
 

 ؟كنيمكسب درآمد  ليموبا يها شنيكياپلاز چگونه 

 روزتا اخبار  ديكن يباز م در مرورگر خود يك تب جديد ،ديكن يم گشت و گذار نترنتيادر و طبق معمول  ديدر خانه نشسته ا تصور كنيد
هم در اين حادثه گربه  هدو بچ اي كي ديتوسط آتش نشانان (شا يآتش سوزمهار  گر،يكشور د كيمشكالت اخباري راجع به . بخوانيدرا 

برمي  ديجد شنياپليك كيدر مورد  يابه مقاله ناگهاندر اين ميان  .يمعمول اغلب موضوعات، ليقب نياز ا مسائلي) و باشد افتهينجات 
 :از خوتان مي پرسيد، اين اپليكيشنامتحان كردن  يمقاله و حت . پس از مطالعهخوريد

 گانيراهمه بخش هاي آن واقعا  اياست؟ آ گانيچرا را و. اما چگونه كاربردهاي زيادي داردسرگرم كننده است و برنامه  نيا خوب،بسيار 
 يها چگونه كسب درآمد م شنيكيآورند؟ اپل ياما آنها چگونه پول در م :ديپرسباز خود  تيو در نها ممكن است گيج شويد سپس است؟
 كيكسب درآمد از  يبرا ياديز ي. راه هابه آنها اشاره كنيم ديبا نجايا وجود دارد كه در ي براي پاسخ به اين سوالمختلفهاي راه  كنند؟

 .، پس با ما در ادامه همراه شويدميآنها بپرداز نيتر يمقاله به اصل نيدر ا ميكن يم يوجود دارد و ما سع شنيكياپل

 غاتيتبل

ناديده اوقات  يو گاه شونديظاهر م ديكه انتظارش را ندار يدرست است؟ زمان د،يشناس يمزاحم را مو كوچك  غاتيآن تبلهم شما حتمًا 
 آنها را دوست دارند. توسعه دهندگانآزاردهنده به نظر برسند، اما  ممكن است اين تبليغاتسخت است.  اريآنها بس گرفتن

توسعه  يرا برا يداريدرآمد پا انيگرفت، جر يشياز اپل پ AdMob با خريدكه گوگل  يزمانو در  ٢٠١٠از سال  يابرنامهدرون غاتيتبل
از نيز  Airpushو  AdColony ،TubeMogulمانند ي گريد يغاتيتبل ي. از آن زمان، پلتفرم هااند فراهم كرده دهندگان اپليكيشن ها

 .ردنداستفاده ك AdMobمدل 

 ؟كرددرآمد كسب  غاتيتوان با تبل يچقدر م، واقعاً  اين موضوع را فهميديد  كه حال

)، و... كنند يرا تماشا م آنها، كليك مي كنند غاتيتبلاين  يرو كاربرانمانند تعامل با كاربر (چند نفر از  اين درآمد به موارد متعددي
را تعداد كاربران فعال برنامه  د،يعامل محدود كن كيرا به  اينها دياگر بتوان اما بستگي دارد. رهيو غ دانلودتعداد  غات،يمرتبط بودن تبل

كاربر فعال كه به طور روزانه از برنامه  گاهيپا كيداشتن اما مهم است، را دانلود كنند برنامه  ان زيادي كهبركار وجود آورد.د يخواهبدست 
 .اهميت داردشما  غاتيلبا تبآنها تعامل به اندازه نيز  ندنك يشما استفاده م

 اينكه اپليكيشن او . پس ازي را قرار داده استغاتيتبلو در آن  هكرد جاديا Cherry Chaserبه نام اسالت  يباز كيوودز،  چير مثال، يبرا
مدل كارآمد  كي نيا .افزايش يافتدالر در روز  ١٠٠ او به درآمد ،رسيد دانلود هزار ٣٠٠ بهيك ماه و بعد از  هياول يگذار هيبدون سرما

نيز  Balloon Island منتشر كند. Google Playرا در فروشگاه  يشترياسالت ب يهايتا باز مجاب كرداو را  زيرا محسوب مي شود
دالر در  ٢٠٠٠از  شيشركت باين  غات،ي. به لطف تبله اندها بار دانلود شد ونيليم هر يك كه متعددي را توسعه دادهمحبوب هاي  يباز

