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اند.ایانمیازاندرساالفادهکردههایشبکهاجتماعیاستهاوسایتازبرنامه۵۱۰۲میلیونکاربردرسال

 .میلیاردنیزفراتررفتهاست۵.6از۵۱۰۲
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هایاجتماعیموردعالقهشمابخشیتوانیدمشاهدهکنیدکهپلتفرمرسانهکنیم.میمیرابیانگیرندقرارمی

هایاجتماعیآنالینکهواقعاا خاوبواسطهآندرموردبرخیازپلتفرمازاینفهرستاستوشماحتیبه

 .هاراآغازکنیدکنیدوهمینامروزاستفادهازآنهستنداطالعکسبمی
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 روبیکا (4

هاایمنحصاربهفاردآنماورددلیلویژگیمجازیاستکهبهفضایهایروبیکاجزبزرگتریناپلیکیشن

است،برخیازاست.امروزهحواشیمربوطبهایناپلیکیشنبسیارزیادشدهتوجهکاربرانزیادیقرارگرفته

کنناد.درایانمطلابعنوانیکجاسوسیادمیافرادطرفدارایناپلیکیشنهستند،امابرخیدیگرازآنبه

یماطالعاتبیشتریدربارهامکاناتایناپدراختیارتاانقاراردادهودیلیاتاکاناتروبیکااراکنسعیمی

 بررسیکنیم.

هاایاندرویادموجاوددرباازار،نبااطقاوتوااع زیاادیدارد.شامااپلیکیشنروبیکامانندسایراپ

یکنیاد.دراداماهبیشاتردرباارهگیرتاندارید،نسبتبهنصبایناپتصمیمتوانیدبنابهآنچهدرذهنمی

کنیم،باماهمراهباشیدتااطالعاتبیشتریدراینبارهکسبکنید.هایایناپلیکیشنبحثمیویژگی

 

 های اپلیکیشن روبیکابررسی ویژگی-4-4 

هایصداوسیماوجوددارد،بههمیندلیلنیزکمترتبلیغاتبسیارزیادیدرموردایناپلیکیشندرشبکه

کنیم.هایروبیکارادرادامهباهمبررسیمیایناپلیکیشنناآشناست.برخیازویژگیکسیبا

 

 استفاده از اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل 

کارد.توانبهرایگاانباودناینترناتآناشاارههایاپلیکیشنروبیکامیترینویژگیترینومهمازبزرگ

کهبتوانیدازاینویژگایروبیکااکند.برایاینبرایاستفادهازآنتشویقمیهمیننکتهبسیاریازافرادرا

استفادهکنید،الزماستبهاینترنتایندواپراتوردسترسیداشتهباشید.تنهااشارطاساتفادهازاینترنات

رایگانروبیکا،متصلشدنبهیکیازاپراتورهایهمراهاولوایرانسلاست.

افازارمحساوباندکهاینترنترایگانازدالیلعمدهاستفادهکاربرانازایاننارمیافتهمدیرانایناپدر

اند.شود.پسشرطوشروطخاصیبرایاستفادهازایناینترنترایگانقرارندادهمی

 

 های جدید گیری از فیلم و سریال بهره 

روزاشارهکارد.بااهایجدیدوبهیلموسریالتوانبهارائهانواعفافزارمیهایایننرمترینویژگیازمهم

تانراهایمحبوبهاوسریالشویدکهاکثرفیلمسرزدنبهبخشفیلموسریالدرایننرمافزار،متوجهمی
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توانیددرآنبیابید.می

افازارنارمناتو...درایانوینات،تایکنندگانفیلموسریالمشهورزیادیمانندفیلیمو،آیو،فیلمارائه

صورترایگاندراختیارکاربرانقرارکنندگانرابههایاینارائهفعالیتدارند.رویبکانیزبیشترفیلموسریال

خواهیدبرایدیلیتاکانتروبیکااقدامکنید،افزاررادردسترسداریدومیدهد.بااینوجوداگرایننرممی

درادامهمطلبباماهمراهباشید.

 
هاایهاوساریالتوانیدفیلمشودوشمامیدقتکنیداینبخشازروبیکاباعنوانمگاویدئوشناختهمی

کنندگانفیلموسریالبااهمکااریموردعالقهخودرادراینبخشدنبالکنید.شایدتصورکنیدسایرارائه

نفیلموسریالرادراختیارکاربرانقارارصورترایگااندازند،زیراروبیکابهروبیکامنافعخودرابهخطرمی

دهنادوفایلموکنندگانفیلموسریالنیزمنافعخودراازدساتنمایدهد.الزماستبدانیدسایرارائهمی

هایپرطرفداردساتپیاداخواهیدبهفیلموسریالدهند.اگرمیهایپرطرفداررادرروبیکاقرارنمیسریال

هایاصلیپرداختکنید.زینهمربوطبهآنهارادراپکنید،بایدابتداه

کهازبخشمگاویادئواساتفادهکنیاد،الزماساتواردبخاشدنیاایرساانهآنشاوید.سا سبرایاین

توانیدفایلمبندیمناسب،فیلمموردنظرخودراپیداکنید.دقتکنیدشمامیتوانیدباانتخابیکدستهمی

صورترایگاندریافتکنید.دراینبخشبهوسریالمورنظرخودرا

 

 خدمات پرداخت 

هایبسیارمهماپلیکیشنروبیکابخشخدماتپرداختآناست.قسمتپرداختایناپبایکیازبخش

تاوانباهخریادشاار ازشاودمایشود.ازجملهخدماتیکهدراینبخشعراهمایناممگاپیشناختهمی

حساب،پرداختقبوضو...اشارهکرد.اپراتورهایمختل ،مدیریت

کارد.درایانبخاشبااتوانبهایجاددرگاهبرایپرداختفروشندهاشاارهازدیگرخدماتاینبخشمی

هااتواندپولخودرادریافتکند.تمامیایانویژگایراحتیمیای،فروشندهبهبرنامههایدرونکمکلینک

کارهیادشود.مهعنوانیکاپهتاازآنبهسببشده

هاایاست.باایانوجاودهر اهبخاشصورتصریحبیانشدهالبتهاینویژگیتوسطمدیرانروبیکابه

هاارتباطبرقرارکنیم.تنهاویژگیکهدراینمختل ایناپرابررسیکردیم،نتوانستمباتمامیاینویژگی

دلیالعادماست.دقتکنیدبسیاریازافرادبهودهاستخریدشار ایرانسلوهمراهاولببخشااافهشده

کنند.صورتکاملاقدامبهدیلیتاکانتروبیکامیوجوداینویژگیبه
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 شبکه تعاملی 

عنوانکاربریکهوارداینکند.شمابهبخشتعاملیاپلیکیشنروبیکامانندیکشبکهاجتماعیعملمی

توانیادرویصافحهاختصاصایبازیگرانرا ککنید.درنهایاتنیازمایتوانیدلیستاست،میسایتشده

تانرادنبالکنید.هارفتهواخبارموردعالقههرکدامازآن

استکهشباهتبسیارزیاادیباهاینساتاگرامدارد.آنحتیقابلیتدیگرینیزبهاینبخشااافهشده

فردموردنظرخودشدهوبرایویکامنتبگذاریدویاااوتوانیدواردصفحهبازیگرویاایناستکهشمامی

استوماازصاحتآناطالعااتکنندگانروبیکامطرحشدهراالیککنید.البتهاینادعاتنهاازطرفارائه

زیادینداریم.

 

 دنیای موسیقی 

یزیکبخشبااعناواندلیلعالقهبسیارزیادیکهکاربرانایرانیبهبخشموسیبیدارند،درروبیکانبه

توانیدواردبخشمگاموزیکشوید،دراست.برایاستفادهازاینبخشمیموسیبیبهاپلیکیشنااافهشده

گیرد.هادراختیارشماقرارمیهایمتفاوتآنهابههمراهسبکاینبخشلیستیازخواننده

تانگوشدهید.تماامیبهموسیبیدلخواهتوانیدسبکوخوانندهموردعالقهخودراپیداکردهوشمامی

هاییکهدراینبخشازروبیکاقراردارد،رایگانهستندونیازینیساتبارایگاوشدادنباهآنموسیبی

ایراپرداختکنید.هزینه

 

 دنیای آموزش 

درزمیناههاایکااربردیبرفعالیتیکهدرحوزهفیلموساریالدارد،یکایازاپاپلیکیشنروبیکاعالوه

صاورتپاولیباهکااربرانارائاههایدیگربههاییکهدرسایتهایکاربراناست.بسیاریازآموزشآموزش

گیرد.صورترایگاندراختیارکاربرانقرارمیافزاربهشود،درایننرممی

رفمطرحشادهاستکهظاهرا درحدحهایبسیارزیادیبهاینبخشازروبیکاااافهشدهالبتهویژگی

هاایآموزشایهایآموزشایآنالیانوپخاشزنادهکاالستوانبهبرگزاریکالسهامیاست.ازجملهآن

اندوهمینمواوعافزارااافهنشدههاهنوزبهصورتعلنیدرایننرمکرد.البتهدقتکنیداینویژگیاشاره

وبیکاباشند.نیزسببشدهتابسیاریازافرادبهدنبالدیلیتاکانتر

 

 دنیای تلویزیون 





۰۰ 

 

صورتزندهدسترسایداشاتههایتلویزیونینیزبهتوانیدبااستفادهازاپلیکیشنروبیکا،بهکانالشمامی

دلیلاینترنترایگانموجوددرایناپ،استفادهازاینویژگیبرایکااربراناهمیاتبسایارزیاادیباشید.به

دارد.

راحتیدنبالکنیاد.وسیماپخششده،بههاییکهقبال ازصدادتمامیبرنامهتوانیدرهمینبخشنیزمی

رادراپلیکیشنروبیکاتوانیدآنیعنیاگرازتماشاییکبرنامهدرزمانمبررآندرتلویزیونجاماندید،می

دنبالکنید.

شود.برایمثالکااربرانسیماپشتیبانینمیهایصداوالبتهدقتکنیددرهمینبخشنیزتمامیشبکه

هایصداوسیماخواهندشبکهفیلمرادنبالکنند.بسیاریازافرادیکهمیتواننددراینبخششبکهآینمی

هایمشهوردراینبخش،اقدامباهدیلیاتاکاناتروبیکاادلیلعدموجودبرخیازشبکهرادنبالکنند،به

کنند.می

 

 سالمت 

مربوطبهاپلیکیشنروبیکا،بخشساالمتآناسات.درایانبخاشمبااالتهایپرکاربردیکیازبخش

هااستفادهکنند.توانندازآنهایگوناگونسالمتوجودداردکهکاربرانمیبسیارزیادیدرحوزه

 

 برای دیلیت اکانت روبیکا باید چه اقداماتی انجام دهیم؟



۰۵ 

 


 

کناردرالبته است.امروزهموردتوجهزیادیقرارگرفتهرساناپلیکیشنروبیکااستکهروبینوبخشپیام

تااکندمیوسوسهراافرادازبسیاریکهاستمعایبیدارایروبیکابدانیدبایداپلیکیشن،اینمزایایتمامی

کلیحسابخودرادیلیتکنند.به

های جایگزینروبیکاکنید،بایدبدانیدبهراخواهیدآنرسانیبهترازربینوراانتخابکردیدومیاگرپیام

توانیدباس ریکردن نداقدامساده،تنهاازحساابعنوانامکاندیلیتاکانتروبیکاوجودندارد.شمامی

شاوندتانمتوجهمیکاربریخودخارجشوید.)بااینکارمخاطبینگوشیشماباتوجهبهزمانآنالینبودن

زارفعالیتیندارید(افکهدیگردرایننرم

افزارروبیکاخارجشوید،بایدابتداواردبخشتنظیماتایننرمافزارشوید.تنظیمااتبرایاینکهازنرم

درنوارپایینیبرنامهقرارداردکهبرایحذفاکانتخودبایدبهآنمراجعهکنید.بعدازبازکردناینصفحه

افزاررویآیکونیبهشکلسهنبطهکلیککنید.مالزماستدرسمتباالییسمت پایننر

توانیدباانتخابشودکهمیس سباکلیکرویاینبخشدوموردتغییرناموخروجبرایشمافعالمی

افازارراگزینهخروج،ازحسابکاربریخودخارجشوید.س سبایددرگوشیهوشمندخاودنیازایاننارم

uninstallافزارویاهماندیلیاتاکاناتروبیکااهای راهایرایخروجدائمیازایننرمکنید.توجهکنیدب

وجودندارد،تنهاراهپیشرویشمادراینحوزه،همانخروجازحسابکاربریاست.پستصورنکنیادباا
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توانیداکانتخودراحذفکنید.کلیمیانجاماقداماتباالبه

 
دنبالیاکاپفرداپلیکیشنروبیکابحثکردیم.اگربهایمنحصربههدراینمطلبدربارهتمامیویژگی

افزارنیزمعایبومزایایخاصجامعدراینحوزههستید،روبیکابهترینانتخاببرایشماست.البتهایننرم

صالکهبراینصبآناقدامکنید،ابتداازتمامیامکانااتآناطاالعحاخودراداردوبهتراستقبلازاین

کنید.

صورتکلیاکانتخودراحاذفکنیادوتنهااقاادرباهتوانیدبهافزاردیگرنمیزیرابعدازنصبایننرم

وحتیباحاذفحساابافزارااافهنشدهحذفحسابکاربریخودخواهیدبود.اینامکانهنوزبهایننرم

صاورتهمیشاگیداشتوامکانحاذفآنباهتاننیزبازهمنامشمادرایننرمافزاروجودخواهدکاربری

وجودندارد.



