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آموزش استفاده از ابرینگ
در یونیتی

نسخه 0.1

مرحله اول  :ثبت اپلیکیشن
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اقدام به ثبت

در مرحله اول با ورود به سایت /http://backend.v2.asemangame.ir
نام به عنوان یک توسعه دهنده کنید :
بعد از ثبت نام و الگین به پانل توسعه دهنده  ،اولین صفحه ای که با آن مواجه خواهید شد صفحه
ای است که در جهت تکمیل اطالعات توسعه دهنده  ،بوجود آمده است
در این مرحله در سمت چپ  ،پانلی میبینید که لیست اپلیکیشنهای ثبت شده توسط توسعه دهنده
در آن قرار دارد  .ولی اکنون خالی است  .برای بوجود آوردن یک اپلیکیشن جدید  ،بر روی
 Create new applicationکلیک کنید :
صفحه  create appظاهر میشود .

در این صفحه  3ایتم برای پاسخگویی وجود دارد :
App id .a
 App idبه شکل  Stringاست و مشخص کننده نام ثبت شده اپلیکیشن بر روی زیر
ساخت گیم هاب است  .این نام  ،غیر قابل تغییر بوده  .در صورت نیاز به تغییر باید
اپلیکیشن و تمامی اطالعات آن را از گیم هاب حذف کرده و یک محصول جدید بسازید .
بنابر این دقت کنید تا نام انتخابی مناسب باشد .اگرچه این نام در اپلیکیشن و سایت هیچ

گاه نمایش داده نمیشود ولی به عنوان پارامتر بسیار مهم در تعدادی از  APIها حضور
دارد.
App Name .b
نام اپلیکیشن در گیم هاب است که البته فقط برای نمایش در پانل های گیم هاب و سایت
های مربوطه استفاده میشود.
ICON .c
آیکون اپلیکیشن در پانل های گیم هاب را مشخص میکند

اطالعات به صورت نمونه پر شده است

 -5در نهایت برای تایید نهایی و ثبت اپلیکیشن  ،دکمه  Submitرا میزنیم.
بعد از  submitاپلیکیشن صفحه زیر پدیدار میشود که نشان دهنده ثبت شدن اپلیکیشن است :

در این حالت اپلیکیشن آماده سرویس دهی میباشد .
از اینجا به بعد میتوان با کمک سرویسهایی که گیم هاب ارائه میکند اقدام به استفاده از این سرویس
ها کرد .برای استفاده از این سرویسها  ،میتوان از داخل اپلیکیشن اقدام کرد و یا از طریق پانل
 Testنحوه ارسال دستورات به سرور را بررسی کرده و پاسخ سرور را مشاهده نمود

مدل برنامه نویسی بر اساس رویداد
مدل پیاده شده در این  SDKبر اساس رویدادها است  .در این روش  ،اپلیکیشن  ،یک فرمان را ارسال
میکند و منتظر پاسخ نمیماند  .هرموقع که پاسخ از سمت سرور آماده و ارسال شد  ،توابع معرفی شده
برای پاسخگویی  ،فراخوانی میشوند  .بخه عنوان نمونه :
)(public void register
{
;Gamehub.Instance.OnRegisterSuccessFull += success
;Gamehub.Instance.OnRegisterFail += fail
;Gamehub.Instance.OnregisterConnecttoserverFail += noconnect
;)Gamehub.Instance.register(username, password, app_id
}
در این قسمت  ،به  SDKاعالم شده که هرگاه سرور در مورد درخواست ثبت نام پاسخ مثبت داد
( ،)OnRegisterSuccessFullفانکشن  successهم فراخوانی شود .معموال در این فانکشن  ،در
یک  DialogBoxورود بازیکن به بازی را خوشامد گفته و یا او را وارد محیط بازی میکنند  .از دیگر
فرایند های این مر حله اجرای بخش آموزشی اپلیکیشن یا بازی است که با نمایش آن  ،مراحل و منو ها و
نحوه بازی به او نمایش داده میشود.
همچنین در صورتی که پاسخ سرور به اجرای درخواست ثبت نام به هر دلیل منفی بود فانکشن fail
فراخوانی شود .رفتار معمول در این فانکشن باید نمایش دلیل خطا که معموال وجود یوزر دیگری به این
نام است باشد و از یوزر درخواست شود که برای ثبت نام  ،از نام کاربری دیگری استفاده کند.
و اگر در حین دریافت پاسخ از سرور اتصال اینترنتی قطع شد  ،فانکشن  noconnectفراخوانی شود
.در این حالت با اعالم این موضوع به کاربر به اطالع او رسانده میشود که به دلیل مشکل اتصال به
اینترنت  ،خواسته او قابل اجرا نیست .
)void success(string str
{
;)Debug.Log("success=" + str
}
)void fail(string str
{
;)Debug.Log("fail=" + str
}

)void noconnect(string str
{
;)Debug.Log("noconnect=" + str
}

مقدمات استفاده از گیم هاب
برای استفاده از گیم هاب  ،هر یوز باید حتما در ابتدا ثبت نام کند  .بعد از ثبت نام  ،یه کد به نام
 Tokenبه هر یوزر نسبت داده میشود که از این به بعد میتواند با ارسال این توکن در تمامی
درخواستها  ،به سرور اعالم کند که درخواست از طرف چه کسی و برای چه اپلیکیشنی ارسال شده
است.
ثبت نام درگیم هاب:
;)Gamehub.Instance.register(username, password, app_id
در صورتی که نام منحصربه فرد باشد و ثبت نام با موفقیت تکمیل شود  ،رویداد
 OnRegisterSuccessFullفراخوانی میشود  Token .جدید از طریق UserData.token
قابل دستیابی خواهد بود
برای نمونه در این قسمت یک متغیر را بر روی سرور مشخص میکنیم و مقادیر آن را در اپلیکیشن خود
میخوانیم  .کاربرد این روش در شرایطی است که شما نیاز به اطالع رسانی به همه اپلیکیشن های خود
را دارید  .مثال قرار دادن اخبار یا ورژن فعلی برنامه خودتان.
برای این منظور ابتدا از قسمت سمت چپ  ،از قسمت  appوارد قسمت  Listمیشویم :

در این قسمت لیست متغیر های فعلی اپلیکیشن و مقادیر آنها دیده میشود.

 صفحه زیر دیده. را کلیک میکنیمCreate App Data ، در ادامه برای ساخت یک متغیر جدید
: میشود

 و با مقدار مشخص شده درNews  همکنون مشخص شده است که کیدی با نام، در این صفحه
. کلیک میکنیمCreate / Update  سپس بر روی کلید.  بوجود بیایدValue
.  استفاده از این متغیر در برنامه است،  قدم بعدی.  این کلید ساخته شده و آماده است، در این زمان
:  از کد زیر در برنامه استفاده میکنیم، برای این منظور

using SimpleGamehub;

public void getnews()
{
Gamehub.Instance.AppGet("com.test.testapplication", "News",
appgetSuccessfull, OnAppGetFail, OnAppGetConnecttoserverFail, false);
}
public void appgetSuccessfull(string s)
{
Debug.Log(“app get successfull”);
var loginJson = JSONNode.Parse(str);

string appnews = loginJson["result"].ToString();
Debug.Log(appnews);
}
void OnAppGetFail(string s)
{
Debug.Log(s);
}
void OnAppGetConnecttoserverFail(string s)
{
Debug.Log(s);
}

