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 Steamچیسر !؟
Steamدر سال  2002زَسظ  Valveتا ّذف ایجاد یه فزٍضگاُ دیجیسال ضزٍع تِ ساخر ٍ در GDCسال  2003تِ غَرذ
رسوی خزدُ تزداری ضذ .در اتسذا  Steamیه ًزهافشار جْر خزیذ ایٌسزًسی تاسی ّا ٍ دسسزسی داضسي تاسیىٌاى اس ّز وجا
تِ تاسیْایطاى تَدٍ .لی اوٌَى ایي ًزهافشار لاتلیر ّای دیگزی هثل Achievement ,ضثىِ دٍسساى آًالیي  ,ضذ زملة ,
داًلَد هذیا ٍ دّْا سزٍیس دیگز را در خَد جای دادُ ٍ هحثَب ززیي ًزهافشار هَرد اسسفادُ تاسیىٌاى ٍیذیَیی جْاى ًام
گزفسِ اسر.

 Steamتا تیطسزیي عزفذار
عثك آخزیي اعالػاذ فاش ضذُ ضثىِ  Steamدر زاریخ  07-02-2008دارای  15هیلیَى وارتز تَدُ اسر (آخزیي آهار
سیسسن آًالیي  Xfireحذٍد  7هیلیَى وارتز اسر

 Steamیه ضثىِ آًالیي لذرزوٌذ
عثك آخزیي اعالػاذ تیص اس  200سزٍر ّاسسیٌگ در  66دیسا سٌسز در زوام جْاى هسؼلك تِ Steamاسر وِ رلوی تاٍر
ًىزدًی اسر.

 Steamهاًٌذ ّیچ چیش!!
 Steamسایر آهاسٍى ًیسر ٍ فمظ هحػَالذ را تِ فزٍش ًویزساًذ .ایي سزٍیس لَاًیٌی دارد وِ ضزور ّای تاسیساسی
ای وِ هیخَاٌّذ تاسیْایطاى را تِ اٍ تسدارًذ تایذ تِ آى ػول وٌٌذ .یىی اس ایي لَاًیي افر لیور تاسیْا تا گذضر سهاى
اسر  . Steamدر لثل اس ػزضِ تاسی  ,تاسی را تِ لیور سهاى ػزضِ هیفزٍضذ ٍ در اٍلیي لحظاذ خس اس ػزضِ تاسی
هیذّذ
.
سزٍرّایص را تزای داًلَد فؼال هیىٌذ ّوچٌیي تؼذ اس گذضر هذزی خَدش هیشاذ لیور تاسیْا را واّص
اس سور دیگز  Steamخطسیثاًی واهل تاسیْای ضزور ّا را تز ػْذُ هیگیزد ,تِ ّویي دلیل در حال حاضز ضزور ّای
تسیاری اس جولِ Strategy First, PopCap Games, THQ, 2K Games, Activision, Capcom, Codemasters,Eidos
Interactive, EA, Firaxis Games, id Software, Ritual Entertainment, Rockstar Games, Sega, Take-Two
 Ubisoft ٍInteractive, Epic Games,تا  Steamجْر ػزضِ تاسیْا در فزٍضگاُ دیجیسالی خَد لزار داد تسسِ اًذ تِ عَری
وِ در حال حاضز Steamتیص اس  300تاسی اس سثه اٍل ضخع گزفسِ زا Racing ٍ RPGرا تزای فزٍش ٍ داًلَد خطسیثاًی
هیىٌذ.

تذٍى جؼثِ !! فمظ یه وذ
تؼذ اس خزیذ تاسی  Steamتِ ضوا جؼثِ یا ّز چیش دیگزی ضثیِ تِ  CDKEYیا  ...را زحَیل ًویذّذ .تلىِ فمظ ًام تاسی تؼذ اس
ٍارد وزدى وذی وِ  Steamتِ ضوا هیذّذ در اواًر هجاًی ضوا فؼال هیطَد ٍ هیسَاًیذ آى را داًلَد ٍ تاسی وٌیذ.الثسِ
هیسَاًیذ اس تاسی ته آج ّن تگیزیذ ٍ تؼذا هجذدا" تاسی را در ً Steamػة وٌیذ زا هزحلِ داًلَد حذف ضَد.
ٍلی هْن ززیي هَضَع ایي اسر وِ ضوا در ّز واهدیَززی وِ تا اواًر Steamخَد ٍارد ضَیذ هیسَاًیذ هجذدا تاسی را ًػة
وٌیذ .ایي تِ آى هؼٌاسر وِ هىاى تزای  Steamهؼٌایی ًذارد ٍ زٌْا ًىسِ هْن اواًر ضواسر وِ ایي ًىسِ تسیار جالة ٍ هْن
اسر
.
تزای تاسیىٌاى آًالیي ٍ حزفِ ای ٍ لاتل زطىز تزای سایز تاسیىٌاى

