نگاهی به

برترین پیامرسانهای داخلی

به کوشش :سید داود حسینی

اشاره

امروزه ،با وجود دنیای ارتباطات در فضای مجازی ،شاهد رشد قارچگونه شبکههای اجتماعی
متنوع و با قابلیتهای مختلف هستیم .جوانان ایرانی نیز تا کنون تالشهای قابل توجهی انجام
دادهاند و پیامرسانهای متنوعی را تولید کردهاند که بیشتر آنها با استقبال کمی روبهرو
شدند و در این میان ،گروهی از متخصصان ایرانی اقدام به ساخت پیامرسانیهایی صددرصد
وطنی نمودهاند .این پیامرسانها برای کاربران ایرانی امنیت و سرعت بیشتری فراهم کرده
است .بر اساس آماری که روی اپلیکیشن کافه بازار درج شده ،اکنون پیامرسانهای بومی
توانستهاند روی دستگاه هفت میلیون و  500هزار ایرانی نصب شوند .فروشگاه گوگل
( )Google playنیز نشان میدهد که  2میلیون و  250هزار پیامرسان بومی،از این منبع
دانلود شدهاند .بر مبنای مجموع این ارقام ،پیامرسانهای ایرانی تا به حال توانستهاند حدود
 9میلیون  750هزار کاربر را به سوی خود بکشانند .در مطلب پیش رو ،برخی امکانات و
مزیتهای این پیامرسانها ارائه میشود.
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 .1آیگپ

اگر به دنبال یک پیامرسان با امنیت باال هستید ،برنامه آیگپ ،یکی از بهترین گزینههای پیش رویتان
محسوب میشود .این برنامه ،پیامرسانی ایرانی است که توسط آن قادر به ارسال پیام و یا برقراری
تماس رایگان با دوستان و آشنایان خود خواهید بود.
به طور قطع ،امنیت باال یکی از اصلی ترین ویژگیها و نقاط قوت یک پیامرسان محسوب میشود.
ازاینرو ،پیامرسانهایی نظیر تلگرام ،از محبوبیت بسیاری در میان کاربران ایرانی برخوردارند .با وجود این ،در حال حاضر به دلیل
عدم امکان استفاده از تلگرام در ایران ،کاربران به دنبال برنامههای پیامرسان جایگزینی هستند که قابلیتهای مشابه با تلگرام
را ارائه دهد و از امنیت باالیی نیز برخوردار باشد .اپلیکیشن آیگپ از این دسته برنامهها به حساب میآید.
پیامرسان آیگپ ،از الگوریتمهای رمزنگاری قدرتمند جهت رمزگذاری اطالعات استفاده میکند و از امنیت باالیی برخوردار است.
ـ هزینه و سازگاری

برنامه آیگپ ،با پلتفرمهای اندروید ،آی.او.اس ،ویندوز و لینوکس سازگاری دارد .عالوه بر آن ،پیامرسان آیگپ ،شامل یک
نسخه تحت وب هم میشود .بنابراین ،در صورت دسترسی به اینترنت ،میتوانید بهراحتی از طریق مرورگر وارد اکانت خود
شده و به تمامی اطالعات خویش دسترسی داشته باشید .از دیگر نقاط قوت برنامه آیگپ ،میتوان به رایگان بودن آن اشاره
کرد .برنامه مذکور به صورت کام ً
ال رایگان منتشر شده و برای دانلود و یا استفاده از قابلیتهای آن ،نیازی به پرداخت هزینه
نخواهید داشت.

در حال حاضر به دلیل عدم امکان استفاده از تلگرام در ایران ،کاربران به دنبال
برنامههای پیامرسان جایگزینی هستند که قابلیتهای مشابه با تلگرام را
ارائه دهد و از امنیت باالیی نیز برخوردار باشد
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ـ رابط کاربری

برنامه آیگپ شامل مجموع جامع و متنوعی از امکانات میباشد .با این حال ،از طراحی ساده و نه چندان دلچسب برخوردار
است .از آنجایی که این پیامرسان توسط برنامهنویسان ایرانی طراحی و منتشر شده ،از زبان فارسی پشتیبانی میکند .بنابراین،
کاربران ایرانی در هنگام استفاده از این برنامه هیچگونه مشکلی نخواهند داشت و بهخوبی قادر به برقراری ارتباط توسط برنامه
مذکور خواهند بود.
ـ برنامه آیگپ

