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فرضبهلحاظاجتماعیفعالاست.برخیازافرادفعالترند،درحاالیکاهبرخای


طورپیش
هرانسانیبه
حال،افرادهمیشهبهدنبالراههاییهستندتابتوانندباایکادیگر

دیگرازفعالیتکمتریبرخوردارند ! با 
این
ارتباطبرقرارکنند.درعصردیجیتال،افرادراههاییراپیداکردهاندکهبهلحاظاجتماعیدراینترناتفعاال
باشندکهاینامکانباظهورتعدادبیشمارانواعپلتفرمشبکههایاجتماعیفراهمشدهاست.

شوند،گسترشمییابندوخاتمهپیادامایکنناد.دیگار


آغازمی
اکنون،روابطحتیدرشبکههایاجتماعی
نیازینیستکهافرادباهمرودررومالقاتکنندیادستبدهند.
تعدادسایترسانههایاجتماعیبهسرعتافزایشیافتهاست.باتوجهبهآماارنشااندادهشاده،تبریباادو
میلیونکاربردرسال۵۱۰۲ازبرنامههاوسایتهایشبکهاجتماعیاستفادهکردهاند.ایانمیازاندرساال
۵۱۰۲از۵.6میلیاردنیزفراتررفتهاست.
دراینمبحثتعدادیازمعروفترینسایتهایشبکهاجتماعیکهامروزهدرجهانموردجستجووکااوش
توانیدمشاهدهکنیدکهپلتفرمرسانههایاجتماعیموردعالقهشمابخشی


کنیم.می
قرارمیگیرندرابیان 
می

ازاینفهرستاستوشماحتیبهواسطهآندرموردبرخیازپلتفرمهایاجتماعیآنالینکهواقعااخاوب
کنیدوهمینامروزاستفادهازآنهاراآغازکنید.


هستنداطالعکسبمی
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 )4روبیکا
دلیلویژگیهاایمنحصاربهفاردآنماورد


مجازیاستکهبه
روبیکاجزبزرگتریناپلیکیشنهایفضای
است.امروزهحواشیمربوطبهایناپلیکیشنبسیارزیادشدهاست،برخیاز

توجهکاربرانزیادیقرارگرفته
عنوانیکجاسوسیادمیکنناد.درایانمطلاب


افرادطرفدارایناپلیکیشنهستند،امابرخیدیگرازآنبه
سعیمیکنیماطالعاتبیشتریدربارهامکاناتایناپدراختیارتاانقاراردادهودیلیاتاکاناتروبیکاارا
بررسیکنیم.
اپلیکیشنروبیکامانندسایراپ هاایاندرویادموجاوددرباازار،نبااطقاوتوااع زیاادیدارد.شاما

میتوانیدبنابهآنچهدرذهنتاندارید،نسبتبهنصبایناپتصمیمگیریکنیاد.دراداماهبیشاتردربااره
هایایناپلیکیشنبحثمیکنیم،باماهمراهباشیدتااطالعاتبیشتریدراینبارهکسبکنید .


ویژگی

 -4-4بررسی ویژگیهای اپلیکیشن روبیکا
تبلیغاتبسیارزیادیدرموردایناپلیکیشندرشبکههایصداوسیماوجوددارد،بههمیندلیلنیزکمتر

هایروبیکارادرادامهباهمبررسیمیکنیم.


ایناپلیکیشنناآشناست.برخیازویژگی
کسیبا




 استفاده از اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل
ازبزرگترینومهمترینویژگیهایاپلیکیشنروبیکامیتوانبهرایگاانباودناینترناتآناشاارهکارد.
همیننکتهبسیاریازافرادرابرایاستفادهازآنتشویقمیکند.برایاینکهبتوانیدازاینویژگایروبیکاا
استفادهکنید،الزماستبهاینترنتایندواپراتوردسترسیداشتهباشید.تنهااشارطاساتفادهازاینترنات
رایگانروبیکا،متصلشدنبهیکیازاپراتورهایهمراهاولوایرانسلاست .
مدیرانایناپدریافتهاندکهاینترنترایگانازدالیلعمدهاستفادهکاربرانازایاننارمافازارمحساوب
شود.پسشرطوشروطخاصیبرایاستفادهازایناینترنترایگانقرارندادهاند .


می

 بهرهگیری از فیلم و سریالهای جدید
هایجدیدوبهروزاشارهکارد.باا


یلموسریال
ازمهمترینویژگیهایایننرمافزارمیتوانبهارائهانواعف
سرزدنبهبخشفیلموسریالدرایننرمافزار،متوجهمیشویدکهاکثرفیلمهاوسریالهایمحبوبتانرا
۲


میتوانیددرآنبیابید .

ویناتو...درایاننارمافازار
کنندگانفیلموسریالمشهورزیادیمانندفیلیمو،آیو،فیلمنات،تای 

ارائه
کنندگانرابهصورترایگاندراختیارکاربرانقرار


هایاینارائه

فعالیتدارند.رویبکانیزبیشترفیلموسریال
افزاررادردسترسداریدومیخواهیدبرایدیلیتاکانتروبیکااقدامکنید،


دهد.بااینوجوداگرایننرم

می
درادامهمطلبباماهمراهباشید .

دقتکنیداینبخشازروبیکاباعنوانمگاویدئوشناختهمیشودوشمامیتوانیدفیلمهاوساریالهاای
موردعالقهخودرادراینبخشدنبالکنید.شایدتصورکنیدسایرارائهکنندگانفیلموسریالبااهمکااری
روبیکامنافعخودرابهخطرمیاندازند،زیراروبیکابهصورترایگانفیلموسریالرادراختیارکاربرانقارار
میدهد.الزماستبدانیدسایرارائهکنندگانفیلموسریالنیزمنافعخودراازدساتنمایدهنادوفایلمو
سریالهایپرطرفداررادرروبیکاقرارنمیدهند.اگرمیخواهیدبهفیلموسریالهایپرطرفداردساتپیادا
زینهمربوطبهآنهارادراپهایاصلیپرداختکنید .

کنید،بایدابتداه
برایاین کهازبخشمگاویادئواساتفادهکنیاد،الزماساتواردبخاشدنیاایرساانهآنشاوید.سا س
بندیمناسب،فیلمموردنظرخودراپیداکنید.دقتکنیدشمامیتوانیدفایلم


توانیدباانتخابیکدسته
می
دراینبخشبهصورترایگاندریافتکنید .

وسریالمورنظرخودرا

 خدمات پرداخت
یکیازبخشهایبسیارمهماپلیکیشنروبیکابخشخدماتپرداختآناست.قسمتپرداختایناپبا

ناممگاپیشناختهمیشود.ازجملهخدماتیکهدراینبخشعراهمایشاودمایتاوانباهخریادشاار از
اپراتورهایمختل ،مدیریتحساب،پرداختقبوضو...اشارهکرد .
ازدیگرخدماتاینبخشمیتوانبهایجاددرگاهبرایپرداختفروشندهاشاارهکارد.درایانبخاشباا
کمکلینکهایدرونبرنامهای،فروشندهبهراحتیمیتواندپولخودرادریافتکند.تمامیایانویژگایهاا
مهکارهیادشود .
تاازآنبهعنوانیکاپه 

سببشده

البتهاینویژگیتوسطمدیرانروبیکابهصورتصریحبیانشدهاست.باایانوجاودهر اهبخاشهاای
مختل ایناپرابررسیکردیم،نتوانستمباتمامیاینویژگیهاارتباطبرقرارکنیم.تنهاویژگیکهدراین
است.دقتکنیدبسیاریازافرادبهدلیالعادم

بخشااافهشدهاستخریدشار ایرانسلوهمراهاولب 
وده
صورتکاملاقدامبهدیلیتاکانتروبیکامیکنند .


وجوداینویژگیبه
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 شبکه تعاملی
بخشتعاملیاپلیکیشنروبیکامانندیکشبکهاجتماعیعملمیکند.شمابهعنوانکاربریکهوارداین
است،میتوانیدلیستبازیگرانرا ککنید.درنهایاتنیازمایتوانیادرویصافحهاختصاصای

سایتشده
هارفتهواخبارموردعالقهتانرادنبالکنید .


هرکدامازآن
حتیقابلیتدیگرینیزبهاینبخشااافهشدهاستکهشباهتبسیارزیاادیباهاینساتاگرامدارد.آن

ایناستکهشمامیتوانیدواردصفحهبازیگرویافردموردنظرخودشدهوبرایویکامنتبگذاریدویاااو

کنندگانروبیکامطرحشدهاستوماازصاحتآناطالعاات

راالیککنید.البتهاینادعاتنهاازطرفارائه
زیادینداریم .

 دنیای موسیقی
بهدلیلعالقهبسیارزیادیکهکاربرانایرانیبهبخشموسیبیدارند،درروبیکانیزیکبخشبااعناوان
موسیبیبهاپلیکیشنااافهشدهاست.برایاستفادهازاینبخشمیتوانیدواردبخشمگاموزیکشوید،در
هادراختیارشماقرارمیگیرد .


هایمتفاوتآن

هابههمراهسبک

اینبخشلیستیازخواننده
بهموسیبیدلخواهتانگوشدهید.تماامی

شمامیتوانیدسبکوخوانندهموردعالقهخودراپیداکردهو

موسیبیهاییکهدراینبخشازروبیکاقراردارد،رایگانهستندونیازینیساتبارایگاوشدادنباهآن
هزینهایراپرداختکنید .


 دنیای آموزش
اپلیکیشنروبیکاعالوهبرفعالیتیکهدرحوزهفیلموساریالدارد،یکایازاپهاایکااربردیدرزمیناه
هایدیگربهصاورتپاولیباهکااربرانارائاه

آموزشهایکاربراناست.بسیاریازآموزشهاییکهدرسایت
صورترایگاندراختیارکاربرانقرارمیگیرد .


افزاربه

شود،درایننرم

می
هایبسیارزیادیبهاینبخشازروبیکاااافهشدهاستکهظاهرادرحدحرفمطرحشاده

البتهویژگی
است.ازجملهآنهامیتوانبهبرگزاریکالسهایآموزشایآنالیانوپخاشزنادهکاالسهاایآموزشای
افزارااافهنشدهاندوهمینمواوع


هاهنوزبهصورتعلنیدرایننرم
اشارهکرد.البتهدقتکنیداینویژگی
نیزسببشدهتابسیاریازافرادبهدنبالدیلیتاکانتروبیکاباشند .

 دنیای تلویزیون
۰۱


هایتلویزیونینیزبهصورتزندهدسترسایداشاته

شمامیتوانیدبااستفادهازاپلیکیشنروبیکا،بهکانال
باشید.بهدلیلاینترنترایگانموجوددرایناپ،استفادهازاینویژگیبرایکااربراناهمیاتبسایارزیاادی
دارد .
درهمینبخشنیزمیتوانیدتمامیبرنامههاییکهقبالازصداوسیماپخششده،بهراحتیدنبالکنیاد.
یعنیاگرازتماشاییکبرنامهدرزمانمبررآندرتلویزیونجاماندید،میتوانیدآنرادراپلیکیشنروبیکا
دنبالکنید .
سیماپشتیبانینمیشود.برایمثالکااربران

البتهدقتکنیددرهمینبخشنیزتمامیشبکههایصداو
خواهندشبکههایصداوسیما


فیلمرادنبالکنند.بسیاریازافرادیکهمی
نمیتواننددراینبخششبکهآی
رادنبالکنند،بهدلیلعدموجودبرخیازشبکههایمشهوردراینبخش،اقدامباهدیلیاتاکاناتروبیکاا
میکنند .


 سالمت
یکیازبخشهایپرکاربردمربوطبهاپلیکیشنروبیکا،بخشساالمتآناسات.درایانبخاشمبااالت
توانندازآنهااستفادهکنند .


هایگوناگونسالمتوجودداردکهکاربرانمی

بسیارزیادیدرحوزه

 برای دیلیت اکانت روبیکا باید چه اقداماتی انجام دهیم؟

۰۰



امروزهموردتوجهزیادیقرارگرفتهاست .البتهدرکنار

روبینوبخشپیامرساناپلیکیشنروبیکااستکه
تمامیمزایایایناپلیکیشن،بایدبدانیدروبیکادارایمعایبیاستکهبسیاریازافرادراوسوسهمیکند تاا
بهکلیحسابخودرادیلیتکنند .

جایگزینروبیکاکنید،بایدبدانیدبههای 

خواهیدآنرا


رسانیبهترازربینوراانتخابکردیدومی
اگرپیام
عنوانامکاندیلیتاکانتروبیکاوجودندارد.شمامیتوانیدباس ریکردن نداقدامساده،تنهاازحسااب

کاربریخودخارجشوید(.بااینکارمخاطبینگوشیشماباتوجهبهزمانآنالینبودنتانمتوجهمیشاوند
کهدیگردرایننرمافزارفعالیتیندارید) 

برایاینکهازنرمافزارروبیکاخارجشوید،بایدابتداواردبخشتنظیماتایننرمافزارشوید.تنظیماات
درنوارپایینیبرنامهقرارداردکهبرایحذفاکانتخودبایدبهآنمراجعهکنید.بعدازبازکردناینصفحه
الزماستدرسمتباالییسمت پایننرمافزاررویآیکونیبهشکلسهنبطهکلیککنید .
شودکهمیتوانیدباانتخاب

س سباکلیکرویاینبخشدوموردتغییرناموخروجبرایشمافعالمی
گزینهخروج،ازحسابکاربریخودخارجشوید.س سبایددرگوشیهوشمندخاودنیازایاننارمافازاررا
رایخروجدائمیازایننرمافزارویاهماندیلیاتاکاناتروبیکااهای راهای

uninstallکنید.توجهکنیدب
وجودندارد،تنهاراهپیشرویشمادراینحوزه،همانخروجازحسابکاربریاست.پستصورنکنیادباا
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کلیمیتوانیداکانتخودراحذفکنید .


