
 چگونگی طراحی، ساخت، فروش و گردش مالی استودیو های بازی سازی

 

شود و با جاگرفتن آن های كامپيوتری شروع میهای كامپيوتری با خرید چند بازی از فروشگاهتر مردم، تجربه بازیبرای بيش

سرمایه  ورسد.در صورتی كه شاید یک بازی به اندازه یک فيلم پر خرج هاليوودی پيچيده باشد شان به پایان میها در كمد اتاقبازی

 ای مانند آن الزم داشته باشد.

های پيشرفته و قدرت باالی كامپيوتری از سازی، نوشتن داستن بازی، شخصيت پردازی، استفاده از فناوریریزی و آمادهها برنامهماه

 جمله عوامل مهم برای ساخت یک بازی است.

 به مراحل توليد یک بازی نگاهی می اندازیم:

 شروع:

 پيش توليد:

ها معموال یا از طرف خود سازندگان و یا از طرف افراد خارج از شركت شود. ایده اوليه داستانر بازی با یک داستان شروع میه

 شوند.های پرطرفدار و معروف ساخته میها هم به طور روزافزون براساس فيلمشود. بسياری از بازیسازنده گرفته می

ها یا حوادث و موضوعات دنيای سازی ورزشادامه نسخه اول بازی هستند و یا شبيه Hitmanها هم یا مانند دسته دیگر بازی

 واقعی هستند.



 

ی كنند. زمينه داستانشود، نویسندگان و طراحان روی زمينه داستانی و جزیيات آن كار میاوليه بازی تثبيت می زمانی كه مفهوم

عبارت است از طرح كلی بازی و جزیيات فنی مربوط به هر صحنه از بازی. طراحی بازی، درست مانند یک فيلم، نمایشی گرافيكی 

 خالقان بازی است. از داستان و مرجعی برای نویسندگان، طراحان و

ر از تواند پشود، یک بازی كامپيوتری میولی در حالی كه هر فيلم از یک داستان كلی و نهایتا چند داستان فرعی تشكيل می

 ی مختلف بازی باید ترسيم شود."هاجهان"های گوناگون باشد. بنابراین مراحل و یا به اصطالح ها وجنبهداستان

 

 ها:ی شخصيتطراح

های كنند. خطوط كلی مربوط به شخصيتها میبه موازات طراحی داستان بازی، طراحان هم شروع به طراحی و خلق شخصيت



ها این است كه آنها را به بهترین شكل شود تا به بهترین شكل خود برسد. مساله مهم در طراحی شخصيتاصلی آنقدر بررسی می

 ها در مراحل پایانی ساخت بازی، پرهزینه خواهد بود.صورت تغيير مجدد شخصيتطراحی كنند، چون در غير این 

شوند. بنا بر های سه بعدی و ملموس تبدیل مییابد، خطوط كلی به شخصيتها پایان میبه محض اینكه طراحی شخصيت

ریزی یک برنامه، طراحی و Powened Games( كارگردان هنری شركت Steve Thompsonهای استيو تامپسون )گفته

 كشد.شخصيت كامپيوتری پنج روز طول می

شود و سپس یک اسكلت واره دیجيتالی برای تعریف شكل شخصيت و كنترل و ها ابتدا در كامپيوتر اسكن میطرح كلی شخصيت

ی به تریتر و طبيعتر باشد، حركت شخصيت شكل واقعیشود. هرچه جزیيات این اسكلت بيشبه حركت درآوردن آن ترسيم می

 شود.( طراحی میTextureها و تكسچر )شود و سپس رنگگيرد. در ادامه الیه پوست به آن اضافه میخود می

 

 

 ایجاد حركت:

بازی دیجيتال است. طراحان بازی به یک جسم دیجيتالی جان شب در این مرحله، شخصيت بازی مثل یک عروسک خيمه

ت یک اها حركشود. در بعضی از بازیهای مختلفی استفاده میبخشند. باتوجه به سبک بازی و نحوه حركت مورد نظر از تكنيکمی

شود، ضبط بازیگر انسانی به وسيله یک بازیگر انسانی به وسيله یک لباس مخصوص و چند حسگر كه به نقاط مختلف بدن وصل می

دهند. بدین ترتيب شخصيت بازی بيش از پيش به حركات ظریف یک شده و سپس آن را با یک شخصيت دیجيتالی تطبيق می

