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شروع کار

را دریافت کنیدAPIنرم افزار یا بازی خود را در سایت ثبت کنید و کد 1.

کنیدImportپکیج یونیتی را از سایت دانلود کنید و در یونیتی 2.

.خود درگ کنیدSceneرا به داخل Adok->Prefab ،Adokاز مسیر 3.

توجه کنید که کد بر . ، کد دریافتی از سایت را قرار دهیدInspectorدر ApiKeyرا انتخاب کنید و در قسمت Hierarchy ،Adokاز 4.

.در صورتی که نام پکیج خود را تغییر دادید حتما از پنل خود کد جدید دریافت کنید. اساس نام پکیج شما ایجاد می شود

.استفاده کنیدAdokحال شما می توانید از تمام قابلیت های 5.



Sign In / Sign Up

سامانه ادوک تمام امکانات مورد نیاز برای ذخیره کابران به صورت ثبت نامی و مهمان را دارا می باشد.

کارربر مهمان1.

ثبت نام2.

ورود3.

فراموشی رمز عبور4.

تغییر رمز عبور5.

تغییر نام مستعار6.

کد معرف7.

خروج از حساب کاربری8.

تنظیمات تصویر آواتار9.



کاربر مهمان

ت بعد از اولین ورود به بازی در صورتی که کاربر ثبت نام انجام نداده باشد به صورت کاربر مهمان ذخیره می شود و نام آن به صور

Player_123456برای اینکه متوجه بشویم کاربر ثبت نام شده یا نه از دستور زیر استفاده می کنیم. ذخیره میشود:

adok.CheckLogin()

 خروجی تابع از نوعboolean می باشد و در صورتی که مقدار آنtrueباشد نیازی به ثبت نام و یا ورود ندارد

توجه داشته باشید که اطالعات بازیکن بین بازی های مختلف یکسان است.



Sign in / Register

برای ثبت نام کاربر از توابع زیر استفاده می کنیم

 adok.RegisterPlayer( رمز عبور ,نام کاربری تکرار رمز عبور , ;(سوال امنیتی ,

 adok. RegisterPlayerWithMail(email,isPersian);

 adok.RegisterPlayer(شماره تماس);

برای دریافت سوال امیتی از تابع زیر استفاده می کنیم.

 adok.getSecurityQuestion()

 سوال امنیتی فارسی می باشد5سیستم ادوک شامل.

در صفحه بعد با نحوه مدیریت روند ثبت نام آشنا می شوید.



Sign in / Register

روند انجام ثبت نام را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnRegisterEvent += Adok_OnRegisterEvent;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.RegisterResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5Exsist :کاربر با این شماره تماس و یا نام کاربری در سیستم وجود دارد

.6UserNameProblem :مشکل در نام کاربری وارد شده

.7PassProblem :مشکل در رمز عبوذ وارد شده

.8PhoneNoProblem :مشکل در شماره تماس وارد شده

.9NickNameProblem :مشکل در نام مستعار وارد شده

.10alreadyRegistered :کاربر در گذشته ثبت نام کرده و نیازی به ثبت نام نیست.



Sign in / Register

 باید مرحله چک کردن کد تایید نیز انجام شود که به صورت زیر می باشدتماس یا ایمیل  در صورت ثبت نام با شماره.

 adok.CheckCodeTaied(کد تایید);

با استفاده از رویداد زیر می توانیم روند انجام را کنترل کنیم

 adok.OnCodeTaiedEvent += Adok_OnCodeTaiedEvent;

در صورت نیاز به ارسال مجدد کد تایید از تابع زیر استفاده می کنیم

 adok.ResendCodeTaied();

 بار می توان کد تایید مجدد دریافت کرد1ثانیه 60توجه داشته باشید که هر



Sign up / Login

برای ورود کاربر از توابع زیر استفاده می کنیم

 adok.LoginUser(رمز عبور ,نام کاربری );

 adok.LoginUser(شماره تماس);

 adok. LoginUserWithMail(email,isPersian);

در صفحه بعد با نحوه مدیریت روند ورود آشنا می شوید.



Sign up / Login

روند انجام ورود را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnLoginEvent += Adok_OnLoginEvent;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.LoginResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5notExsist :کاربر با این نام کاربری و رمز عبور وجودندارد

.6UserNameProblem :مشکل در نام کاربری وارد شده

.7PassProblem :مشکل در رمز عبوذ وارد شده

.8alreadyRegistered :کاربر در گذشته ورود کرده و نیازی به ثبت نام نیست.