 سروش (2

دیاندرویرسمیهانسخهیدارارسانامیپنیاست.ایرانیارسانامیافزارپنرمکیسروشیشبکهاجتماع

یهاانهیرایبرانوکسیمکولندوز،یویبرایشیآزمایهاهمراههوشمند،ونسخهیهاتلفنیبرااواسیوآ

.باشدیمیشخص

تلگارامیباراینیگزیجاایتواندتاحدودیاستکهمیداخلیرسانهاامیپنیسروشازجملهمهمتر

یژگایامکانااتوویرسانسروشداراامی.پدیرابهخودجذبنمایرسانامیبرنامهپنیوکاربرانادهیگرد

کاناال،شارفتهیپتیریگروه،سوپرگروه،کانال،مادجادیهمچونایتواندامکاناتیتلگرامبودهومهیاولیها

ریاآورددرزدیکهبادانلودسروشبدستخواهیمواردرافراهمآورد.ارزجملهامکاناتریوسایتماسصوت

ذکرشدهاست:

 یرسانامیمطلوبدرپسرعت

 گروهوسوپرگروهجادیاییتوانا

 کانالتیریکانالومدجادیاییتوانا

 گانیرایصوتتماس

 ازکانالهامیمستبدیوخریامکانپرداختدرونبرنامهایدارا

 یآبوهواواوقاتشرعینیبشیپسیامکانسرویدارا



 شنیوارساللوکتیاعالمموقعسیسرویدارا

 شار دیخرامکان
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 پرداختقبوضامکان

 وفروشآنیشخصیکرهایساختاستتیقابل

 مختل یهایمساببهونظرسنججادیا

 یساختفروشگاهمجازامکان

 کردندرکانالهاکیوالیپاسخدهامکان

 یشخصی تهایکانال،گروهوحتیارسالگزارشتخل براتیقابل

 یشخصیابریاستفادهازفضاتیقابل



توانندبهیعراهشدهاستوکاربرانمگانیصورتکامالراهرسانسروشبامیامکاناتدرپنیایتمام

1ازشیباشانیکیاپلنیا.انادیبرنامهازامکاناتارائهشاده،اساتفادهنمانیبانصبوثبتنامدرایسادگ

اساتفادهازیبجاایداخلانیگزیاجاافتنیانتخابهادربحثنیازبهتریکیتواندیکاربرداردومونیلیم

تلگرام،باشد.

کهتاکنونآمدهیضیادونبیعراهشدهاستوطبقگزارشهاگانیبهصورتکامالراشنیکیاپلنیا

نیااگارازکااربااانیخواهدشاد.همچناگانیآنبهصورترانترنتیاکیازترافیاست استفادهازبخش

یراازسروراصالخودبااستفادهازآموزشحذفاکانتسروش،اطالعاتدیتوانیمدینبودیرااشنیکیاپل

.دییفنمابرنامهحذنیا

عرااهیرساانداخلاامیاپیبرنامههانهیفعالدرزمنیتوسطشرکتهاومتخصصیادیزیبرنامهها

همچناینمشابهتلگارامویخاصخودرادارند.ازجملهبرنامههایهایژگیووایشدهاندکههرکداممزا

نیگزیازجملاهجاا،یسپ  یپالس، بله، گپ و و سفونیگپ، ب یآرینظییهاتوانبهبرنامهیسروش،م

.رندیمورداستفادهقرارگزیسروشنیتوانندبهجایشوندکهمیتلگراممحسوبمیبرایداخلیها

هاایرسامیاندرویادورسانداراینسخهرسانایرانیاست.اینپیامافزارپیامرسانسروشیکنرمپیام

هاایهایآزمایشیبرایویندوز،مکولینوکسبرایرایانهمند،ونسخههایهمراههوشاواسبرایتلفنآی

اماااسات تلگارام باازمنباع بارداریازکادرساانک ایبهادعایبرخیمنتبدان،اینپیام.باشدشخصیمی

 .آندرایرانقرارداردسرورهای

  

 :سروش رسان پیام پیشینه-2-4 

نزدیاکباه۰19۲کردوتابهمانعراهبازاربهراخود آزمایشینسخه ۰191 بهمن افزارسروشدرنرم

 .طوررسمیرونماییشودبه۰19۲رسانتاپایانزمستانهزارکاربرفعالداشت.قراربوداینپیام7۱۱





۰۲ 

 

  

ایعمادهبخشویافتهگسترش ایراناسالمیجمهوریسیمایوصداسازمان افزارتحتحمایتایننرم

 .استسیماوصدابهمتعلقشرکتاین سهام از

  

 .شدحذف استوراپ ازرسانپیاماین آمریکامتحدهایاالتهایتحریم ،بهدلیل۰197درفروردین

  

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

 :کندسروشاطالعاتکاربرانرابراساساصولزیرذخیرهمی

 :شوندموبایلومخاطبیناوبرایاهدافزیرذخیرهمیزمانثبتنامکاربر،شماره

 .شودشمارهموبایلکاربربهمنظوراحرازهویتکاربراستفادهمی(۰

گیرندوهایذخیرهشدهدردستگاهکاربربهمنظورشناساییدوستاناومورداستفادهقرارمیشماره (۵

ایرمخاطبینیکهعضوسامانهنیستندرابهاستفادهازآندعوتتواندباآنهاارتباطبرقرارنمایدوسکاربرمی

شاوندوساایرهاایلیساتمخااطبینکااربراساتفادهماینماید.)توجهداشتهباشیدفبطازشمارهموبایل

 (.آنهاذخیرهنشدهومورداستفادهقرارنخواهندگرفتاطالعاتمخاطبیننظیرنام،عکسوآدرس

  

ییردستگاهوانتبالحسابکاربریفردازیاکدساتگاهباهدساتگاهیدیگارازشامارهبهمنظورتغ (1

 .شودموبایلکاربراستفادهمی

  

اطالعاتقیدشدهدربخشفوق،صرفاتوسطخودکاربروسرورهایسامانهقابلمشاهدهاساتوساایر

 .کاربرانهی دسترسیبهآننخواهندداشت

  

کاربریوارتباطیبهتربینمخاطبین،پروفایلیبرایکاربرتعری شدهاستکهشاملبرایایجادتجربه

 وتصویرکاربریاست (Status)نام،واعیت

  

  

 رسان سروش امکانات پیام-2-3 

 :کانالهایعمومی –

 ارسالبازخوردبهمدیرکانال 

 ثبتنظروالیکبهمحتوایمنتشرشده 
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 (…ارسالهرگونهفایل)تصویر،صدا،ویدئوو 

 شرکتدرمسابباتونظرسنجیها

  

 : گفتگویدونفرهوگروهی –

 جابجاییسریعپیامها 

 ارسالهرگونهفایلبرایدوستان 

 استیکرهایزیباومتنوع 

 تماسصوتیرایگان

 سرعتپاییناجرایاپلیکیشنوکندبودندراجرا

  

 :سروش رسان پیام هاییهمشکالت و حاش-2-1 

والبتهقابلیتاجرابررویپلتفارمهاایمختلا خصوصاا  UX و UI محبوبیتهراپلیکیشنبستگیبه

اندرویداستودرمیانهزارانمدلگوشیاندرویدی،اپلیکیشنهااییموفاقهساتندکاهباررویهرمادل

  .گوشیباهرقدرتسختافزاریقابلاجراباشند

  

کلپیامرسانسروش،عدماجرایدرستبررویگوشیهایاندرویدیبااقادرتساختبزرگترینمش

افزاریپاییناست!ایناشکالبهتنهاییکافیستتاجامعهکاربریبسیارزیادیراازدستبدهد،اماازایان

 ! همکهبگذریمگاهانفسگوشیهایردهباالراهمبرااجرامیگیرد

  

 :ضعیفتجربه کاربری بسیار -2-5 

اشکالبزرگیکهدراپلیکیشنسروشوجاودداردتجرباهکااربریبسایارااعی آناسات.باهدومین

طوریکهکاربردرنگاهاولبهاپلیکیشنبهدرستینمیتواندتشخیصبدهدکهیکپیامرسانرابازکردهیایک

 !)کتابخوان(آنالین؟book readerپلیاستوریایک

  

هاتشابهخیلیزیادیبهباکگرانادیکیشن،رنگبکگراند)پسزمینه( تفرضاپلحتیدرتمپیش

یاولینکارباسروشبگذاردوالبتهخوداپلیکیشنداردوهمینمشکلکافیستتاتاثیربسیاربدیدرتجربه

 .اپلیکیشنمیشودهایالیه باعثگیجشدنکاربردردرکوشناخت
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 :پایین دردانلودسرورهای بسیار ضعیف و سرعت -2-6 

رسانسروشمیتوانواردکردکهازنظرمنبدتریناشکالهممیتوانادسومیناشکالبزرگیکهبهپیام

باشد،اعی بودنسرورهایاینپیامرسانباوجودمستبربودندیتاسنتراپلیکیشنداخلایراناست.گاهاا

منتظرماندوبعضابهخاطرپایینباودنسارعتثانیهباید1۱برایدانلودیکعکسیاویدیوکوتاهبیشاز

! اینترنت،عمالارسالپیامغیرممکنمیشود هبرسدبهدانلودمدیا

 :ک ی از تلگرام، اما به شدت ضعیف-2-7 

قابلیتساختکانالگروهوایجادتماسصوتیازمزیتهایاینمسنجربومیبهحسابمایآیادولای

خریدشار امکانالبته کیفیت،نمیتواندراایتکاربرانرابهخودجلبکند.صرفاوجودامکاناتامابدون

ساروشبااوپرداختقبض،فروشگاهاستیکردرکنارامکاناتدیگرنشاندهندهدرآمدزابودنآننیازدارد!

  .وجودداشتنامکاناتمشابهتلگرام،هنوزنتوانستهکیفیتآنرابهسطحمطلوبیبرساند

  

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

 :میالدنوریکارشناسفناوریاطالعاتدرکانالتلگرامیاشباانتشاراینعکسنوشت

 .رسانسروشروبررسیکردمبهدرخواستدوستاناپلیکیشنپیام

ردهودرپاساخدیاستفادهکاایازشمارهموبایلافرادبهعنوانآیسروشدریکاقدامبسیارغیرحرفه

هارومشاهدهکنیادکاهازنظارهاواعضایگروهتوانیدشمارهموبایلمدیرانکانالها،شمامیوبسرویس

 .امنیتیفاجعهست

  

بهعنوانمثال:درتصویرشمارهموبایلادمینکانالجنابآقایجهرمای)وزیارارتباطاات(رومشااهده

 .کنیدمی
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 مشکالتپیامرسانسروش





 

https://www.sarpoosh.com/digital-news/digital-articles/soroush-app-messenger970225.html




۰9 

 

 آپارات (3

  

 آپارات تاریخچه شبکه اجتماعی : 

درایاراناسات.ایان اشتراک گپااری محتپوای ویپدیویی    شبکهاجتماعیآپاراتموفقترینبستر

شروعبهکاارنماود.ارائاهایان۰1۲9دربهمن ( صبا ایده) سرویستوسطشرکتفناورانایدهپردازصبا

شبکهاجتماعیدرحالیصورتگرفتکهدسترسیباهبسایاریازسرویساهایاشاتراکگاذاریدرایاران

مسدودبودوهمینمسئلهاماواگرهایزیادیراجهتوجودساختارفنیماوردنیاازوجاذبمخاطباان

هایزیاد،شبکهاجتماعیآپاراتباایجادبساترتوسطاینشبکهاجتماعیبوجودآورد.اماباوجود الش

الزموارائهابزارهایموردنیازجهتانتشارویدئوهایکاربرانزمینهمناسببرایبهرهبارداریازظرفیات

هایباالیایننوعمحتوارابرایکاربرانشفراهمنمود.اینامرباعثگردیدآپاراتبااستببالقابالتوجاه

 . واجهشدهوبهعنوانموفقترینبستراشتراکگذاریویدئودرایرانتبدیلشودکاربرانم

آپاراتیکیازسرویسهایاشتراکگذاریویدئودرایراناست.اینوبگاههمراهباوبگاههایکلوب

بارعهادهاندازیشدهاستومدیریتآنهاومیهنبالگتوسطشرکتفناورانایدهپردازصبا)صباایده(راه

ایازسویجشنوارهوبایراندربخاش نادرساانه9۵باشد.آپاراتدرسالمحمدجوادشکوریمبدممی

.نیزبهعنوانبهترینوبگاهفیلمبرگزیدهشد9۱برخط،بهانتخابکارشناسانبرگزیدهشدودرسال
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 : آپارات شبکه اجتماعیمزایا 

تدرطولسالهاآنرابهبستریمورداعتمادبرایکاربرانونیزابزارامکاناتوویژگیهایمتنوعآپارا

کارآمدبرایسازمانها،موسساتوکلیهاشخاصحبوقیتبدیلنمودهاست.ازسویدیگرمخاطبانمای

میلیاون6توانندبهسادگیبهویدئوهادسترسیداشتهوبهتماشایآنهابنشینند.بهگونهایکهپخش

 میلیونبارنسخهاپلیکیشنآننشانازاعتمادمخاطبانبهاینشبکهاجتماعیدارد۲ویدئودرروزودانلود

. 

مهمترینقابلیتآپاراتمحسوبمیشود.با  اشتراک گااری ویدیو جهتبه ایجاد کانال در آپارات

قوانینسایتمنطبقمیباشندرابارگاذاریواستفادهازکانالهامیتوانکلیهویدئوهایموردنظرکهبا

کهکلیهکاربرانمیتواننادآنهااراایجاادو کانال های معمولی برایافرادنمایشداد.درآپاراتعالوهبر

 : استفادهنمایند،کانالهایدیگریبهشرحزیروجوددارند

 : کانال های رسمی

انهایدولتیوخصوصایمطارح،شخصایتهاایمحباوبایننوعازکانالهاویژهشرکتهاوسازم

سیاسی،ورزشی،فرهنگی،برندهایتجاریسرشناسوسایتهایپرترافیککشوراست.مزیتکاناال

هایرسمیجذبمخاطبینجدیدوایجادیاارتباطتعاملیباآنهااسات.همچناینجلاوگیریازایجااد

درحاال . وانتشارمطالبغیرموثقازدیگرمزایایایننوعکانالاستصفحاتغیرواقعیمنتسببهافراد

حاارتعدادیاز هرههایشناختهشدهومسئولینکشوردرآپاراتکانالرسمیداشتهودراینسرویس

عالمپت تاییپد بپه رنپ       درکنارتصویرخاودیاک کانال های رسمی فعالیتدارند.الزمبهذکراست

 . وجهتمایزآنهاباسایرکانالهامیباشددارندکه سبز

 : کانال های تایید شده

باهناام صفحات غیر واقعی دراینکانالهابهفعالیتهایکاربرانجنبهرسمیدادهمیشودوازایجاد

رنگ عالمت تایید خاکستری کاربرجلوگیریمیشود.وجهتمایزاینکانالهاباسایرکانالهایآپارات

 . رتصویرآنهامیباشدکنا

 : کانال های اشتراکی

اینکانالهامجموعهایازویدئوهایغنیشدهوارزشمندباموااوعاتمختلا مایباشاند.صارفه

جوییدرزمانوکاهشهزینههابرایکاربرانمهمترینخصوصیتایننوعازکانالهاااسات.دسترسای

خواهآموزشی،علمیوسرگرمکنندهازمزایایکانالهایاشتراکیمحتوایدلبهواسطهبی سریع،آسانو

است.همچنینصرفهجوییدرهزینهبهدلیلحذفهزینههایمازادتولیدکنندگانمانندهزینهتکثیار،
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بستهبندی،حملونبل،توزیعودسترسیفوریدرهرمکانوزمانازدیگرمزایایاینناوعکاناالمای

پرداخپت حپ     ازطریاق ویپدیو هپای کانپال هپای اشپتراکی      الزمبهذکراستدسترسیبهباشند.