انجاماقداماتباالبه

دراینمطلبدربارهتمامیویژگیهایمنحصربهفرداپلیکیشنروبیکابحثکردیم.اگربهدنبالیاکاپ
جامعدراینحوزههستید،روبیکابهترینانتخاببرایشماست.البتهایننرمافزارنیزمعایبومزایایخاص

خودراداردوبهتراستقبلازاینکهبراینصبآناقدامکنید،ابتداازتمامیامکانااتآناطاالعحاصال
کنید .
زیرابعدازنصبایننرمافزاردیگرنمیتوانیدبهصورتکلیاکانتخودراحاذفکنیادوتنهااقاادرباه
افزارااافهنشدهوحتیباحاذفحسااب


حذفحسابکاربریخودخواهیدبود.اینامکانهنوزبهایننرم
کاربریتاننیزبازهمنامشمادرایننرمافزاروجودخواهدداشتوامکانحاذفآنباهصاورتهمیشاگی
وجودندارد .

 )2سروش
شبکهاجتماعیسروشیکنرمافزارپیامرسانایرانیاست.اینپیامرسانداراینسخههایرسمیاندروید
انههای
همراههوشمند،ونسخههایآزمایشیبرایویندوز،مکولینوکسبرایرای 

تلفنهای
یاواسبرای 
وآ 
یباشد .
شخصیم 
سروشازجملهمهمترینپیامرسانهایداخلیاستکهمیتواندتاحدودیجاایگزینیبارایتلگارام
گردیدهوکاربراناینبرنامهپیامرسانیرابهخودجذبنماید.پیامرسانسروشدارایامکانااتوویژگای
هایاولیهتلگرامبودهومیتواندامکاناتیهمچونایجادگروه،سوپرگروه،کانال،مادیریتپیشارفتهکاناال،
تماسصوتیوسایرمواردرافراهمآورد.ارزجملهامکاناتیکهبادانلودسروشبدستخواهیدآورددرزیار
ذکرشدهاست :
 سرعتمطلوبدرپیامرسانی 
 تواناییایجادگروهوسوپرگروه 
 تواناییایجادکانالومدیریتکانال 
 تماسصوتیرایگان 
 دارایامکانپرداختدرونبرنامهایوخریدمستبیمازکانالها 
 دارایامکانسرویسپیشبینیآبوهواواوقاتشرعی 

 دارایسرویساعالمموقعیتوارساللوکیشن 
 امکانخریدشار 
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امکانپرداختقبوض 
قابلیتساختاستیکرهایشخصیوفروشآن 
ایجادمساببهونظرسنجیهایمختل 
امکانساختفروشگاهمجازی 
امکانپاسخدهیوالیککردندرکانالها 
قابلیتارسالگزارشتخل برایکانال،گروهوحتی تهایشخصی 
قابلیتاستفادهازفضایابریشخصی 

تمامیاینامکاناتدرپیامرسانسروشبهصورتکامالرایگانعراهشدهاستوکاربرانمیتوانندبه

سادگیبانصبوثبتنامدراینبرنامهازامکاناتارائهشاده،اساتفادهنمایناد.ایاناپلیکیشانبایشاز1
میلیونکاربرداردومیتواندیکیازبهترینانتخابهادربحثیافتنجاایگزینداخلایبجاایاساتفادهاز
تلگرام،باشد .
ایناپلیکیشنبهصورتکامالرایگانعراهشدهاستوطبقگزارشهایادونبیضیکهتاکنونآمده
است استفادهازبخشیازترافیکاینترنتآنبهصورترایگانخواهدشاد.همچنایناگارازکااربااایان
اپلیکیشنرااینبودیدمیتوانیدبااستفادهازآموزشحذفاکانتسروش،اطالعاتخودراازسروراصالی
اینبرنامهحذفنمایید .
برنامههایزیادیتوسطشرکتهاومتخصصینفعالدرزمینهبرنامههایپیاامرساانداخلایعرااه
شدهاندکههرکداممزایاوویژگیهایخاصخودرادارند.ازجملهبرنامههایمشابهتلگاراموهمچناین
سروش،میتوانبهبرنامههایینظیرآی گپ ،بیسفون پالس ،بله ،گپ و ویسپ ی،ازجملاهجاایگزین
هایداخلیبرایتلگراممحسوبمیشوندکهمیتوانندبهجایسروشنیزمورداستفادهقرارگیرند .
رسانداراینسخههاایرسامیاندرویادو


رسانایرانیاست.اینپیام

افزارپیام

رسانسروشیکنرم
پیام

آیاواسبرایتلفنهایهمراههوشمند،ونسخههایآزمایشیبرایویندوز،مکولینوکسبرایرایانههاای
شخصیمیباشد.بهادعایبرخیمنتبدان،اینپیامرساانک ایبارداریازکاد منباعبااز تلگارام اساتاماا
سرورهایآندرایرانقراردارد.

 -4-2پیشینه پیام رسان سروش:
نرمافزارسروشدر بهمن  ۰191نسخهآزمایشی خودرابهبازارعراهکردوتابهمان۰19۲نزدیاکباه
بهطوررسمیرونماییشود.
هزارکاربرفعالداشت.قراربوداینپیامرسانتاپایانزمستان ۰19۲
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ایننرمافزارتحتحمایت سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران گسترشیافتهوبخشعمادهای
از سهام اینشرکتمتعلقبهصداوسیمااست.
پیامرساناز اپاستور حذفشد.
تحریمهایایاالتمتحدهآمریکا این 

درفروردین،۰197بهدلیل

 -2-2ذخیره اطالعات و نحوه استفاده از آنها در پیام رسان سروش:
سروشاطالعاتکاربرانرابراساساصولزیرذخیرهمیکند:

موبایلومخاطبیناوبرایاهدافزیرذخیرهمیشوند:

زمانثبتنامکاربر،شماره
شمارهموبایلکاربربهمنظوراحرازهویتکاربراستفادهمیشود.

)۰

هایذخیرهشدهدردستگاهکاربربهمنظورشناساییدوستاناومورداستفادهقرارمیگیرندو

 )۵شماره
کاربرمیتواندباآنهاارتباطبرقرارنمایدوسایرمخاطبینیکهعضوسامانهنیستندرابهاستفادهازآندعوت

نماید(.توجهداشتهباشیدفبطازشمارهموبایلهاایلیساتمخااطبینکااربراساتفادهمایشاوندوساایر
اطالعاتمخاطبیننظیرنام،عکسوآدرسآنهاذخیرهنشدهومورداستفادهقرارنخواهندگرفت).

 )1بهمنظورتغییردستگاهوانتبالحسابکاربریفردازیاکدساتگاهباهدساتگاهیدیگارازشاماره
موبایلکاربراستفادهمیشود.


اطالعاتقیدشدهدربخشفوق،صرفاتوسطخودکاربروسرورهایسامانهقابلمشاهدهاساتوساایر
کاربرانهی دسترسیبهآننخواهندداشت.

برایایجادتجربهکاربریوارتباطیبهتربینمخاطبین،پروفایلیبرایکاربرتعری شدهاستکهشامل
نام،واعیت )(Statusوتصویرکاربریاست

 -3-2امکانات پیام رسان سروش
–کانالهایعمومی:

ارسالبازخوردبهمدیرکانال
ثبتنظروالیکبهمحتوایمنتشرشده
۰۲

ارسالهرگونهفایل(تصویر،صدا،ویدئوو…)
شرکتدرمسابباتونظرسنجیها
–گفتگویدونفرهوگروهی:

جابجاییسریعپیامها
ارسالهرگونهفایلبرایدوستان
استیکرهایزیباومتنوع
تماسصوتیرایگان
سرعتپاییناجرایاپلیکیشنوکندبودندراجرا
 -1-2مشکالت و حاشیههای پیام رسان سروش:
محبوبیتهراپلیکیشنبستگیبه  UIو  UXوالبتهقابلیتاجرابررویپلتفارمهاایمختلا خصوصاا
اندرویداستودرمیانهزارانمدلگوشیاندرویدی،اپلیکیشنهااییموفاقهساتندکاهباررویهرمادل
گوشیباهرقدرتسختافزاریقابلاجراباشند .

بزرگترینمشکلپیامرسانسروش،عدماجرایدرستبررویگوشیهایاندرویدیبااقادرتساخت
افزاریپاییناست!ایناشکالبهتنهاییکافیستتاجامعهکاربریبسیارزیادیراازدستبدهد،اماازایان
همکهبگذریمگاهانفسگوشیهایردهباالراهمبرااجرامیگیرد!

 -5-2تجربه کاربری بسیار ضعیف:
دومین اشکالبزرگیکهدراپلیکیشنسروشوجاودداردتجرباهکااربریبسایارااعی آناسات.باه
طوریکهکاربردرنگاهاولبهاپلیکیشنبهدرستینمیتواندتشخیصبدهدکهیکپیامرسانرابازکردهیایک
پلیاستوریایک(book readerکتابخوان)آنالین؟!

حتیدرتمپیشفرضاپلیکیشن،رنگبکگراند(پسزمینه) تهاتشابهخیلیزیادیبهباکگراناد
خوداپلیکیشنداردوهمینمشکلکافیستتاتاثیربسیاربدیدرتجربهیاولینکارباسروشبگذاردوالبته

باعثگیجشدنکاربردردرکوشناخت الیههایاپلیکیشنمیشود.
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 -6-2سرورهای بسیار ضعیف و سرعت پایین دردانلود:
سومیناشکالبزرگیکهبهپیامرسانسروشمیتوانواردکردکهازنظرمنبدتریناشکالهممیتواناد

باشد،اعی بودنسرورهایاینپیامرسانباوجودمستبربودندیتاسنتراپلیکیشنداخلایراناست.گاهاا
برایدانلودیکعکسیاویدیوکوتاهبیشاز1۱ثانیهبایدمنتظرماندوبعضابهخاطرپایینباودنسارعت
اینترنت،عمالارسالپیامغیرممکنمیشود هبرسدبهدانلودمدیا! 
 -7-2ک ی از تلگرام ،اما به شدت ضعیف:
قابلیتساختکانالگروهوایجادتماسصوتیازمزیتهایاینمسنجربومیبهحسابمایآیادولای
صرفاوجودامکاناتامابدونکیفیت،نمیتواندراایتکاربرانرابهخودجلبکند .البتهامکانخریدشار 
وپرداختقبض،فروشگاهاستیکردرکنارامکاناتدیگرنشاندهندهدرآمدزابودنآننیازدارد!ساروشباا
وجودداشتنامکاناتمشابهتلگرام،هنوزنتوانستهکیفیتآنرابهسطحمطلوبیبرساند .

 -8-2داستان شماره وزیر ارتباطات در پیام رسان سروش:
میالدنوریکارشناسفناوریاطالعاتدرکانالتلگرامیاشباانتشاراینعکسنوشت:
بهدرخواستدوستاناپلیکیشنپیامرسانسروشروبررسیکردم.


سروشدریکاقدامبسیارغیرحرفهایازشمارهموبایلافرادبهعنوانآیدیاستفادهکاردهودرپاساخ
وبسرویسها،شمامیتوانیدشمارهموبایلمدیرانکانالهاواعضایگروههارومشاهدهکنیادکاهازنظار
امنیتیفاجعهست.

بهعنوانمثال:درتصویرشمارهموبایلادمینکانالجنابآقایجهرمای(وزیارارتباطاات)رومشااهده
میکنید.
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مشکالتپیامرسانسروش



۰۲


 )3آپارات


تاریخچه شبکه اجتماعی آپارات:

شبکهاجتماعیآپاراتموفقترینبستر اشتراک گپااری محتپوای ویپدیویی درایاراناسات.ایان
سرویستوسطشرکتفناورانایدهپردازصبا (صبا ایده ) دربهمن۰1۲9شروعبهکاارنماود.ارائاهایان
شبکهاجتماعیدرحالیصورتگرفتکهدسترسیباهبسایاریازسرویساهایاشاتراکگاذاریدرایاران
مسدودبودوهمینمسئلهاماواگرهایزیادیراجهتوجودساختارفنیماوردنیاازوجاذبمخاطباان
توسطاینشبکهاجتماعیبوجودآورد.اماباوجود الشهایزیاد،شبکهاجتماعیآپاراتباایجادبساتر
الزموارائهابزارهایموردنیازجهتانتشارویدئوهایکاربرانزمینهمناسببرایبهرهبارداریازظرفیات
هایباالیایننوعمحتوارابرایکاربرانشفراهمنمود.اینامرباعثگردیدآپاراتبااستببالقابالتوجاه
کاربرانمواجهشدهوبهعنوانموفقترینبستراشتراکگذاریویدئودرایرانتبدیلشود.

آپاراتیکیازسرویسهایاشتراکگذاریویدئودرایراناست.اینوبگاههمراهباوبگاههایکلوب
ومیهنبالگتوسطشرکتفناورانایدهپردازصبا(صباایده)راهاندازیشدهاستومدیریتآنهابارعهاده
محمدجوادشکوریمبدممیباشد.آپاراتدرسال9۵ازسویجشنوارهوبایراندربخاش نادرساانهای

برخط،بهانتخابکارشناسانبرگزیدهشدودرسال9۱نیزبهعنوانبهترینوبگاهفیلمبرگزیدهشد .
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مزایا شبکه اجتماعی آپارات:

امکاناتوویژگیهایمتنوعآپاراتدرطولسالهاآنرابهبستریمورداعتمادبرایکاربرانونیزابزار
کارآمدبرایسازمانها،موسساتوکلیهاشخاصحبوقیتبدیلنمودهاست.ازسویدیگرمخاطبانمای
توانندبهسادگیبهویدئوهادسترسیداشتهوبهتماشایآنهابنشینند.بهگونهایکهپخش6میلیاون
ویدئودرروزودانلود۲میلیونبارنسخهاپلیکیشنآننشانازاعتمادمخاطبانبهاینشبکهاجتماعیدارد
.