 از اين بازي ها درآمد داشته است.روز 

 دارد:وجود  ي هممشكالتطبيعتاً د، اما نرس يبه نظر م يعالاعداد و ارقام  نيهمه ا

 را در برنامه خود قرار دهم؟ غاتيتبل ديچرا باپس شوم.  يم يآنها عصبانبا تماشاي من هم  يمتنفرند. حت غاتياز تبل مردم

 ؟را كنترل كنم شوند يمن نشان داده م يكاربر گاهيبه پاكه  يغاتيتبل توانم يم چگونه

 چرا آنها را انتخاب كنم؟ پس ،دارند هم درصدي از سود حاصل را براي خود برمي غاتيتبل مطمئناً

 .ميمورد شروع كن ترين اصليبا  بهتر است

 

 



 

 متنفرند غاتياز تبل مردم

 نيشاغل نبودند (بنابرا يابيبازار اياطالعات  يفناور عيمتحده كه در صنا االتيا دربزرگسال  ٤٥٢از  شياز ب ٢٠٢١در سال  ينظرسنج نيا

 دانند،يرا آزاردهنده م هاكه اكثر مردم آن يليموبا غاتيرا در رابطه با انواع تبل يجالب نشيب ،)استه وجود نداشت در پاسخ هابي تعص چيه
 .دهديم شانن

از حتي شوند)  يبرنامه به صورت پاپ آپ ظاهر م كيكه هنگام استفاده از  ييآنهايعني (يا ُمدال  وجه نما غاتيتبل د،ينيب يهمانطور كه م
 بودند. نيز آزاردهنده تر كنند يم تيرا ندارد هدا دنشيكه انتظار د يزيكه كاربر را به چ بنده،يفر لينك هاي

 آپ پاپ غاتيتبل يتصادف شي، از نمامراجعه كنند بندهيفر يهانكيبه ل نكهياز ا شيبرنامه ب كيكاربران هنگام استفاده از  ،ينظر آمار از

به طور كلي دو . مي شونداو كاربري كاربر و تجربه  نيآشكار ب باعث تنش وجه نما غاتيتبل راي، زدليل آن هم واضح است. رده مي شوندآز
يك  هداديكه انجام م يبازگشت به كار يبرا كنديكه كاربر را مجبور م است عمل تنش، آنهاترين واضح از  يكي نوع تنش وجود دارد.

چارچوب  كيرا در  يارمنتظرهيغ يرفتارهاكاربر كه عث مي شود نيز با يشناخت تنشو  ،)يبستن آگه يعني(اقدام اضافي انجام دهد 
 انجام دهد.  شدهنيياز قبل تع يذهن

تبليغات  ستيدر ل يتر نييدر رتبه پا ثابت يشوند) و بنرها يم بيترك يمعمول يكه با محتوا يغاتيتبل ي(به معنا ييدرون محتوا تبليغات
 غاتيكه نسبت به تبل كنند،يم ديبرنامه تقل يمحتوا دمانياز چ ييدرون محتوا غاتيكه تبلاست آن هم اين  ليقرار دارند. دل آزاردهنده

در برنامه  كيمنظم  عملكردمعموًال با  هم يبنر غاتيتبل .دنكنيم جاديارا براي كاربر كمتر)  يشناخت تنش( ياختالل كمتر ،وجه نما
 .نيستند تداخل

 :ديتوجه داشته باش هماتفاق  نياچرايي شوند، مهم است كه به  آزرده غاتيتبل در مواجهه باممكن است افراد 

 غاتياز تبل يعموم يزاريب -

 دهد يكاربر را هدف قرار نم ياساس هايازينادرست كه ن غاتيتبل -

  غاتيتبل ت توسطمزاحمايجاد  -

صاحب محصول  تحت ارادهدو مورد آخر قطعاً اما كنترل است،  رقابليشود و غ يم بررسي ياست كه به صورت مورد يزيورد اول چم
 گاهيكه به نفع پا ديكن نييرا تع غاتيتبل اي از دسته ديتوان يم رايز د،يكنترل دار روي محصول خود شما .رنديگ يشما) قرار م يعني(