برایتولیدکنندگانمحتوایویدئوییبههمراه کسب درآمد امکان ذیراستکهاینامرمیتواند اشتراک

 . داشتهباشد

رسیدنبهاهدافخودمزایایقابلتوجهکانالهایاینشبکهاجتماعیباعثشدهافرادزیادیدرجهت

 ازآناستفاهنمایند.م

 

را می توان به  شبکه اجتماعیعالوه بر وجود قابلیت کانال در آپارات مهمترین ویژگی های این 

 : شرح زیر بر شمرد

 اعالمگزارشدقیقوجامعمربوطبهآمارواطالعاتمرتبطبهویدئوها،نظرات،بازدیدهااو…

 نکاربراکلیهبه

 مکاناستفادهازا QR Code آپاراتبرایمشاهدهویدئوهاازطریقمحتوایمتنیوقراردادنآنهاا

 دروبسایتها

 )قابلیتتلویزیونهوشمند)پرمخاطبترینبرنامهبررویتلویزیونهایالجیوسامسونگ 

 امکانافزایشبازدیدوافزودنآدرسسایتولینکانتهایهرویدئو 

 ویدئوهابراساسمواوعآنهاازقبیلورزشی،باانوان،خباری،ساالمت،سیاسای،دستهبندی
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 … فناوریو

  برگزاریانواعمسابباتدردورههایزمانیمختل 

 ارائهسرویسآپاراتکودکباداشتندسترسیآسانومطمئنبهکودکانوعالقمندانبهتماشای

 کارتون

آپاراتکودکبرایسرگرمیکودکانوآرامشخانوادهازاینکه هویدئوییتوسطفرزندآنهادیدهمی *

شودایجادشدهاست.تمامویدئوهامتناسبباردهسنیکودکانبودهومحتوایآنهااتوساطگرداننادگان

وراندارند.همچنینوالدینسایتتهیهمیشود.دراینسرویسکاربرانامکانبارگذاریوقراردادنویدئ

 ( . میتوانندازقفلکودکنیزاستفادهکنند

  

 

 آپارات بر اساس آخرین به روز رسانی شبکه اجتماعیقابلیت های 

قابلیتهایموجوددرشبکهاجتماعیآپاراترامیتوانبهدوبخشامکاناتمرتبطبااویادئووامکاناات

 . تبسیمبندیکردمربوطبهپروفایلبهشرحزیر

 : امکانات مرتبط با ویدیو

فایلهایویدئوییموجوددرآپاراتبرایتمامکاربراندردسترسبودهوکاربرانبدونعضویتمیتوانند

آنهارامشاهدهیادانلودکنند.پرداختیاعدمپرداختهزینهبرایمشاهدهویدئوهاتوسطکااربریکاه

 : دتعیینمیشود.مهترینامکاناتمرتبطباویدئوعبارتندازمحتوارابارگذاریمیکن

 مگابایاتبارای1۲۱مگابایتحجمویدئوجهتبارگذاریبرایکانالهاایعاادیو۵۲۱حداکثر

 کانالهایرسمی
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 امکانبارگذاریویدئوبافرمتهایمختل وهمچنینبارگذاریومشاهدهویدئوبافرمت 

 درویدئوقابلیتدرجزیرنویس 

 تگگذاریبدونمحدودیتویدئوهاجهتمشخصکردننوعمحتوایآنها 

 امکانطببهبندیوپوستهگذاریویدئودرصورتداشتنشرایطآنتوسطکاربر 

 : امکانات مربوط به پروفایل

طبهویدئوهرکاربرمیتواندپروفایلمربوطبهخوددرشبکهاجتماعیآپاراتراایجادوکلیهمواردمربو

هایبارگذاریشدهتوسطخودوآیتمهایدیگرراازپروفایالشخصایمادیریتکناد.مهتارینامکاناات

 : مربوطبهپروفایلعبارتنداز

 دنبالکردنکاربرانعضوشده 

  ارائهگزارشوآماربازدیدویدئوهادردورههایزمانیمختل 

 اندربارهویدئوهایارسالیارائهتعدادالیکونظراتارسالشدهکاربر 

 اطالعرسانیبهکاربردربارهتمامیمواردذکرشده 

 

 آپارات شبکه اجتماعی پلتفرم های سازگار با

ازاسمارتفون،تبلتوکام یوترمیتوانبرایاستفادهازآپاراتبهرهگرفت.نساخههاایپشاتیبانو

 : سازگاربااینشبکهاجتماعیبهشرحزیرمیباشند

 نسخههایاپلیکیشنشبکهاجتماعیآپارات 

 نسخهتحتوبشبکهاجتماعیآپارات 

مبدم،دانشجویبرقالکترونیکدانشگاهامیرکبیرپسازپانجتارمتحصایلدرایانمحمدجوادشکوری

نویسای،درسرارهااکاردهوباهسارا رشته،بهدلیلعدمعالقهبهرشتهتحصیلیوعالقهزیادبهبرناماه

نویسایرانزندگیبرناماهسالگیمتاهلشدهودردوراندانشجوییبرایگذ۰9رود.ویازنویسیمیبرنامه

،شبکهاجتماعیاورکاتدرایرانبسیارطرفدارداشتهومحمادجواد۲1هایعنیسالکند.درهمانسالمی

کند.پسازجاافتادنکلاوباندازیمیراراه«کلوب»مبدمباهدفداشتنشبکهاجتماعیفارسی،شکوری

کند.بهدرخواستکاربرانآنهاتصمیمباهاااافهکاردنبالگراخریداریمیها،میهنبرایتوسعهسرویس

توانادمساتبلرسندکهخودسرویسویدئومیگیرندامابعدتربهایننتیجهمیسرویسویدئودرکلوبمی

 .کننداندازیمیراه۲9گذاریویدئودرسالعملکندوآپاراترابهعنوانسرویسبهاشتراک

پیواحدبینندهدرماهراتجربهمیلیونآی۰1میلیوننمایشویدئودرروزوامروزهآپاراتبیشاز هار
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هایپخشویدئواست. ندیقبلاکونومیستارزشاینشارکتراباال ترینسایتکندویکیازموفقمی

 .میلیوندالراعالمکردهبود1۱بر

”آپاارات“درآماددرکسبشیوهورشدوگیریشکل گونگیاز محمدجوادشکوریمبدمدرمصاحبه

 :خوانیدایازاینگفتگورادرادامهمیکند.خالصهصحبتمی

کردید که تحصپیل در دانشپگاه    آیا آینده خیلی روشنی بیرون از دانشگاه برای خود تصور می

 امیرکبیر را رها کردید؟

ارگرفتم.مهماینبودکاهآدمطورنبود.آنهمدرآنسنوسالیکهمنتصمیمبهاینکنه،لزوما این

آپوفکرپولدارشادناندازییکاستارتبرایخودشهدفیمشخصکند.البتهآنزمانفضامثلاالنراه

طوربودکهیکروزازدانستماگربخواهمشمارهیکدرکاریباشمبایدرویآنتمرکزکنم.ایننبودامامی

 .کردمسرکالسآزمایشگاهفیزیکدرسرارها

 را چگونه شروع کردید؟ این کار

اورکاتکهشبکهاجتماعیمعروفآنزمانبوددرایرانبسیارگلکردهبودوماا۲1ماهسالحدوددی

کشورسومدراستفادهازاورکاتبودیم.بههمیندلیلماپرو هکلوبرابهعنواننمونهفارسیایانشابکه

هاابودنادوماردمازاینکاههاایاینترناتایارانتنهااوباالگقعسرویساندازیکردیم.آنمواجتماعیراه

توانستنددراینفضابنویسندوبازخوردبگیرندبسیارخوشحالبودند.ازسرویسماهمبهدلیالاینکاهمی

گوناههایاجتماعیاینبوکرواجنداشتاستببالشد.درحبیبتدنیایشبکهاس یسوفیسآنموقعمای

بینیدنبود.امناینکهفارسیبودنکلوببرایمردمبسیارمهمبود.سه هارسالبعدشارکتالنمیکها

باالگراازمایهن۲6ترشدهبودوماشرکتیبهنامصباایدهتاسیسکردهبودیم.حدودسالماکمیبزرگ

 یرانبودبالگجزوسهبالگبرترادونفرکهصاحبآنبودند،خریدیم.آنزمانمیهن

 آپارات چگونه شکل گرفت؟ ایده آن از کجا آمده بود؟

تصمیمگرفتیمسرویسپخشویدئورابهدرخواستکااربران،باهکلاوباااافهکنایم.۲9مادربهمن

هاینوپایآنموقعکهبهماسرویسبدهندوتعاملیباآنهاایجادکنیم.امابهرفتیمسرا  ندتاازسرویس

گیریبرایاینیدیموتصمیمبهایجاداینسرویستوسطخودمانگرفتیم.درجلساتتصمیماینرسنتیجه

سرویسبهایننتیجهرسیدیمکهپتانسیلاینسرویساززیارسارویسباودنبااالتراسات.ایانباودکاه

 .سرویسرابهعنوانیکسرویسجداایجادکردیموآنراآپاراتنامیدیم

 

درابتدایکارپهنایباند الشبسیاربزرگیبرایمابودویکسالونیمتبریبا اینمشکلراداشتیمتا
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مگابایتبرثانیهپهنایباندایجادکردهباودکاه1۱اوااعپهنایبانداندکیبهترشد.دردوماهاولآپارات

 .یهپهنایباندداریمگیگابایتبرثان۰۱البتهدرحالحاارمابهصورتمیانگین

 شود؟ روزانه چند ویدیو روی آپارات آپلود می

 .شود.البتهاینتعداددرحالرشداستمیآپلود درحالحاارروزانهبیشاز هارهزارویدئو

 توان آپلود کرد؟ تا چه حجمی ویدیو می

مگابایتنیز۵۲۱یرسمیتاهاپذیراستوبرایبعضیکانالمگابایتبرایکاربرانمعمولامکان۰۱۱تا

 .دسترسیبرایآپلودویدئووجوددارد

 کنید فیلتر بودن یوتیوب چقدر در پیشرفت آپارات موثر بوده است؟ فکر می 

بینباشیم،صراحتداشتهباشیموبهخودماندرو نگاوییم.خیلیزیاد.راستشرابخواهیدمابایدواقع

اموثربودهاست.بههرحالنیازیوجودداشاتوفرصاتیباودکاهمااامابههرحالفیلتربودنشبرایم

میلیوندقیباهویادئورویآپاارات۰6اکنونشناساییکردیمورویشکارکردیموبهاینجارسیدیم.ماهم

 .داریم

 

 توضیحاتی در باره اپارات اندرویدی

 هایتلویزیونیتماشایآنالینشبکه –

 باسرعتاینترنتامکانتطبیقکیفیتفیلم –

 هایروزترینومحبوبترینویدیودسترسیبهپربازدید –

 هاویدیویجذابجستجودرمیلیون –

 وجوددستهبندیهایمتنوعبرایجستجوییبهتریکویدیو –

 یگانراآموزشیویدیو امکانتماشاودانلودهزاران –

 باباالترینکیفیتامکاندانلودویدیو –

 بارگذاریویدیوباقابلیتکاهشحجمویدیوامکان –

،امکانمدیریتاین(aparat.com/NameShoma)امکانایجادکانالاختصاصیباآدرسیدلخواه –

 ها(کانال)بارگزاری،ویرایشوحذفویدیو

ن،هایاختصاصیآپارات)جعبهسیاه،فیت، ارگوش،آپاراتچی،آباهاوبرنامهامکاندنبالکردنکانال –

 (…تاریخآنالینو

درفبطکه…دسترسیبهبرنامههایاختصاصیشاملمواوعاتسیاسی،هنری،ورزشی،اقتصادیو –
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 .شوندمیپخشآپارات

ازاپاراتبهعنوانیوتیوبایرانییادمیشودبافیلترشدنیوتیوبومشکلبارگذاریفیلمهایایرانی

میکنندایندرحالیستکهبیشترینبازدیدفیلمهادراپاراتایرانیرقمبسیاریازمردمازاپاراتاستفاده

میخورداپاراتباافزودندیگربرنامههایبهبخشفعالیتخودباعثبیشتردیدهشدنخودشدیکیازاین

فیلیمواپاراتمیباشدکهدرانسریالهاینمایشخانگیبرایبخشانالینافزودهشدنکه نمونهها

.تماشایانبااپراتورهایمعرفیشدهرایگانمیباشدوبایدپرداختانباهماناپراتورهاصورتگیرد

 ایتا (1

رسانایرانیاستکهاینروزهااباهایم.ایتایکپیامپرداخته (Eitaa) دراینمطلببهبررسیاپلیکیشنایتا

  .شودعنوانجایگزینیبرایتلگرامپیشنهادمی

شاود،باهگذشتهمحساوبمایکهیکیاز ندپیامرسانایرانیدرسال (Eitaa) پیامرسانایتااپلیکیشن

ترینخصیصهآن،شباهتبیحدوحصرآنبهتلگرامبودهجرگهرقبایداخلیتلگرامپیوستهاستکهمهم

ناماهنویساانایانهاییکهدرادامهآنرامشاهدهخواهیدکرد،بهطوروااحتنهااهادفبروطبقبررسی

  !اپلیکیشن،اختراعتلگرامدومبودهاست

تارینویژگیازاینپیامرسانایرانیتازهواردب ردازیمکهمهام7دربررسیاپلیکیشنایتاقصدداریمتابه