Sign up / Login

در صورت ورود با شماره تماس باید مرحله چک کردن کد تایید نیز انجام شود که به صورت زیر می باشد.

 adok. CheckCodeTaiedLogin(کد تایید);

با استفاده از رویداد زیر می توانیم روند انجام را کنترل کنیم

 adok.OnCodeTaiedEvent += Adok_OnCodeTaiedEvent;

در صورت نیاز به ارسال مجدد کد تایید از تابع زیر استفاده می کنیم

 adok.ResendCodeTaied();

 بار می توان کد تایید مجدد دریافت کرد1ثانیه 60توجه داشته باشید که هر



Forget Password

برای فراموشی رمز عبور از توابع زیر استفاده می کنیم

 adok. ForgetPassAuth(نام کاربری ;(پاسخ سوال امنیتی ,

 adok.GetPassWithPhone(شماره تماس);

 adok.GetPassWithMail(email,isPersian);

در حالت دوم در صورت وجود داشتن کاربر رمز عبور به شماره پیامک او ارسال خواهد شد

در صفحه بعد با نحوه مدیریت روند ورود آشنا می شوید.



Forget Password

روند انجام ورود را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnForgetPassAuthEvent += Adok_OnForgetPassAuthEvent;

 رویداد دارای ورودی از نوع تابعADokManager.ForgetPasswordResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5notExsist :نداردکاربر با این نام کاربری وجود

.6UserNameProblem :مشکل در نام کاربری وارد شده



Forget Password

در صورت ورود تایید سوال امنیتی با استفاده از تابع زیر رمز عبور را تغییر می دهیم.

 adok.SetPass(رمز عبور);

با استفاده از رویداد زیر روند انجام کار را مدیریت می کنیم

adok.OnSetPassEvent+= Adok_OnSetPassEvent;

برای دریافت سوال امیتی از تابع زیر استفاده می کنیم.

 adok.getSecurityQuestion()

 سوال امنیتی فارسی می باشد5سیستم ادوک شامل.



تغییر رمز عبور

برای تغییر رمز عبور از تابع زیر استفاده می کنیم

 adok.ChangePassword(تکرار رم عبور جدید ,رمز عبور جدید ,رمز عبور قدیمی);

در صفحه بعد با نحوه مدیریت روند ورود آشنا می شوید.



تغییر رمز عبور

روند انجام تغییر رمز عبور را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnChangePassEvent += Adok_OnChangePassEvent;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.ChangePassResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5NotEqual :رمز عبور وارد شده با تکرار آن برابر نیست

.6passIncorrect :رمز عبور وارد شده نا معتبر است



تغییر نام مستعار

برای تغییر نام مستعار از تابع زیر استفاده می کنیم

 adok.ChangeNickName(نام مستعار جدید);

در صفحه بعد با نحوه مدیریت روند ورود آشنا می شوید.



تغییر نام مستعار

روند انجام تغییر نام مستعار را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnChangeNickNameEvent += Adok_OnChangeNickNameEvent;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.ChangeNickNameResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5emptyNickName :خالی بودن مقدار نام مستعار



کد تایید

ی چک کردن در هر دو حالت از تابع زیر برا. در ورود ویا ثبت نام کاربر شما می توانید شماره تماس شخص را با دریافت پیامک تایید کنید

کد تایید وارد شده استفاده می کنیم

 adok.CheckCodeTaied(کد تایید وارد شده)

 خروجی تابع به صورتboolean بوده و در صورتtrueبودن مقدار آن کد تایید صحیح وارد شده است.

برای دریافت مجدد کد تایید از تابع زیر استفاده می کنیم:

adok.ResendCodeTaied();

در صفحه بعد با نحوه مدیریت روند ورود آشنا می شوید.