ایجاد کانال در آپارات جهتبه اشتراک گااری ویدیو مهمترینقابلیتآپاراتمحسوبمیشود.با
استفادهازکانالهامیتوانکلیهویدئوهایموردنظرکهباقوانینسایتمنطبقمیباشندرابارگاذاریو
برایافرادنمایشداد.درآپاراتعالوهبر کانال های معمولی کهکلیهکاربرانمیتواننادآنهااراایجاادو
استفادهنمایند،کانالهایدیگریبهشرحزیروجوددارند:
کانال های رسمی:

ایننوعازکانالهاویژهشرکتهاوسازمانهایدولتیوخصوصایمطارح،شخصایتهاایمحباوب
سیاسی،ورزشی،فرهنگی،برندهایتجاریسرشناسوسایتهایپرترافیککشوراست.مزیتکاناال
هایرسمیجذبمخاطبینجدیدوایجادیاارتباطتعاملیباآنهااسات.همچناینجلاوگیریازایجااد
صفحاتغیرواقعیمنتسببهافرادوانتشارمطالبغیرموثقازدیگرمزایایایننوعکانالاست  .درحاال
حاارتعدادیاز هرههایشناختهشدهومسئولینکشوردرآپاراتکانالرسمیداشتهودراینسرویس
فعالیتدارند.الزمبهذکراست کانال های رسمی درکنارتصویرخاودیاک عالمپت تاییپد بپه رنپ
سبز دارندکهوجهتمایزآنهاباسایرکانالهامیباشد.
کانال های تایید شده:

دراینکانالهابهفعالیتهایکاربرانجنبهرسمیدادهمیشودوازایجاد صفحات غیر واقعی باهناام
کاربرجلوگیریمیشود.وجهتمایزاینکانالهاباسایرکانالهایآپارات عالمت تایید خاکستری رنگ
کنارتصویرآنهامیباشد.
کانال های اشتراکی:

اینکانالهامجموعهایازویدئوهایغنیشدهوارزشمندباموااوعاتمختلا مایباشاند.صارفه
جوییدرزمانوکاهشهزینههابرایکاربرانمهمترینخصوصیتایننوعازکانالهاااسات.دسترسای
سریع،آسانو بیواسطهبهمحتوایدلخواهآموزشی،علمیوسرگرمکنندهازمزایایکانالهایاشتراکی
است.همچنینصرفهجوییدرهزینهبهدلیلحذفهزینههایمازادتولیدکنندگانمانندهزینهتکثیار،
۵۱


بستهبندی،حملونبل،توزیعودسترسیفوریدرهرمکانوزمانازدیگرمزایایاینناوعکاناالمای
باشند.الزمبهذکراستدسترسیبه ویپدیو هپای کانپال هپای اشپتراکی ازطریاق پرداخپت حپ
اشتراک امکان ذیراستکهاینامرمیتواند کسب درآمد برایتولیدکنندگانمحتوایویدئوییبههمراه
داشتهباشد.

مزایایقابلتوجهکانالهایاینشبکهاجتماعیباعثشدهافرادزیادیدرجهترسیدنبهاهدافخود
ازآناستفاهنمایند.م

عالوه بر وجود قابلیت کانال در آپارات مهمترین ویژگی های این شبکه اجتماعی را می توان به
شرح زیر بر شمرد:


اعالمگزارشدقیقوجامعمربوطبهآمارواطالعاتمرتبطبهویدئوها،نظرات،بازدیدهااو…
بهکلیهکاربران



امکاناستفادهاز  QR Codeآپاراتبرایمشاهدهویدئوهاازطریقمحتوایمتنیوقراردادنآنهاا
دروبسایتها



قابلیتتلویزیونهوشمند(پرمخاطبترینبرنامهبررویتلویزیونهایالجیوسامسونگ)



امکانافزایشبازدیدوافزودنآدرسسایتولینکانتهایهرویدئو



دستهبندیویدئوهابراساسمواوعآنهاازقبیلورزشی،باانوان،خباری،ساالمت،سیاسای،
۵۰

فناوریو…


برگزاریانواعمسابباتدردورههایزمانیمختل



ارائهسرویسآپاراتکودکباداشتندسترسیآسانومطمئنبهکودکانوعالقمندانبهتماشای
کارتون

*آپاراتکودکبرایسرگرمیکودکانوآرامشخانوادهازاینکه هویدئوییتوسطفرزندآنهادیدهمی
شودایجادشدهاست.تمامویدئوهامتناسبباردهسنیکودکانبودهومحتوایآنهااتوساطگرداننادگان
سایتتهیهمیشود.دراینسرویسکاربرانامکانبارگذاریوقراردادنویدئوراندارند.همچنینوالدین
میتوانندازقفلکودکنیزاستفادهکنند) .

قابلیت های شبکه اجتماعی آپارات بر اساس آخرین به روز رسانی
قابلیتهایموجوددرشبکهاجتماعیآپاراترامیتوانبهدوبخشامکاناتمرتبطبااویادئووامکاناات
مربوطبهپروفایلبهشرحزیرتبسیمبندیکرد.
امکانات مرتبط با ویدیو:

فایلهایویدئوییموجوددرآپاراتبرایتمامکاربراندردسترسبودهوکاربرانبدونعضویتمیتوانند
آنهارامشاهدهیادانلودکنند.پرداختیاعدمپرداختهزینهبرایمشاهدهویدئوهاتوسطکااربریکاه
محتوارابارگذاریمیکندتعیینمیشود.مهترینامکاناتمرتبطباویدئوعبارتنداز:


حداکثر۵۲۱مگابایتحجمویدئوجهتبارگذاریبرایکانالهاایعاادیو1۲۱مگابایاتبارای
کانالهایرسمی
۵۵




امکانبارگذاریویدئوبافرمتهایمختل وهمچنینبارگذاریومشاهدهویدئوبافرمت



قابلیتدرجزیرنویسدرویدئو



تگگذاریبدونمحدودیتویدئوهاجهتمشخصکردننوعمحتوایآنها



امکانطببهبندیوپوستهگذاریویدئودرصورتداشتنشرایطآنتوسطکاربر

امکانات مربوط به پروفایل:

هرکاربرمیتواندپروفایلمربوطبهخوددرشبکهاجتماعیآپاراتراایجادوکلیهمواردمربوطبهویدئو
هایبارگذاریشدهتوسطخودوآیتمهایدیگرراازپروفایالشخصایمادیریتکناد.مهتارینامکاناات
مربوطبهپروفایلعبارتنداز:


دنبالکردنکاربرانعضوشده



ارائهگزارشوآماربازدیدویدئوهادردورههایزمانیمختل



ارائهتعدادالیکونظراتارسالشدهکاربراندربارهویدئوهایارسالی



اطالعرسانیبهکاربردربارهتمامیمواردذکرشده

پلتفرم های سازگار با شبکه اجتماعی آپارات
ازاسمارتفون،تبلتوکام یوترمیتوانبرایاستفادهازآپاراتبهرهگرفت.نساخههاایپشاتیبانو
سازگاربااینشبکهاجتماعیبهشرحزیرمیباشند:


نسخههایاپلیکیشنشبکهاجتماعیآپارات



نسخهتحتوبشبکهاجتماعیآپارات

محمدجوادشکوریمبدم،دانشجویبرقالکترونیکدانشگاهامیرکبیرپسازپانجتارمتحصایلدرایان
رشته،بهدلیلعدمعالقهبهرشتهتحصیلیوعالقهزیادبهبرناماهنویسای،درسرارهااکاردهوباهسارا 
۰9سالگیمتاهلشدهودردوراندانشجوییبرایگذرانزندگیبرناماهنویسای
برنامهنویسیمیرود.ویاز 
میکند.درهمانسالهایعنیسال،۲1شبکهاجتماعیاورکاتدرایرانبسیارطرفدارداشتهومحمادجواد
شکوریمبدمباهدفداشتنشبکهاجتماعیفارسی«،کلوب»راراهاندازیمیکند.پسازجاافتادنکلاوب
برایتوسعهسرویسها،میهنبالگراخریداریمیکند.بهدرخواستکاربرانآنهاتصمیمباهاااافهکاردن
رسندکهخودسرویسویدئومیتوانادمساتبل


گیرندامابعدتربهایننتیجهمی
سرویسویدئودرکلوبمی
اندازیمیکنند.

عملکندوآپاراترابهعنوانسرویسبهاشتراکگذاریویدئودرسال ۲9
راه


میلیونآیپیواحدبینندهدرماهراتجربه

امروزهآپاراتبیشاز هارمیلیوننمایشویدئودرروزو۰1
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ترینسایتهایپخشویدئواست .ندیقبلاکونومیستارزشاینشارکتراباال 


کندویکیازموفق
می
بر1۱میلیوندالراعالمکردهبود.

محمدجوادشکوریمبدمدرمصاحبه از گونگیشکلگیریورشدوشیوهکسبدرآماددر“آپاارات”
ایازاینگفتگورادرادامهمیخوانید:


کند.خالصه

صحبتمی

آیا آینده خیلی روشنی بیرون از دانشگاه برای خود تصور میکردید که تحصپیل در دانشپگاه
امیرکبیر را رها کردید؟
نه،لزومااینطورنبود.آنهمدرآنسنوسالیکهمنتصمیمبهاینکارگرفتم.مهماینبودکاهآدم
برایخودشهدفیمشخصکند.البتهآنزمانفضامثلاالنراهاندازییکاستارتآپوفکرپولدارشادن
دانستماگربخواهمشمارهیکدرکاریباشمبایدرویآنتمرکزکنم.اینطوربودکهیکروزاز


نبودامامی
سرکالسآزمایشگاهفیزیکدرسرارهاکردم.

این کار را چگونه شروع کردید؟
حدوددیماهسال۲1اورکاتکهشبکهاجتماعیمعروفآنزمانبوددرایرانبسیارگلکردهبودوماا
کشورسومدراستفادهازاورکاتبودیم.بههمیندلیلماپرو هکلوبرابهعنواننمونهفارسیایانشابکه
اجتماعیراهاندازیکردیم.آنموقعسرویسهاایاینترناتایارانتنهااوباالگهاابودنادوماردمازاینکاه
می توانستنددراینفضابنویسندوبازخوردبگیرندبسیارخوشحالبودند.ازسرویسماهمبهدلیالاینکاه
آنموقعمایاس یسوفیسبوکرواجنداشتاستببالشد.درحبیبتدنیایشبکههایاجتماعیاینگوناه
النمیبینیدنبود.امناینکهفارسیبودنکلوببرایمردمبسیارمهمبود.سه هارسالبعدشارکت

کها
ماکمیبزرگترشدهبودوماشرکتیبهنامصباایدهتاسیسکردهبودیم.حدودسال۲6مایهنباالگرااز
دونفرکهصاحبآنبودند،خریدیم.آنزمانمیهنبالگجزوسهبالگبرترایرانبود

آپارات چگونه شکل گرفت؟ ایده آن از کجا آمده بود؟
مادربهمن۲9تصمیمگرفتیمسرویسپخشویدئورابهدرخواستکااربران،باهکلاوباااافهکنایم.
رفتیمسرا  ندتاازسرویسهاینوپایآنموقعکهبهماسرویسبدهندوتعاملیباآنهاایجادکنیم.امابه
یدیموتصمیمبهایجاداینسرویستوسطخودمانگرفتیم.درجلساتتصمیمگیریبرایاین

نتیجهاینرس
سرویسبهایننتیجهرسیدیمکهپتانسیلاینسرویساززیارسارویسباودنبااالتراسات.ایانباودکاه
سرویسرابهعنوانیکسرویسجداایجادکردیموآنراآپاراتنامیدیم.

درابتدایکارپهنایباند الشبسیاربزرگیبرایمابودویکسالونیمتبریبااینمشکلراداشتیمتا
۵1


اوااعپهنایبانداندکیبهترشد.دردوماهاولآپارات1۱مگابایتبرثانیهپهنایباندایجادکردهباودکاه
البتهدرحالحاارمابهصورتمیانگین۰۱گیگابایتبرثانیهپهنایباندداریم.

روزانه چند ویدیو روی آپارات آپلود میشود؟
میشود.البتهاینتعداددرحالرشداست.
درحالحاارروزانهبیشاز هارهزارویدئو آپلود 

تا چه حجمی ویدیو میتوان آپلود کرد؟
پذیراستوبرایبعضیکانالهایرسمیتا۵۲۱مگابایتنیز


مگابایتبرایکاربرانمعمولامکان
تا۰۱۱
دسترسیبرایآپلودویدئووجوددارد.

فکر میکنید فیلتر بودن یوتیوب چقدر در پیشرفت آپارات موثر بوده است؟
خیلیزیاد.راستشرابخواهیدمابایدواقعبینباشیم،صراحتداشتهباشیموبهخودماندرو نگاوییم.
امابههرحالفیلتربودنشبرایماموثربودهاست.بههرحالنیازیوجودداشاتوفرصاتیباودکاهماا
شناساییکردیمورویشکارکردیموبهاینجارسیدیم.ماهماکنون۰6میلیوندقیباهویادئورویآپاارات
داریم.

توضیحاتی در باره اپارات اندرویدی
تماشایآنالینشبکههایتلویزیونی

–
–امکانتطبیقکیفیتفیلمباسرعتاینترنت
ترینومحبوبترینویدیوهایروز


دسترسیبهپربازدید
–
جستجودرمیلیونهاویدیویجذاب

–
–وجوددستهبندیهایمتنوعبرایجستجوییبهتریکویدیو
–امکانتماشاودانلودهزاران ویدیوآموزشیرایگان
امکاندانلودویدیوباباالترینکیفیت

–
–امکانبارگذاریویدیوباقابلیتکاهشحجمویدیو
–امکانایجادکانالاختصاصیباآدرسیدلخواه)،(aparat.com/NameShomaامکانمدیریتاین
کانال(بارگزاری،ویرایشوحذفویدیوها)

هاوبرنامههایاختصاصیآپارات(جعبهسیاه،فیت ،ارگوش،آپاراتچی،آبان،


امکاندنبالکردنکانال
–
تاریخآنالینو…)
–دسترسیبهبرنامههایاختصاصیشاملمواوعاتسیاسی،هنری،ورزشی،اقتصادیو…کهفبطدر
۵۲

میشوند.
آپاراتپخش 

ازاپاراتبهعنوانیوتیوبایرانییادمیشودبافیلترشدنیوتیوبومشکلبارگذاریفیلمهایایرانی
بسیاریازمردمازاپاراتاستفادهمیکنندایندرحالیستکهبیشترینبازدیدفیلمهادراپاراتایرانیرقم
میخورداپاراتباافزودندیگربرنامههایبهبخشفعالیتخودباعثبیشتردیدهشدنخودشدیکیازاین
نمونههافیلیمواپاراتمیباشدکهدرانسریالهاینمایشخانگیبرایبخشانالینافزودهشدنکه
تماشایانبااپراتورهایمعرفیشدهرایگانمیباشدوبایدپرداختانباهماناپراتورهاصورتگیرد .
 )1ایتا
ایم.ایتایکپیامرسانایرانیاستکهاینروزهااباه


پرداخته
دراینمطلببهبررسیاپلیکیشنایتا )(Eitaa
عنوانجایگزینیبرایتلگرامپیشنهادمیشود .