 شود.انسان شبيه می

 



 دنيای بازی:

اری چون بازتاب سطوح روشن و های گرافيكی تاثيرگذهای مدرن امروزی، محيط بازی است. جلوههای بازیترین جنبهیكی از مهم

اهميتی، مثل های به ظاهر كمشود. گاهی اوقات چنين جلوهالگوهای گوناگون ابرها از طریف بازیكنان معموال نادیده گرفته می

تواند در داستان بازی تاثيرگذار باشد. باتوجه به افزایش روزافزون خش شاخ و برگ درختان به عنوان عالمت خطر میخش

تری را طراحی كنند. سطحی از جزیيات كه تا توانند محيط واقع گرایانه و پيچيدهسازی میهای بازیترهای خانگی، شركتكامپيو

 های كامپيوتری شده است.چند سال پيش غيرقابل تصور بود، امروزه جز تفكيک ناپذیر بازی

 

شوند. یک چندوجهی، های چندوجهی تشكيل میشود از طرحها استفاده میهای سه بعدی كامپيوتری كه در بازیاكثر شكل

شود كه به طور كلی شكل پدیده ها تشكيل میراس شود. هر چند وجهی از مجموعهمحيطی است كه به وسيله خطوط تعریف می

كند. عالوه بر این در یک چندوجهی برای رسيدن به شكل و طرح نهایی به اطالعات دیگری نياز است. مورد نظر را تعریف می

ه از بندی و كادو كردن یک هدیه است. هرگوشاست كه شبيه بسته Texture Mappingترین روش انتقال این اطالعات رایج

گيرد. شود یک چندوجهی توخالی است و كاغذ كادو مانند تصویری است كه روی چندوجهی قرار میجعبه كادو كه كادوپيچ می

ی تواند تصویرهایشود كه میهای بازی و كامپيوترها از یک تراشه مخصوص و یک حافظه اختصاصی تشكيل میتر كنسولبيش

و هر تصویر را با چندوجهی مربوط به آن هماهنگ كند. این فناوری امكان  ذخيره كند Texture Mappingمخصوص برای 

 دهد تا محيط بازی به جهان واقعی بسيار شباهت پيدا كند.می

 

 كدگذاری:

ه شود و آن بدهد، ولی خود در بازی دیده نمیدهنده بازی را به یكدیگر پيوند میای است كه تمامی اجزای تشكيلكدگذاری مرحله



ها با كد مخصوص به خود تر بازیكند. بيشا كنترل میهای بازی رای از ساختارهای زبانی است كه تمامی جنبهصورت مجموعه

های بسيار پيچده در نویسیشوند. یک موتور كدگذاری سه بعدی اكثرا برای برنامهنوشته می Cنویسی براساس زبان برنامه

 شود.ها و تكسچرها استفاده میها، سایهچندوجهی

حكم منطق بازی را دارد و همچنين فيزیک دنيای بازی را تشكيل جنبه مهم دیگر كدگذاری، هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی 

 توان با آن ارتباط و كنش و واكنش داشت.دهد كه میمی

 

 

 مرحله پس از توليد:

های گوناگون آزمایش شویم. در این مرحله، بازی مورد نظر از جنبهشود وارد فاز پس از توليد میزمانی كه ساخت بازی تكميل می

آزمایشگر، بازی مورد نظر را بارها بازی شود. گيرد، به وجه بازاریابی آن توجه شده و در نهایت عرضه میشود، مورد نقد قرار میمی

كند تا تمامی عيب و ایرادها را درآورد. این عيب و ایرادها شاید اشكاالت فاحش باشد كه باید به سرعت برطرف شود و یا چند می

رای كند. اگر مشكلی در بازی پيدا شود، یک گزارش مشروح بنقص كوچک كه در زمان عرضه، بازی را با مشكل مواجه نمی

رد گيشود تا آن را برطرف كنند. اولين نسخه آزمایشی یک بازی كه در اختيار آزمایشگرها قرار میسازندگان بازی فرستاده می

شود. عرضه می "بتا"شود. در ادامه نسخه نام دارد. با استفاده از این نسخه، ایرادهای كلی بازی شناسایی و برطرف می "آلفا"نسخه 