کد تایید

روند انجام ورود را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnResendCodeTaiedEvent += Adok_OnResendCodeTaiedEvent;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.CodeTaiedResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5notExsist :نداردکاربر با این نام کاربری وجود



کد معرف

برای استفاده از قابلیت های کد معرف از توابع زیر استفاده می کنیم:

دریافت کد معرفی خود برای ارسال به دیگران

 adok.GetCodeMoaref()

تعداد اشخاصی که از کد معرفی کاربر استفاده کرده اند و کاربر هنوز بابت آنها جایزه دریافت نکرده است

 adok.GetMoarefiCount()

رویداددرباالتابعبودنآمیزموفقیتدر صورت

adok.OnMoarefiCountEvent += Adok_OnMoarefiCountEvent;

از توابع صفحه بعد برای دریافت تعداد معرفی شده ها استفاده می کنیم



کد معرف

adok.GetMoarefiCountVal();

مستقیم کد معرف را وارد کرده اندطوربهکهاشخاصیتعداد

adok.GetMoarefiCountAppShareVal();

موجود در اشتراک گذاری نرم افزار کلیک کرده اندلینکباکهاشخاصیتعداد

adok.GetMoarefiCountVideoShareVal();

نذلینک به اشتراک گذاشته شده بعد از نمایش ویدیو تبلیغاتی کلیک کرده ارویبرکهاشخاصیتعداد



کد معرف

برای ثبت جایزه از کد زیر استفاده می کنیم:

 adok.GetMoarefiSetReward();

رویداددرباالتابعبودنآمیزموفقیتدر صورت

adok.OnMoarefiSetRewardEvent += Adok_OnMoarefiSetRewardEvent;

از توابع زیر برای دریافت تعداد ثبت شده ها استفاده می کنیم

adok.GetMoarefiSetRewardCount();

adok.GetMoarefiSetRewardCountAppShare();

adok.GetMoarefiSetRewardCountVideoShare();



کد معرف

برای دریافت تعداد تمام کابرهای معرفی شده بدون در نظر گرفتن دریافت جایزه از کد زیر استفاده می کنیم:

 adok.GetMoarefiCountAll();

رویداددرباالتابعبودنآمیزموفقیتدر صورت

adok.OnMoarefiCountAllEvent += Adok_OnMoarefiCountAllEvent;

از توابع زیر برای دریافت تعداد ثبت شده ها استفاده می کنیم

adok.GetMoarefiCountValAll();

adok.GetMoarefiCountValAllAppShare();

adok.GetMoarefiCountValAllVideoShare();



خروج از حساب کاربری

برای خروج از حساب کاربری از تابع زیر استفاده می کنیم

 adok.LogOut()

از رویداد زیر برای مدیریت روند انجام آن استفاده می کنیم

 adok.OnLogOutEvent += Adok_OnLogOutEvent ;

 در صورتsucsessشدن رویداد باال کاربر به عنوان کاربر مهمان در نظر گرفته می شود.



تصویر آواتار

برای استفاده از تصویر آواتار از سه تابع زیر استفاده می کنیم

 دریافت تصویر آواتار از طریق دوربین

 adok.AvatarCaptureImage()

دریافت تصویر آواتار از طریق گالری

 adok.AvatarChooseImage()

نمایش تصویر آواتار

 Texture2D avatar = adok.GetAvatarImage();



ذخیره اطالعات

واند آن برای ذخیره اطالعات نیازی به ورود و ثبت نام نیست و کاربر به صورت مهمان نیز می تواند اطالعات خود را ذخیره کند، اما نمی ت

.را بازیابی کند

برای ذخیره اطالعات از تابع زیر استفاده می کنیم:

 adok.SetData(نوع فیلد ,مقدار فیلد ,نام فیلد);

نوع فیلد شامل موارد زیر است:

ADokManager.SyncType.Local :برای فیلدهایی که نیازی به ذخیره در سرور ندارند و قابل بازیابی نیستند

ADokManager.SyncType.Sync :برای فیلدهایی که در پنل تعریف شده اند و قابل بازیابی هستند



ذخیره اطالعات

برای ایجاد و مدیریت فیلد ها از پنل خود در قسمت ذخیره اطالعات وارد صفحه فیلد ها بشوید

بازی خود را انتخاب کنید

کنیدتعدادی فیلد به صورت پیش فرض ایجاد شده است که می توانید از آنها استفاده کنید و یا با زدن دکمه اضافه فیلد جدید ایجاد.

تب سازی ندارندتوجه داشته باشید که می توانید فیلد های خود را برای امنیت بیشتر رمزگزاری کنید، اما فیلد های رمزگزاری شده قابلیت مر.