کنایم،رسانایتاذکرمیهاییکهبرایپیامشود.دربینمشخصاتوویژگینکاتموجوددرآنمحسوبمی

 .کنیمایموجوددرآنراکهفعالبهدلیلتعدادکاربراناندک،کمبودهرانیزذکرمیهاع 

هاییکهراجعبهفیلترتلگراممطرحشدهاست،هرازگاهییاکپیاامرساانایراناینبالمحافالباصحبت

دراینمطلبباهشود.پیامرسانایتایکیازهمینپیامرسانهایایرانیاستکهکاربرانحوزهآنالینمی

 ایم.هاوامکاناتآنپرداختهبررسیویژگی

 رابط کاربری ایتا بسیار شبیه به تلگرام  .4

اندازیشادهاسات.رسدکهبایکدستوربسیارپیشپاافتادهراهاپلیکیشنپیامرسانایرانیایتابهنظرمی

استکه:تلگرامرادوباارهطراحایدستورکارمشخصاینپیامرسانبهطوروااحهمینجملهیکخطی

  !کنید

هایپیامرساندیگرمثلسروش،بله،گپ،آیگپ)کههایتاخموجوددرمورداپلیکیشنباتوجهبهتجربه

انادکاهمسئولینایرانیبهخوبیبهاینمواوعپیبارده …البتهشباهتزیادیبهتلگرامدارد(،بیسفونو

هایموجوددرگپویاامکاناتسروشویاامکاناتمالیبلاهیااامنیاتآیگاپهابهدنبالقشنگیایرانی

  .نیستند
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اندوصرفابهدنبالآنهستند.البتهمساائلدیگاریازجملاههاباتلگرامیکهسادهاست،خوگرفتهایرانی

رانیباظااهرتلگارام،هایداخلینیزموردبحثبوده،ولیخوگرفتنکاربرانایکیفیتسرورهایپیامرسان

 . یزینیستکهباهرمورددیگریجایگزینشود

هاایغیررسامیتلگارامرابطکاربریاپلیکیشنایتابهقدریشبیهتلگراماستکهگوییانگاریکیازنسخه

هایبیشتریبایدرویسورساینبرنامهصورتبگیردبودهوصرفااسماختصاصیگرفتهاست.البتهبررسی

دقیبانحوهبرنامهنویسیوطراحیآنمشخصشود،اماطبقادعایمسئولیناپلیکیشنایتا،تمامیکدهاتا

  .هایانجامشدهدراینبرنامهاختصاصیبودهوازسورستلگراماستفادهنشدهاستوطراحی

یداگرحداقلبعضایتبریبادررابطکاربریموردخاصیوجودنداردکهبرایایتااختصاصیشدهباشدوشا

توانستازاقباالبیشاتریبارایاساتفادهکااربرانشد،میازامکاناتتلگرامنیزبهایناپلیکیشنمنتبلمی

  .ایرانیقراربگیرد

 های هوشمند ایتا؛ فراتر از انتظار  ربات .2

ههماننادربااتهایهوشمندیاساتکاهاییکهدربررسیاپلیکیشنایتادیدیم،رباتیکیدیگرازویژگی

تلگرامعملکردهوطبقتوایحاتارائهشدهتوسطمسئولیناینپیاامرساان،درآینادهتغییاراتزیاادی

هاایدلخاواه،بسایاریازانادازیربااتتواننادبااراهنسبتبهامکاناتفعلیخواهدداشت.کاربرانایتامی

دیکهدرتلگارامبسایاریازکارهاایروزمارهوعملکردهایروزانهخودرابااستفادهازدستیارهایهوشمن

  .هارافعالکننددهند،انجامدادهوآنروتینراانجاممی

 های مختلف برای ایتا  فرم پلت .3

هایدیگرجزاندروید،فرمسازیپلتهایپیامرسانایرانی،نسبتبهفعالدراپایتابرخالفسایراپلیکیشن

هادرخواستکنناد،خاودسازیآنستوقبلازاینکهکاربراننسبتبهفعالهمتبیشتریگماشتهشدها

  .اندسازینسخهوباقدامکردهوآنرادردسترسکاربرانقراردادهمسئولیناپلیکیشننسبتبهفعال

بتجالباستبدانیدکهنسخهوبایتانیزبهطورموبهموازرویتلگرامک یشدهاستوهی تفاوتینس

ایسلیبهوتغییروایرانیزهکردنآن،تابعطراحیقدمبهنسخهوبتلگرامنداشتهومسئولینایتابدونذره

  .اندبهقدمتلگرامبوده

هاابوکازاینپیامرساانبهجزنسخهوب،ایتاداراینسخهویندوزنیزهستوبرایکاربرانیکهروینوت

اینسابتباهتلگاراماید،بازهامذرهارائهدادهاستکهقطعاحدسزدهکنند،نسخهاختصاصیاستفادهمی

  .تفاوتینداشتهوهمانندنسخهویندوزتلگرام،طراحیوبهکاربرانایرانیعراهشدهاست

هایمختل بهخوبیعملنمودهاست،ولیعدمتغییرونوگراییوبهطورکلیاپلیکیشنایتادرارائهنسخه
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رودتااکااربرانهایمختل ،عالوهبرنبطهقوتموقتیکهدرآنبهشمارمایفرمازیدرپلتاختصاصیس

ایرانیراراایبهاستفادهازآننماید،نبطهاع بزرگیاستکهدردرازمدتبهاررایناپلیکیشنتمام

  .خواهدشد

رساانایرانایخاوبباودهواینپیامهایانجامشدهرویایناپلیکیشن،کاراییوکاربریباتوجهبهتست

شود،ولیشایدهایموجوددرنسخهویندوزسروشویانسخهویندوزبلهدرایناپلیکیشندیدهنمیکندی

هزارنفردرایناپلیکیشندلیلاستیبلبودنآنبهشماررودوبایددیداگرتعدادکاربران۵۱۱حضورتنها

اربر)همانندسروش(برسد، هواکنشیخواهدداشتوآیاایانپایاداریرامیلیونک1آنبهاعددایمثل

 حفظخواهدکردیاخیر؟

 گروه و کانال بسازید  .1

رسانایتاامکانساختگروهوکانالاستکهدرتلگرامبسیارموردتوجهقرارگرفتههایپیامازدیگرویژگی

هایانجامشدهدرایانپیاامرساانبودهاست.باتوجهبهتستاستویکیازدالئلمهماستفادهازتلگرام

  .داخلی،فرایندایجادگروهوکانالدقیباهمانندتلگرامبودهوتغییرینسبتبهآننداشتهاست

هایایتاذکرنشدهاستکهشایددلیلآن،کمبودنکاربراناینمحدودیتخاصیبرایتعداداعضادرگروه

هاایاحتماالینیازاعاالمخواهادشاد.وباافزایشکاربراناینپیامرسان،درآیندهمحدودیتبرنامهبوده

همچنینبرایکانالنیزمحدودیتذکرنشدهوتمامیکارهاییکهدرتلگرامقابلانجاماسات،درایتاانیاز

نفاریبارای۲۱۱۱هایمامحدودیتشدنیاستوبدونمشکلدراختیارکاربراناست)البتهطبقبررسی

 (هایایتاوجودداردگروه

تبدیلکاردهوارساالکنیادتاااز GIF توانیدویدئوهایخودرابهتصاویرهایایتامیبهطورمثالدرگروه

حجمکمتریبرخوردارشوند.همچنینبرایدوستانخودویدئو،عکسوپیامارسالنمائیادوازگفتگاوباا

هایپیامرسانایرانی،عدمنمایشویاعدمنمایشدرساتالتدیگراپلیکیشنیکیازاشکا .هملذتببرید

هایکانالهاستکهدرایتاعیناهمانندتلگرام،اینمواوعتعبیهشادهتعدادبازدیدهایانجامشدهازپست

  .وبهطورکلتغییرینسبتبهتلگراموجودندارد

یتادرسایتاینبرناماهباهآنبرخاوردکاردیم،یاکویژگایهاییکهدربررسیاپلیکیشنایکیازویژگی

خاصیبودکهدرتلگراموجودندارد!البتهصبرکنید؛بابررسیهایمانمتوجهشدیمدرایتانیزوجودندارد،

ولیگویادربرنامههایآیندهمسئولینایناپلیکیشنقرارگرفتهاستتاباااافهکردنآن،برگبرندهخود

  .نسبتبهتلگرامروکندرا

هایدرختیاستکهطبقتوایحاتموجوددرساایترسامیایانامکانموردبحثما،امکانایجادکانال
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هایمختل ودسترسیکاربرانبههربخشباهصاورتاختصاصایرافاراهماپلیکیشن،امکانایجاددسته

  .سازدمی

کاربرانپسازورودبهکانالاصلی،بایکسریمنومواجهکنندکهایفعالیتمیهایدرختیبهگونهکانال

بااینامکانوویژگیدیگرنیازنیستکاربرانیکهواردکانال .هایزیرمجموعهاستشوندکههمانکانالمی

شوندوبهدنبالاخباراقتصادییاورزشیهستند،انواعواقسامخبرهایعلمی،اجتمااعیویراخبریمی

  .کنندبینندوصرفاازدستهبندیدلخواهخوداستفادهمینیزب

رسدیکبرگبرندهبزرگبرایآنمحسوبشادهدرصورتیکهاینامکاندراپایتافعالشود،بهنظرمی

ومدیرانکانالهارابرایاستفادهازآنوسوسهخواهدکرد.همچنیناینقابلیت،شاهدتهدیدیبزرگبارای

اینترنتینیزمحسوبشودکهبزرگترینمشکلکانالهایتلگرامییعنایعادمامکااندسترسایراسایتهای

هاییباشدکهبتواندبررویکارتواندیکیازگزینهبرطرفکردهوبابزرگترشدنایتادرآیندهاحتمالی،می

  !هاتاثیربگذاردوبسایت

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

درصدی۲۱انگیزخواهدبود،محاسبههایپیامرسانایتاکهبرایکاربرانایرانیوسوسهیکیدیگرازویزگی

ترافیکمصرفشدهکاربرانایرانیاست.درایناپلیکیشنباتوجهبهداخلیبودنسرورهایاینپیامرسان،

گیگابایتیاز۰یدرصدتخفی محاسبهشدهوبهصورتمثال،بااستفاده۲۱مصرفشدهدرآنبااینترنت

آنهااکاساتهخواهاد ADSL مگابایتازبستهاینترنتیسیمکارتکاربرانیابستهاینترنتای۲۱۱آن،صرفا

  .شد

ساابسرانگشاتی،شاودوباایاکحدرصدترافیکمصرفیکشورصرفتلگراممی6۱درحالحاارحدود

هاایداخلای،عاددقابالکاهشهزینهصورتگرفتهدرمخارجشبکهکشوردراینپیامرسانوپیامرسان

  .توجهیخواهدبود

 فضای ابری نامحدود و پرسرعت  .6

هاایی،همانندتلگارامازدیگارویژگایEitaa قابلیتاستفادهازفضاینامحدودابریبرایکاربراناپلیکیشن

هایپیاامرساانداخلای،برطارفهباعثشدهاستیکیازاشکاالتبزرگبعضیدیگرازاپلیکیشناستک

ها،آمادهشدهرسانایرانی،اینقابلیتخاصتلگرامشبیهسازیشدهوبرایاستفادهایرانیشود.دراینپیام

  .است

اناد،سارعتآپلاودشورواقعشادهرساندرداخلکبهدلیلاینکهسرورهایاینپیام Eitaa طبقبررسیاپ

مناسببودوبدونهی اختاللی،ارساالفایالانجاامشاد.همچناینطباقتواایحاتموجاوددرساایت
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اپلیکیشنایتامحدودیتبرایاستفادهازفضایابریآنوجودنداشتهوکاربرانتاهرحجمیازفایلهاای

هایویندوزووبایتا،بهدیگریوازطریقپلتفرمخودرادربخشفضایشخصیآپلودکردهودرهرمکان

  .آنهادسترسیداشتهباشند

دهدتابرایانتباالفایالابریبودناینبخشکهبهخوبیاجراییوعملیاتیشدهاست،بهکاربرامکانمی

یتابهعنوانیاکهایخودویانگهداریازآنهانیازبهفلشیادیگروسایلذخیرهسازینداشتهباشدوازا

  .مندشودذخیرهسازبهره

 امنیت اپلیکیشن ایتا  .7

هایپیامرسانایرانیوهمچنیناپلیکیشنایتاایناستکاهآیاایکیازسواالتمتداولدرمورداپلیکیشن

ایهتوانبهطوردقیقبهآنپاسخداد،ولینکتایننرمافزارهاامناست؟اینسوالیاستکههی وقتنمی

درصدکااربرانبادون9۲هایداخلیبرایوهمهپیامرسان Eitaa کهبایدبگوئیمایناستکهقطعابرنامه

هاوجوددارد،ولیقطعانرمافزارهاایخاارجینیازمشکلخواهدبود.البتهشایعاتیپیرامونایناپلیکیشن

  .مشکالتیدارندکهانکارنشدنیهستند

وهمچناین Mtproto توایحاتموجوددرایاناپلیکیشان،اساتفادهازپروتکالدرموردامنیتفنیطبق

ازجملهمواردیاستکهبرایتامینامنیات RSA ۵۱1۲بیتی،رمزنگاری۵۲6سیمتریک AES رمزنگاری

  .پیامرسانایتابهکارگرفتهشدهاست

ابهخطربیفتاد؛ اراکاهنهادهاایهاماامنیتایتابهمعنایفنیآنقطعا یزینیستکهبهاینسادگی

بزرگیپشتآنبودهووزارتارتباطاتونهادهایمهمتاثیرگذارکشورکهازنامبردنآنمعذورهستیم،از

  .وایننشاندهندهباالبودنامنیتفنیآناستاینبرنامهایرانیحمایتکرده

ایتاوجوددارد،پرداختهوپاسخهاییراکهازسایتدرادامهبهبعضیازسواالتموجوددرزمینهاپلیکیشن

کنیمکهقطعادرانتخابومبایساهایانپیاامرسمیاینپیامرسانبهآنرسیدیم،خدمتشماتبدیممی

  :هایموجودموثرخواهدبودرسانایرانیوسایرپیامرسان

 اپلیکیشن ایتا چه زمانی فعال شد؟ 

بهکاربرانعراهشدهاست.نامایناپلیکیشنازاولکلماتاسام96اواسطسالدر (Eitaa) اپلیکیشنایتا

