
شرکت اصحاب رسانه پویا

سامانه خدمات رسانی به توسعه دهندگان موبایلی و رایانه ای

ادوک



موبایلیزیر ساخت به حساب می آید و به توسعه دهنده های یک « ADOK»ادوک اپلیکیشن 

Developers}  } افرادی که با پلتفرم برنامه نویسی یا انجین های .می دهدسرویس

دریافت کنند و با  {Plugin}می کنند می توانند از ادوک،یک پالگین کار {  {Engineبازی

ن به پس از آ.نصب و ثبت نام در آن،تنظیمات را پیاده سازی کرده و به ادوک متصل شوند 

.راحتی می توانند از سرویس ادوک بهره ببرند

ادوک چیست؟



(SSO)قابلیت ورود و ثبت نام یکپارچه . 1

فضای ذخیره سازی ابری. 2

(Push Notification)ارسال ناتیفیکیشن . 3

(Analytic)آنالیتیک . 4

(Crash Report)کرش ریپورت . 5

و (Leader Board)لیدر بورد : شامل(Game Service)گیم سرویس . 6

 (League)لیگ

تبلیغات ویدیویی درون برنامه ایی . 7

قابلیت های سامانه ادوک



طراحیتقابلیبایکپارچهورودونامثبتسیستمداشتنادوکسامانههایویژگیازیکی

تواندمیادوککهمنظوربدین.باشدمی(SSO)همانیادهندهتوسعهخودتوسطگرافیکی

کردهننامثبتیاباشدکردهنامثبتچه)باشدداشتهنیزمهمانصورتبه(User)کاربر

آننامیثبتیوزربهآنهایدادهتمامکرد(Register)نامثبتموقعهرکاربرو(باشد

افتدنمیاتفاقایندیگرباشدکرده(Login)سیستمبهورودکاربراگراما.شودمیانتقال

.استکردهنامثبتقبالکاربریچون

(SSO)یکپارچهنامثبتوورودقابلیت



صحتمسیستبا)موبایلتلفنشمارهنآکهدارداصلیپارامتریهادوکنامثبت

.است(پیامکارسالطریقازسنجی

وسنوناممثلآنهاهایدادهبهدستیابیبرایوبازیدرکاربراننامثبت

اطالعاتهادستاوردوهاGemمانندبازیدرکسبیجوایزنیزوغیرهوجنسیت

شخصهربسترکهشدخواهدداشتهنگهمحفوظوپرایوتبصورتشخصهر

.داشتنخواهدوجودایخارجیدسترسیواوستبهمتعلق

(Register)نامثبت
(SSO)یکپارچهنامثبتوورودقابلیت



شمارهکردنواردیا،خودPassوUserبابازیبهورودباکاربروضعیتایندر

هددادامهخودبازیبهسیستمیهررویتواندمیپیامکدریافتوهمراهتلفن

.بودخواهددارارالحظهآنتاشدهذخیرهاطالعاتتمامیو

اینبهوکندمیدخیرهخوددرراهادادهاینهمه(SSO)سیستمیعنیپس

ادوککدامهررویبرکهباشیمداشتهبازییا(App)اپچندیادواگرکهمعنی

بریکاتوماتصورتبهکنیمورودیانامثبتآنهاازیکیدراگرباشدشدهنصب

.شودمیانجامورودنامثبتنیزهابازییاهااپدیگرروی

ووروداماشودمیذخیرهجداگانهصورتبهکدامهرهایدادهالبته:نکته

.استپذیرامکانPassوUserیکبانامثبت

(Login)سیستمبهورود
(SSO)یکپارچهنامثبتوورودقابلیت



ایبرنامهدرون(Data)اطالعاتسازیذخیرهبرایهوشمندابریفضایدارای

هرگونهوسرورخریدازدهندگانتوسعهنیازیبیواقعدرکهدهندهتوسعه

Dataوسرورزبانبهکدنویسی Baseفراهمراسروربرقراریحتییاانالینهای

.کندمی

ابریسازیذخیرهفضای



Pushخودشانفعالکاربرانبهتوانندمیکنندمیاستفادهادوکازکهکسانی

Notificationندکنارسالتصویرودکمهباهمراهمتنیصورتبهوکنندارسال.