َّ Steamضوٌذ
یىی اس هْوسزیي ٍیژگی ّای  Steamداًلَد خَد تِ خَد آخذیر ّا اسر .ضوا ًیاسی ًذاریذ وِ ّز تار در
غذّا سایر تِ دًثال آخذیر ّای خَد تاضیذ .ایي ٍظیفِ را  Steamتز ػْذُ هیگیزد ٍ خَد تِ خَد
تاسیْایساى را آخذیر هیىٌذً .ىسِ َّضوٌذ ایي تحث ایٌجاسر وِ  Steamهیذاًذ چگًَِ آخذیر ّا را
داًلَد وٌذ  .هثال هوىي اسر آخذیسی تزای یه  Mapدر تاسی  Counter Strike: Sourceػزضِ ضذُ تاضذ
ٍلی ًىسِ هَرد زَجِ ایٌجاسر وِ ضایذ ضوا اغال تِ آى آخذیر ًیاسی ًذاضسِ تاضیذ .ضوا وِ در آى هح
ًیسسیذ ٍ یا ًىسِ ظزیف زز ایٌىِ هثال آخذیسی تزای افشایص ویفیر زىسچزّای  DX8ػزضِ ضذُ اسر
ٍلی ضوا تاسی را در  DX9تاسی هیىٌیذ ٍ اغال ًیاسی تِ آخذیر ًذاریذ!! ایي سهاًی اسر وِ ضوا اس ضز
داًلَد ّای ًاهزتَط خالظ هیطَیذ چزا وِ ایي هَضَع را تِ  Steamسدزدُ ایذ !! Steamتِ غَرذ
َّضوٌذی تاسی را وٌسزل هیىٌذ ٍ در غَرذ هطاّذُ ًیاس تاسی تِ اعالػاذ یه آخذیر ٍ یا  ...تِ داًلَد آى
هیدزداسد تذٍى ایٌىِ در تاسی وزدى ضوا خللی ایجاد وٌذ .
ایي هَضَع جایی ًواى زز هیطَد وِ ضوا در حال داًلَد تاسی (  COD4تِ فزؼ هثال در سهاى ػزضِ ایي
تاسی) ّسسیذ ٍ تا زَجِ تِ سز ٍ غذای ایجاد ضذُ زَسظ ایي تاسی ًویسَاًیذ هٌسظز ازوام هزاحل داًلَد
تاضیذ!! ایي سخر اسر ٍلی تاس ّن Steamایٌجاسر .چیشی وِ هْن اسر ایي اسر وِ  Steamاعالػاذ را
تِ غَرذ عثمِ تٌذی ضذُ داًلَد هیىٌذ یؼٌی ضوا هیسَاًیذ در سهاًی وِ داًلَد حذٍد  60الی 90درغذ
اسر (تا زَجِ تِ تاسی) ضزٍع تِ اًجام تاسی وٌیذ!! چیشی وِ تزای ٍ Steamاضح اسر ایي اسر وِ ضوا
ًویسَاًیذ زوام هزاحل را یىثارُ تاسی وٌیذ ٍ ایي سهاًی وافی تزای داًلَد سایز هزاحل ٍ زىویل تاسی اسر.
الثسِ در ّویي حیي در غَرزی وِ ضوا تِ یه سزی اعالػاذ ًیاس داضسِ تاضیذ  Steamاداهِ داًلَد را رّا
ٍ سزیؼا تِ فایل هزتَعِ رسیذگی هیىٌذ زا هطىلی در تاسی وزدى ضوا ایجاد ًطَد .در ایٌسزًر ّایی تا
سزػر تاال ایي هَضَع حذاوثز تا یه افر فزین یا ایسر جشیی در تاسی جْر داًلَد فایل ًوایاى هیطَد .
اها ایي ّوِ چیش ًیسر!! ضایذ سیسسن ضوا  32تیسی تاضذ .خة  Steamدر ایي هَارد تزای تاسیْایی ضثیِ
تِ  Crysisدلیلی تزای داًلَد فایلْای  64تیسی ًویثیٌذ!! ٍ یا ّز گًَِ اسسثٌا در سخر افشار تاػث هیطَد
وِ  Steamتاسی را زَجِ تِ هحذٍدیر ّای هذوَر داًلَد وٌذ وِ ایي هَضَع حجن داًلَد را در تیطسز
هَارد واّص هیذّذ.
ّوچٌیي  Steamهیسَاًذ فایلْا را عثمِ تٌذی ضذُ در ّارد جای دّذ ٍ تا وٌار ّن لزار دادى فایلْای هَرد
ًیاس تاسی اس افر فزین ًاضی اس خزاوٌذگی اعالػاذ تىاّذ .