دریافت اطالعات

برای دریافت اطالعات از تابع زیر استفاده می کنیم:

 adok.GetData(نام فیلد);



بروز رسانی اطالعات کاربر از سرور

برای دریافت اطالعات کاربر از سرور ذخیره آن از تابع زیر استفاده می کنیم:

 adok.SynLastDataFromServer();

روند انجام دریافت اطالعات را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnSyncGetEvent += Adok_OnSyncGetEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.SyncResultsمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5NotRegistered :کاربر چه به صورت مهمان و یا کاربر نام دار ذخیره نشده است.



ذخیره اطالعات کاربر در سرور

برای ذخیره اطالعات کاربر در سرور از تابع زیر استفاده می کنیم:

 adok.SyncNow();

روند انجام دریافت اطالعات را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnSyncEvent += Adok_OnSyncEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.SyncResultsمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5NotRegistered :کاربر چه به صورت مهمان و یا کاربر نام دار ذخیره نشده است.

خوانی کنیدتابع فوق را فرا... به عنوان مثال بعد از تغییر دادن مقدار سکه و جم و . توجه داشته باشید اطالعات کاربر را بعد از ذخیره بروزرسانی کنید



دریافت لیدربورد کلی از سرور

برای دریافت لیدربورد کلی از سرور از تابع زیر استفاده می کنیم:

 adok.GetLeaderBoard(نام فیلد برای مرتب سازی ,محدوده زمانی);

نام فیلد باید از فیلدهایی باشد که در پنل شما در قسمت اطالعات وجود داشته باشد و رمز گزاری نشده باشد

محدوده زمانی شامل موارد زیر است:

.1ADokManager.TimePeriod.all :از ابتدای ایجاد بازی بر روی سرور-همیشه

.2ADokManager.TimePeriod.day :امروز

.3ADokManager.TimePeriod.week :هفته جاری

.4ADokManager.TimePeriod.mounth :ماه جاری



دریافت لیدربورد کلی از سرور

روند انجام دریافت لیدربورد کلی را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnLeaderEvent += Adok_OnLeaderEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.LeaderResultsمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.دریافت کنیدadok.leaderTextمی باشد را از متغیر jsonدر صورت موفقیت آمیز بودن عملیات می تواند نتیجه لیدربورد که به صورت 

:به صورت زیر می باشدjsonفرمت 

{[rank:# , playerName:# , فیلدهای ایجاد شده توسط کاربر:مقادیر ],[….],[….]}



دریافت لیدربورد کلی از سرور

بعد از اولین دریافت لیدربورد از توابع زیر جهت پیمایش لیدر بورد می توان استفاده کرد:

adok.GetLeaderBoardNextPage() : (نفر می باشد10هر صفحه شامل )نفر بعدی 10رفتن به

GetDataLeaderboardPre() : (نفر می باشد10هر صفحه شامل )نفر قبلی10رفتن به

adok. GetDataLeaderboardExact() : (نفر می باشد10هر صفحه شامل )رفتن به صفحه مورد نظر

هماند دریافت لیدربورد هر سه تابع باال از رویداد زیر استفاده می کنند.

adok.OnLeaderEvent += Adok_OnLeaderEvent ;



دریافت لیدربورد من از سرور

برای دریافت لیدربورد من از سرور از تابع زیر استفاده می کنیم:

 adok.GetMyLeaderBoard(نام فیلد برای مرتب سازی ,محدوده زمانی);

 نفر پایین تر از من می باشد5نفر باالتر از من و من و 5لیدربورد من شامل.

نام فیلد باید از فیلدهایی باشد که در پنل شما در قسمت اطالعات وجود داشته باشد و رمز گزاری نشده باشد

محدوده زمانی شامل موارد زیر است:

.1ADokManager.TimePeriod.all :از ابتدای ایجاد بازی بر روی سرور-همیشه

.2ADokManager.TimePeriod.day :امروز

.3ADokManager.TimePeriod.week :هفته جاری

.4ADokManager.TimePeriod.mounth :ماه جاری



دریافت لیدربورد من از سرور

روند انجام دریافت لیدربورد من را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnMyLeaderEvent += Adok_OnMyLeaderEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.LeaderResultsمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.دریافت کنیدadok.myleaderTextمی باشد را از متغیر jsonدر صورت موفقیت آمیز بودن عملیات می تواند نتیجه لیدربورد که به صورت 

:به صورت زیر می باشدjsonفرمت 

{[rank:# , playerName:# , فیلدهای ایجاد شده توسط کاربر:مقادیر ],[….],[….]}



دریافت لیگ های بازی از سرور

Adok. GetLeague(type)

Type  برای دریافت لیگ های فعال و بزودی و غیر فعال و همه استفاده می شود3و 2و 1و 0مقادیر.