شرکتسازندهیعنی:اندیشهیاورانتمدنامروزساختهشدهاست!اینشرکتتوساطدوشارکتخصوصای

شاود.ایاندوشود،خصوصینیستند،حمایاتماالیمایایکهادعامیدیگرکهالبتهبدیهیاستبهاندازه

 .عبارتندازشرکتسامانهفناوریطوبیوشرکتهات پیامپردازشرکت
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 شکند؟  اپلیکیشن ایتا در چه شرایطی حریم خصوصی کاربرانش را می

شاود،شارایطیاساتکاهیکیازمواردمهمکاربرانکهدرموردحریمخصوصیاپلیکیشنایتاساوالمای

نماید.طبقاعالنرسامیمسائولینایانپیاامرسااندرمیمسئولیناپلیکیشنرامجبوربهارائهاطالعات

صاورتهای سایترسمیاینشرکت،صرفاباحکمقضائیاطالعاتکاربرانارائهخواهدشدودرغیرایان

  .ارگانیانهادیامکاندسترسیبهاطالعاتکاربرانرانخواهدداشت

شودحتیزاطالعاتارائهنخواهدشد.گفتهمیطبقاعالمرسمیدرسایتایتا،حتیبهدرخواستدولتنی

  .تابحالصفربایتاطالعاتبهدولتارائهنشدهاست

 آیا در ایتا امکان مشاهده آخرین حضور در اپلیکیشن وجود دارد؟ 

درایناپلیکیشننیزهمانندتلگرامامکانمشاهدهآخارینحضاورافاراددرپیاامرساانوجاوددارد.طباق

  :ددرسایتایناپلیکیشن،طبقدستورزیر،آخرینحضورکاربرانقابلبررسیاستتوایحاتموجو

  .پوشاندروزرامی1تا۵ثانیهو۰هر یزیبین —(Last seen recently) آخرینزمانمشاهده:اخیرا

  .روز7روزو1تا۵بین — (Last seen within a week) آخرینزمانمشاهدهدریکهفتهاخیر

  .روزویکماه7تا6بین – (Last seen within a month) آخرینزمانمشاهدهدریکماهاخیر

بیشازیکماه)بهکاربرانمسدودشدهنیز – (Last seen a long time ago) آخرینزمانمشاهدهدرزمان

  .شود(همیشهاینموردنشاندادهمی

 ای تلگرامی امتیاز خاصی در نظر گرفته است؟ ه آیا ایتا برای حضور کاربران و کانال

هاییاستکهبهصورترسمیدروزارتنکتهجالبیکهدرایناپلیکیشنمشاهدهکردیم،رزروآدرسکانال

هایموجوددرتلگرامکهرسمیهستند،نیازباهنگراناینداشاتهواند.بهمعنایدیگرکانالارشادثبتشده

بایساتمراحالتوانندازاپایتااساتفادهنمایناد.البتاهماینامکاربریخودمیبدوندغدغهبابتپرشدن

تشخیصهویتکاربریراانجامدادهوپسازآننامکاربریاختصاصیخودرادرایانپیاامرساانایرانای

  .دریافتنمایند

  (Eitaa) های پیام رسان ایرانی ایتا نتیجه بررسی ویژگی

شودکهبرایکوتاهمدتوباهمناسابتافزارایرانیخوبارزیابیمیسانایتایکنرمبهطورکلیاپپیامر

طورکهدرتوایحاتقبلنیازباهرسد،اماهمانجایگزینیآنباتلگرامیکگزینهبسیارمناسببهنظرمی

اهدبودکهآناشارهکردیم،اینشباهتبیحدوحصربهتلگرامقطعابرایبلندمدتیکمعضلبزرگخو

  .بیشازآنکهبرایشبکهاطالعاتیکشوریکارزشمحسوبشود،یکاع بسیاربزرگاست
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هایدیگربودهوایننبطهقوتیاستکهدرصورتحفظآن،ترازاپلیکیشندسترسیبهاینبرنامهمناسب

  .درآیندهکاربرانبیشتریرابرایحضوردرایتاقانعخواهدکرد

هایموجوددراپلیکیشنایتابهدلیلتکراریبودنوآشنابودنبرایکاربراناشارهاریازویژگیتوجه:بسی

هابهدلیلعدمشباهتبهتلگرام،نحوهعملکردجزنشدوازتکرارمکرراتپرهیزکردیم.درسایرپیامرسان

ازتلگارام،قطعااکااربرانباانحاوههایآنها،قابلطرحبود،ولیبهدلیلک یبودنمحیطایتابهجزبخش

  .عملکردآنمشکلینخواهندداشت



  های اجتماعی بیشترین فعالیت را دارند؟ کاربران ایرانی در کدام شبکه (5

هایاجتماعی(منتشارکارده،تلگارامو)پلتفرممدیریتشبکه«هابنوین»براساسآماریکهاستارتاپ

رسانیمانندساروشدرجایگااهیداخلایرانهستندوازآنسوپیامهایرسانترینپیامواتساپپرجمعیت

 .بوکدرمیانکاربرانایرانیقرارداردباالترازتوییتروفیس

میلیاون17اپوتلگرامهرکادامباابایشازهابمنتشرساختهواتسدرگزارشیکهگزارشیکهنوین

7۱۱میلیاونو 17اپباداشاتنتند.دراینمیانواتسهایاجتماعیایرانیانهسترینشبکهکاربرمحبوب

هازارکااربرباا۵۲۱میلیاونو17هایمورداستفادهایرانیاناستوتلگارامباارسانهزارنفردرصدرپیام

دهدکهتلگرامبیشازدوسالاستکاهدراینمواوعدرحالیرخمی .اختالفکمیدرجایگاهدوماست

رساندربینایرانیااننداشاتهرسدفیلترینگتاثیریدراستفادهازاینپیاملیبهنظرمیکشورفیلترشدهو

 .است
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بایرانیااناپلیکیشانمحباوسومیناینستاگرام تواندیدکههایایرانیمیبندیاپلیکیشندرادامهرتبه

هازار1۱۱میلیاونو۵هازارو7۱۱میلیاونو۵باهمبوکفیسولینکدین میلیونکاربردارد.11استو

هایاجتماعینسبتاموردتوجاهایرانیاانهساتند.بایادگفاتآماارایرانیاانکاربربافاصلهزیادجزوشبکه

ینکدیننیزنشانازبلو تجارتآنالیندرکشورشودوآمارایرانیانفعالدرلبوکروزبهروزکمترمیفیس

 .دارد

هزارکاربرتنهاشبکهاجتماعیمحلیاستکهدرکنار۲۱۱میلیونو۵رسانایرانیباسروشپالسپیام

ترازساروشپاالس،شابکهاجتمااعیهایخارجیحضورقدرتمندیدربینمردمداردوکمیپایینشبکه

 .میلیونکاربرایرانیرادرخودگنجاندهاست۵توییترقرارداردکه
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https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/Untitled-9.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/c.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/Untitled-9.jpg
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شودبهشبکهاجتماعیاینستاگرامهاییکهتوسطمردمنوشتهمیهاببیشترینپستبراساسآمارنوین

بوکرتباهایرانیانونوشتنپستتوسطآنهادرفیسوتلگراممربوطاست.نکتهجالباینجاستکهفعالیت

هایی ونتوییتر،لینکدین،پینترست،بله،تامبلر،آپاراتویوتوبودرادامهپلتفرمو سومرادراختیاردارد.

توانگفتسهپلتفرمایرانیهستندکهموردتوجهتولیدکنندگانمحتواشودودرنهایتمیگپمشاهدهمی

 .اندفتهقرارگر

ایانازپسآنها وکارهایایرانینیزبیشترینحضورخودرادراینستاگراموس سدرتلگرامدارند.کسب

بوکولینکدینوالبتاهتاوییترفعالیاتدارناد.دراداماهنیازدرآپاارات،دومورددربسترهایی ونفیس

۲۲تاوانگفاتاینساتاگرامحادودترمایقیقطوردکنند.بهپینترست،یوتوب،بله،تامبلروگپفعالیتمی

هایاجتماعیرابهخوداختصاصدادهاستوپسازآنبااوکارهادرفضایشبکهدرصدازسهمکلکسب

درصادو6درصد،لینکدینباا9بوکبادرصددرجایگاهدوماست.فیس۰۰اختالفیزیاد،تلگرامباحدود

ترینشبکهاجتماعیدرصدمحبوب17/1هایبعدیقراردارند.آپاراتبادرصددرجایگاه1توییترباحدود

هایبعدیقراردارند،هر ندساهمایانهایبلهوگپنیزدرجایگاهرسانوکارهایایرانیاستوپیامکسب

 .درصداست۱ /۰7درصدو1۲/۱وکارهانسبتاپایینوبهترتیبرسانازکسبدوپیام

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/c.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/c.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/wrew.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/c.jpg
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ترینقالبمحتاواییدرباینکااربراناساتومحبوب«عکس»هابدرگزارشخودتاکیدداردکهنوین

هایبعدیمحتوایموردعالقهایرانیاننیزتاحد رخد.رتبههامیدرصدمحتواهاپیرامونعکس۲۲حدود

درصد9وویدئوبا۰۱،آلبومبا۵۵بااستوری  رخدبهطوریکهنعکسومسائلبصریمیزیادیپیرامو

 .هایمحتواییکاربرانایرانیقراردارندترینقالبهایبعدیمحبوبدرجایگاه

 

 

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/wrew.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/wrew.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/rr.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/rr.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/wrew.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/06/rr.jpg
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ایاران#معمااری#هنار#تهاران#هاایاجتمااعیعبارتنادازپنجهشتگپرطرفدارایرانیااندرشابکه

هایاجتماعیعبارتندازتهران،پاسداران،ترینلوکیشنارسالپستدرشبکهالکچری.همچنینپرترافیک#

 .شیراز،اصفهانوایران

است.دراین۰۲تا۰۱عمدتابینساعتهایاجتماعیترینساعاتشبکهبراساساینگزارشپرترافیک

 .ترینساعتروزرابهخوداختصاصدادهاستپرترافیک۰۰میان،ساعت

هاایتوانگفتکهشبکهاجتماعیاینساتاگرام،کاهجازومعادودپلتفارمهابمیبانگاهیبهآمارنوین

وکارهانیزباعلامبارادیداردوکسبالمللیمصونماندهازتی سانسوراستدربینایرانیانطرفدارزیبین

هزیناهنباودهوکنناد؛فعاالیتیکاهقاعادتابایاینمواوع،دراینشبکهبیشاترینفعالیاتراصارفمای

 .وکارهایبزرگراباخودبههمراهداردوکارها هازنوعخانگی هازازنوعکسبگذاریکسبسرمایه

دهدکهنمایندگانخانهملتناوکیتاینستاگرامامانشانمیهایمخالفتمجلسیازدهمبافعالزمزمه

انادوالبتاهآماارتلگارامدرایانتریناپلیکیشنایرانیهدفقراردادهپیکانحملهخودرابهسمتمحبوب

 .دهدکهفیلترینگیکپلتفرمنتوانستهازمحبوبیتآن ندانبکاهدگزارشنشانمی

هاایبسایاروتبلیغااتمتعادد،اساتفادهکااربرانایرانایازحمایاتهمچنینبایدگفتکاهبااوجاود

هایبومیهنوزآنچنانرشدپیدانکردهودراینمیانتنهایکیدوموردهستندکهتوانساتندباهرسانپیام

هاکاهبارهاادررساانهملایوبیلبوردهااتبلیا یکمحبوبیتنسبیدستپیداکنندوبرخیازاپلیکیشن

خواساتباامطابقرفتاریلزوماکاربرانکهدهدمینشانآمارهااین اند.،هنوزراهیازپیشنبردهشوندمی

 .دهندگذارانانجامنمیمبررات

  های اجتماعی ایرانی معرفی برترین شبکه (6

توانند تجربه کپاربری   پردازیم که می در این گزارش به معرفی چهار شبکه اجتماعی ایرانی می

  .شما ارایه دهندمناسبی به 

شوندوروزانهبهاینتعدادنیزافازودهمیهای اجتماعی شبکهاکنونافرادزیایدرسراسرجهانعضو

 .شودمی

استکههمهافرادازیکادیگردهکده جهانیگوینداکنوندنیامانندیکتوانیکیازدالیلیکهمیمی

دهدخبرداشترادقیبااوجاود نایننسویدنیارخمیتوانهرلحظهازاتفافیکهدرآخبردارندومی

هایاجتماعیزیادیبااسامیمختل درسراسردنیاوجاوددارناد.هایاجتماعیدانست.اکنونشبکهشبکه
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توانگفتهایدنیایمجازیتبدیلشوند.میترینستوناندبهیکیازاصلیهایاجتماعیتوانستهاینشبکه

گوینادتبریبااهااسوشاالمادیانیازمایهایاینترنتیکهاصاطالحاباهآنناینشبکهزندگیمجازیبدو

 .غیرممکناست

هایاجتماعیرویهایمختل درحالپیشرفتهستنداینباربهساختشبکهکهدرزمینهایرانیان

توانندباافرادرانمیهایمشابهداشتهوکاربهایاجتماعیکارایییکسانیبادیگرمدلاند.اینشبکهآورده



:پردازیمهامیمختل بهوسیلهآندرارتباطباشند.دراینگزارشبهمعرفی ندنمونهازآن



 نزدیکا (7

رسانترکیبشدهاست.اینباداننویسانباپیامدرواقعباخالقیتبرنامهنزدیکااجتماعیایرانیشبکه

هایبهاشتراکگذاشتهتوانندبهدنیاییازتصاویروفیلمتنهامیاجتماعینهمعناستکهکاربراناینشبکه

رسانآنبااکساانیکاهدرایانتواننددربخشپیامشدهتوسطافراددیگردسترسیداشتهباشندبلکهمی

 .افزارهستندبهگفتگوب ردازندنرم

هاانظارراالیککاردهوزیارآنپستببیهکاربراناینستاگرامتوانیدماننددراینشبکهاجتماعیمی

افزاراز هارسالپیشدرفضایمجازیمنتشرشدهاستواینبدانمعناستکاهاکناونبگذارید.ایننرم

 .توانازاینشبکهاجتماعیبهراحتیاستفادهکردبیشترمشکالتآنرفعشدهومی

 