 گيرد.تری از آزمایشگرها و حتی گاهی اوقات مردم قرار میاختيار گروه بزرگاین نسخه اغلب در 

شود تا اینكه سازندگان اصلی گيرد و روی مشكالت جزیی بازی كار میجانبه مورد آزمایش قرار مینسخه بتا تمام و كمال و همه

 د.بازی از نسخه اصالح شده بازی خود رضایت پيدا كنند و آن را آماده عرضه كنن



 
 

 بازاریابی

افزاری، ساخت یک بازی پرفروش های نرمبازی كامپيوتری به تجارت بزرگی تبدیل شده است. باتوجه به اعالم موسسه سرگرمی

ميليون دالری تبليغات و بازاریابی را  10آنكه هزینه  ميليون دالر هزینه دارد، ضمن 5تا  3حدود  GTA: San Andreasمثل 

شود. هم باید به آن اضافه كرد. تبليغات و ایجاد یک جو مثبت برای یک بازی معموال در مراحل طراحی و ساخت بازی شروع می

ستند تا آخرین فرهای تجاری سرتاسر دنيا میساز، طراحان و مدیران روابط عمومی خود را به نمایشگاههای بازیشركت

 شان را تبليغ كنند.هایبازی

ازی، انگيز بگيرد و برای جلب نظر بازیكنان، تصاویر هيجانمندان قرار میهای نمایشی یا دموی بازی در اختيار عالقهمعموال نسخه

 دالر15 از–ی مختلف را هاگيرد تا بازیكنان بازیها صورت میگذاریشود. همه این سرمایههای هاليوودی منتشر میشبيه فيلم

 .اندكرده كار آنها روی هاسال و هاماه كامپيوتری هایبازی طراحان كه شوند ایمجازی دنيای وارد و بخرند -دالر 60 باالی تا گرفته

 

 

 



 در این بخش ميخواهيم به درآمد حاصل از بازیسازی و نقش این صنعت در اقتصاد مقاومتی بپردازیم:

های تيمی، بيشترین سود را در ميان صنایع با توجه به يتهای حداقلی برای شروع فعالرغم هزینهسازی علیصنعت پولساز بازی

را  سازیها دور توليد گوشی موبایل را خط كشيده و بازیانگيزش، دارد و قطعا همين باعث شد تا فنالندیبازار مصرفی شگفت

 انتخاب كنند.

 
  اقتصاد مقاومتی چيست؟

 از خارج به وابستگی كمترین با شده، تحریم كشور یا منطقه یک عليه اقتصادی هایتحریم با مقابله برای روشی مقاومتی اقتصاد: ج

 .است راهبردی و اساسی نيازهای درباره كشور

هایی كه گاه منجر به اند، بحرانهای اقتصادی فراوانی شدهبه نقل از تسنيم، در طول تاریخ همواره كشورهای مختلفی دچار بحران

كنند، تقویت اقتصاد درونی یا های مهم و البته حياتی كه خيلی از كشورها اتخاذ میحلفلج شدن یک كشور شده است؛ یكی از راه

 ی است.به نوعی اقتصاد مقاومت

 سازی بر اقتصاد مقاومتیساز بازیاثر صنعت پول

شود تا مشكالت اقتصادی یک گيری از آنها به مرور باعث میراهكارهای زیادی برای پيش بردن اقتصاد مقاومتی وجود دارد كه بهره

 بر سازیبازی صنعت–رگذاری هنركشور تا حد زیادی بهبود یابند اما موضوعی كه ما قصد داریم در این گزارش به آن بپردازیم، اث

 .است مقاومتی اقتصاد

 تواند به ما كمک كند.ساز تا چه اندازه در این حوزه میخواهيم بررسی كنيم كه این صنعت نوین و البته پولمی

 



های اقتصادی كشورهای زیادی را هدندسازترین صنایع دنيا حضور دارد و چرخسازی چند سالی است كه در بين پولصنعت بازی

 سازی تحول شگرفی در اقتصاداند با تكيه بر بازیچرخاند؛ از كشورهای صنعتی و بزرگ گرفته تا كشورهای كوچک، توانستهمی

 انگيزی را ایجاد كنند.خود به وجود آورند و گردش مالی شگفت

يبی گسترده و وسيع است؛ همين موضوع باعث شده تا مشاغل سازی به طرز عجای كه وجود دارد این است كه صنعت بازینكته

 زیادی را پوشش دهد.