Push)نوتیفیکیشنارسال Notification)



ازنندهکاستفادهکاربرانرفتارونصبازمختلفآمارهایکسبواقعدرنالیتیکآ 

یزآنالبهنهایتدرکهبازییااپکاربرمختلفهایدادهثبت.استبازیواپ

یکیاماهیکسالیکازبعدشمامثال.شوندمیتبدیلارزشمنددادهیکسری

یمساعتیمحدوهچهدراپیابازیازاستفادهپیککهشویدمیمتوجههفته

چهزابعدکاربرتعدادچهاینکهواستچقدرفعالنصبتعداداینکهیاوباشد

وودهبچقدرنصبماندگاریهمانیاکنندنمیاستفادهشمابازییااپازمدتی

.آیدمیبدستنالیتیکآ دردیگرهایدادهخیلی

Analytic))نالیتیکآ 



بدهد یا نرم افزار به مشکلی برخورد (Warning)یا هشدار  (Error)اگر بازی ارور

ارور ها رو دریافت کرده و به %80ما از طریق ادوک می توانیم بیش از ,کند

صورت دقیق از لحاظ زمانی یا اینکه در چه سیستمی و بر روی چه برندی و چه 

.مدلی از گوشی در چه لحظه ای ارور رخ داده را به کاربر نشان دهیم

آنالیز دوباره باید در می آید یعنی Data Miningحالت به ارور که این حتی زمانی 

ارور انجام شود تا بیشترین ارور بر روی چه برندی و حتی روی چه مدل از چه برندی

,داشته ایم و یا اینکه بازی ها و اپ هایی کهه حالهت زمهانی داخهه آنجها واهود دارد

و چهون .پیدا می کند کهه چهه زمهانی از روز ایهن ارور هها رخ داده اسهتاهمیت این 

ز و رو }زمهان دقیهق می تواند  باشد اپلیکیشن زمان تشخیص این ارور ها مجم می 

ایهن ارور را بهه مها نشهان دههد تها متواهه اشهکالت احتمهالی سهرور{ثانیهه و سها ت 

.اپلیکیشن و یا اشکالت سیستم کاربر شویم

Crash)خرابیگزارش Report)



ودوجکاربرانشدهثبتامتیازاتجدولایندر:برترامتیازاتجدولیابردلیدر

بهارزندهجوایز.گرددمیکاربرانبینچالشورقابتباعثمسئلههمینکهدارد

المسرقابتیجووهیجانموجبکهباشدمیرایجهابازیاکثریتدرهابرترین

.گرددمیهابازیدر

رتصو بهکهکردهتعریفرواتوماتیکواستاتیکهایلیگتوانندمی:لیگ

یینتعتوانندمینیزراجوایزیهمچنین.شوندبرگزارروزانهوهفتگیوماهیانه

,ازامتییعنیباشندایبرنامهدرونصورتبهجوایزاینتوانندمیکهکنند
.بگیردتعلقآنهابهاتوماتیکطوربهسکهیاو(Gem)الماس

اربرکبرایکهلیگاصلیبنریاجایزهبنرمثللیگهایقسمتتمامضمندر

.دارندراادوکمدیریتپنلدرتنظیمقابلیتشوندمیدادهنمایش

Leader)بوردلیدر Board)لیگو(League)
سرویسگیم



کهورتصاینبه.دارددرآمدزاییهادهندهتوسعهبرایویدیوییتبلیغاتوتبلیغ

Gameبازیدرکاربرکهزمانی Overمیاگرکهشودمیسوالکاربرازشوندمی

نای)دهندادامهوکنندنگاهویدیویکبرنگردیبازیاولبهوبدهیادامهخواهی

زاقبهکهاستصورتبدیننیزهابازیازبعضیدر.(استحالتترینساده

طولدرامتیازهاییتمامخواهدمیاگرکهشودمیگفتهکاربربهبازیشروع

بازیبعضیدر.کندنگاهویدیویکشود ادیحالتبرابردوآوردمیبدستبازی

یازامتتوانیدمیمثالببینیدهمسرپشتویدیو3اگرکهشودمیگفتهنیزها

اایزهشمابهسکهمقدارییاکنیدآزادرو(Hero)قجرمانیاکنیدکسببیشتر

....وشودمیداده

اییبرنامهدرونویدیوییتبلیغات



پذیرامکانCPA,CPI,CPC,CPVهایکمپینایجادوسیلهبهادوکدرزاییدرآمد

.باشدمی

جملهازننوتیفیکیشصورتبهتبلیغاتارسالوویدیوییتبلیغاتهایکمپین

.شودمیمحسوبدهندگانتوسعهبرایدرآمدزاییهایراه

دهندگانتوسعهآمدزاییدرهایراه



ارتباط با ما

شرکت اصحاب رسانه پویا

ی اشرفی اصفجانفیضباغ :آدرس

49واحد 15پالک نوری خ ناطق 

021-72485788:تلفن

02146014331:فکس

http://ashabrasaneh.ir/