تا دٍسساًساى تاضیذ
در هیاى تاسی تا یىی اس تاسیىي ّا غویوی ضذُ ایذ ٍ دٍسر داریذ ارزثاعی تا اٍ تزلزار وٌیذ ٍ در هَرد
سهاى تاسی ٍ سزٍرّایی وِ اٍ در آى تاسی هیىٌذ اعالػاذ داضسِ تاضیذ!! ایي هَضَع احسواال تارّا تزای ضوا
خیص آهذُ اسر ٍ اوثزا تا ایذی ّایی تزًاهِ ّای ارزثاعی دیگز ضثیِ یاَّ ٍ  ...سؼی در حل آى داضسِ
تَدیذ ٍلی دیگز ًیاسی تِ آًْا ًذاریذ!! اس آًجایی وِ اوثز گیویزّای اهزٍسی دارای یه ای دی Steam
ّسسٌذ هیسَاًیذ تِ راحسی آًْا را ادد ٍ اس هػاحثر تا ایٌْا لذذ تثزیذ .جذا اس ایٌىِ  Steamاعالػازی
ّوچَى ایٌىِ اٍ در حال حاضز در حال اًجام دادى چِ تاسی ای اسر ٍ حسی ادرس سزٍر فزد را ّن تِ ضوا
هیذّذ ٍ تِ راحسی هیسَاًیذ تا اٍ تاسی وٌیذ .تِ دٍر اس ایي هَضَع هیسَاًیذ در هیاى تاسی تا اٍ چر وٌیذ

تذٍى آًىِ اس تاسی خارج تطَیذ یا ًیاسهٌذ فطزدى  ALT+TABتاضیذ.
اس سَی دیگز ضوا هیسَاًیذ تا هطاّذُ  Steam IDافزادی وِ در حال حاضز تا اًْا تاسی هیىٌیذ تزای ّز
وذام وِ ػاللِ داریذ زماضا ًاهِ دٍسسی تفزسسیذ!!

یىدارچِ!!
السم ًیسر ضوا حسوا ٍارد تاسی تطَیذ زا  PINGسزٍرّای هخسلف را هسَجِ تطَیذ  .السم ًیسر حسوا ٍارد
سزٍر تطَیذ زا تاسیىٌاًی وِ در سزٍر تاسی هیىٌٌذ را تثیٌیذ!! ٍ ّ. ...وِ ایٌْا را ضوا خارج اس هحیظ تاسی
هیسَاًیذ زَسظ  Steamزجزتِ وٌیذ ٍ ایي یؼٌی خالغی اس تارگذاری ّای خی در خی تاسیْای سٌگیي ایي
ًسل.