روند انجام دریافت لیگ های بازی از سرور را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnGetLeaguesEvent += Adok_OnGetLeaguesEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.GetLeagueResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5noLeagueFound :لیگی وجود ندارد

.6noAppFound :چنین بازی وجود ندارد

.7FailedToLoad :خطا در لود اطالعات

می باشد و برای jsonمشاهده و استفاده کنید که نوع آن adok.MyLeaguesدر صورت موفقیت آمیز بودن عملیات می تواند نتیجه را در 

.ندارد parseسهولت کار آماده و نیازی به 



دریافت لیگ های بازی از سرور

adok.MyLeaguesشامل سه نوع داده می باشد:

Active :آرایه که در آن لیگ های فعال قرار دارد

commingSoon :(هنوز شروع نشده اند. )آرایه ای که در آن لیگ های آینده قرار دارند

Ended :آرایه ای که لیگ های به پایان رسیده در آن قرار دارند.

بدوم در نظر گرفتن نوع لیگ هر لیگ شامل اطالعات زیر می باشد:

Name :نام لیگ

Des :توضیحات لیگ

Id :شناسه لیگ

myCount : (در لیگ های اتوماتیک)تعداد انجام شده لیگ

Join :آرایه ای از عضویت در لیگ که شامل تاریخ و ساعت عضویت می باشد

Rewards :آرایه ای از جوایز تععین شده در پنل



عضویت در لیگ

adok.JoinLeagues(leagueId);  :

با استفاده از رویداد زیر می توان نتیجه را مشاده کرد:

adok.OnGetJoinLeaguesEvent += Adok_OnGetJoinLeaguesEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.GetJoinLeagueResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5noLeagueFound :لیگی وجود ندارد

.6AlreadyJoined :قبال عضو شده است

.7LeagueExpired :مدت زمان لیگ به پایان رسیده است و یا سقف آن پر شده است



دریافت اطالعات بازیکن در لیگ

adok.GetLeagueDatas(leagueId, myCount);:

با استفاده از رویداد زیر می توان نتیجه را مشاده کرد:

adok.OnGetSavedLeagueDatasEvent += Adok_OnGetSavedLeagueDatasEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.GetSavedLeagueDataResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5noLeagueFound :لیگی وجود ندارد

.6NoData :اطالعاتی وجود ندارد



ذخیره اطالعات بازیکن در لیگ

 adok.SetDataLeague(مقدار,نام فیلد, leagueId, true);

با استفاده از رویداد زیر می توان نتیجه را مشاده کرد:

adok.OnSyncLeagueEvent += Adok_OnSyncLeagueEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.SyncLeagueResultsمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5LeagueExpired :مدت زمان لیگ به پایان رسیده است



دریافت لیدربورد لیگ

adok.GetLeagueLeaderBoard(leagueId, myCount);

با استفاده از رویداد زیر می توان نتیجه را مشاده کرد:

adok.OnLeaderLeagueEvent += Adok_OnLeaderLeagueEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.LeaderResultsمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

adok.LeaderLeagueJsonTextمی باشد را از متغیر jsonدر صورت موفقیت آمیز بودن عملیات می تواند نتیجه لیدربورد که به صورت 

.دریافت کنید

:به صورت زیر می باشدjsonفرمت 

{[rank:# , playerName:# , فیلدهای ایجاد شده توسط کاربر:مقادیر ],[….],[….]}



دریافت جوایز لیگ

 adok.GetMyRewards(leagueId);

با استفاده از رویداد زیر می توان نتیجه را مشاده کرد:

adok.OnRewardEvent += Adok_OnRewardEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.RewardResultsمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

می باشد و jsonمشاهده و استفاده کنید که نوع آن adok.rewardsJson.resultدر صورت موفقیت آمیز بودن عملیات می تواند نتیجه را در 

.ندارد parseبرای سهولت کار آماده و نیازی به 



دریافت جوایز لیگ

نتیجه دریافتی آرایه ای از اطالعات زیر است

Id :شناسه جایزه

Name :نام جایزه

Des :توضیحات

logoAdd :آدرس تصویر لوگو

rewardName :نام جایزه جهت نمایش

myCount :تعداد

Kind : داخل بازی یا فیزیکی–نوع جایزه

Flname :اسم فیلد در صورتی که جایزه داخلی باشد

leagueCount : شمارنده لیگ برای لیگ ها بی پایان مثل هفتگی یا ماهانه یا...