 .دينرو بندهيفر يها نكيل ايتمام صفحه)  يها لمي(ف يدرون شبكه ا يوندهايمزاحم مانند پ غاتيتبل به سراغ نيكاربر شما باشد و همچن
را در  يادرون برنامه يدهايو خر غاتيمثال، تبل يبرا يعني. ديكن بيمدل كسب و كار را با هم ترك نيچند ديتوان يم شهيعالوه، هم به

  كند. غيرفعال شهيهم يرا برا غاتيتبل ،و پرداخت مبلغي ديتا با خراجازه دهيد  به كاربر و برنامه خود قرار دهيد

 ؟را كنترل كنم دنشو ينشان داده مم به كاربرانكه  يغاتيتوانم تبل يچگونه م

نشان  غاتيتبل دندهيمرا امكان  اين به شما و دهنديشما قرار م اريرا در اخت يتلفن همراه، داشبورد يغاتيتبل يهاپلتفرم ،يطور كل به
(در هر  ترقيدق يها(در هر دسته) و هم كنترل كلي يهاهم كنترل Admobمثال،  ي. براكنيدرد  اي دييتأخود را در برنامه  داده شده

 ديخواه ينم رايشود مهم است، ز يدر برنامه شما نشان داده م غاتيكدام تبل نكهيكنترل ا ييتوانا .مي دهدارائه به شما ) را خاص غيتبل
 شود. يپوشش داده م يموضوع به طور كل نيا نيبنابرا. كاربردي به نمايش بگذاريدبرنامه  كيدر را  ياسيس غاتيمثًال تبل

 آنها چقدر است؟ نهيهز اما

 برد و باخت يباز كي براي آنها مانند توجهاين دشوار است.  دريافت اين توجه، و هستندكاربر ات به دنبال توجه غيتبلارائه دهندگان . صفر
 يبه كاربران دسترس خواهنديم كنندگانغيكه تبل ييآنجا از يافت.به يك تناسب واحد دست افراد  نيتوان ب ينم و اين يعنياست، 

 يكي، پرداخت مي شود يكم نهيهز گوگلمانند  غيتبلآن  دهدهنبه ارائه زند،يضربه م يغيتبل يداشته باشند، هر بار كه كاربر رو بيشتري



 

 يهاگاهيبا پا غاتياست كه تبل ليدل نيآن استفاده كنند. به هم يغاتياز پلتفرم تبلهاي زيادي  شنيكياست كه اپل نياز اهداف گوگل ا
 استقبال مي كنند. ياجتماع يهارسانه يهابرنامه ارائه تبليغات خود در از كنندگانغيرو تبل نياز ا عملكرد را دارند. نيبزرگ بهتر يكاربر

از درآمد  يكه بخش عمده ا يياز آنجا. ندك يرا تا حد امكان آسان م اپليكيشن ها با پلتفرم خودادغام هدف،  نيبه ا يابيدست يبراگوگل 
 يم يآنها سعقطعاً حاصل شده است)،  غاتياز تبل ٢٠٢٠سه ماهه اول  يبرا اين شركت درآمد از ٪٧٢شود ( يحاصل م غاتيگوگل از تبل

 .نگه دارند كاربر پسندخود را  يغاتيتبل يو استفاده از پلتفرم ها عيادغام، توزفرآيند حد ممكن  تاكنند 

 ،در برنامه خود قرار دهيد ديخواه يكه م يغاتيكه بسته به نوع تبل ،يساز ادهيپ يها نهيچقدر است؟ به جز هز غاتيتبل اين نهيهز نيبنابرا
ممكن است به  د،يداشته باش ييدرون محتوا غاتيتبل ديخواهيم اگر .، هزينه ديگري پرداخت نمي كنيدباشدداشته تواند نوسان  يم

 ادياساساً زهزينه طراحي هم  ني). بنابراديكندوباره استفاده  موجودهاي از طرح مي توانيد  يبه طور كل (البته باشد ازين بيشتري يطراح
  .ستين

