن امکان بازی با ماشــین هایی که 
ایرانی ها می شناســند و انتخاب شــهرهای خودشان و 
امکان اضافه کــردن پالک ایرانی به ماشــین ها و نیز 
مســابقه دادن با کاراکترهای داســتانی آن که ایرانی 
هســتند، ســعی کردیم فضا کمی بومی تر باشد. اینها 
مواردی بود که می توانســت ایــن اپ را از نمونه های 
خارجی موفــق خودش متفاوت کند و بــرای کاربران 

ایرانی بازی محبوبی شود.
تولید این بازی را از چه زمانی شروع کردید؟

تقریبًا از نیمه دوم 9۳ شــروع و در پایان 94 هم عرضه 
شد؛ یعنی حدود 17، 18 ماه روی آن کار شد. 

در ســاخت بازی از چــه تکنولوژی و زبــان جدیدی 
استفاده کردید؟

از دانش فنی و نسخه های به روزرسانی شده تکنولوژی ای 
که برای خروس جنگی بود، استفاده کردیم.

بازخورد کاربران شــما تا به حال چطور بوده اســت؟ 
مخاطبان چه کسانی بوده اند؟

مخاطبــان و شــرکت کنندگان در مــدت کوتاهی به 
سراغ این اپ آمدند و به سرعت دانلود باالیی صورت 
گرفــت. همان گونه که پیش بینی می کردیم اســتقبال 
خوبی شــد. رده بازی از 5، یک مــدت 4/7 بود و بعد 
4/6 شــد و دومرتبه به 4/7 بازگشــت. ضمن اینکه 
کامنت ها و ایمیل هایی که دریافت می کنیم هم بســیار 
خوب و امیدوارکننده بوده اســت. نــوع مخاطبان مان 
هم همان طور که حدس می زدیم نوجوانان هستند. هم 

مخاطب دختر زیاد است هم مخاطب پسر. 
در مراسم رونمایی این بازی آقای آرمندهی هم حضور 

داشتند؛ علت چنین حمایت ویژه ای چه بوده است؟
من فقط از ایشان دعوت کردم و تا شروع برنامه اطالعی 
نداشتم که می آیند یا نه. شاید به واسطه اینکه مجموعه 
مدریــک در تولیداتی که انجام می دهــد روند خوبی 
دارد و معموالً اســتورها توسعه دهندگان خوب خود را 
به  عنوان شریک تجاری شــان می دانند و محصوالت 
و تولیدات آنهاســت که درآمدزایی مشــترکی ایجاد 
می کند، آمده بودند؛ البته باید از خودشان بپرسید. هیچ 
دوستی مستقیم غیر کاری ای بین من و آقای آرمندهی 
نبوده است. در آن برنامه من سایر مدیر استورهایی را 

که با آنها کار کرده بودم، دعوت کرده بودم. 
در استورهای دیگر هم هستید؟

بازی صفر تا صــد االن جای دیگری نیســت، فقط در 
کافه بازار اســت. اما ســایر اپ هایمان در استورهای 

دیگر هم هستند.
برنامــه ای برای حضــور در بازارهــای دیگری چون 

گوگل پلی هم دارید؟
بله بــه محض اینکه اپ به زبان هــای دیگری همچون 
انگلیســی، ترکی و عربی آماده شــود، صفــر تا صد و 
خروس جنگی را در اســتورهای خارجــی هم عرضه 

خواهیم کرد. 
به چه دلیل زبان عربی و ترکی را انتخاب کردید؟

برای کشــورهای منطقه ژانــر صفرتاصد محبوب 
است

گفت وگو با مهدی بهفرراد مدیر استودیو بازی سازی مدریک برای بازی صفر تا صد:

عدالتدریکاستوربسیارضروریاست

+100.000

4.4
    

صفر تا صد

مهدی بهفرراد
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: Quiz of Kings الیاس نادعلی  طراح و برنامه نویس بازی

تاجمعلوماترویسرپادشاه
آیا پیــش از تولید بازی Quiz of Kings در مورد ســبک 
ترویا تحقیقات کرده بودید؟ رقیبان شــما در آن زمان 

چه  کسانی بودند؟
در ابتدا قصد نداشــتیم این بازی را بسازیم اما ایده ای 
مشخص شــد و کنجکاوی ما را برانگیخت. این ایده در 
مورد سنجش اطالعات عمومی بود. بازی های خارجی 
بسیاری در سبک ترویا وجود داشتند. در آن زمان این 
بازی ها را بررسی و تحلیل کردیم و توانستیم دید خوبی 
نسبت به آنها به  دســت آوریم. این موضوع سبب شد 
انگیزه بیشــتری برای تولید بازی در این سبک داشته 
باشــیم. چرا که حس می کردیم فضــای زیادی برای 
کار وجود دارد و مــردم نیز از بازی های رقابتی معمایی 