توانادبارهدرواقعاینشبکهاجتماعیمیرسیدکاگردلیلنامگذاریآنراجویاشویدبهایننکتهمی

نیزعملکند.نزدیکابهکااربراننزدیاکباههامامکاانکشا وتباادلاطالعااتموقعیت مکانیاساس

افازارمساابباتشاودبعضایمواقاعدرایاننارمدهد؛بههمیندلیلنامآننزدیکااست.حتیگفتهمیمی

 .توانندبهخواستخوددرآنشرکتکنندمیسازیوعکاسیبرگزارشدهوکاربرانفیلم

افزارهایکحسابکاربریساختهوآنراباهبرایاستفادهازاینشبکهاجتماعیکافیستمانندباقینرم

 .عنوانناممجازیخودبهکاربرید

 

 با هم (8

افازارباهت.ایننرمهاشدهاسافزاریاستکهمدتیستواردکافهبازارودنیایاندرویدینامنرم "با هم"
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دلیلمحیطجالبیکهداردازسویکاربراندنیایمجازیمورداستببالقرارگرفتهوافرادیهستندکاهاز

توانترکیبیاز ندبرنامهارتبااطیمختلا دانسات.شاماافزاررامیکنند.درواقعایننرمآناستفادهمی

 .امه ندعملکردراباهمداشتهباشیدتوانیدباداشتنحسابکاربریدراینبرنمی

هاایتوانیدعالوهبرتبادلاطالعات،نظراتوعبایدخودبادیگرانعضوگاروهدراینشبکهاجتماعیمی

رسپان،  پیپام مختل نیزبشوید.البتهاینهمهماجرانیستزیراحتیدراینشبکهاجتمااعیماننادیاک

 .هامطالبموردنظرتانرادریافتکنیدتوانیدبهعضویتدرآنهاییوجوددارندکهشمامیکانال

 

توانیدبهصورتهمزمانخودرابا تروم،سرگرومی،گروه،کانالومی"باهم"درواقعبانصبکردن

فارسیباموااوعاتمختلا درپستمشغولکنید.یکیازشایدباورنکنیدامابیشازدههزارکانالفعال

در .توانندکاربرانبسیارباعالیاقمختلا راباهخاودجاذبکنناداینشبکهاجتماعیوجوددارندکهمی

خورد.اینبخشهایمختل اینشبکهاجتماعیذکرشدنامسرگرمیبه شممیمواردیکهدربارهبخش

 .هاراانجامدهندوانندآنتدارایبیشازبیستهزاربازیاستکهکاربرانمی

شوداینشبکهاجتماعیدارایمحیطیشاادوساالمکنندهباعثمیهایسرگرمهمهاینمواردوبخش

 .بودنکاربرانفضایمجازیباشد"باهم"برای

 

 هورسا (9

کاهافزارایناستاست.شعارایننرمهورساشود،هایاجتماعیکهدربازاریافتمییکیدیگرازشبکه

هایجالباینشابکهاجتمااعیایانماند.ازنکتهفهمدوبهقواعدآنپایبندمیحریمخصوصیافرادرامی

نیزکنند.اینقابلیاتدیسالیکهاراهایدیگرانآنتوانندعالوهبرالیککردنپستاستکهکاربرانمی

 .شودهایمختل حسمیهایاجتماعینیستوجایخالیآندربرنامهدربیشترشبکه

افزارماننداستوری،کامنت،بازنشارودیگارماواردشاباهتهایدیگرایننرمعالوهبراینبیشترقابلیت

دهادهدرایانشابکهاجتمااعیرخمایاجتماعیدارند.ازدیگراتفاقاتجالبیکهایزیادیبهباقیشبکه

هاایهاومتحوایپربازدیدواخباردا روزاشارهکرد.یکیازقابلیاتتوانبهدسترسیراحتبههشتگمی

کنداختیارکاملدرتعیینسطحدسترسیدیگرانشبکهاجتماعیهورساکهشعارآنرادرخودمتبلورمی

 .بهپروفایلاست

 

هایجدیداینشبکهاجتماعیروفایلخوداصالنگراننباشیدزیرابهوسیلهویژگیسازیپهنگامشخصی
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توانیدکاور،موقعیتمکانی،آدرسسایتوموارداین نینیراتغییردهید.اگردربخشیازوظای اینمی

 .دستگاهسوالداشتینکافیستازمنویتنظیماتپروفایلشرحکاملآنرامشاهدهکنید

 

 بوکلوکو (44

هایاجتماعیداخلیرابهشمامعرفیکنایم.ایانبرناماهبااترکیابدرپایانبایدیکیازبهترینشبکه

سعیداردعالوهبرسرگرمیبهکاربرانخودلذتنویسندگیهایاجتماعیوسیستمامکاناتیمشابهشبکه

اجتماعیدنیاستکاهبادینشاکلومطالعهراارائهکند.شایدبرایجالبباشدکهبدانیدایناولینشبکه

 .کندایرادنبالمیلذتبخشونویسندگیحرفهمطالعهطراحیشدهوسههدفاصلیسرگرمیهدفمند،

برایاستفادهازاینشبکهاجتماعیتنهاکافیستبااستفادهازشمارهتلفنخودوبدوننیاازباهایمیال

هایاجتماعیدیگرپروفایلجدیدبساازید،شوید.مانندشبکهافزاریکحسابکاربریساختهوواردایننرم

توانیاددوساتیابیکاورآنراانتخابکنیدوبرایخودبیوگرافیجذاببنویسید.درمحیطایانبرناماهمای

هاایعالوهبراینماوارداکثارقابلیات .کردهوافرادیکهدرفهرستدوستانشماهستندرامدیریتکنید

یاجتماعیمانندالیککردن،ارسالپیامخصوصی،دسترسایباهحساابکااربریازطریاقهادیگرشبکه

 .تعبیهشدهاستلوکوبوک ندیندستگاهوموارداین نینیدر

دهدکهازمطالعههایدیگراینشبکهاجتماعیبهمااینامکانرامیاماازاینمواردکهبگذریمقابلیت

هااوایاختصاصایازلیساتکتاابتوانیاددرلوکوباوککتابخاناهیم.شمامایآنالینبیشترینلذتراببر

های اپشدهجستجوکنیاد.حتایتوانیددردیتابیسکتابهایموردپسندخودبسازید.حتیمیداستان

تواننددرلوکوبوکداستانماورددهیمکهمیمندهستندایننویدرامیکسانیکهبهداستانورمانعالقه

 .نظرخودرادنبالکردهودرصورتااافهشدنقسمتجدیدازطریقاعالنمتوجهآنشوند

توانندباهوسایلهآنمندانمیحتیبرایاینبرنامهیکپنلنویسندگینیزطراحیشدهاستکهعالقه

 .هارابهاشترامبگذارندبدونترسازک یشدنکارهایشانآن
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 های مجازی خارجیشبکه 
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 (Facebook) بوک فیس  (4

 

باوکاولاینترینوپرکاربردترینسایتشبکههایاجتماعیدرجهاناست.وشایدفایسبزرگفیسبوک

 .میلیاردحسابکاربریگذشت۰پلتفرمیباشدکهازمرز

هایمختلا توانیدبهبرنامهبرقرارکنید،میتوانیدبادوستانوخویشاوندانارتباطشماعالوهبراینکهمی

وکار،برندومحصوالتخودرابااساتفادهبوکبرایفروشآنالیندسترسیداشتهباشیدوحتیکسبفیس

 .بوکتبلی کنیدازتبلیغاتپولیفیس

ربرموجابمیلیونکا۲7هایشخصیبوکبااجازهدادنبهاشخاصثالثبرایدسترسیبهدادهاخیرا فیس

هانفرازکاربراناعتمادخودرانسبتبهآنازدستبدهند.اینامربهمعنینبضدراعتمادشدهتامیلیون

هایاجتماعیایجادکردهاست.اینحاسنااآرامیتاااستوحسناآرامیرادربینمخاطبانپلتفرمرسانه

انادازیشادهکاهدرآنراه # deletefacebook campaign حادیاساتکاهاکناونیاکهشاتگباهناام

 .کنندهایدیگراستفادهمیکنندوبهجایآنازشبکهطورکاملحذفمیبهراخودبوکفیس افراد

 میلیاردنفر۰.۲9تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

 (WhatsApp) واتس آپ  (2

عنوانیاکواحادمساتبلشد،اماآنبهبوکاتخاذتوسطفیس۵۱۰1رسانیفوریدرسالاینپلتفرمپیام

 .کندفعالیتمی

بوکواردصحنهشد،اماتوانستبافاراهمآوردنامکاانارتبااطآنایباینافارادوآنخیلیدیرترازفیس

هانفررادرسراسرجهانبهخودجلبکند.ویژگیتماسواتسآپکهدیگارناورعلایهانظرمیلیونگروه

 !نوراست

میلیاردنفر۰برانفعالدرهرماه:تبریبا تعدادکار



 (Instagram) اینستاگرام  (3

 

اندازیشدهکهکامال مبتنیفرددرشبکههایاجتماعیراههایمنحصربهاینستاگرامبهعنوانیکیازپلتفرم

گذاریتصاویرکگذاریتصاویروویدئوهابود.بنابرایناینبرنامهشبکهاجتماعیبرایبهاشترابربهاشتراک
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سازدتاازبهترینلحظاتزندگیخودبادوربینموبایلیاهردوربیندیگریعکسبگیریدوشماراقادرمی

 .هارابهیککارهنریتبدیلکنیدآن

سازدتااز ندینفیلتربرایتصااویرخاوداساتفادهپذیراستزیرااینستاگرامشماراقادرمیاینامرامکان

باوکوتاوییترهایمعروفشبکههایاجتمااعیمثالفایسآسانیبهسایرسایتهارابهبتوانیدآنکنیدو

باوکاسات.یاادبگیریادکاه طاورمخاطباانارسالکنید.ایندرحالحااربخشیازام راتاوریفایس

 .اینستاگرامخودراافزایشدهید

یدتابتوانیدتعامالتاجتماعیوتعدادمخاطبانخودبرایاطالعاتبیشتربهابزارهایاینستاگراممراجعهکن

 .راافزایشدهید

 میلیوننفر1۱۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

 

 (Twitter) توییتر  (1

هایمتنیکوتاه)بهنامتوییت(کهحااویحاروفمحادودی)تاادهدتاپیامتوییتربهشمااینامکانرامی

ایکهنسابتباهحرف(هستندراارسالکنیدتاپیامخودرابهجهانبرسانید.باشوروشوقفزاینده۵۲۱

وکاروحتیخریدمستبیمازطریقتوییتهاارافاراهمخریدآنالینوجوددارد،توییترنیزامکانتبلی کسب

 .ماییدآورد.یادبگیریدکه طوریکپروفایلمطلوبرادرتوییترایجادنمی

 میلیوننفر1۵۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

 ) (+Google) گوگل پالس (5

هاا،ها،عکاسسازدتابابهاشتراکگذاشتنپیاماینپلتفرمشبکهاجتماعیمبتنیبرعالقه،شماراقادرمی

هااازینازطریاقپااتوقهاوغیرهبااافاراددرتمااسباشاید.آنهمچناهایمفیددرسایتها،لینکفیلم

دهدتامحصوالتوبرندهایشانراازطریقوکارهااجازهمیهایویدئوییپشتیبانیکردهوبهکسبکنفرانس

   .صفحاتتجاریگوگلپالستبلی کنند

 میلیوننفر1۱۱تعدادکاربرانفعال:تبریبا 
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 (Skype) اسکایپ  (6

هایشبکههاایاجتمااعیمبتنایبارترینپلتفرمیازمحبوباسکایپکهمتعلقبهمایکروسافتاست،یک

دهدتااازطریاقتمااسصاوتی،تمااسویادیویی)بااارتباطاتاست.اینسرویسبهشمااینامکانرامی

هاایکنفارانستوانیدتماساستفادهازیکوبکم(وارسالپیاممتنیباافرادارتباطبرقرارکنید.حتیمی

تاوانازآنرکنید.وبهترینبخشایناستکهتماساسکایپبهاسکایپرایگاناستومیگروهیرابرقرا

 .برایبرقراریارتباطباهرکسیدرهرکجایدنیاازطریقاینترنتاستفادهکرد

 میلیوننفر1۱۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

 (Viber) وایبر (7

رساانیهاایپیاامزباندردسترساست،بهخاطرقابلیات1۱دربیشازاینپلتفرماجتماعی ندزبانهکه

هاایهااوپیاامهاا،فایلمتوانیدعکاسنیزمی Viberمتنیوصوتیفوریشناختهشدهاست.بااستفادهاز

دهدکهازطریقیکویژگیباهناامصوتیخودرابهاشتراکبگذارید.اینسرویسبهشمااینامکانرامی

 .براوتباکاربرانغیروایبرتماسبگیریدوای

 میلیوننفر۵19تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 



 (YouTube) وبیوتی (8



درجهااناساتکاهامکاانآپلاودوباهویدیاویگذاربهاشتراکیشبکهاجتماعتیسانیتربزرگوبیوتی

کااربرانفاراهمیهااراباراکاردنآنکیهاوالها،نظردادندرموردآنمشاهدهآندئو،یویگذاراشتراک

تاادرساازدیقاادرمااکااربرانریدرسراسرجهانقابلدسترساستوحتایشبکهاجتماعنی.اآوردیم

النشااندادنباهدوساتانودنبایخاودرابارایشخصیدئوهایکنندودرآنهمهوجادیکانالاوبیوتی

.ندیکنندگانخودآپلودنما
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 (QQ) کیو کیو (9

 

رساانفاوریهایاجتماعیوپیاامیکپلتفرمرسانه(شناختهشده QQ کهعموما بهعنوان) تنسنتکیوکیو

المللیتبدیلشاد)بااوجاوداندازیدر ینبهیکپلتفرمبین)مبتنیبر ت(است.اینپلتفرمپسازراه

توانازآنبرایدرتماسبودنبادوستانازطریقمتن،کردند(.میازآناستفادهمیکشورکه۲۱بیشاز

هایهایصوتیاستفادهکرد.آنحتیداراییکمترجمداخلیبرایترجمه تهایتصویریو تتماس

 .شماست

 میلیوننفر۲۲1تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

 (WeChat) وی چت  (44

 