اپلیکیشنپیامرسانایتا ) (Eitaaکهیکیاز ندپیامرسانایرانیدرسالگذشتهمحساوبمایشاود،باه
جرگهرقبایداخلیتلگرامپیوستهاستکهمهمترینخصیصهآن،شباهتبیحدوحصرآنبهتلگرامبوده

وطبقبررسیهاییکهدرادامهآنرامشاهدهخواهیدکرد،بهطوروااحتنهااهادفبرناماهنویساانایان
اپلیکیشن،اختراعتلگرامدومبودهاست !

دربررسیاپلیکیشنایتاقصدداریمتابه7ویژگیازاینپیامرسانایرانیتازهواردب ردازیمکهمهامتارین
رسانایتاذکرمیکنایم،


هاییکهبرایپیام

شود.دربینمشخصاتوویژگی

نکاتموجوددرآنمحسوبمی
ایموجوددرآنراکهفعالبهدلیلتعدادکاربراناندک،کمبودهرانیزذکرمیکنیم.

اع ه
باصحبتهاییکهراجعبهفیلترتلگراممطرحشدهاست،هرازگاهییاکپیاامرساانایراناینبالمحافال
کاربرانحوزهآنالینمیشود.پیامرسانایتایکیازهمینپیامرسانهایایرانیاستکهدراینمطلبباه
هاوامکاناتآنپرداختهایم.


بررسیویژگی
. 4رابط کاربری ایتا بسیار شبیه به تلگرام
اپلیکیشنپیامرسانایرانیایتابهنظرمیرسدکهبایکدستوربسیارپیشپاافتادهراهاندازیشادهاسات.
دستورکارمشخصاینپیامرسانبهطوروااحهمینجملهیکخطیاستکه:تلگرامرادوباارهطراحای
کنید !

هایتاخموجوددرمورداپلیکیشنهایپیامرساندیگرمثلسروش،بله،گپ،آیگپ(که


باتوجهبهتجربه
البتهشباهتزیادیبهتلگرامدارد)،بیسفونو …مسئولینایرانیبهخوبیبهاینمواوعپیباردهانادکاه
ایرانیهابهدنبالقشنگیهایموجوددرگپویاامکاناتسروشویاامکاناتمالیبلاهیااامنیاتآیگاپ
نیستند .
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ایرانیهاباتلگرامیکهسادهاست،خوگرفتهاندوصرفابهدنبالآنهستند.البتهمساائلدیگاریازجملاه
کیفیتسرورهایپیامرسانهایداخلینیزموردبحثبوده،ولیخوگرفتنکاربرانایرانیباظااهرتلگارام،
یزینیستکهباهرمورددیگریجایگزینشود.
رابطکاربریاپلیکیشنایتابهقدریشبیهتلگراماستکهگوییانگاریکیازنسخههاایغیررسامیتلگارام

بودهوصرفااسماختصاصیگرفتهاست.البتهبررسیهایبیشتریبایدرویسورساینبرنامهصورتبگیرد
تادقیبانحوهبرنامهنویسیوطراحیآنمشخصشود،اماطبقادعایمسئولیناپلیکیشنایتا،تمامیکدها
وطراحیهایانجامشدهدراینبرنامهاختصاصیبودهوازسورستلگراماستفادهنشدهاست .


تبریبادررابطکاربریموردخاصیوجودنداردکهبرایایتااختصاصیشدهباشدوشایداگرحداقلبعضای
شد،میتوانستازاقباالبیشاتریبارایاساتفادهکااربران


ازامکاناتتلگرامنیزبهایناپلیکیشنمنتبلمی
ایرانیقراربگیرد .

. 2رباتهای هوشمند ایتا؛ فراتر از انتظار
یکیدیگرازویژگیهاییکهدربررسیاپلیکیشنایتادیدیم،رباتهایهوشمندیاساتکاههماننادرباات
تلگرامعملکردهوطبقتوایحاتارائهشدهتوسطمسئولیناینپیاامرساان،درآینادهتغییاراتزیاادی
نسبتبهامکاناتفعلیخواهدداشت.کاربرانایتامیتواننادبااراهانادازیربااتهاایدلخاواه،بسایاریاز
عملکردهایروزانهخودرابااستفادهازدستیارهایهوشمندیکهدرتلگارامبسایاریازکارهاایروزمارهو
دهند،انجامدادهوآنهارافعالکنند .


روتینراانجاممی

. 3پلتفرمهای مختلف برای ایتا
فرمهایدیگرجزاندروید،
سازیپلت 


هایپیامرسانایرانی،نسبتبهفعال
دراپایتابرخالفسایراپلیکیشن
همتبیشتریگماشتهشدهاستوقبلازاینکهکاربراننسبتبهفعالسازیآنهادرخواستکنناد،خاود
سازینسخهوباقدامکردهوآنرادردسترسکاربرانقراردادهاند .


مسئولیناپلیکیشننسبتبهفعال

جالباستبدانیدکهنسخهوبایتانیزبهطورموبهموازرویتلگرامک یشدهاستوهی تفاوتینسبت
بهنسخهوبتلگرامنداشتهومسئولینایتابدونذرهایسلیبهوتغییروایرانیزهکردنآن،تابعطراحیقدم

بهقدمتلگرامبودهاند .


بهجزنسخهوب،ایتاداراینسخهویندوزنیزهستوبرایکاربرانیکهروینوتبوکازاینپیامرساانهاا
ارائهدادهاستکهقطعاحدسزدهاید،بازهامذرهاینسابتباهتلگارام

استفادهمیکنند،نسخهاختصاصی
تفاوتینداشتهوهمانندنسخهویندوزتلگرام،طراحیوبهکاربرانایرانیعراهشدهاست .

بهطورکلیاپلیکیشنایتادرارائهنسخههایمختل بهخوبیعملنمودهاست،ولیعدمتغییرونوگراییو
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اختصاصیسازیدرپلتفرمهایمختل ،عالوهبرنبطهقوتموقتیکهدرآنبهشمارمایرودتااکااربران
ایرانیراراایبهاستفادهازآننماید،نبطهاع بزرگیاستکهدردرازمدتبهاررایناپلیکیشنتمام
خواهدشد .

اینپیامرساانایرانایخاوبباودهو

باتوجهبهتستهایانجامشدهرویایناپلیکیشن،کاراییوکاربری
هایموجوددرنسخهویندوزسروشویانسخهویندوزبلهدرایناپلیکیشندیدهنمیشود،ولیشاید

کندی
حضورتنها۵۱۱هزارنفردرایناپلیکیشندلیلاستیبلبودنآنبهشماررودوبایددیداگرتعدادکاربران
آنبهاعددایمثل1میلیونکاربر(همانندسروش)برسد ،هواکنشیخواهدداشتوآیاایانپایاداریرا
حفظخواهدکردیاخیر؟
. 1گروه و کانال بسازید
ازدیگرویژگیهایپیامرسانایتاامکانساختگروهوکانالاستکهدرتلگرامبسیارموردتوجهقرارگرفته
استویکیازدالئلمهماستفادهازتلگرامبودهاست.باتوجهبهتستهایانجامشدهدرایانپیاامرساان
داخلی،فرایندایجادگروهوکانالدقیباهمانندتلگرامبودهوتغییرینسبتبهآننداشتهاست .

محدودیتخاصیبرایتعداداعضادرگروههایایتاذکرنشدهاستکهشایددلیلآن،کمبودنکاربراناین
برنامهبودهوباافزایشکاربراناینپیامرسان،درآیندهمحدودیتهاایاحتماالینیازاعاالمخواهادشاد.
همچنینبرایکانالنیزمحدودیتذکرنشدهوتمامیکارهاییکهدرتلگرامقابلانجاماسات،درایتاانیاز
شدنیاستوبدونمشکلدراختیارکاربراناست(البتهطبقبررسیهایمامحدودیت۲۱۱۱نفاریبارای

گروههایایتاوجوددارد)

هایایتامیتوانیدویدئوهایخودرابهتصاویر  GIFتبدیلکاردهوارساالکنیادتاااز


بهطورمثالدرگروه
حجمکمتریبرخوردارشوند.همچنینبرایدوستانخودویدئو،عکسوپیامارسالنمائیادوازگفتگاوباا
التدیگراپلیکیشنهایپیامرسانایرانی،عدمنمایشویاعدمنمایشدرسات

هملذتببرید .یکیازاشکا
تعدادبازدیدهایانجامشدهازپستهایکانالهاستکهدرایتاعیناهمانندتلگرام،اینمواوعتعبیهشاده

وبهطورکلتغییرینسبتبهتلگراموجودندارد .

یکیازویژگیهاییکهدربررسیاپلیکیشنایتادرسایتاینبرناماهباهآنبرخاوردکاردیم،یاکویژگای
خاصیبودکهدرتلگراموجودندارد!البتهصبرکنید؛بابررسیهایمانمتوجهشدیمدرایتانیزوجودندارد،
ولیگویادربرنامههایآیندهمسئولینایناپلیکیشنقرارگرفتهاستتاباااافهکردنآن،برگبرندهخود
رانسبتبهتلگرامروکند .

امکانموردبحثما،امکانایجادکانالهایدرختیاستکهطبقتوایحاتموجوددرساایترسامیایان
۵۲


اپلیکیشن،امکانایجاددستههایمختل ودسترسیکاربرانبههربخشباهصاورتاختصاصایرافاراهم
میسازد .


ایفعالیتمیکنندکهکاربرانپسازورودبهکانالاصلی،بایکسریمنومواجه


هایدرختیبهگونه

کانال
شوندکههمانکانالهایزیرمجموعهاست .بااینامکانوویژگیدیگرنیازنیستکاربرانیکهواردکانال


می
خبریمیشوندوبهدنبالاخباراقتصادییاورزشیهستند،انواعواقسامخبرهایعلمی،اجتمااعیویرا
بینندوصرفاازدستهبندیدلخواهخوداستفادهمیکنند .

نیزب

درصورتیکهاینامکاندراپایتافعالشود،بهنظرمیرسدیکبرگبرندهبزرگبرایآنمحسوبشاده

ومدیرانکانالهارابرایاستفادهازآنوسوسهخواهدکرد.همچنیناینقابلیت،شاهدتهدیدیبزرگبارای
سایتهایاینترنتینیزمحسوبشودکهبزرگترینمشکلکانالهایتلگرامییعنایعادمامکااندسترسایرا
برطرفکردهوبابزرگترشدنایتادرآیندهاحتمالی،میتواندیکیازگزینههاییباشدکهبتواندبررویکار
وبسایتهاتاثیربگذارد !


. 5اینترنت ارزان ایتا ،چیزی که تلگرام از آن محروم است
هایپیامرسانایتاکهبرایکاربرانایرانیوسوسهانگیزخواهدبود،محاسبه۲۱درصدی


یکیدیگرازویزگی
ترافیکمصرفشدهکاربرانایرانیاست.درایناپلیکیشنباتوجهبهداخلیبودنسرورهایاینپیامرسان،
اینترنتمصرفشدهدرآنبا۲۱درصدتخفی محاسبهشدهوبهصورتمثال،بااستفادهی۰گیگابایتیاز
آن،صرفا۲۱۱مگابایتازبستهاینترنتیسیمکارتکاربرانیابستهاینترنتای  ADSLآنهااکاساتهخواهاد
شد .

درصدترافیکمصرفیکشورصرفتلگراممیشاودوباایاکحساابسرانگشاتی،

درحالحاارحدود6۱
کاهشهزینهصورتگرفتهدرمخارجشبکهکشوردراینپیامرسانوپیامرسانهاایداخلای،عاددقابال
توجهیخواهدبود .

. 6فضای ابری نامحدود و پرسرعت
قابلیتاستفادهازفضاینامحدودابریبرایکاربراناپلیکیشن، Eitaaهمانندتلگارامازدیگارویژگایهاایی
استکهباعثشدهاستیکیازاشکاالتبزرگبعضیدیگرازاپلیکیشنهایپیاامرساانداخلای،برطارف
رسانایرانی،اینقابلیتخاصتلگرامشبیهسازیشدهوبرایاستفادهایرانیها،آمادهشده

شود.دراینپیام
است .

بهدلیلاینکهسرورهایاینپیامرساندرداخلکشورواقعشادهاناد،سارعتآپلاود

طبقبررسیاپ Eitaa
مناسببودوبدونهی اختاللی،ارساالفایالانجاامشاد.همچناینطباقتواایحاتموجاوددرساایت
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اپلیکیشنایتامحدودیتبرایاستفادهازفضایابریآنوجودنداشتهوکاربرانتاهرحجمیازفایلهاای
دیگریوازطریقپلتفرمهایویندوزووبایتا،به

خودرادربخشفضایشخصیآپلودکردهودرهرمکان
آنهادسترسیداشتهباشند .

ابریبودناینبخشکهبهخوبیاجراییوعملیاتیشدهاست،بهکاربرامکانمیدهدتابرایانتباالفایال

هایخودویانگهداریازآنهانیازبهفلشیادیگروسایلذخیرهسازینداشتهباشدوازایتابهعنوانیاک
ذخیرهسازبهرهمندشود .


. 7امنیت اپلیکیشن ایتا
یکیازسواالتمتداولدرمورداپلیکیشنهایپیامرسانایرانیوهمچنیناپلیکیشنایتاایناستکاهآیاا
ایننرمافزارهاامناست؟اینسوالیاستکههی وقتنمیتوانبهطوردقیقبهآنپاسخداد،ولینکتهای
وهمهپیامرسانهایداخلیبرای9۲درصدکااربرانبادون

کهبایدبگوئیمایناستکهقطعابرنامه Eitaa
مشکلخواهدبود.البتهشایعاتیپیرامونایناپلیکیشنهاوجوددارد،ولیقطعانرمافزارهاایخاارجینیاز
مشکالتیدارندکهانکارنشدنیهستند .

درموردامنیتفنیطبقتوایحاتموجوددرایاناپلیکیشان،اساتفادهازپروتکال  Mtprotoوهمچناین
رمزنگاری  AESسیمتریک۵۲6بیتی،رمزنگاری RSA ۵۱1۲ازجملهمواردیاستکهبرایتامینامنیات
پیامرسانایتابهکارگرفتهشدهاست .