 ها اشتراك

 يشوند. زمان يم ليشركت ها تبد يامن برا يبه پناهگاهنيز اشتراك ها  م،يشو يم ")XaaSرايانش ابري ("همانطور كه كم كم وارد عصر 
نرم يك نادر بود. معموًال  اريبساز آنها امري استفاده  ياشتراك برادريافت ، خود را آغاز كردند يبار فروش تجار نياول يبرا هاكه نرم افزار

آن را  نهيهز ازيدر صورت ن اي ،ديكرد يم افتيدر گانيرابه صورت را آن  يها يبروزرسان و يداريخر ،نهيهزبا پرداخت بار  كيافزار را با 
Appoin(مانند  يشتريب يوكارهاكسب ب،يترت نيا به، مي داديد ix  وFieldVibe(  كردند كه به  ي استفادهاشتراكهاي از مدل

 شده است. يهمه عاد براي استفاده از رايانش ابريكه است  يآنها منجر شد. مدت تيموفق

به نوبه خود  و اين سرمايهدر محصول وجود دارد  يگذار هيسرما يبرا يشتريب هياست كه سرما يمعن نيمنسجم تر به اي درآمد انيجر
 از هاشنيكيكه اپل يدرآمد زانيمورد م در .رديگ يمورد استفاده قرار م يشتريكند كه توسط افراد ب يم ليتبد يآن را به محصول بهتر

 .كاربران برنامه) xهزينه اشتراك : (ساده وجود دارد اريمعادله بس كي آورند،يها به دست ماشتراك

 برنامه سه طرح دارد: كياشتراك  ديكن فرض

 هزار كاربر ٣٠٠دالر با  ٩٩/٤ – هيپا

 هزار كاربر ٧٠٠دالر با  ٩٩/٧ – م وپريمي

 هزار كاربر ٥٠٠دالر با  ٩٩/٩ –حرفه اي

پرداخت ساالنه را  نهياز شركت ها گز يكه برختوجه كنيد  هالبت( ميكن يمحاسبه مماهانه  هزينه ها را براي پرداختما  ،كار يسادگ يبرا
 ).در برنامه خود قرار مي دهند زين

 دالر در ماه ٤،٩٩٥،٠٠٠ بهترين سطحماه و در  دردالر  ٥،٥٩٣،٠٠٠ م و، در حالت پريميدالر در ماه ١،٤٩٧،٠٠٠ در حالت پايه شركت
 دالر در ماه. ١٢،٠٨٥،٠٠٠مجموع  يعني در .درآمد دارد

از  فروخته شده اشتراك درصد از هر ٣٠اپل  . مثالًشونديبه طور خودكار برداشت م هانهياز هز يدالر، برخ ١٢،٠٨٥،٠٠٠ نياز ا البته
حال حاضر نيز چشم پوشي  يرقابت ربرنامه در بازا كي ينگهدار يهانهيهزاز ( برمي داردبه عنوان كميسيون طريق اپ استور خود را 

  كرد.  ادغام زين يدرون برنامه ا يدهايتوان با خر يها را م اشتراك ).كرديم

  پوليبرنامه هاي 

به ها شركتاغلب است و  رشددر حال  كه آخرين اليه از سرويس هاي ابري محسوب مي شود )سيعنوان سروافزار به(نرم SaaSصنعت 
حال حاضر،  در .كرده اندرا حفظ ه كبارو ي كيكالسنيز همچنان پرداخت ها از برنامه يبرخاما  ،پي برده اندثابت  يدرآمد انيجر يايمزا



 

انواع  يتواند برا يممدل  نيا .قرار مي گيرندها  يبازدر دسته شود، عموماً  يمپرداخت  نهيبار هز كيبراي استفاده از آنها  كه محصوالتي
 است. يرعادي، اما نسبتاً غاستفاده شود زي) نبرنامه هاي كاربردي(مانند  محصوالتاز  يگريد

اما ، خريداري كنندكامل را را به طور برنامه يك  تواننديهمراه كرد. كاربران م زين يدرون برنامه ا يدهايتوان با خر يرا م يپول يها برنامه
در مورد مدل برنامه  ياديز نكات .بپردازندي را نيز خاص يابرنامهمحصوالت درون از قابليت هاي بيشتري بهره مند شوند، هزينه اينكه يبرا