اهٌیر
یىی اس ًىاذ هْن در تاسیْای آًالیي اهٌیر تاسیىي تزای لذذ تزدى اس تاسی اسر ٍ ایي دلیما چیشی اسر
وِ سیسسن آًسی چیر  Steamتِ ضوا ّذیِ هیذّذ .ضوا دٍسر ًذاریذ در حال تاسی وزدى تاضیذ ٍ یه
تاسیىي زاسُ وار وِ تِ راحسی تا داًلَد چٌذ هگا تایر اعالػاذ غاحة یه  ٍ Aimbotیا یه ززیٌز ضذُ ضوا
را ّذف گلَلِ لزار دّذ ٍ آى چٌذ ساػسی وِ تزای رفغ خسسگی وٌار گذاضسِ تَدیذ را خزاب وٌذ . Steam
ایٌجاسر تا سزٍیس  VACخالغِ ای اس ! Valve Anti-Cheatسزٍیسی وِ تا خطسیثاًی هَزَرّای
 Unreal Engine ٍSource, GldSourceجلَی ّز گًَِ خالف واری را گزفسِ ٍ اٍ را تزای ّویطِ اس
سزٍرّای اسسفادُ وٌٌذُ اس ایي اًسی چیر هحزٍم هیىٌذ .هْن ززیي ًىسِ ایي اسر وِ  Vacلَیسزیي آًسی
چیر جْاى اسر وِ تا وٌسزل واهل تز رم اهىاى ّیچ گًَِ دسسىاری ای را ًویذّذ .الثسِ اس سَی دیگز
حَاسساى تِ رفسار خَدزاى ّن تاضذ زا اس زؼذاد سیادی اس سزٍرّای هحزٍم ٍ هجثَر تِ تاسی تا هسملثاى
ًطَیذ.
غفحِ ضخػی داضسِ تاضیذ
 Steamدر اًجوي ّایص تِ ضوا یه غفحِ ضخػی هیذّذ .در ایي غفحِ ضخػی گزٍّْایی وِ ضوا در آى
ػضَ ّسسیذ (تزای هثال ولي ّای هخسلف ٍ یا گزٍّْای وارتزی هثال گزٍّْای عزفذاراى ٍ Counter Strike
) ...دٍسساى ٍ ساػاذ تاسیْایی وِ اًجام دادُ ایذ لیسر ٍ الثسِ ًوزُ ای تیي  1زا ّ 10ن زَسظ  Steamتِ
ضوا دادُ هیطَد .ایي غفحِ ضخػی تِ ضوا اهىاًازی ضثیِ ًَضسي یه سزی زَضیحاذ ٍ ...را ّن هیذّذ.
دسسزسی تِ ایي غفحِ ضخػی اس داخل تاسی ٍ خارج اس تاسی زَسظ خَد  Steamیا ّز هزٍرگز ایٌسزًسی
اهىاى خذیز اسر.

ززیلزّا ٍ اسىزیي ضازْا
 Steamدیساتیسی اس ززیلزّای تاسیْا دارد ٍ ضوا تذٍى ًیاس تِ سز سدى تِ سایسْای هخسلف هیسَاًیذ
ززیلزّای رسوی تاسیْا را هسسمیوا اس  Steamداًلَد ٍ زواضا وٌیذ ّ . Steamن ضواًر هیىٌذ وِ خَد ززیلز

را داًلَد ٍ حسوا ًوایص دّذ .
اس سَی دیگز در تاسیْای لیسر ضذُ در  Steamزؼذادی اسىزیي ضاذ ّن تزای ػاللِ هٌذاى لزار گزفسِ
وِ الثسِ ػوَال اسىزیي ّای رسوی ّسسٌذ.

ًوزُ دّی ٍ تزرسی
 Steamتِ تاسیْا ًوزُ هیذّذ ٍ ایي هیسَاًذ ضوا را در خزیذ ٍ  ...راٌّوایی وٌذّ .وچٌیي  Steamهؼوَال
لیٌىْایی تزای خیطٌوایص ّا ٍ تزرسی ّای سایسْای هخسلف در ًظز هیگیزد( .ػوَها سایر metacritic.com
ًوزُ ًْایی را تا اسسفادُ اس تزرسی ّای سایز سایسْا تِ  Steamاػالم هیىٌذ)
آخزیي اخثار
هْن ززیي ٍیژگی ّ Steamویطِ تِ رٍس تَدى آى اسر .در غَرزی وِ ّز گًَِ خثزی در هَرد یىی اس
تاسیْایی وِ در لیسر تاسیْایساى داریذ اػالم ضَد  Steamدر وٌار تاسی گشیٌِ " "Newsرا فؼال هیىٌذ وِ
تا ولیه تز رٍی آى هیسَاًیذ اس اخثار رٍس در هَرد تاسی هذوَر هغلغ ضَیذ .
دهَی لاتل تاسی
دیگز اس  Steamچِ زَلؼی داریذ؟! ایي ًزهافشار تا زىیِ تز سزٍیس ایٌسزًسی خَد هیسَاًذ دهَی لاتل تاسی
 ,تاسیْای هخسلف را در اٍلیي لحظاذ لزار گیزی در ایٌسزًر ػزضِ ٍ تِ ضوا زحَیل دّذ تذٍى ًیاس تِ گطر
ٍ گذار در سایسْا ٍ هزاجغ هخسلف .