اماامنیتایتابهمعنایفنیآنقطعا یزینیستکهبهاینسادگیهابهخطربیفتاد؛ اراکاهنهادهاای
بزرگیپشتآنبودهووزارتارتباطاتونهادهایمهمتاثیرگذارکشورکهازنامبردنآنمعذورهستیم،از
اینبرنامهایرانیحمایتکردهوایننشاندهندهباالبودنامنیتفنیآناست .


درادامهبهبعضیازسواالتموجوددرزمینهاپلیکیشنایتاوجوددارد،پرداختهوپاسخهاییراکهازسایت
رسمیاینپیامرسانبهآنرسیدیم،خدمتشماتبدیممیکنیمکهقطعادرانتخابومبایساهایانپیاام

رسانایرانیوسایرپیامرسانهایموجودموثرخواهدبود :


اپلیکیشن ایتا چه زمانی فعال شد؟
اپلیکیشنایتا ) (Eitaaدراواسطسال96بهکاربرانعراهشدهاست.نامایناپلیکیشنازاولکلماتاسام
شرکتسازندهیعنی:اندیشهیاورانتمدنامروزساختهشدهاست!اینشرکتتوساطدوشارکتخصوصای
دیگرکهالبتهبدیهیاستبهاندازهایکهادعامیشود،خصوصینیستند،حمایاتماالیمایشاود.ایاندو
شرکتعبارتندازشرکتسامانهفناوریطوبیوشرکتهات پیامپرداز  .
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اپلیکیشن ایتا در چه شرایطی حریم خصوصی کاربرانش را میشکند؟
یکیازمواردمهمکاربرانکهدرموردحریمخصوصیاپلیکیشنایتاساوالمایشاود،شارایطیاساتکاه
مسئولیناپلیکیشنرامجبوربهارائهاطالعاتمینماید.طبقاعالنرسامیمسائولینایانپیاامرسااندر
سایترسمیاینشرکت،صرفاباحکمقضائیاطالعاتکاربرانارائهخواهدشدودرغیرایانصاورتهای 
ارگانیانهادیامکاندسترسیبهاطالعاتکاربرانرانخواهدداشت .

طبقاعالمرسمیدرسایتایتا،حتیبهدرخواستدولتنیزاطالعاتارائهنخواهدشد.گفتهمیشودحتی
تابحالصفربایتاطالعاتبهدولتارائهنشدهاست .

آیا در ایتا امکان مشاهده آخرین حضور در اپلیکیشن وجود دارد؟
درایناپلیکیشننیزهمانندتلگرامامکانمشاهدهآخارینحضاورافاراددرپیاامرساانوجاوددارد.طباق
توایحاتموجوددرسایتایناپلیکیشن،طبقدستورزیر،آخرینحضورکاربرانقابلبررسیاست :
روزرامیپوشاند .

آخرینزمانمشاهده:اخیرا —) (Last seen recentlyهر یزیبین۰ثانیهو۵تا1
آخرینزمانمشاهدهدریکهفتهاخیر — ) (Last seen within a weekبین۵تا1روزو7روز .
آخرینزمانمشاهدهدریکماهاخیر – ) (Last seen within a monthبین6تا7روزویکماه .

آخرینزمانمشاهدهدرزمان – ) (Last seen a long time agoبیشازیکماه(بهکاربرانمسدودشدهنیز
همیشهاینموردنشاندادهمیشود) .


آیا ایتا برای حضور کاربران و کانالهای تلگرامی امتیاز خاصی در نظر گرفته است؟
نکتهجالبیکهدرایناپلیکیشنمشاهدهکردیم،رزروآدرسکانالهاییاستکهبهصورترسمیدروزارت

ارشادثبتشدهاند.بهمعنایدیگرکانالهایموجوددرتلگرامکهرسمیهستند،نیازباهنگراناینداشاتهو
بدوندغدغهبابتپرشدننامکاربریخودمیتوانندازاپایتااساتفادهنمایناد.البتاهمایبایساتمراحال
تشخیصهویتکاربریراانجامدادهوپسازآننامکاربریاختصاصیخودرادرایانپیاامرساانایرانای
دریافتنمایند .
نتیجه بررسی ویژگیهای پیام رسان ایرانی ایتا )(Eitaa

بهطورکلیاپپیامرسانایتایکنرمافزارایرانیخوبارزیابیمیشودکهبرایکوتاهمدتوباهمناسابت
جایگزینیآنباتلگرامیکگزینهبسیارمناسببهنظرمیرسد،اماهمانطورکهدرتوایحاتقبلنیازباه
آناشارهکردیم،اینشباهتبیحدوحصربهتلگرامقطعابرایبلندمدتیکمعضلبزرگخواهدبودکه
بیشازآنکهبرایشبکهاطالعاتیکشوریکارزشمحسوبشود،یکاع بسیاربزرگاست .
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دسترسیبهاینبرنامهمناسبترازاپلیکیشنهایدیگربودهوایننبطهقوتیاستکهدرصورتحفظآن،
درآیندهکاربرانبیشتریرابرایحضوردرایتاقانعخواهدکرد .

توجه:بسیاریازویژگیهایموجوددراپلیکیشنایتابهدلیلتکراریبودنوآشنابودنبرایکاربراناشاره
نشدوازتکرارمکرراتپرهیزکردیم.درسایرپیامرسانهابهدلیلعدمشباهتبهتلگرام،نحوهعملکردجز
بهجزبخشهایآنها،قابلطرحبود،ولیبهدلیلک یبودنمحیطایتاازتلگارام،قطعااکااربرانباانحاوه
عملکردآنمشکلینخواهندداشت .


 )5کاربران ایرانی در کدام شبکههای اجتماعی بیشترین فعالیت را دارند؟
(پلتفرممدیریتشبکههایاجتماعی)منتشارکارده،تلگارامو

براساسآماریکهاستارتاپ«نوینهاب»
داخلایرانهستندوازآنسوپیامرسانیمانندساروشدرجایگااهی

واتساپپرجمعیتترینپیامرسانهای
باالترازتوییتروفیسبوکدرمیانکاربرانایرانیقراردارد.


درگزارشیکهگزارشیکهنوینهابمنتشرساختهواتساپوتلگرامهرکادامباابایشاز17میلیاون
تند.دراینمیانواتساپباداشاتن 17میلیاونو7۱۱

ترینشبکههایاجتماعیایرانیانهس


کاربرمحبوب
هزارنفردرصدرپیامرسانهایمورداستفادهایرانیاناستوتلگارامباا17میلیاونو۵۲۱هازارکااربرباا
اینمواوعدرحالیرخمیدهدکهتلگرامبیشازدوسالاستکاهدر

اختالفکمیدرجایگاهدوماست .
رسدفیلترینگتاثیریدراستفادهازاینپیامرساندربینایرانیااننداشاته


لیبهنظرمی
کشورفیلترشدهو
است.
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هایایرانیمیتواندیدکه اینستاگرامسومیناپلیکیشانمحباوبایرانیاان


بندیاپلیکیشن
درادامهرتبه
استو11میلیونکاربردارد .لینکدینوفیسبوکهمبا۵میلیاونو7۱۱هازارو۵میلیاونو1۱۱هازار
کاربربافاصلهزیادجزوشبکه هایاجتماعینسبتاموردتوجاهایرانیاانهساتند.بایادگفاتآماارایرانیاان
بوکروزبهروزکمترمیشودوآمارایرانیانفعالدرلینکدیننیزنشانازبلو تجارتآنالیندرکشور

فیس
دارد.

سروشپالسپیامرسانایرانیبا۵میلیونو۲۱۱هزارکاربرتنهاشبکهاجتماعیمحلیاستکهدرکنار

هایخارجیحضورقدرتمندیدربینمردمداردوکمیپایینترازساروشپاالس،شابکهاجتمااعی

شبکه
توییترقرارداردکه۵میلیونکاربرایرانیرادرخودگنجاندهاست.
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هاییکهتوسطمردمنوشتهمیشودبهشبکهاجتماعیاینستاگرام

براساسآمارنوینهاببیشترینپست
ایرانیانونوشتنپستتوسطآنهادرفیسبوکرتباه

وتلگراممربوطاست.نکتهجالباینجاستکهفعالیت
درادامهپلتفرمهایی ونتوییتر،لینکدین،پینترست،بله،تامبلر،آپاراتویوتوبو

سومرادراختیاردارد .و
شودودرنهایتمیتوانگفتسهپلتفرمایرانیهستندکهموردتوجهتولیدکنندگانمحتوا


گپمشاهدهمی
فتهاند.
قرارگر 

کسبوکارهایایرانینیزبیشترینحضورخودرادراینستاگراموس سدرتلگرامدارند .آنهاپسازایان
دومورددربسترهایی ونفیس بوکولینکدینوالبتاهتاوییترفعالیاتدارناد.دراداماهنیازدرآپاارات،
قیقترمایتاوانگفاتاینساتاگرامحادود۲۲
پینترست،یوتوب،بله،تامبلروگپفعالیتمیکنند.بهطورد 
درصدازسهمکلکسبوکارهادرفضایشبکههایاجتماعیرابهخوداختصاصدادهاستوپسازآنباا
اختالفیزیاد،تلگرامباحدود۰۰درصددرجایگاهدوماست.فیسبوکبا9درصد،لینکدینباا6درصادو
درصدمحبوبترینشبکهاجتماعی

درصددرجایگاههایبعدیقراردارند.آپاراتبا1/17

توییترباحدود1
کسبوکارهایایرانیاستوپیامرسانهایبلهوگپنیزدرجایگاههایبعدیقراردارند،هر ندساهمایان
رسانازکسبوکارهانسبتاپایینوبهترتیب۱/1۲درصدو۱/ ۰7درصداست.


دوپیام
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نوینهابدرگزارشخودتاکیدداردکه«عکس»محبوبترینقالبمحتاواییدرباینکااربراناساتو
حدود۲۲درصدمحتواهاپیرامونعکسهامی رخد.رتبههایبعدیمحتوایموردعالقهایرانیاننیزتاحد
زیادیپیرامونعکسومسائلبصریمی رخدبهطوریکه استوریبا،۵۵آلبومبا۰۱وویدئوبا9درصد
ترینقالبهایمحتواییکاربرانایرانیقراردارند.


هایبعدیمحبوب

درجایگاه

1۲


پنجهشتگپرطرفدارایرانیااندرشابکههاایاجتمااعیعبارتناداز#تهاران#هنار#معمااری#ایاران
#الکچری.همچنینپرترافیکترینلوکیشنارسالپستدرشبکههایاجتماعیعبارتندازتهران،پاسداران،
شیراز،اصفهانوایران.

براساساینگزارشپرترافیکترینساعاتشبکههایاجتماعیعمدتابینساعت۰۱تا۰۲است.دراین
پرترافیکترینساعتروزرابهخوداختصاصدادهاست.

میان،ساعت۰۰

بانگاهیبهآمارنوینهابمیتوانگفتکهشبکهاجتماعیاینساتاگرام،کاهجازومعادودپلتفارمهاای
ادیداردوکسبوکارهانیزباعلامبار

بینالمللیمصونماندهازتی سانسوراستدربینایرانیانطرفدارزی
اینمواوع،دراینشبکهبیشاترینفعالیاتراصارفمایکنناد؛فعاالیتیکاهقاعادتابایهزیناهنباودهو
گذاریکسبوکارها هازنوعخانگی هازازنوعکسبوکارهایبزرگراباخودبههمراهدارد.


سرمایه

زمزمههایمخالفتمجلسیازدهمبافعالیتاینستاگرامامانشانمیدهدکهنمایندگانخانهملتناوک
تریناپلیکیشنایرانیهدفقراردادهانادوالبتاهآماارتلگارامدرایان


پیکانحملهخودرابهسمتمحبوب
گزارشنشانمیدهدکهفیلترینگیکپلتفرمنتوانستهازمحبوبیتآن ندانبکاهد.


همچنینبایدگفتکاهبااوجاودحمایات هاایبسایاروتبلیغااتمتعادد،اساتفادهکااربرانایرانایاز
پیامرسانهایبومیهنوزآنچنانرشدپیدانکردهودراینمیانتنهایکیدوموردهستندکهتوانساتندباه
یکمحبوبیتنسبیدستپیداکنندوبرخیازاپلیکیشنهاکاهبارهاادررساانهملایوبیلبوردهااتبلیا 
میشوند،هنوزراهیازپیشنبردهاند .اینآمارهانشانمیدهدکهکاربرانلزومارفتاریمطابقبااخواسات
گذارانانجامنمیدهند.


مبررات

 )6معرفی برترین شبکههای اجتماعی ایرانی
در این گزارش به معرفی چهار شبکه اجتماعی ایرانی می پردازیم که می توانند تجربه کپاربری
مناسبی به شما ارایه دهند .

اکنونافرادزیایدرسراسرجهانعضوشبکههای اجتماعیمیشوندوروزانهبهاینتعدادنیزافازوده
میشود.


توانیکیازدالیلیکهمیگوینداکنوندنیامانندیکدهکده جهانیاستکههمهافرادازیکادیگر

می
خبردارندومیتوانهرلحظهازاتفافیکهدرآنسویدنیارخمیدهدخبرداشترادقیبااوجاود ناین
هایاجتماعیدانست.اکنونشبکههایاجتماعیزیادیبااسامیمختل درسراسردنیاوجاوددارناد.

شبکه
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هایدنیایمجازیتبدیلشوند.میتوانگفت


ترینستون

اندبهیکیازاصلی

هایاجتماعیتوانسته

اینشبکه
زندگیمجازیبدوناینشبکههایاینترنتیکهاصاطالحاباهآنهااسوشاالمادیانیازمایگوینادتبریباا
غیرممکناست.

کهدرزمینههایمختل درحالپیشرفتهستنداینباربهساختشبکههایاجتماعیروی

ایرانیان 
رانمیتوانندباافراد 

هایاجتماعیکارایییکسانیبادیگرمدلهایمشابهداشتهوکارب


اند.اینشبکه

آورده

هامیپردازیم :

مختل بهوسیلهآندرارتباطباشند.دراینگزارشبهمعرفی ندنمونهازآن

 )7نزدیکا
شبکهاجتماعیایرانینزدیکادرواقعباخالقیتبرنامهنویسانباپیامرسانترکیبشدهاست.اینبادان

توانندبهدنیاییازتصاویروفیلمهایبهاشتراکگذاشته


تنهامی
معناستکهکاربراناینشبکهاجتماعینه

شدهتوسطافراددیگردسترسیداشتهباشندبلکهمیتواننددربخشپیامرسانآنبااکساانیکاهدرایان
نرمافزارهستندبهگفتگوب ردازند.