لبته قطعا گيرد؛ اهای تقویت اقتصاد شكل میاین پوشش گسترده مشاغل باعث ایجاد شغل و كارآفرینی شده و به نوعی یكی از پایه

دهند اما مبحث اصلی ما هزینه، بودجه و پوشش میبا خود خواهيد گفت كه كارها و صنایع دیگری نيز هستند كه مشاغل زیادی را 

 بازار مصرف است.

های ترین كارگاههای زیادی نياز است؛ كوچکایم كه برای ایجاد شغل و كارآفرینی، معموال بودجهبه عينه این موضوع را دیده

كمی پا را فراتر بگذاریم و به فكر  ميليون تومانی نياز دارند؛ حال اگر 500ای توليدی برای یک شروع قوی حداقل به سرمایه

های یک كارخانه باشيم، قطعا سرمایه مد نظر ما ميليون نخواهد بود و به ميليارد وكار بزرگتر در حد و اندازهاندازی یک كسبراه

 خواهد رسيد.

دانند و ی نيز اصل پول را برنگرهای هنگفتی نياز دارند، شاید تا یک سال ابتدایاین در حالی است كه اكثر مشاغلی كه چنين سرمایه

 .نيست طوراین سازیبازی صنعت –توان گفت وضعيت در هنربه سود مفيدی نرسند؛ اما به جرأت می

 اندتوانسته هزینه حداقل صرف با سازیبازی هایتيم آن در كه ایمدیده ایران حتی و خارجی كشورهای در زیادی هاینمونه

انگيز این صنعت در ایران و حتی سایر كشورها قطعا از دیگر از سوی دیگر بازار مصرفی شگفت ببرند؛ را ممكن سود بيشترین

 كند توجه بيشتری به آن كنيم.مسائلی است كه ما را ترغيب می

 

 ميليون نفر گيمر ایرانی 23

ميليون نفر تخمين زده شده است؛ این در حالی است كه  23های منتشر شده توسط دایرک، تعداد گيمرهای ایرانی طبق گزارش

 رفی ندارند!های كاری فعال در ایران چنين بازار مصهيچ یک از صنایع و حوزه

ها و آمار و ارقام طور مداوم مشغول بازی هستند؛ با توجه به این گزارشدرصد جمعيت كل كشور به 15توان گفت به این ترتيب می

 سازی شد.و بازی توان متوجه اهميت بازیمی

 .های مستقل و موبایل استخواهيم بيشتر روی آن مانور دهيم موفقيت در بين بازیموضوعی كه می

تواند مثال زد، قطعا كشور فنالند و استودیو سوپرسل است؛ كشور فنالند تا پيش از شروع ای كه در این رابطه میبهترین نمونه

های موبایل خوش بدرخشد اما نتيجه به دست آمده به هيچ وجه آن چيزی نبود سازی، سعی داشت تا در حوزه ساخت گوشیبازی

 ها انتظار داشتند.كه فنالندی

د كردنسازی را انتخاب كردند؛ شاید خود اعضای استودیو سوپرسل هم فكر نمیپس همين شد كه راه خود را تغيير دادند و بازی

 هایشان به این حجم از محبوبيت و درآمد برسد.روزگاری بازی

 



 درآمدی كه تصور آن هم سخت است

بود كه  2012فعاليت خود را آغاز كرده، خيلی زود توانست به موفقيت برسد؛ از سال  2010این استودیوی فنالندی كه از سال 

قدری خوب به Clash of Clansو  Hey Dayهای این استودیو یكی پس از دیگری عرضه شدند.دو عنوان زیخيل عظيم با

های هوشمند خوش درخشيدند كه این شركت خيلی زود به سودآوری رسيد؛ موفقيت و استقبال از كلش عمل كردند و روی موبایل

 ر شد تا بتوانند با سرعت بيشتری آن را گسترش دهند.آف كلنز به قدری بود كه رفته تعداد كارمندان این شركت بيشت

 

ر خود را شروع كرده، ولی موفقيت و پيشرفت آن باعث شده تا در حال نفر كا 15طور كه پيداست، این استودیو ابتدا تنها با این

زایی، كارآفرینی و البته اقتصاد مقاومتی. گسترش روز افزون كلش نفر در آن مشغول به كار باشند؛ این یعنی اشتغال 213حاضر 

آف  تر از كلشجدیدی كه حتی موفقآف كلنز و جذب كاربران جدید، باعث شد تا سوپرسل به فكر ساخت اثری جدید بيفتد؛ اثر 

 كلنز عمل كرد و سود مالی بيشتری برای شركت به همراه داشت.