دریافت جوایز لیگ

 برای دریافت جایزه از تابعmyLeague.adok.SetReward(RewardId, myLeague.leagueId, leagueCount) استفاده

.می کنیم

با استفاده از رویداد زیر می توان نتیجه را مشاده کرد:

myLeague.adok.OnSetRewardEvent += Adok_OnSetRewardEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.SetRewardResultsمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5GetBefore :قبال دریافت شده است

در صورت موفقیت آمیز بودن و داخلی بودن جایزه تابع

adok.SetData(flname,مقدار جایزه, ADokManager.SyncType.Sync);

.را استفاده می کنیم



نمایش تبلیغات ویدئویی

adok.ShowAdd():

با استفاده از رویداد زیر می توان نتیجه را مشاده کرد:

adok.OnVideoAdvShowEndEvent += Adok_OnVideoAdvShowEndEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.AdvsResultsمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2ShowComplete :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Error :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4process :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

.5ShowCompleteAndClicked :نمایش کامل شد و بر روی دکمه تبلیغ کلیک شد

.6Skiped :تبلیغ اسکیپ شد و کامل نمایش داده نشد



رجیستر کد فعال سازی

 adok.RegisterCode_Register( رجیسترکد ستماشماره , )

با استفاده از رویداد زیر می توان نتیجه را مشاده کرد:

adok.RegisterCode_RegisterCodeEvent += Adok_RegisterCode_RegisterCodeEvent;

  تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.RegisterCodeResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2success :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :سیستمدرخطا.

.4Loading :در حال لود کردن اطالعات

.5UsedCode :کد وارد شده برای شماره دیگری استفاده شده

.6WrongCode :کد وارد شده صحیح نمی باشد



رجیستر کد فعال سازی

بعد از انجام موفقیت آمیز مرحله قبل حتما کد تایید توسط کاربر باید وارد شود تا رجیستر ثبت نهایی گردد.

 RegisterCode_CheckCodeTaied(کد تایید)

با استفاده از رویداد زیر می توان نتیجه را مشاده کرد:

adok.RegisterCode_OnCodeTaiedEvent += Adok_RegisterCode_OnCodeTaiedEvent;

  تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.CodeTaiedResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2success :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :سیستمدرخطا.

.4Loading :در حال لود کردن اطالعات

.5Incorrect :کد وارد شده صحیح نمی باشد



رجیستر کد فعال سازی

برای ارسال مجدد کد تایید از تابع زیر استفاده می کنیم

 adok.RegisterCode_ResendCodeTaied()

با استفاده از رویداد زیر می توان نتیجه را مشاده کرد:

adok.RegisterCode_OnResendCodeTaiedEvent += Adok_RegisterCode_OnResendCodeTaiedEvent;

  تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.RegisterCode_ResendCodeResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2success :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Fail :سیستمدرخطا.

.4Loading :در حال لود کردن اطالعات

.5MustWait :دکنیصبردقیقه1باید



رجیستر کد فعال سازی

برای چک کردن رجیستر بودن دستگاه از تابع زیر استفاده می کنیم

 adok.RegisterCode_CheckRegister();

با استفاده از رویداد زیر می توان نتیجه را مشاده کرد:

adok.RegisterCode_CheckRegisterCodeEvent += Adok_RegisterCode_CheckRegisterCodeEvent;

  تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.checkRegisterCodeResultsمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2success : شد و کاربر رجیستر شده استعملیات با موفقیت انجام

.3Fail :سیستمدرخطا.