استقبال می کنند.
آیا آن زمان رقیب ایرانی نیز داشتید؟

بله هنگامی که برای ســاخت بازی اقدام کردیم، رقیب 
ایرانی هم داشتیم. بازی »چهار« یکی از رقیبان ما بود که 
قبل از شــروع کار، آنها را نیز تحلیل کردیم. این کار به 
ما کمک کرد عالوه بر شناخت بازار خارجی، دید خوبی 
نســبت به بازار ایران نیز پیدا کنیم و سعی کردیم بازی 
متفاوتی بسازیم که مشکالت سایرین را نداشته باشد. 

 اســتقبال کاربران از Quiz of Kings چگونه است؟ آیا 
انتظارات شما برآورده شده؟

در حال حاضر استقبال کاربران از بازی خوب است. ما 
در کافه بازار حدود 12۰ هزار نصب فعال داریم و بیش 
از 4۳۰ هزار کاربر ثبت شــده در پایــگاه داده ما وجود 
دارد. روزانه به  طور متوســط بین ۳5 تا 4۰ هزار کاربر 
برخط وجــود دارد که در بعضی ســاعات  حتی تعداد 
کاربــران برخط به 1۰ تا 12 هزار در لحظه می رســد. 
هرچند اســتقبال مردم از بازی خوب بود اما صادقانه 
بگویم انتظار ما بسیار بیشــتر بود و به  نظرم شاید هنوز 
جامعه بــرای پذیرش چنین بازی هایی آماده نیســت 
و باید فرهنگ ســازی بیشــتری در این زمینه صورت 
بگیرد تا مــردم بپذیرند از طریق بــازی نیز می توانند 

اطالعات عمومی خود را افزایش دهند.
مهم ترین ویژگی بازی شما ســواالت آن است؛ بانک 

سواالت را چگونه ایجاد کردید؟

یک تیم 1۰ نفــره وظیفه طراحی بانک ســواالت را بر 
عهده داشــت. این تیم نیز از میان دانشجویان دانشگاه 
امیرکبیر انتخاب شــد و در مجموع بانک سوالی با ۳۰ 
هزار ســوال پیش فرض ایجاد کردند که به ما اجازه  داد 
هنگام عرضه اولیه بازی با دست پر وارد میدان رقابت 

شویم.
فرآیند طراحی ســوال توســط کاربران به  چه  صورت 

است؟ تایید و بررسی سواالت چطور؟
پس از راه اندازی بانک ســواالت به  این نتیجه رسیدیم 
که بهترین راه برای افزایش ســواالت این است که به 
کاربران اجازه دهیم خودشان ســواالت را تولید کنند. 
به همین منظور بــه کاربران امکان ایجاد، بررســی و 
تایید سواالت را دادیم. کاربران می توانند سوال جدید 
طراحی کنند یا سواالت طراحی شــده توسط کاربران 
را تایید کنند یا گزارش دهند. ایــن فرآیند را کارخانه 
ســوال نام گذاشــتیم و ســه ماه از زمان آغاز کار آن 

می گذرد. 
پس از رد شدن سواالت از فیلتر کاربران، یک  بار دیگر 
سواالت توسط تیم توســعه بررسی می شوند تا احتمال 

بروز خطا به کمترین میزان خود برسد. 
در روز حدود دو سه هزار ســوال توسط کاربران وارد 
بانک سواالت می شود. از این بین چیزی حدود 5۰۰ تا 
6۰۰ سوال تایید و حدود 1۰۰۰ تا 12۰۰ سوال توسط 
کاربران و تیم توسعه رد می شــود. البته روزانه معموالً 
چیزی بین هشــت تا 9 هزار ســوال نیز توسط کاربران 
بررسی می شود. در حال حاضر در تالش هستیم فرآیند 
بررسی ســواالت را کمی بهبود ببخشــیم و اعمال نظر 
بیشتری روی آن داشته باشیم تا بتوانیم محتوای بهتر و 

دقیق تری به  کاربران ارائه دهیم.
در حال حاضر چند دسته سوال وجود دارد و در مجموع 

چه  تعداد سوال در بانک سواالت وجود دارد؟
2۰ دســته برای ســواالت در نظر گرفته ایم که البته 
تعدادی از این دســته ها به مرور زمان با اضافه شــدن 
سواالت کاربران ایجاد شده اند. در حال  حاضر بیش از 
5۰ هزار سوال فعال در بانک سواالت وجود دارد که بالغ 

بر نیمی از آنها توسط کاربران طراحی شده است
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