رسانیوتماسمشابهواتسآپاستکهشماراقادراینیکبرنامهارتباطی ندمنظورهبرایپیامتوی 

خواهیدارتباطبرقرارکنید.آنهمچنینتوسطتنسانتدر اینتوساعهیافاتوسازدباافرادیکهمیمی

 .آسانیدرکنارکیوکیومورداستفادهقرارگیردتواندبهمی

 میلیوننفر697درهرماه:تبریبا تعدادکاربرانفعال

  

 ( QZone )کیو زون   (44

 

هاایشابکههاایاجتمااعیاساتکاهتوساطیوزوننیزهمانندکیوکیوووی تیکیدیگرازسرویس

سازدتاتصاویررابهاشتراکبگذاریاد،ویادئوتماشااتنسنتتوسعهیافتهاست.اینسرویسشماراقادرمی

گوشدهید،وبالگبنویسید،دفترخاطراتروزانهداشتهباشید،وغیره.اینهمچنینباههاکنید،بهآهنگ

سازیهایدیگریراانتخابکنیدوظاهرصفحاتوبکیوزونخودراسفارشیدهدتاگزینهشماامکانمی

 .کنید

میلیوننفر61۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

 

 (Tumblr)تامبلر    (42

متعلقبهیاهوبود،بهعنوانیکپلتفرممیکرووباالگنویسایوهمچناینرساانه۵۱۰1رکهازسالتامبل





1۲ 

 

توانازآنبراییافتنودنباالکاردن یزهااییکاهدوساتداریاداساتفادهکنیاد.اجتماعیاستکهمی

کوتااهاساتفادهایتایاکوباالگتوانیدازآنبرایارسالهر یزیازجملهوبالگ ندرسانههمچنینمی

 .سازیکنید یزراسفارشیدهدتاتبریبا همهکنید.عالوهبراین،اینامکانرابهشمامی

 میلیوننفر۲۲۲تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

 (Baidu Tieba) بایدو تیبا   (43

 

  Postbarالمللایودرسطحباین )استارائهشده بایدو  ینیجستجویموتورشرکتتوسط بایدوتیباکه

یکشبکهانجمناجتماعیمبتنیبرجستجویکلماتکلیدیدرموتاورجساتجویبایادو (شودنامیدهمی

کندکهایجادیکگروهشبکهاجتماعیرابایکفردیکارمیمنحصربهاست.اینتاالرگفتگوبررویمفهوم

عنوانخاصبااستفادهازجستجوویاحتیملحقشدنبهگروهاجتماعیآنالینموجودبارایشامامیسار

 .سازدمی

 میلیوننفر1۱۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

  

 (Sina Weibo) سینا ویبو (41

 

ماجتماعیمیکرووبالگنویسیبسیارمحبوبدر یناستکهبهخاطردارابودنترکیبیازاینیکپلتفر

 .بوکشناختهشدهاستهایتوییتروفیسویژگی

 میلیوننفر۵۵۵تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

 (LINE) الین (45

 

گاذاریجهانیاستکهبهاشاتراکرسانیدرسطحالینیکیازشبکههایاجتماعیموجودبرایپیامالین

سازد.عالوهبرایان،هایصوتیرابرایشمامیسرمیهایافایلهایمتنیوحتیپیامها،پیامها،فیلمعکس

 .هایصوتیوتصویریبرقرارکنیدتوانیددرهرزمانیازروزتماسبااستفادهازآنمی

 یلیوننفرم۵۰۲تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88
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 (Snapchat) اسنپ چت (46

 

دهدتااباااساتفادهازرسانیتصویریاستکهبهشمااینامکانرامییکپلتفرماجتماعیپیاماسنپ ت

توانیداخبارراپیگیریکردهوحتیاستوریهایالیومرباوطتصاویربادوستانخود تکنید.همچنینمی

 .بهسراسرجهانرا ککنید

 میلیوننفر۵۱۱ربرانفعالدرهرماه:تبریبا تعدادکا

  

47) YY 

 

YY هایمهمشبکههایاجتماعیمبتنیبرفیلمدر یناستکهامکانگفتگویتصاویرییکیازپلتفرم

توانندیکفردرادرحینانجاامعضومی ۰۱۱،۱۱۱آورد.در نینگفتگوهایی،بیشازگروهیرافراهممی

تواندهر یزیمانندارائهیکفیلمآموزشیتاآهنگکاراکوئهکنند. نینفعالیتیمییکفعالیتمشاهده

هااراباهنبادتبادیلتوانندبعدا آنکندکهمیباشدکهبهکاربراندربهدستآوردنارزمجازیکمکمی

 .کنند

 میلیوننفر۰۵۵تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

 (VK) وی کنتاکته (48

 

VK هاایکاامال مشاابههاایشابکهاجتمااعیدرروسایهاساتودارایویژگایترینپلتفرمیکیازبزرگ

 .بوکاستفیس

 میلیوننفر۰۱۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

 (Pinterest) پینترست (49

 

کاهتوساطآنهاساتگذاریعکسوبوکمارکایننیزیکبرنامهیاسایترسانهاجتماعیبرایبهاشتراک

توانیدبااستفادهازهاراذخیرهنمایید.میهایخودپیداکنیدوآنهایجدیدیرابرایپرو هتوانیدایدهمی

ریازیکنیادوهایزیباسازیمنازلراانجامدهید،برایسافرخاودبرناماهیاپرو ه DIY پینترستکارهای

 .غیره
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میلیوننفر۰۱۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 





  

 (LinkedIn) لینکدین (24

 

LinkedIn ایاستوبهبیشهایشبکههایاجتماعیحرفههایابرنامهترینسایتسادگییکیازمعروفبه

گیردباشد.اینسرویستوسطمتخصصاندرسراسرجهانمورداستفادهقرارمیزباندردسترسمی۵۱از

هایایادهیابیواستخدامگزینهوکارهایمختل ،مکانرایارتباطباکسبوبهعنوانیکپلتفرمایدهآلب

 .میلیونعضواست1۱۱رودودارایبیشازآلوغیرهبهکارمی

 میلیوننفر۰۱۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

 (Telegram) تلگرام (24

 

هادردساترسازهشتزباندرسراسرپلتفرمرسانیفوریهمانندواتسآپاستوبهبیشاینشبکهپیام

هاییکهبااستفادهازپلتفرمآندراینترنتحال،تلگرامهمیشهبهحریمخصوصیوامنیتپیاماست.بااین

هاایدهدتااپیاامکنیدتوجهبیشتریداشتهاست.بنابراین،اینسرویسبهشمااینامکانرامیارسالمی

رسانراارسالکنید.اینویژگیرمزگذاریتنهابارایواتاساپدردساترسسیبرمزگذاریشدهوخودآ

 .کهتلگرامهمیشهآنراارائهکردهاستاست،درحالی

 میلیوننفر۰۱۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

 (Reddit) ردیت (22

 

کنیدوس سبهآنمحتاوارییدهیاد.سازدتامحتواارسالهایاجتماعیشماراقادرمیاینپلتفرمرسانه

باه) هایموردنظرکندکهدرنهایتبراساسحوزهگیریانتبالمحتوابهباالیاپایینرامشخصمیاینریی

 .شونددهیمیسازمان (subreddit نام

 میلیوننفر۰۱۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

 



1۲ 

 

 (Taringa) تارینگا (23

 

هایشبکههایاجتماعیدرآمریکایالتیناستوبرایکاربرانامکانباهترینپلتفرمازبزرگتارینگایکی

 .آوردگذاریتجربیات،محتواوغیرهرافراهممیاشتراک

 میلیوننفر7۲تعدادکاربرانفعال:تبریبا 

  

 (Foursquare) فوراسکوار (21

 

هایایادهسازدمکانوکش استکهشماراقادرمیهایاجتماعیمبتنیبرجستجواینیکپلتفرمرسانه

آلراپیداکنیدوبههمراهدوستانوعزیزانتانبهآنجاابرویاد.همچنایننتاایجمناسابیرادرجساتجوی

هایموادغذایی،جاهایتفریحیشبانهوجاهایدیگاردرمنطباهخاودبارایشاماارائاهبهترینفروشگاه

دردساترس (Swarm) ایباهنااماساوارماعیدرحالحااردربرنامهجداگانهدهد.ویژگیشبکهاجتممی

 .است

 میلیوننفر1۱تعدادکاربرانفعال:تبریبا 

  

 (Renren) رنرن (25

 

هایشبکهاجتماعیدر ینودقیبا پلتفرمیقابلاستفادهبارایعماوماسات.باهترینسایتیکیازبزرگ

آسانیدهدتابهبینجوانانبسیارمحبوباست،زیرابهکاربراناجازهمیبوکدردلیلشباهتزیادبهفیس

هایشانرابهاشتراکبگذارندوحتایتفکاراتخاودراسرعتافکاروپستبایکدیگرارتباطبرقرارکنند،به

 .روزکنندبه

 میلیوننفر1۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا بیشاز

  

 (Tagged) تگد

 

پلتفرمشبکه ۵۱۰۰یابیاستکهدرسالهایرسانهاجتماعیعالیبرایدوستیودوستینیکیازسایتا

ها،مروردهدتاازطریقبازیرااتخاذکرد.اینسرویسبهشمااینامکانرامی hi۲ اجتماعیدیگریبهنام

 .دها،عالیقمشترکوغیرهبادیگرانارتباطبرقرارکنیکردنپروفایل
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 میلیوننفر۵۲تعدادکاربرانفعال:تبریبا 

  

 (Badoo) بادو (26

 

اینسرویسجزئیاات .کشورفعالیتدارد۵۱۱یابیدربیشازاینسایتشبکهاجتماعیبامحوریتدوست

مربوطبهافرادیکهنزدیکمنطبهشماهستندیاحتیافرادیکاهدرزنادگیواقعایشاماهساتندراباه

 .گذارداشتراکمی

 میلیوننفر۵۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

 (Myspace) مای اس یس (27

 

ایتعاملی،دوستانهوارسالشدهتوساطاینیکسایتشبکهاجتماعیمتمرکزبرموسیبیاستکهشبکه

غیارهنیازارائاههااوهایشخصای،تصااویر،فایلمها،پروفایلها،گروهآوردکهوبالگکاربررافراهممی

   .دهدمی

 میلیوننفر۵۱تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

  

 (StumbleUpon)استامبل آپان  (28

 

کندوهمینکااراستامبلآپانیکپلتفرمشبکههایاجتماعیهوشمنداستکهمحتواراپیدایاکش می

هاوغیرهراپیداکنیادوصفحاتوب،تصاویر،فیلمتوانیدکند.بنابراین،شمامیرابهکاربراننیزتوصیهمی

 .بندیکنیدهاراباتوجهبهعالقهوذوقخوددستهآن

 میلیوننفر۵۲تعدادکاربرانفعالدرهرماه:تبریبا 

 (Dots) داتس 

the-dots.com کنادیکپلتفرمشبکهاستکهبههمهافرادیکهدرفرایندخالقانهشرکتدارندکمکمی

تابایکدیگرارتباطبرقرارکنند،همکاریداشتهباشندوارتباطتجاریداشتهباشندتابتوانندبخاشخاالق

طاورتریراایجادکنند.اماجداازاشتیاقواقعایبارایایجاادصانایعخاالقباهتر،سودآورترومتنوعقوی

درانگلساتان۵۱۰1لتفارمرادرساالگاذارآن،ایانپبنیاان Pip Jamiesonتروشایساتهسااالرتر،صریح



۲۱ 

 

 .اندازیکردراه

  

 (Kiwibox) کیوباکس (29

 

kiwibox 

خصاوصبارایکساانیاساتکاهدرنیویاورکزنادگییکسایتشبکهاجتماعیبامحوریتجامعهوباه

دهدکهنوجوانانراازطریقمسائلمربوطباهماد،مشااورهوگفتگاوکنند.یکمجلهآنالینراارائهمیمی

هااوعالیاقدهدتاافراددیگرراازمهارتساالناینامکانرامیدهد.همچنینبهبزرگموردهدفقرارمی

 .خودمطلعسازند

  

  

 (Skyrock) اسکای روک (34

 

اسکایروکیکسایتشبکهاجتماعیفرانسهاستکهیکفضایوبرایگانوشخصیرابهکاربرانخاود

هاراااافهنمایندوباهتباادلپیاامب ردازناد.ایانراایجادوارسالکنند،پروفایلهادهدتاوبالگارائهمی

 .سرویسبهغیراززبانفرانسهوانگلیسیبهپنجزباندیگرنیزدردسترساست

  

 (Delicious) دلیشز  (34

الگذاریلینکصفحاتشاناختهشادهاساتکاهدرسادلیشزبهعنوانیکسرویسپیشرودربهاشتراک

هایوبایدهآلاست.همچنینگذاریوکش بوکمارکسازی،اشتراکاندازیشدهوبرایذخیرهراه۵۱۱1

 .ایتگکنندهاراباهرکلیدوا هدهدتاآنبهکاربراناینامکانرامی

  

 (Snapfish) اسنپ فیش (32

 

اساتکاهآپلاودتعادادگذاریعکساسنپفیشیکسایتشبکهاجتماعیمبتنیبروببرایبهاشتراک

ساازیخاودراتوانیدفضایذخیرهسازد،بنابراینشمامینامحدودیازتصاویررابرایاعضایخودمیسرمی

 .تریازتصاویرکناربگذاریدبرایمجموعهگسترده

  

  





۲۰ 

 

 (ReverbNation)ریورب نیشن  (33

 

ستتادرصنعتموسیبیباایکادیگراینیکپلتفرمشبکهاجتماعیایدهآلبراینوازندگانومتخصصانا

دهادتااکارهایشاانرامادیریتارتباطبرقرارکنند.اینسرویسابزارهایمختلفیرابهنوازندگانارائهمای

 .طرفدارانصنعتموسیبیخودبهدرستیدسترسیداشتهباشندوشرکابهبتوانند کنندو

  

  

 (Flixster) فلیکستر (31

 

گاذاریتوانندباباهاشاتراکهامییآمریکاییبرایعالقمندانبهفیلماست.آناینیکسایتشبکهاجتماع

هاباافرادهمفکرخودارتباطبرقرارکنند.کاربرانآنبهاحتمالزیادهایخوددرموردفیلمنظراتوارزیابی