دراینشبکهاجتماعیمیتوانیدماننداینستاگرامپستببیهکاربرانراالیککاردهوزیارآنهاانظار
بگذارید.ایننرمافزاراز هارسالپیشدرفضایمجازیمنتشرشدهاستواینبدانمعناستکاهاکناون
بیشترمشکالتآنرفعشدهومیتوانازاینشبکهاجتماعیبهراحتیاستفادهکرد.


اگردلیلنامگذاریآنراجویاشویدبهایننکتهمیرسیدکهدرواقعاینشبکهاجتماعیمیتوانادبار
اساسموقعیت مکانی نیزعملکند.نزدیکابهکااربراننزدیاکباههامامکاانکشا وتباادلاطالعاات
دهد؛بههمیندلیلنامآننزدیکااست.حتیگفتهمیشاودبعضایمواقاعدرایاننارمافازارمسااببات

می
میتوانندبهخواستخوددرآنشرکتکنند.
فیلمسازیوعکاسیبرگزارشدهوکاربران 


برایاستفادهازاینشبکهاجتماعیکافیستمانندباقینرمافزارهایکحسابکاربریساختهوآنراباه

عنوانناممجازیخودبهکاربرید.

 )8با هم
ت.ایننرمافازارباه

افزاریاستکهمدتیستواردکافهبازارودنیایاندرویدیهاشدهاس


نامنرم
"با هم "
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دلیلمحیطجالبیکهداردازسویکاربراندنیایمجازیمورداستببالقرارگرفتهوافرادیهستندکاهاز
آناستفادهمیکنند.درواقعایننرمافزاررامیتوانترکیبیاز ندبرنامهارتبااطیمختلا دانسات.شاما
میتوانیدباداشتنحسابکاربریدراینبرنامه ندعملکردراباهمداشتهباشید.


دراینشبکهاجتماعیمیتوانیدعالوهبرتبادلاطالعات،نظراتوعبایدخودبادیگرانعضوگاروههاای

مختل نیزبشوید.البتهاینهمهماجرانیستزیراحتیدراینشبکهاجتمااعیماننادیاکپیپامرسپان،
توانیدبهعضویتدرآنهامطالبموردنظرتانرادریافتکنید.


هاییوجوددارندکهشمامی

کانال

درواقعبانصبکردن"باهم"میتوانیدبهصورتهمزمانخودرابا تروم،سرگرومی،گروه،کانالو
پستمشغولکنید.یکیازشایدباورنکنیدامابیشازدههزارکانالفعالفارسیباموااوعاتمختلا در
اینشبکهاجتماعیوجوددارندکهمیتوانندکاربرانبسیارباعالیاقمختلا راباهخاودجاذبکنناد .در

مواردیکهدربارهبخشهایمختل اینشبکهاجتماعیذکرشدنامسرگرمیبه شممیخورد.اینبخش
وانندآنهاراانجامدهند.

دارایبیشازبیستهزاربازیاستکهکاربرانمیت


همهاینمواردوبخشهایسرگرمکنندهباعثمیشوداینشبکهاجتماعیدارایمحیطیشاادوساالم
برای"باهم"بودنکاربرانفضایمجازیباشد.

 )9هورسا
است.شعارایننرمافزارایناستکاه

هایاجتماعیکهدربازاریافتمیشود،هورسا


یکیدیگرازشبکه
حریمخصوصیافرادرامیفهمدوبهقواعدآنپایبندمیماند.ازنکتههایجالباینشابکهاجتمااعیایان
استکهکاربرانمیتوانندعالوهبرالیککردنپستهایدیگرانآنهارادیسالیکنیزکنند.اینقابلیات
هایاجتماعینیستوجایخالیآندربرنامههایمختل حسمیشود.


دربیشترشبکه

عالوهبراینبیشترقابلیتهایدیگرایننرمافزارماننداستوری،کامنت،بازنشارودیگارماواردشاباهت
هایاجتماعیدارند.ازدیگراتفاقاتجالبیکهدرایانشابکهاجتمااعیرخمایدهاد
زیادیبهباقیشبکه 
میتوانبهدسترسیراحتبههشتگهاومتحوایپربازدیدواخباردا روزاشارهکرد.یکیازقابلیاتهاای
شبکهاجتماعیهورساکهشعارآنرادرخودمتبلورمیکنداختیارکاملدرتعیینسطحدسترسیدیگران
بهپروفایلاست.

روفایلخوداصالنگراننباشیدزیرابهوسیلهویژگیهایجدیداینشبکهاجتماعی

هنگامشخصیسازیپ

1۲


می توانیدکاور،موقعیتمکانی،آدرسسایتوموارداین نینیراتغییردهید.اگردربخشیازوظای این
دستگاهسوالداشتینکافیستازمنویتنظیماتپروفایلشرحکاملآنرامشاهدهکنید.

 )44لوکوبوک
درپایانبایدیکیازبهترینشبکههایاجتماعیداخلیرابهشمامعرفیکنایم.ایانبرناماهبااترکیاب
امکاناتیمشابهشبکههایاجتماعیوسیستمنویسندگیسعیداردعالوهبرسرگرمیبهکاربرانخودلذت
مطالعهراارائهکند.شایدبرایجالبباشدکهبدانیدایناولینشبکهاجتماعیدنیاستکاهبادینشاکلو
ایرادنبالمیکند.


لذتبخشونویسندگیحرفه
طراحیشدهوسههدفاصلیسرگرمیهدفمند،مطالعه

برایاستفادهازاینشبکهاجتماعیتنهاکافیستبااستفادهازشمارهتلفنخودوبدوننیاازباهایمیال
یکحسابکاربریساختهوواردایننرمافزارشوید.مانندشبکههایاجتماعیدیگرپروفایلجدیدبساازید،
کاورآنراانتخابکنیدوبرایخودبیوگرافیجذاببنویسید.درمحیطایانبرناماهمایتوانیاددوساتیابی
کردهوافرادیکهدرفهرستدوستانشماهستندرامدیریتکنید .عالوهبراینماوارداکثارقابلیاتهاای
دیگرشبکههایاجتماعیمانندالیککردن،ارسالپیامخصوصی،دسترسایباهحساابکااربریازطریاق
ندیندستگاهوموارداین نینیدرلوکوبوکتعبیهشدهاست.

اماازاینمواردکهبگذریمقابلیتهایدیگراینشبکهاجتماعیبهمااینامکانرامیدهدکهازمطالعه
آنالینبیشترینلذتراببریم.شمامایتوانیاددرلوکوباوککتابخاناهایاختصاصایازلیساتکتاابهااو
توانیددردیتابیسکتابهای اپشدهجستجوکنیاد.حتای


هایموردپسندخودبسازید.حتیمی
داستان
کسانیکهبهداستانورمانعالقهمندهستندایننویدرامیدهیمکهمیتواننددرلوکوبوکداستانماورد
نظرخودرادنبالکردهودرصورتااافهشدنقسمتجدیدازطریقاعالنمتوجهآنشوند.

حتیبرایاینبرنامهیکپنلنویسندگینیزطراحیشدهاستکهعالقهمندانمیتوانندباهوسایلهآن
بدونترسازک یشدنکارهایشانآنهارابهاشترامبگذارند.
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شبکه های مجازی خارجی
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 )4فیسبوک)(Facebook
فیسبوکبزرگترینوپرکاربردترینسایتشبکههایاجتماعیدرجهاناست.وشایدفایسباوکاولاین
پلتفرمیباشدکهازمرز۰میلیاردحسابکاربریگذشت.

شماعالوهبراینکهمیتوانیدبادوستانوخویشاوندانارتباطبرقرارکنید،میتوانیدبهبرنامههایمختلا 
فیسبوکبرایفروشآنالیندسترسیداشتهباشیدوحتیکسبوکار،برندومحصوالتخودرابااساتفاده
ازتبلیغاتپولیفیسبوکتبلی کنید.


بوکبااجازهدادنبهاشخاصثالثبرایدسترسیبهدادههایشخصی۲7میلیونکاربرموجاب

اخیرافیس
شدهتامیلیونهانفرازکاربراناعتمادخودرانسبتبهآنازدستبدهند.اینامربهمعنینبضدراعتماد
استوحسناآرامیرادربینمخاطبانپلتفرمرسانههایاجتماعیایجادکردهاست.اینحاسنااآرامیتاا

راهانادازیشادهکاهدرآن
حادیاساتکاهاکناونیاکهشاتگباهناا م  deletefacebook campaign #
هایدیگراستفادهمیکنند.


کنندوبهجایآنازشبکه

طورکاملحذفمی
فیسبوکخودرا 
به
افراد  

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۰.۲9میلیاردنفر

 )2واتس آپ)(WhatsApp
اینپلتفرمپیامرسانیفوریدرسال۵۱۰1توسطفیسبوکاتخاذشد،اماآنبهعنوانیاکواحادمساتبل
فعالیتمیکند.


آنخیلیدیرترازفیسبوکواردصحنهشد،اماتوانستبافاراهمآوردنامکاانارتبااطآنایباینافارادو
هانظرمیلیونهانفررادرسراسرجهانبهخودجلبکند.ویژگیتماسواتسآپکهدیگارناورعلای

گروه
نوراست!

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۰میلیاردنفر 


 )3اینستاگرام)(Instagram
فرددرشبکههایاجتماعیراهاندازیشدهکهکامالمبتنی


هایمنحصربه

اینستاگرامبهعنوانیکیازپلتفرم
بربهاشتراکگذاریتصاویروویدئوهابود.بنابرایناینبرنامهشبکهاجتماعیبرایبهاشتراکگذاریتصاویر
1۰

شماراقادرمیسازدتاازبهترینلحظاتزندگیخودبادوربینموبایلیاهردوربیندیگریعکسبگیریدو
آنهارابهیککارهنریتبدیلکنید.


اینامرامکانپذیراستزیرااینستاگرامشماراقادرمیسازدتااز ندینفیلتربرایتصااویرخاوداساتفاده
آسانیبهسایرسایتهایمعروفشبکههایاجتمااعیمثالفایسباوکوتاوییتر

کنیدوبتوانیدآنهارابه
ارسالکنید.ایندرحالحااربخشیازام راتاوریفایس باوکاسات.یاادبگیریادکاه طاورمخاطباان
اینستاگرامخودراافزایشدهید.

برایاطالعاتبیشتربهابزارهایاینستاگراممراجعهکنیدتابتوانیدتعامالتاجتماعیوتعدادمخاطبانخود
راافزایشدهید.

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا1۱۱میلیوننفر

 )1توییتر)(Twitter
دهدتاپیامهایمتنیکوتاه(بهنامتوییت)کهحااویحاروفمحادودی(تاا


توییتربهشمااینامکانرامی
۵۲۱حرف)هستندراارسالکنیدتاپیامخودرابهجهانبرسانید.باشوروشوقفزایندهایکهنسابتباه
خریدآنالینوجوددارد،توییترنیزامکانتبلی کسبوکاروحتیخریدمستبیمازطریقتوییتهاارافاراهم
میآورد.یادبگیریدکه طوریکپروفایلمطلوبرادرتوییترایجادنمایید.


تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا1۵۱میلیوننفر

 )5گوگل پالس( )(Google+
اینپلتفرمشبکهاجتماعیمبتنیبرعالقه،شماراقادرمیسازدتابابهاشتراکگذاشتنپیامها،عکاسهاا،
فیلمها،لینکهایمفیددرسایتهاوغیرهبااافاراددرتمااسباشاید.آنهمچناینازطریاقپااتوقهاااز
وکارهااجازهمیدهدتامحصوالتوبرندهایشانراازطریق


هایویدئوییپشتیبانیکردهوبهکسب

کنفرانس
صفحاتتجاریگوگلپالستبلی کنند .

تعدادکاربرانفعال:تبریبا1۱۱میلیوننفر



1۵



 )6اسکایپ)(Skype
اسکایپکهمتعلقبهمایکروسافتاست،یکیازمحبوبترینپلتفرمهایشبکههاایاجتمااعیمبتنایبار
ارتباطاتاست.اینسرویسبهشمااینامکانرامی دهدتااازطریاقتمااسصاوتی،تمااسویادیویی(باا

توانیدتماسهاایکنفارانس


استفادهازیکوبکم)وارسالپیاممتنیباافرادارتباطبرقرارکنید.حتیمی
گروهیرابرقرارکنید.وبهترینبخشایناستکهتماساسکایپبهاسکایپرایگاناستومیتاوانازآن
برایبرقراریارتباطباهرکسیدرهرکجایدنیاازطریقاینترنتاستفادهکرد.

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا1۱۱میلیوننفر

 )7وایبر)(Viber
اینپلتفرماجتماعی ندزبانهکهدربیشاز1۱زباندردسترساست،بهخاطرقابلیاتهاایپیاامرساانی
نیزمیتوانیدعکاسهاا،فایلمهااوپیاامهاای

متنیوصوتیفوریشناختهشدهاست.بااستفادهاز Viber
صوتیخودرابهاشتراکبگذارید.اینسرویسبهشمااینامکانرامیدهدکهازطریقیکویژگیباهناام
وایبراوتباکاربرانغیروایبرتماسبگیرید.

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۵19میلیوننفر

 )8یوتیوب ()YouTube

یوتیوببزرگترینسایتشبکهاجتماعیبهاشتراکگذاریویادیودرجهااناساتکاهامکاانآپلاودوباه
اشتراکگذاریویدئو،مشاهدهآنها،نظردادندرموردآنهاوالیککاردنآنهاارابارایکااربرانفاراهم
یساازدتاادر
یآورد.اینشبکهاجتماعیدرسراسرجهانقابلدسترساستوحتایکااربرانراقاادرما 
م
یوتیوبکانالایجادکنندودرآنهمهویدئوهایشخصیخاودراباراینشااندادنباهدوساتانودنباال
کنندگانخودآپلودنمایند .
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 )9کیو کیو)(QQ
یکپلتفرمرسانههایاجتماعیوپیاامرساانفاوری

تنسنتکیوکیو( کهعمومابهعنوان  QQشناختهشده)
(مبتنیبر ت)است.اینپلتفرمپسازراهاندازیدر ینبهیکپلتفرمبینالمللیتبدیلشاد(بااوجاود
بیشاز۲۱کشورکهازآناستفادهمیکردند).میتوانازآنبرایدرتماسبودنبادوستانازطریقمتن،
تماسهایتصویریو تهایصوتیاستفادهکرد.آنحتیداراییکمترجمداخلیبرایترجمه تهای
شماست.