هذ تزای تاسیْا
ٍلسی یه هذ خَب ساخسِ هی ضَد  Steamجشء اٍلیي هزاجؼی اسر وِ هذ را تزای داًلَد لزار هیذّذ . Steam
دارای دیساتیسی تزای هذّایی اسر وِ تزای تاسیْای زحر خطسیثاًی اٍ ساخسِ ضذُ اًذ ٍ ّز رٍس ایي دیسا تیس
آخذیر هیطَد.

DServersٍ SDK
تی ًیاس تِ داًلَد فایلْای دیگزی ضثیِ تِ ّ SDKا ٍ یا تزًاهِ ّای راّاًذاسی سزٍر تاضیذ چزا وِ Steam
خَدش لادر تِ داًلَد زوام ایٌْا را در غَرذ داضسي تاسی اسر وِ ایي خَد تا زَجِ تِ سایز اهىاًاذ فَق
الؼادُ  Steamیه اهىاى فَق الؼادُ اسر.

Testing Projects
ّ Steamز چٌذ ٍلر تاسیْا را تزای اهسحاى تِ غَرذ هجاًی در اخسیار دارًذگاى ( Steamفمظ دارًذگاى )Steam
لزار هیذّذ زا تا ایي وار اس ویفیر تاسیْا ٍ ًزهافشارّا هغویي ضَد .چزا ضوا اس اٍلیي افزادی ًثاضیذ وِ یه
تاسی را اًجام هیذّیذ؟!
Download Manager

Steamخَد یه داًلَد هٌیجز ّن ّسر .خَدش تاسیْا را داًلَد هیىٌذ ,خَدش ززیلز ّا را داًلَد هیىٌذ ٍ حسی
خَدش ّ SDKا ٍ هذ ّا را ّن داًلَد هیىٌذ .تا زوام لاتلیر ّای ّ DMای اهزٍسی !! Steamواهال" خَد
وفاسر!!

Steam Clouds
یىی اس تزًاهِ ّای آیٌذُ  Steamرّاًذاسی سزٍیس ّ Steam Cloudsسر .تؼذ اس راّاًذاسی ایي سزٍیس سزٍرّای
 Steamتا حجوی تیٌْایر ٍظیفِ ته آج گیزی اعالػاذ ضوا را تز ػْذُ هیگیزًذ .اعالػازی ضثیِ تِ اسىزیي سازْایی وِ
سهاى تاسی گزفسِ ایذ ,سیَ ّا ٍ حسی زٌظیواذ .در ایي غَرذ ضوا هیسَاًیذ فایلْایساى را خان ٍ سالْا تؼذ تز رٍی یه
هیزسذ
.
واهدیَزز دیگز تِ اعالػازساى دسسزسی داضسِ تاضیذ ٍ یا آًْا را تا دٍسساًساى تِ اضسزان تگذاریذ!! ایي ػالی تِ ًظز
Microsoftٍ Steam
غحة ّایی تیي هاوزٍسافر ٍ  Steamدر حال ضىل گیزی اسر .لثال Steamخَدش خیطٌْاد خیىارچگی تا  Liveرا تِ
هاوزٍسافر دادُ تَد وِ ایي ضزور رد وزدُ تَدٍ .لی اوٌَى اخثاری هثسٌی تز غحثر ّا ایي دٍ ضزور تا ّن تِ گَش
هیزسذ وِ در غَرذ هَافمر هاوزٍسافر در هَرد یه خارچگی Live ٍ Steamایي هَضَع تِ اًمالتی در غٌؼر تاسیْای
اًالیي ٍ سیسسن ارزثاعی تاسیىٌاى زثذیل هیطَد.الثسِ  Liveفؼال" زٌْا  6هیلیَى ػضَ دارد.

لیٌه داًلَد ًزم افشار Steam