.4Loading :در حال لود کردن اطالعات

.5notRegistered :تاسنشدهرجیسترکاربر



دریافت تاریخ از سرور

برای دریافت تاریخ از سرور از تابع زیر استفاده می کنیم:

 adok. GetDate();

روند انجام دریافت اطالعات را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnGetDateEvent += Adok_OnGetDateEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.GetDateResultsمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Error :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

فرمت تاریخ به صورت . بخوانیدadok.curDateدر صورت موفقیت آمیز بودن عملیات می توانید مقدار تاریخ امروز را از متغیر 

yyyymmddمی باشد.



دریافت ساعت از سرور

برای دریافت ساعت از سرور از تابع زیر استفاده می کنیم:

 adok. GetTime();

روند انجام دریافت اطالعات را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnGetTimeEvent += Adok_OnGetTimeEvent ;

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager.GetTimeResultsمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Error :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

و hhmmفرمت ساعت به صورت . بخوانیدadok.curTimeدر صورت موفقیت آمیز بودن عملیات می توانید مقدار تاریخ امروز را از متغیر 

.ساعته می باشد24به صورت 



توابع کاربردی

adok.GetUserId()  :دریافت شناسه کاربر

adok.GetNickName() :دریافت نام مستعار کاربر

adok.GetUserName() :دریافت نام کاربری

adok.GetPhoneNo() :دریافت شماره تماس

adok.GetDeviceUniqueId() :دریافت کد منحصر به فرد دستگاه



دسترسی ها

adok.CheckReadAccessPermition()  :بررسی دسترسی به خواندن از استوریج

adok. CheckWriteAccessPermition() :بررسی دسترسی به نوشتن در استوریج

adok.CheckCameraAccessPermition() :بررسی دسترسی به دوربین

adok.CheckPhoneStatePermition() :بررسی دسترسی به اطالعات گوشی

adok.CheckLocationAccessPermition() : بررسی دسترسی به خواندن موقعیت
مکانی



دسترسی ها

adok.RequestReadAccessPermition()  :درخواست دسترسی به خواندن از استوریج

adok.RequestWriteAccessPermition() :درخواست دسترسی به نوشتن در استوریج

adok.RequestCameraAccessPermition() :درخواست دسترسی به دوربین

adok.RequestPhoneStatePermition() :درخواست دسترسی به اطالعات گوشی

adok.RequestLocationAccessPermition() : درخواست دسترسی به خواندن موقعیت
مکانی



اشتراک گذاری نرم افزار

ردبا استفاده از تابع زیر می توان نرم افزار را در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری ک .
توجه شود که برای افزایش کارایی این بخش حتما کد معرف و جوایز مربوط به آن را 

پیاده سازی کنید

adok.ShareApp(subject,body)

subject :تیتر اشتراک گذاری

body:ساپورتراقسمتایناجتماعیهایشبکهازبعضیکهشودتوجه.بلندمتن

.کنندنمی

د دارددر پست به اشتراک گذاشته شده لینک دانلود نرم لفزار به صورت پیش فرض وجو.



آپدیت نرم افزار

برای دریافت ورژن و لینک دانلود آخرین نسخه از نرم افزار از تابع زیر استفاده می کنیم:

 adok. ForceUpdate();

روند انجام دریافت اطالعات را با تعریف رویداد به شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

adok.OnForceUpdateEvent += Adok_OnForceUpdateEvent

 تابع رویداد دارای ورودی از نوعADokManager. ForceUpdateResultمی باشد که شامل مقادیر زیر است

.1NotInitialized :ممکن است به دلیل صحیح نبودن . پالگین ادوک آماده استفاده نمی باشدApikeyباشد

.2Sucsses :عملیات با موفقیت انجام شد

.3Error :اشکال در اتصال به سرور بیشترین دلیل برای این خروجی می باشد. عملیات انجام نشد

.4Loading :در این مرحله امکان نمایش لودینگ وجود دارد. در حال لود اطالعات.

ورژن و لینک دانلود را از توابع زیر به دست بیاوریددر صورت موفقیت آمیز بودن عملیات می توانید

adok.GetServerLastVersion()

adok.GetDownloadLink()



پایان

برای سهولت در استفاده حتما از مثال موجود در مسیر ادوک استفاده کنید

 نظرات و پیشنهادان و سواالت خود را از طریق سایتAdokبا ما در میان بگذارید

از اعتماد شما سپاس گزاریم.

http://www.adok.ir/