 .کنندهایجدیدکسباطالعمیکنندودرموردفیلمهاآگاهیپیدامیازفیلم

  

  

 (Care2) 2رک (35

 

هایمشابهوکارهاوسازمانکندتاباافراد،کسباینسایترسانهاجتماعیبهفعاالنسراسرجهانکمکمی

سراسرجهانکهبرجامعهتأثیرگذارندارتباطبرقرارکنند.همچنینافرادرابهداشتنیکشیوهزندگیسالم

 .کندوسبزترغیبمی

  

  

 (CafeMom) کافه مام (36

 

cafemom 

خواهندمادرشاوندسایتشبکهاجتماعیپشتیبانتبلیغات،یکجامعهبرایمادرانوافرادیکهمیاینوب

استکهامکاندریافتپشتیبانیومشاورهدرموردعناوینمختلفیمثلحاملگی،مد،ساالمتوتغذیاهرا

 .جاربمادراندیگردرسبگیرندکندتاازتهاکمکمیهمچنینبهآن .آوردهافراهممیبرایآن

  

 
 



۲۵ 

 

 (Ravelry)ریوالری  (37

 

ravelry 

ریسای،مندباههنرهاایباافتیمثالناخریوالرییکشبکهاجتماعیمبتنیبرجامعهاستکهافرادعالقه

تواننادعبایادمختلا خاودراباهدهد.اینافرادمیدوزیراموردهدفقرارمیبافی،بافندگیوقالبکش

 .مندشوندگذارندوازتجارباعضایدیگربرایهمکاریبهتربهرهاشتراکب

  

 (Nextdoor) نکست دور  (38

 

متحدهاست.هادفآنبسایارساادهاسات:باهاینیکپلتفرمشبکهاجتماعیخصوصیبرایمناطقایاالت

 .دهدتاباافرادمنطبهخودارتباطبرقرارکنندکاربرانخوداجازهمی

  

 

 (Wayn) وین (39

 

وینیکپلتفرمشبکهاجتماعیمبتنیبرمسافرتوشیوهزندگیاساتوباهکااربرانخاودایانامکاانرا

افرادهمفکرخودمالقاتکننادوتجااربخاودراباهبا طوروکنندکار ه دهدتابدانندکجابروند،می

 .اشتراکبگذارند

  

  

 (Cellufun) سلوفان (14

 

سادگیبههردستگاهتلفنهمراهیدسترسیداشتهباشد.کااربرانواندبهتهایاجتماعیمیاینشبکهبازی

توانندباهمارتباطبرقرارکنند،آواتارایجادکنند،بازیکنندوکاالهایمجازیبااستفادهازاینسرویسمی

 .بخرند

  

  

  





۲1 

 

 (Vine) واین (14

 

گذاریویدئوهایکوتااهاساتکاهدرآناینیکسایتشبکهاجتماعیمبتنیبرسرگرمیبرایبهاشتراک

ثانیههستندرابهاشتراکبگذارند.اینسارویسباه6توانندبهآسانیویدئوهاییراکهدارایطولاعضامی

گذارینهاجتماعیبهمنظوربهاشتراکهایرساتواندبهآسانیباسایرپلتفرمخانوادهتوییترتعلقداردومی

 .وتماشایویدئوهاادغامشود

  

 (Classmates) کالس میتس (12

 

دهدتابادوستانوآشنایانمدرسهودانشکدهخودراپیداکنندوکالسمیتسبهکاربراناینامکانرامی

مدرساهرابارایکااربرانمیسارهاایهادرتماسباشند.همچنینآپلودگزارشاتساالنهخودازسالباآن

 .سازدمی

  

  

 (MyHeritage) مای هریتیج (13

 

کندوباهکااربرانخاودزبانپشتیبانیمی1۵ایآنالیناستکهازبیشازاینیکپلتفرماجتماعیشجره

هاایخاانوادگیراآپلاودومارورکننادوسااببهدهدتاشجرهخانوادگیراایجاادکنناد،عکاسامکانمی

توانندبرایپیداکردناجادادخاودوکساباطالعااتدگیخودرامدیریتنمایند.همچنینافرادمیخانوا

 .هاازاینسرویساستفادهکنندبیشتردرموردآن

  

 (Viadeo) ویادیو (11

وکارهایآنالیناستکهبهبازرگاناان،عمادتا درویادئویکسایتاینترنتیشبکهاجتماعیمبتنیبرکسب

 .هایمختلفیدردسترساستاینسرویسبهزبان .کندتابایکدیگرارتباطبرقرارکنندکمکمیاروپا

  

  

 (Xing) زین  (15

هاییمشابهلینکدیناستکهکاربراناصلیآندرسوئیسایشبکهاجتماعیدارایویژگیاینسایتحرفه
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ایرابایناعضااویاکیگروهیمحرمانههاحال،ازایننظرکهبحث،اتریشوآلمانمستبرهستند.بااین

 .فرداستسازد،منحصربهوکارخاصمیسرمیشرکتیاکسب

  

  

 (Xanga) ایکسانگا (16

هایشبکههایعکسوپروفایلها،وبالگاینپلتفرمشبکهاجتماعیمبتنیبروبالگنویسیمیزبانوبالگ

 .اجتماعیبرایکاربرانخوداست

  

  

 (LiveJournal) الیو ژورنال (17

در Zhe Zhe یاا Zhivoy Zhurnal فرانسیسکومستبراستوباعنواناینسایتشبکهاجتماعیکهدرسان

روسیهدردسترساست.اینسرویسداشتنیکدفترخاطراتروزانه،وبالگیاامجلاهرابااحفاظحاریم

 .سازدخصوصیبرایکاربرانمیسرمی

  

  (Friendster) فرندستر  (18

هابود،امادرحاالفرندسترقبال یکسایتشبکهاجتماعیبرایپیداکردندوستانودرتماسبودنباآن

 .حااریکشبکهبازیاجتماعیبرایدوستدارانبازیدرآسیااست

 (Funny or Die) فانی آور دای (19

سالبریتیهاایان .تارینویادئوهاازوباساتسایتاجتماعیویدئوییکمدیگردآوریجالابدفاینوبه

دهادتااکنندواینسارویسباهکااربرانخاودایانامکاانرامایپلتفرماجتماعیرابسیارزیاددنبالمی

  .بندیکنندویدئوهایخودرابهاشتراکبگذارند،آپلودودسته

  

  

 (Gaia Online) گایا آنالین (54

 

یسامکااندسترسایباهآواتارهاا،دنیاایهاست.اینسارومبتنیبرانجمن گایاآنالینیکشبکهاجتماعی

 .آوردهاوغیرهرابرایکاربرانفراهممیمجازی،بازی

  





۲۲ 

 

  

 (We Heart It) وی هارت ایت (54

زبانموجوداست،برایالهامبخشییا۵۱گذاریعکسکهدربیشازاینسایترسانهاجتماعیبهاشتراک

سازدتابتواننادتصااویربسایارینسرویسکاربرانراقادرمیانگیزهبخشیروزانهبهکاربرانایدهآلاست.ا

 .انگیزهبخشیرابادوستانخودبهاشتراکبگذارند

  

  

 (Buzznet) بازنت (52

گذاریمحتوابراسااسعالیاقشخصایدرقالابویادئوها،هایاجتماعیامکانبهاشتراکاینسایترسانه

 .شودبوکادغاممیایبافیسطوریک ار هازد.همچنینبهسهاومجالترابرایکاربرانمیسرمیعکس

  

  

 (DeviantArt) دویانت آرت (53

ترینشبکهاجتماعیآنالینبرایدوستدارانهناروهنرمناداندرنظارگرفتاهدویانتآرتبهعنوانبزرگ

رابارایکااربرانهابادیگرانگذاریآنشود.اینسرویسامکانگرفتنعکسازآثارهنریوبهاشتراکمی

 .آوردفراهممی

  

  

  

 (Flickr) فلیکر (51

گذاریعکساستوباهعناوانیاکپلتفارمهایبسیارمحبوببرایبهاشتراکسایتاینیکیدیگرازوب

خصوصتوسطعکاسانیاافرادیکهعکاسیرادوستدارندبهکاربرایآپلودتصاویرمتعددباکیفیتباالبه

 .هااستگذاریآنهاوبهاشتراکیکسرویسمؤثربرایمدیریتآنالینعکسرود.همچنینمی

  

  

 (MeetMe) میت می (55

خواهناددوساتانشد،کااربرانیاساتکاهمایشناختهمی myYearbook هدفمیتمیکهقبال بهعنوان

داناشآماوزانجاوانهاگفتگوکنند.اینامرموجبشدهتادربایننوجواناانوجدیدیپیداکنندوباآن
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 .بسیارمحبوبباشد

  

  

 (Meetup) میت آپ (56

 

هاییازافرادهمفکرراپیاداکنیادکاهدرنزدیکایسازدتاگروهاینپورتالشبکهاجتماعی،شماراقادرمی

محلشما)درهرنبطهازجهان(باشندوعالیبیمشابهشماداشتهباشند.همچناینباهبرگازاریجلساات

 .هاباشیدهایآنهاوبحثتوانیدبخشیازاینگروهکنندومیینکمکمیگروهیآفال

  

  

 (Tout) توت (57

دهادتااااافهشبکهاجتماعیاستکهبهشمااینامکاانرامایتوتیکپلتفرممیکرووبالگنویسیبه

ینپلتفرمبهاشاتراکثانیهرامشاهدهکردهوبهاشتراکبگذارید.ویدئوهاییکهدرا۰۲ویدیوهاییباطول

 .شونداند،بهعنوانتوتشناختهمیگذاشتهشده

  

 (Mixi) میکسی (58

 

میلیاونکااربرفعاالدارد.ایان۵۱هایمحبوبشبکهاجتماعی اپناستکاهحادوداینیکیازسرویس

دعالقاههاایمورراحتیوحتیبراسااسحاوزهسازدتابادوستانوعزیزانخودبهسرویسشماراقادرمی

 .خودارتباطبرقرارکنید

  

  

 (Douban) دوبان (59

اینسارویسکااربران .اینسایتشبکهاجتماعی ینیهمبرایکاربرانعضووهمکاربرانغیرعضواست

هااییکاهدرهااواتفااقهاا،کتاابسازدتااطالعاتراثبتکنندوبراساسموسیبی،فیلمعضوراقادرمی

هاایبنادیهاودستهتوانندبررسیمحتواایجادکنند.کاربرانغیرعضودوباننیزمیافتدشهرهای ینمی

 .هارامشاهدهکنندکتاب،موسیبیوفیلم
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 (Vero) ورو (64

تواناددرآنباهیکشبکهاجتماعیاستکههرکسیهر یزیکهدوستداردرامی“گویدکهآنورومی

گذاردراکنترلکند.درستهمانکاریکهمادرآنچهکهبهاشتراکمیتوانداشتراکبگذارد،همچنینمی

 ”.دهیمزندگیواقعیانجاممی

هاایشخصایراگوناهدادهورویکشبکهاجتماعیمبتنیبراشتراکاستکههی تبلیغاتیناداردوهای 

هایآنواقعاا یازویژگیبوکباشدزیرابرختواندیکجایگزینعالیبرایفیسکند.اینمیآورینمیجمع

باوکبارایجهاتکاهفایسباوکاساتازایانداشتنیاست.اینیکمدلکامال متفاوتباافایسدوست

 .درآمدزاییبرایکاربربهاطالعاتاونیازدارد

شاودهایمربوطبهکاربردراکهاغلببرایدیدننحاوهاساتفادهازبرناماهاساتفادهمایوروبرخیازداده 

کناد،آوریمایهایمربوطبهکااربردجماعکند.ویژگیبسیارخوبدیگریکهدرمورددادهآوریمیجمع

هایاجتماعیراموردنظرقارارخواهدکهمسئلهاعتیادبهرسانهورومی . گونگینمایشآنبرایشمااست

 .دهد

  (Quora) کورا (64

پاسخ،اطالعاتخودراباهاشاتراکبگذارنادوکسابتوانندباپرسشوکوراجاییاستکهدرآنافرادمی

 .دانشکنند

 (Spreely) اس یرلی (62

”اس یرلی“اس یرلییکپلتفرمرسانهاجتماعیاستکهعاریازهرگونهسانسوروممنوعیتسایهاست.نام

 .کندگرفتهشدهوهمهکاربرانخودرابهآزادیبیانترغیبمی Speak & Freely از

  

  

 (Discord) دیسکورد (63

میلیاونکااربرداردوهار۵۲۱هاییاستکهدرحالحاااربایشازترینپلتفرمدیسکوردیکیازمحبوب

شود.اینسرویسبرایانجامگفتگوهایمتنایوصاوتیکمیکمیلیونبهکاربرانآنااافهمیهفتهدست

بادساکتااپوهامتلفانهماراهکااررایگانوایمناستوهم۰۱۱۱توسطگیمرهاطراحیشدهاست،

 .است TeamSpeak هایممتازیمثلکند.اینیکجایگزینعالیورایگانبرایسرویسمی

  

  



۲۲ 

 

 (TikTok) تیک توک (61

سالهستید،پسجایشاما۰6هابسیارپرطرفدارشدهاست.اگرشمازیرتیکتوکاینروزهادربینبچه

 .اینجاست

ساازد.گذاریویدئوهارابرایکاربرانمیسرماییاجتماعیاستکهبهاشتراکتیکتوکیکبرنامهویدئوی

توانیدبهویدئوهایخودااافهکنیاد.هایواقعیزیادیدرآنوجودداردکهمیاستیکرها،فیلترهاوویژگی

 .دررتبه هارمقرارگرفت۵۱۰۲اینبرنامهازنظرتعداددانلوددرسال

است.هم”صدایلرزان”شودکهبهمعنایشناختهمی Douyin ردر ینبهعنوانتیکتوکدرحالحاا

ثانیاهاساتفاده۰۲تاا1وهماندرویددردسترساستوبرایسااختموزیاکویادئوهایباین iOS برای

  .ثانیهاستفادهکرد6۱تا1بینکوتاه توانازآنبرایساختویدئوهایشود.همچنینمیمی

هایمختلفیمثلبازی،دوستی،هایشبکهاجتماعیکهبرایمبولهکهفهرستفوقدرموردپرتالامیدوارم

 .گذاریعکسووبالگنویسیمناسبهستند،برایشماارزشمندباشدبهاشتراک

 