به برنامه،  متيبا ضرب كردن تعداد كاربران در ق ديتوانيم. اما شما ستيهمه مناسب ن يمطمئناً برااين مدل وجود ندارد.  هاي پولي
 برسيد.) ياساس يهانهياز پرداخت تمام هز پيش(خود از آن درآمد  زانيدر مورد مي نيتخم

 يدرون برنامه ا يدهايخر

 از اين مدل. اين روزها بسيار داغ شده استشوند)  يشناخته مهم كوچك  يبه عنوان تراكنش ها كه( يدرون برنامه ا يدهايخرموضوع 
حذف  ،SMSي يك موضوع از طريق ادآوري)، ييويديو يها يباز در( بيشتر جان براي خريد يدرون برنامه ا يها ييتوان به شكل دارا يم

 .استفاده كرد رهيو غ غاتيتبل

 تيكند. مز يداريو خر نديرا بب موارد قابل خريدتواند  يكه كاربر م ييجا رند،يگ يبرنامه قرار م ماركت يك اين مدل در ،يطور كل به
 توانديكاربر م كي ن،يبنابرا آنها و كاربر وجود ندارد. نيب كيبه  كياشتراك ها، رابطه  برخالفاست كه  نيا يدرون برنامه ا يدهايخر

 يمورد عالقه توسعه دهندگان باز ياستراتژ نيكند. ا يداريزمان خر كياشتراك واحد در  كي(عمًال نامحدود) را در مقابل موارد زيادي 
به  ماًيداشته باشند و مستق ييدرآمدزا قابليت يپل ميگگذار بر ريتأث است كه موارد نيا ييويديو يباز كي تياست. ماه يليموبا يها

 شوند. ليتبد يمحصوالت درون برنامه ا

 يرا در خود جا يابرنامهدرون يدهايكه خر ييهابرنامه يبرااما ) آسان بود، باً يناخالص (تقر سود هيمحاسبه حاش يقبل يهامدل يبرا
 يازهايتا ن ديكن جاديتعادل ا يدرون برنامه ا يدهايخر نيب بايددهد،  يكه برنامه شما انجام م يبه كار بسته تر است.سخت كاراند، داده

 ي فوق العاده ايدرآمد انيو جر ابزارها ،شده باشند طراحي ياگر به خوب يدرون برنامه ا يدهايخر ،يطور كل به كاربر را برطرف كنند.
 .ادغام مي شوند شكل نيبهترنيز به  غاتيمانند تبل يدرآمد يمدل ها ريآنها با سا در ضمن مي شوند. محسوبمحصول شما  يبرا

 همكاري

 غيبه منظور تبل گريد يمحصول، ممكن است كسب و كارها كيعنوان مالك  به كند. يجوامع مختلف را به هم متصل م همكاري
 ليو تحل هيهنگام تجز .صورت مي گيرند قوي يكاربر گاهيپا جاديمعموالً پس از ا اين نوع همكاري ها. رنديخدماتشان با شما تماس بگ

 يمال يها تيحمااحتمال دريافت  كه ديريدر نظر بگ يرا به گونه ا آن يها يژگيو ديمحصول خود ممكن است بخواه يريتحقق پذ
 ).خودمختلف در برنامه  يها برند يبرا يسفارش يها فيتخف جاديا امكان(مانند  افزايش يابد

به هدف خود  يابيدست يبرند برا كي اين معني است كهبه  اديمخاطب زداشتن . همچنان بحث اصلي جلب توجه كاربران است ت،ينها در
 دارد.ن يتيمحدود هيچ د،ياوريدر ب اينگونه همكاري ها قياز طر ديتوان يمي كه پولمورد  در .شانس زيادي داردبرنامه شما  قياز طر

 گيري جهينت

و  اجراي اين مدل ها يبرا يريگ ميكه هنگام تصم ديخاطر داشته باش به .بودندها  شنيكياپلاز كسب درآمد  يتنها چند راه برا ها نيا
مي توانيد  شهيبرآورده نشود، همتوسط يك مدل اگر انتظارات شما  يبه طور كل مهم است. اريبس شرايط ليساخت محصول خود، تحل

 كند. يكار مشكل براي شما  نيبهتربه  بيكدام ترك دينيو بب ديكن بيرا با هم ترك هاي ديگرمدل 