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۲۲1میلیوننفر

 )44وی چت)(WeChat
وی تاینیکبرنامهارتباطی ندمنظورهبرایپیامرسانیوتماسمشابهواتسآپاستکهشماراقادر
میسازدباافرادیکهمیخواهیدارتباطبرقرارکنید.آنهمچنینتوسطتنسانتدر اینتوساعهیافاتو
تواندبهآسانیدرکنارکیوکیومورداستفادهقرارگیرد.


می

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا697میلیوننفر

 )44کیو زون ) ( QZone
یوزوننیزهمانندکیوکیوووی تیکیدیگرازسرویس هاایشابکههاایاجتمااعیاساتکاهتوساط
تنسنتتوسعهیافتهاست.اینسرویسشماراقادرمیسازدتاتصاویررابهاشتراکبگذاریاد،ویادئوتماشاا
کنید،بهآهنگهاگوشدهید،وبالگبنویسید،دفترخاطراتروزانهداشتهباشید،وغیره.اینهمچنینباه
هایدیگریراانتخابکنیدوظاهرصفحاتوبکیوزونخودراسفارشیسازی

شماامکانمیدهدتاگزینه
کنید.

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا61۱میلیوننفر 

 )42تامبلر )(Tumblr
تامبلرکهازسال۵۱۰1متعلقبهیاهوبود،بهعنوانیکپلتفرممیکرووباالگنویسایوهمچناینرساانه
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اجتماعیاستکهمی توانازآنبراییافتنودنباالکاردن یزهااییکاهدوساتداریاداساتفادهکنیاد.
همچنینمیتوانیدازآنبرایارسالهر یزیازجملهوبالگ ندرسانهایتایاکوباالگکوتااهاساتفاده
یزراسفارشیسازیکنید.

کنید.عالوهبراین،اینامکانرابهشمامیدهدتاتبریباهمه


تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۲۲۲میلیوننفر

 )43بایدو تیبا)(Baidu Tieba
ارائهشدهاست( ودرسطحباینالمللای Postbar

بایدوتیباکه توسطشرکتموتورجستجوی ینی بایدو

نامیدهمیشود )یکشبکهانجمناجتماعیمبتنیبرجستجویکلماتکلیدیدرموتاورجساتجویبایادو

فردیکارمیکندکهایجادیکگروهشبکهاجتماعیرابایک


منحصربه
است.اینتاالرگفتگوبررویمفهوم
عنوانخاصبااستفادهازجستجوویاحتیملحقشدنبهگروهاجتماعیآنالینموجودبارایشامامیسار
میسازد.


تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا1۱۱میلیوننفر

 )41سینا ویبو)(Sina Weibo
اینیکپلتفرماجتماعیمیکرووبالگنویسیبسیارمحبوبدر یناستکهبهخاطردارابودنترکیبیاز
هایتوییتروفیسبوکشناختهشدهاست.


ویژگی

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۵۵۵میلیوننفر

 )45الین)(LINE
الینالینیکیازشبکههایاجتماعیموجودبرایپیامرسانیدرسطحجهانیاستکهبهاشاتراکگاذاری
عکسها،فیلمها،پیامهایمتنیوحتیپیامهایافایلهایصوتیرابرایشمامیسرمیسازد.عالوهبرایان،
توانیددرهرزمانیازروزتماسهایصوتیوتصویریبرقرارکنید.


بااستفادهازآنمی

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۵۰۲میلیوننفر

1۲

 )46اسنپ چت)(Snapchat
رسانیتصویریاستکهبهشمااینامکانرامیدهدتااباااساتفادهاز

اسنپ تیکپلتفرماجتماعیپیام
تصاویربادوستانخود تکنید.همچنینمیتوانیداخبارراپیگیریکردهوحتیاستوریهایالیومرباوط
بهسراسرجهانرا ککنید.

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۵۱۱میلیوننفر

YY )47
یکیازپلتفرمهایمهمشبکههایاجتماعیمبتنیبرفیلمدر یناستکهامکانگفتگویتصاویری

YY
عضومیتوانندیکفردرادرحینانجاام

گروهیرافراهممیآورد.در نینگفتگوهایی،بیشاز۰۱۱،۱۱۱

یکفعالیتمشاهدهکنند .نینفعالیتیمیتواندهر یزیمانندارائهیکفیلمآموزشیتاآهنگکاراکوئه
باشدکهبهکاربراندربهدستآوردنارزمجازیکمکمیکندکهمیتوانندبعداآنهااراباهنبادتبادیل
کنند.

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۰۵۵میلیوننفر

 )48وی کنتاکته)(VK
ترینپلتفرمهاایشابکهاجتمااعیدرروسایهاساتودارایویژگایهاایکاامالمشاابه


یکیازبزرگ
VK
فیسبوکاست.


تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۰۱۱میلیوننفر

 )49پینترست)(Pinterest
ایننیزیکبرنامهیاسایترسانهاجتماعیبرایبهاشتراکگذاریعکسوبوکمارکهاساتکاهتوساطآن
میتوانیدایدههایجدیدیرابرایپرو ههایخودپیداکنیدوآنهاراذخیرهنمایید.میتوانیدبااستفادهاز
پینترستکارهای  DIYیاپرو ههایزیباسازیمنازلراانجامدهید،برایسافرخاودبرناماهریازیکنیادو
غیره.
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تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۰۱۱میلیوننفر 



 )24لینکدین)(LinkedIn
هایشبکههایاجتماعیحرفهایاستوبهبیش


هایابرنامه

ترینسایت

سادگییکیازمعروف
 LinkedIn
به
از۵۱زباندردسترسمیباشد.اینسرویستوسطمتخصصاندرسراسرجهانمورداستفادهقرارمیگیرد
وبهعنوانیکپلتفرمایدهآلبرایارتباطباکسبوکارهایمختل ،مکانیابیواستخدامگزینههایایاده
آلوغیرهبهکارمیرودودارایبیشاز1۱۱میلیونعضواست.


تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۰۱۱میلیوننفر

 )24تلگرام)(Telegram
اینشبکهپیامرسانیفوریهمانندواتسآپاستوبهبیشازهشتزباندرسراسرپلتفرمهادردساترس
است.بااینحال،تلگرامهمیشهبهحریمخصوصیوامنیتپیامهاییکهبااستفادهازپلتفرمآندراینترنت
ارسالمیکنیدتوجهبیشتریداشتهاست.بنابراین،اینسرویسبهشمااینامکانرامیدهدتااپیاامهاای
رمزگذاریشدهوخودآسیبرسانراارسالکنید.اینویژگیرمزگذاریتنهابارایواتاساپدردساترس
است،درحالیکهتلگرامهمیشهآنراارائهکردهاست.


تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۰۱۱میلیوننفر
)22

ردیت)(Reddit

اینپلتفرمرسانههایاجتماعیشماراقادرمیسازدتامحتواارسالکنیدوس سبهآنمحتاوارییدهیاد.
کندکهدرنهایتبراساسحوزههایموردنظر( باه


گیریانتبالمحتوابهباالیاپایینرامشخصمی

اینریی
دهیمیشوند.


سازمان
نام )subreddit

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۰۱۱میلیوننفر
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)23

تارینگا)(Taringa

تارینگایکیازبزرگترینپلتفرمهایشبکههایاجتماعیدرآمریکایالتیناستوبرایکاربرانامکانباه
گذاریتجربیات،محتواوغیرهرافراهممیآورد.


اشتراک

تعدادکاربرانفعال:تبریبا7۲میلیوننفر
)21

فوراسکوار)(Foursquare

سازدمکانهایایاده

اینیکپلتفرمرسانههایاجتماعیمبتنیبرجستجووکش استکهشماراقادرمی
آلراپیداکنیدوبههمراهدوستانوعزیزانتانبهآنجاابرویاد.همچنایننتاایجمناسابیرادرجساتجوی
بهترینفروشگاههایموادغذایی،جاهایتفریحیشبانهوجاهایدیگاردرمنطباهخاودبارایشاماارائاه
اعیدرحالحااردربرنامهجداگانهایباهنااماساوارم ) (Swarmدردساترس

میدهد.ویژگیشبکهاجتم

است.

تعدادکاربرانفعال:تبریبا1۱میلیوننفر
)25

رنرن)(Renren

یکیازبزرگترینسایتهایشبکهاجتماعیدر ینودقیباپلتفرمیقابلاستفادهبارایعماوماسات.باه
دلیلشباهتزیادبهفیسبوکدربینجوانانبسیارمحبوباست،زیرابهکاربراناجازهمیدهدتابهآسانی
بایکدیگرارتباطبرقرارکنند،بهسرعتافکاروپستهایشانرابهاشتراکبگذارندوحتایتفکاراتخاودرا
بهروزکنند.


تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبابیشاز1۱میلیوننفر
تگد)(Tagged

هایرسانهاجتماعیعالیبرایدوستیودوستیابیاستکهدرسال ۵۱۰۰پلتفرمشبکه


ینیکیازسایت
ا
دهدتاازطریقبازیها،مرور


رااتخاذکرد.اینسرویسبهشمااینامکانرامی
اجتماعیدیگریبهنام hi۲
کردنپروفایلها،عالیقمشترکوغیرهبادیگرانارتباطبرقرارکنید.


1۲


تعدادکاربرانفعال:تبریبا۵۲میلیوننفر
)26

بادو)(Badoo

اینسایتشبکهاجتماعیبامحوریتدوستیابیدربیشاز۵۱۱کشورفعالیتدارد .اینسرویسجزئیاات

مربوطبهافرادیکهنزدیکمنطبهشماهستندیاحتیافرادیکاهدرزنادگیواقعایشاماهساتندراباه
اشتراکمیگذارد.


تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۵۱میلیوننفر
)27

مای اس یس)(Myspace

اینیکسایتشبکهاجتماعیمتمرکزبرموسیبیاستکهشبکهایتعاملی،دوستانهوارسالشدهتوساط
کاربررافراهممیآوردکهوبالگها،گروهها،پروفایلهایشخصای،تصااویر،فایلمهااوغیارهنیازارائاه
میدهد .


تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۵۱میلیوننفر
)28

استامبل آپان )(StumbleUpon

استامبلآپانیکپلتفرمشبکههایاجتماعیهوشمنداستکهمحتواراپیدایاکش میکندوهمینکاار
رابهکاربراننیزتوصیهمیکند.بنابراین،شمامیتوانیدصفحاتوب،تصاویر،فیلمهاوغیرهراپیداکنیادو
هاراباتوجهبهعالقهوذوقخوددستهبندیکنید.


آن

تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا۵۲میلیوننفر
داتس)(Dots

یکپلتفرمشبکهاستکهبههمهافرادیکهدرفرایندخالقانهشرکتدارندکمکمیکناد

the-dots.com
تابایکدیگرارتباطبرقرارکنند،همکاریداشتهباشندوارتباطتجاریداشتهباشندتابتوانندبخاشخاالق
قویتر،سودآورترومتنوعتریراایجادکنند.اماجداازاشتیاقواقعایبارایایجاادصانایعخاالقباهطاور
صریحتروشایساتهسااالرترPip Jamieson ،بنیاانگاذارآن،ایانپلتفارمرادرساال۵۱۰1درانگلساتان
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راهاندازیکرد.


)29

کیوباکس)(Kiwibox

kiwibox

یکسایتشبکهاجتماعیبامحوریتجامعهوباه خصاوصبارایکساانیاساتکاهدرنیویاورکزنادگی
میکنند.یکمجلهآنالینراارائهمیدهدکهنوجوانانراازطریقمسائلمربوطباهماد،مشااورهوگفتگاو
دهدتاافراددیگرراازمهارتهااوعالیاق


ساالناینامکانرامی

دهد.همچنینبهبزرگ
موردهدفقرارمی
خودمطلعسازند.

 )34اسکای روک)(Skyrock
اسکایروکیکسایتشبکهاجتماعیفرانسهاستکهیکفضایوبرایگانوشخصیرابهکاربرانخاود
ارائهمیدهدتاوبالگهاراایجادوارسالکنند،پروفایلهاراااافهنمایندوباهتباادلپیاامب ردازناد.ایان
سرویسبهغیراززبانفرانسهوانگلیسیبهپنجزباندیگرنیزدردسترساست.

 )34دلیشز )(Delicious
دلیشزبهعنوانیکسرویسپیشرودربهاشتراکگذاریلینکصفحاتشاناختهشادهاساتکاهدرساال
۵۱۱1راهاندازیشدهوبرایذخیرهسازی،اشتراکگذاریوکش بوکمارکهایوبایدهآلاست.همچنین
دهدتاآنهاراباهرکلیدوا هایتگکنند.


بهکاربراناینامکانرامی

)32

اسنپ فیش)(Snapfish

اسنپفیشیکسایتشبکهاجتماعیمبتنیبروببرایبهاشتراکگذاریعکساساتکاهآپلاودتعاداد
توانیدفضایذخیرهساازیخاودرا


سازد،بنابراینشمامی

نامحدودیازتصاویررابرایاعضایخودمیسرمی
برایمجموعهگستردهتریازتصاویرکناربگذارید.
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 )33ریورب نیشن )(ReverbNation
اینیکپلتفرمشبکهاجتماعیایدهآلبراینوازندگانومتخصصاناستتادرصنعتموسیبیباایکادیگر
ارتباطبرقرارکنند.اینسرویسابزارهایمختلفیرابهنوازندگانارائهمایدهادتااکارهایشاانرامادیریت
کنندو بتوانندبهشرکاوطرفدارانصنعتموسیبیخودبهدرستیدسترسیداشتهباشند.