همان تير خالص سوپرسل بود؛ كلش رویال در كنار كلش آف كلنز عمال باعث شد تا چرخه اقتصادی كشور  Clash Royalبازی 

 .كردند، سود كنندیی كه به این استودیو كمک میهای مربوط و حتی كشورهافنالند، استودیو سوپرسل و حتی مابقی شركت

 



حمایت از این صنعت نوپا در فنالند باعث شد تا چرخه اقتصادی عالوه بر این شركت در جای جای این كشور و حتی شاید مابقی 

 ميليارد یورو است. 2.1حال حاضر برابر با كشورهای نيز به حركت بيفتد؛ الزم به ذكر است كه ميزان ارزش سهام سوپرسل در 

سازی در كشور خودمان هم سازی آن، بهتر است نيم نگاهی هم به شرایط بازیبا مطلع شدن از شرایط كشور فنالند و صنعت بازی

های د ملی بازیوگویی با مدیرعامل بنياسازی، گفتمنظور و برای درک بهتر از وضعيت ایران در حوزه بازیداشته باشيم؛ به همين

 سازان ایرانی داشتيم.ای و دو تن از بازیرایانه

 

 ی رایانه ای از مصادیق اقتصاد مقاومتیهاتوسعه بومی بازی

فت: بی گونه گسازی در اقتصاد مقاومتی اینای درباره تأثير صنعت بازیهای رایانهحسن كریمی قدوسی؛ مدیر عامل بنياد ملی بازی

نطبق بر فرهنگ م هوای و حال با هابازی این كه چرا است مقاومتی اقتصاد مصادیق از ای¬های رایانهتردید، توسعه بومی بازی

 شوند.اسالمی جوانان همين مرز و بوم توليد می -ایرانی

ونه و تواند بهترین نمایم كه اگر دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی هستيد، صنعت بازی میوی افزود: ما بارها به مسئوالن تأكيد كرده

توان برای این صنعت دست كم چند مزیت مهم را می الگو در این زمينه باشد زیرا تمام فاكتورهای الزم برای این امر را داراست؛

برشمرد و اول از همه اینكه اشتغال در آن صد درصد متعلق به بخش خصوصی است و در نتيجه كارآفرینی در این حوزه بسيار 

 باالست.

ت و تقریبا تمام شاغالن حوزه سازی اساساً جوان اسای خاطر نشان كرد: دوم اینكه صنعت بازیهای رایانهمدیر عامل بنياد ملی بازی

م شود؛ سوگيرند و در نتيجه با رونق این صنعت مشكل اشتغال جوانان تا اندازه زیادی رفع میهای سنی جوان قرار میبازی در رده

 پذیری سرمایه در آن از صنایع دیگر بسيار باالتر است.اینكه كار در این حوزه بازدهی بسيار باالیی دارد و برگشت

فزود: این صنعت قابليت صادرات باالیی دارد و در نتيجه ارزآوری بسيار خوبی برای كشور خواهد داشت؛ این صنعت صنعتی وی ا

چندوجهی است و رونق آن به معنای رونق صنایع زیرساختی ارتباطات و فناوری اطالعات است و در نتيجه رشد صنعت بازی افزون 



 شود.ت، خودش نيز موجب رشد دیگر صنایع فناورانه میبر این كه تابعی از رشد دیگر صنایع اس

اش محدود به نظارت و كنترل گری ندارد و وظيفهكریمی قدوسی گفت: در نهایت باید گفت دولت در این بخش احتياج به تصدی

 شود.محتوایی و البته تأمين سرمایه اوليه می

سازی، یک صنعت كم هزینه ولی با ایش در این رابطه كه چرا صنعت بازیهای در ادامه صحبتهای رایانهمدیر عامل بنياد ملی بازی

گذاری روی صنایعی است كه بيشترین بازدهی را با كمترین اقتصاد امروز دنيا به دنبال سرمایه سود باالست توضيح داد و افزود:

گذاری خود را به سمت صنعت ير سرمایههای مطرح دنيا مسگذاری داشته باشد و به همين خاطر است كه خيلی از شركتسرمایه

 اند.بازی سوق داده

 

 دارد اقتصاد بازی، باالترین سرعت رشد را در صنایع دنيا

های توليد تلویزیون و موبایل حاضر های توليد فيلم تا شركتسازی ابراز كرد: امروز شاهدیم كه از شركتاین كارشناس حوزه بازی

 سرمایه خواهند داشت. برابر بازگشت 10گذاری هنگفت در بخش توليد بازی شدند چون مطمئن هستند كه حداقل به سرمایه

به یكی از اصطاحات رایج دنيای تجارت تبدیل شده است؛ شاید بهتر باشد پاسخ این « اقتصاد بازی»وی تصریح كرد: امروز اصطالح 

سوال را با ذكر چند آمار پاسخ دهم تا گویای همه چيز باشد. در دنيای امروز، صنایع خالق و ثروت آفرین جهان گردش مالی ساالنه 

گيرد و بيشترین درصد از توليد ناخالص ملی كشورهای پيشرفته را در برمی 12تا  2اند كه بين هزار ميليارد دالری دارند و گفته دو

اند.كریمی قدوسی با بيان اینكه در این ميان، صنعت بينی كردهسرعت پيشرفت را در ميان صنایع جهان برای این صنعت پيش

ميليارد دالر در سال و دارا بودن مخاطبان دو ميليارد نفری خود در اقتصاد جهانی  100روشی بيش از ای نيز با فهای رایانهبازی

ای صرفا كودكان و نوجوانان نيستند بلكه بنابر های رایانهجایگاه ممتازی را یافته است، عنوان كرد: امروزه دیگر مخاطبان بازی

 سال رسيده است. 40تا  30رهای پيشرفته به سنين آخرین آمارها، ميانگين سنی مخاطبان بازی در كشو

 

 د:آفرینی صنعت بازی در اقتصاای برای نقشهای رایانههای بنياد ملی بازیو اما برنامه

سازی ای برای اینكه صنعت بازیهای رایانهآید این است كه بنياد ملی بازیاما با توجه به اینكه سوالی كه برای همه ما پيش می

هرچند  هایی دارد؟، موضوع را از كریمی قدوسی پرسيدیم كه در پاسخ گفت:تری در اقتصاد كشور ایجاد كند چه برنامهنقش پررنگ

 ا استانداردهای جهانی داریم اما به سرعت در حال كم كردن این فاصله هستيم.هنوز فاصله زیادی ب

گذاری كشور را تشویق به صرف هزینه در صنعت بازی كنيم و ترین كار ما در بنياد این است كه فضای سرمایهوی ادامه داد: مهم

تومان بازگشت سرمایه  10گذاری در صنعت بازی این نكته را جا بيندازیم كه به شرط پيمودن صحيح مسير، هر یک تومان سرمایه

 خواهد داشت.

های خصوصی دانش ای تصریح كرد: در این ميان، سياست قطعی ما حمایت از فعاليت شركتهای رایانهمدیر عامل بنياد ملی بازی

ته هدف و چشم بسجلوگيری بیهای سلبی است؛ برای مثال، ما بنيان كوچک و بزرگ با اتخاذ رویكردهای ایجابی به جای استراتژی

دانيم بلكه معتقدیم اتصال این صنعت به بازارهای جهانی به بهترین وجه های خارجی را به صالح این صنعت نمیاز ورود بازی

های های اخير برای حمایت از شركتتواند بقا و پيشرفت آن را تضمين كند. وی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالمی



درصدی  25صورت رشد ساالنه ميليارد تومان حمایت زیر ساختی و مالی داشته است و نتایج این حمایت به 20سازی بيش از بازی

 شود.های ایرانی دیده میدر توليد بازی

 بازی ایرانی هشتمين حمله

 

 بازی ایرانی مير مهنا

 



 

  بازی ایرانی شوفر

 

های اقتصادی ایران ها روز به روز پيشرفت كند و به یكی از ستونميد است این صنعت در كشور ما نيز به كمک تمامی ارگانا

 تبدیل شود.

 