)31

فلیکستر)(Flixster

هامیتوانندباباهاشاتراکگاذاری


یآمریکاییبرایعالقمندانبهفیلماست.آن
اینیکسایتشبکهاجتماع
هایخوددرموردفیلمهاباافرادهمفکرخودارتباطبرقرارکنند.کاربرانآنبهاحتمالزیاد


نظراتوارزیابی
هایجدیدکسباطالعمیکنند.


کنندودرموردفیلم

هاآگاهیپیدامی

ازفیلم

)35

کر(Care2)2

وکارهاوسازمانهایمشابه


کندتاباافراد،کسب
اینسایترسانهاجتماعیبهفعاالنسراسرجهانکمکمی
سراسرجهانکهبرجامعهتأثیرگذارندارتباطبرقرارکنند.همچنینافرادرابهداشتنیکشیوهزندگیسالم
وسبزترغیبمیکند.


)36

کافه مام)(CafeMom

cafemom

سایتشبکهاجتماعیپشتیبانتبلیغات،یکجامعهبرایمادرانوافرادیکهمیخواهندمادرشاوند


اینوب
استکهامکاندریافتپشتیبانیومشاورهدرموردعناوینمختلفیمثلحاملگی،مد،ساالمتوتغذیاهرا
هاکمکمیکندتاازتجاربمادراندیگردرسبگیرند.


همچنینبهآن
هافراهممیآورد .


برایآن
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 )37ریوالری )(Ravelry
ravelry

ریوالرییکشبکهاجتماعیمبتنیبرجامعهاستکهافرادعالقهمندباههنرهاایباافتیمثالناخریسای،
کشبافی،بافندگیوقالبدوزیراموردهدفقرارمیدهد.اینافرادمیتواننادعبایادمختلا خاودراباه
گذارندوازتجارباعضایدیگربرایهمکاریبهتربهرهمندشوند.

اشتراکب

)38

نکست دور)(Nextdoor

اینیکپلتفرمشبکهاجتماعیخصوصیبرایمناطقایاالتمتحدهاست.هادفآنبسایارساادهاسات:باه

کاربرانخوداجازهمیدهدتاباافرادمنطبهخودارتباطبرقرارکنند.



)39

وین)(Wayn

وینیکپلتفرمشبکهاجتماعیمبتنیبرمسافرتوشیوهزندگیاساتوباهکااربرانخاودایانامکاانرا
میدهدتابدانندکجابروند  ،هکارکنندو طورباافرادهمفکرخودمالقاتکننادوتجااربخاودراباه
اشتراکبگذارند.

 )14سلوفان)(Cellufun
واندبهسادگیبههردستگاهتلفنهمراهیدسترسیداشتهباشد.کااربران

اینشبکهبازیهایاجتماعیمیت
بااستفادهازاینسرویسمیتوانندباهمارتباطبرقرارکنند،آواتارایجادکنند،بازیکنندوکاالهایمجازی

بخرند.
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 )14واین)(Vine
اینیکسایتشبکهاجتماعیمبتنیبرسرگرمیبرایبهاشتراکگذاریویدئوهایکوتااهاساتکاهدرآن
اعضامیتوانندبهآسانیویدئوهاییراکهدارایطول6ثانیههستندرابهاشتراکبگذارند.اینسارویسباه
خانوادهتوییترتعلقداردومیتواندبهآسانیباسایرپلتفرمهایرسانهاجتماعیبهمنظوربهاشتراکگذاری
وتماشایویدئوهاادغامشود.

)12

کالس میتس)(Classmates

کالسمیتسبهکاربراناینامکانرامیدهدتابادوستانوآشنایانمدرسهودانشکدهخودراپیداکنندو
باآنهادرتماسباشند.همچنینآپلودگزارشاتساالنهخودازسالهاایمدرساهرابارایکااربرانمیسار
میسازد.


)13

مای هریتیج)(MyHeritage

زبانپشتیبانیمیکندوباهکااربرانخاود

اینیکپلتفرماجتماعیشجرهایآنالیناستکهازبیشاز1۵

امکانمیدهدتاشجرهخانوادگیراایجاادکنناد،عکاسهاایخاانوادگیراآپلاودومارورکننادوسااببه
خانوادگیخودرامدیریتنمایند.همچنینافرادمیتوانندبرایپیداکردناجادادخاودوکساباطالعاات
بیشتردرموردآنهاازاینسرویساستفادهکنند.


)11

ویادیو)(Viadeo

ویادئویکسایتاینترنتیشبکهاجتماعیمبتنیبرکسبوکارهایآنالیناستکهبهبازرگاناان،عمادتادر

اینسرویسبهزبانهایمختلفیدردسترساست.

کمکمیکندتابایکدیگرارتباطبرقرارکنند .

اروپا

)15

زین )(Xing

اینسایتحرفهایشبکهاجتماعیدارایویژگیهاییمشابهلینکدیناستکهکاربراناصلیآندرسوئیس
۲1

،اتریشوآلمانمستبرهستند.بااینحال،ازایننظرکهبحثهایگروهیمحرمانهایرابایناعضااویاک
سازد،منحصربهفرداست.


وکارخاصمیسرمی

شرکتیاکسب

)16

ایکسانگا)(Xanga

هایعکسوپروفایلهایشبکه

اینپلتفرمشبکهاجتماعیمبتنیبروبالگنویسیمیزبانوبالگها،وبالگ
اجتماعیبرایکاربرانخوداست.

)17

الیو ژورنال)(LiveJournal

اینسایتشبکهاجتماعیکهدرسانفرانسیسکومستبراستوباعنوان  Zhivoy Zhurnalیاا  Zhe Zheدر

روسیهدردسترساست.اینسرویسداشتنیکدفترخاطراتروزانه،وبالگیاامجلاهرابااحفاظحاریم
خصوصیبرایکاربرانمیسرمیسازد.


)18

فرندستر )(Friendster

فرندسترقبالیکسایتشبکهاجتماعیبرایپیداکردندوستانودرتماسبودنباآنهابود،امادرحاال
حااریکشبکهبازیاجتماعیبرایدوستدارانبازیدرآسیااست.

)19

فانی آور دای)(Funny or Die

دفاینوبسایتاجتماعیویدئوییکمدیگردآوریجالابتارینویادئوهاازوباسات .سالبریتیهاایان

ه
یدهادتاا
پلتفرماجتماعیرابسیارزیاددنبالمی کنندواینسارویسباهکااربرانخاودایانامکاانراما 
ویدئوهایخودرابهاشتراکبگذارند،آپلودودستهبندیکنند .


 )54گایا آنالین)(Gaia Online
مبتنیبرانجمنهاست.اینسارویسامکااندسترسایباهآواتارهاا،دنیاای

گایاآنالینیکشبکهاجتماعی
هاوغیرهرابرایکاربرانفراهممیآورد.


مجازی،بازی
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 )54وی هارت ایت)(We Heart It
اینسایترسانهاجتماعیبهاشتراکگذاریعکسکهدربیشاز۵۱زبانموجوداست،برایالهامبخشییا
ینسرویسکاربرانراقادرمیسازدتابتواننادتصااویربسایار

انگیزهبخشیروزانهبهکاربرانایدهآلاست.ا
انگیزهبخشیرابادوستانخودبهاشتراکبگذارند.

)52

بازنت)(Buzznet

هایاجتماعیامکانبهاشتراکگذاریمحتوابراسااسعالیاقشخصایدرقالابویادئوها،

اینسایترسانه
بوکادغاممیشود.


ایبافیس
ازد.همچنینبهطوریک ار ه

هاومجالترابرایکاربرانمیسرمیس


عکس

)53

دویانت آرت)(DeviantArt

دویانتآرتبهعنوانبزرگترینشبکهاجتماعیآنالینبرایدوستدارانهناروهنرمناداندرنظارگرفتاه
گذاریآنهابادیگرانرابارایکااربران


شود.اینسرویسامکانگرفتنعکسازآثارهنریوبهاشتراک
می
فراهممیآورد.


)51

فلیکر)(Flickr

اینیکیدیگرازوبسایتهایبسیارمحبوببرایبهاشتراکگذاریعکساستوباهعناوانیاکپلتفارم
برایآپلودتصاویرمتعددباکیفیتباالبهخصوصتوسطعکاسانیاافرادیکهعکاسیرادوستدارندبهکار

گذاریآنهااست.


هاوبهاشتراک

یکسرویسمؤثربرایمدیریتآنالینعکس
میرود.همچنین


)55

میت می)(MeetMe

شناختهمیشد،کااربرانیاساتکاهمایخواهناددوساتان

هدفمیتمیکهقبالبهعنوان myYearbook
جدیدیپیداکنندوباآنهاگفتگوکنند.اینامرموجبشدهتادربایننوجواناانوداناشآماوزانجاوان
۲۲

بسیارمحبوبباشد.

)56

میت آپ)(Meetup

اینپورتالشبکهاجتماعی،شماراقادرمیسازدتاگروههاییازافرادهمفکرراپیاداکنیادکاهدرنزدیکای
محلشما(درهرنبطهازجهان)باشندوعالیبیمشابهشماداشتهباشند.همچناینباهبرگازاریجلساات
هایآنهاباشید.


هاوبحث

توانیدبخشیازاینگروه

کنندومی

ینکمکمی
گروهیآفال

)57

توت)(Tout

توتیکپلتفرممیکرووبالگنویسیبهااافهشبکهاجتماعیاستکهبهشمااینامکاانرامایدهادتاا
ویدیوهاییباطول۰۲ثانیهرامشاهدهکردهوبهاشتراکبگذارید.ویدئوهاییکهدراینپلتفرمبهاشاتراک
اند،بهعنوانتوتشناختهمیشوند.


گذاشتهشده

 )58میکسی)(Mixi
اینیکیازسرویسهایمحبوبشبکهاجتماعی اپناستکاهحادود۵۱میلیاونکااربرفعاالدارد.ایان
سرویسشماراقادرمیسازدتابادوستانوعزیزانخودبهراحتیوحتیبراسااسحاوزههاایموردعالقاه
خودارتباطبرقرارکنید.

)59

دوبان)(Douban

اینسایتشبکهاجتماعی ینیهمبرایکاربرانعضووهمکاربرانغیرعضواست .اینسارویسکااربران
سازدتااطالعاتراثبتکنندوبراساسموسیبی،فیلمهاا،کتاابهااواتفااقهااییکاهدر

عضوراقادرمی
هاودستهبنادیهاای


توانندبررسی

محتواایجادکنند.کاربرانغیرعضودوباننیزمی
شهرهای ینمیافتد
کتاب،موسیبیوفیلمهارامشاهدهکنند.
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 )64ورو)(Vero
ورومیگویدکهآن“یکشبکهاجتماعیاستکههرکسیهر یزیکهدوستداردرامیتواناددرآنباه
اشتراکبگذارد،همچنینمیتواندآنچهکهبهاشتراکمیگذاردراکنترلکند.درستهمانکاریکهمادر
زندگیواقعیانجاممیدهیم”.


ورویکشبکهاجتماعیمبتنیبراشتراکاستکههی تبلیغاتیناداردوهای گوناهدادههاایشخصایرا
جمعآورینمیکند.اینمیتواندیکجایگزینعالیبرایفیسبوکباشدزیرابرخیازویژگیهایآنواقعاا
دوستداشتنیاست.اینیکمدلکامالمتفاوتباافایسباوکاساتازایانجهاتکاهفایسباوکبارای
درآمدزاییبرایکاربربهاطالعاتاونیازدارد.

وروبرخیازدادههایمربوطبهکاربردراکهاغلببرایدیدننحاوهاساتفادهازبرناماهاساتفادهمایشاود
کند.ویژگیبسیارخوبدیگریکهدرمورددادههایمربوطبهکااربردجماعآوریمایکناد،

جمعآوریمی

خواهدکهمسئلهاعتیادبهرسانههایاجتماعیراموردنظرقارار


ورومی
گونگینمایشآنبرایشمااست .
دهد.

 )64کورا )(Quora
کوراجاییاستکهدرآنافرادمیتوانندباپرسشوپاسخ،اطالعاتخودراباهاشاتراکبگذارنادوکساب
دانشکنند.

)62

اس یرلی)(Spreely

اس یرلییکپلتفرمرسانهاجتماعیاستکهعاریازهرگونهسانسوروممنوعیتسایهاست.نام“اس یرلی”
گرفتهشدهوهمهکاربرانخودرابهآزادیبیانترغیبمیکند.

از Speak & Freely

)63

دیسکورد)(Discord

ترینپلتفرمهاییاستکهدرحالحاااربایشاز۵۲۱میلیاونکااربرداردوهار


دیسکوردیکیازمحبوب
کمیکمیلیونبهکاربرانآنااافهمیشود.اینسرویسبرایانجامگفتگوهایمتنایوصاوتی

هفتهدست
توسطگیمرهاطراحیشدهاست۰۱۱۱،رایگانوایمناستوهمبادساکتااپوهامتلفانهماراهکاار
کند.اینیکجایگزینعالیورایگانبرایسرویسهایممتازیمثل  TeamSpeakاست.


می
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)61

تیک توک)(TikTok

تیکتوکاینروزهادربینبچههابسیارپرطرفدارشدهاست.اگرشمازیر۰6سالهستید،پسجایشاما

اینجاست.

تیکتوکیکبرنامهویدئوییاجتماعیاستکهبهاشتراکگذاریویدئوهارابرایکاربرانمیسرمایساازد.
استیکرها،فیلترهاوویژگیهایواقعیزیادیدرآنوجودداردکهمیتوانیدبهویدئوهایخودااافهکنیاد.
اینبرنامهازنظرتعداددانلوددرسال۵۱۰۲دررتبه هارمقرارگرفت.

شناختهمیشودکهبهمعنای”صدایلرزان”است.هم

تیکتوکدرحالحااردر ینبهعنوان Douyin
برای  iOSوهماندرویددردسترساستوبرایسااختموزیاکویادئوهایباین1تاا۰۲ثانیاهاساتفاده
شود.همچنینمیتوانازآنبرایساختویدئوهای کوتاهبین1تا6۱ثانیهاستفادهکرد .


می

هایشبکهاجتماعیکهبرایمبولههایمختلفیمثلبازی،دوستی،


کهفهرستفوقدرموردپرتال
امیدوارم
بهاشتراکگذاریعکسووبالگنویسیمناسبهستند،برایشماارزشمندباشد.
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