زبان پیشفرض برنامه آیگپ ،انگلیسی است .در حال حاضر ،اپلیکیشن آیگپ از سه زبان :انگلیسی ،فارسی و عربی پشتیبانی
میکند.
در برنامه آیگپ میتوانید به فهرست مخاطبان خود دسترسی داشته باشید و نسبت به ایجاد گفتوگوی جدید اقدام نمایید.
همچنین ،ساخت گروه و یا کانال نیز در این پیامرسان امکانپذیر است .آیگپ ،امکان ایجاد گروه با حداکثر  5000عضو را در
اختیار شما قرار میدهد .عالوه بر آن ،شما میتوانید با ایجاد کانال در این برنامه ،اطالعات و اخبار مختلف را با سایر کاربران

به اشتراک بگذارید.
برنامه آیگپ ،قابلیتهایی نظیر ویرایش پیام را هم در اختیار کاربران خود قرار داده است .همچنین ،این ابزار شامل مجموعه
متنوعی از اموجیها میشود .با وجود این ،برنامه مذکور از قابلیت ارسال استیکر پشتیبانی نمیکند که یکی از نقاط ضعف برنامه
به حساب میآید.
برنامه آیگپ ،این امکان را فراهم میآورد تا کاربران بتوانند فایلهای مورد نظر خود را بدون محدودیت در حجم ارسال نمایند.
همچنین ،میتوان موقعیت مکانی و یا مخاطبان خود را نیز توسط این برنامه به اشتراک بگذارید.
آیگپ ،قابلیتهایی نظیر جستوجو و پاک کردن تاریخچه را در اختیار کاربران خود قرار میدهد .از دیگر قابلیتهای ارائهشده
توسط برنامه آیگپ ،میتوان به امکان انتقال گفتوگوی دو نفره به گروه اشاره کرد.
برقراری تماس صوتی ،از دیگر قابلیتهای کاربردی برنامه آیگپ به شمار میآید .بر طبق بررسیهای انجامشده ،تماس صوتی
برنامه آیگپ ،از کیفیت مطلوبی برخوردار است .خوشبختانه ،برای برقراری تماس نیازی به پرداخت هزینه نخواهید داشت و
این قابلیت ،به صورت کام ً
ال رایگان در اختیار کاربر قرار داده شده است.
ـ ویژگیهای جانبی

برنامه آیگپ ،شامل یک منوی کشویی میشود که میتوان از طریق آن ،به برخی امکانات برنامه دسترسی داشت؛ از جمله
میتوان به فضای ابری اشاره نمود .با آپلود کردن فایلهای مورد نظر خود در این فضا ،کاربر در هر زمان و مکان ،بهراحتی به
آنها دسترسی خواهد داشت.
قابلیتهای دیگری نظیر ایجاد :گفتوگو ،گروه و کانال هم از طریق منوی اصلی برنامه قابل دسترسی است .پیامرسان آیگپ،
شامل قابلیتی تحت عنوان «بگرد و کشف کن» نیز میباشد که توسط آن میتوان با وارد کردن نام کاربری ،به جستوجوی
کاربران پرداخت.
با مراجعه به بخش «تنظیمات» میتوان نسبت به تغییر نام و نام کاربری خود اقدام نمود و اطالعات تکمیلی نظیر جنسیت یا
ایمیل خویش را وارد کرد .همچنین ،میتوان در این بخش شرححال مورد نظر خود را تایپ کرد و به پروفایل خویش اضافه نمود.
تنظیمات مربوط به اعالنات ،صداها ،امنیت و حریم خصوصی در بخش تنظیمات عمومی قابل دسترسی هستند؛ به عنوان مثال،
با مراجعه به بخش «امنیت و حریم خصوصی» میتوان یک رمز عبور جهت ورود به برنامه تعیین کرد و یا برای به فعالسازی
تأیید دومرحلهای اقدام نمود .تاریخ و زبان برنامه را هم میتوان در این بخش تغییر داد.
برنامه آیگپ ،از قابلیت همگامسازی هم بهره میبرد؛ یعنی کاربر به پیامها و اطالعات اکانت خود در تمامی دستگاهها دسترسی
خواهد داشت .با مراجعه به بخش «جلسات فعال» ،قادر به مشاهده دستگاههایی هستید که در حال حاضر اکانت شما در آنها
فعال است.
برنامه آیگپ ،تنظیمات شخصیسازی متنوعی را هم در اختیار کاربران خود قرار میدهد .ازاینرو ،میتوان اندازه پیام متنی و
تصویر پسزمینه صفحه گفتوگو را مطابق نظر شخصی خود تغییر داد .همچنین ،امکان تغییر رنگ پوسته ،اعالنات ،آیکونها
و غیره نیز در این بخش امکانپذیر است.
آیگپ ،شامل قابلیتی تحت عنوان اطراف من هم میباشد .با مراجعه به این بخش و فعالسازی موقعیت مکانی خود میتوان
کاربرانی را که در شعاع  5کیلومتری ما قرار دارند و قابلیت «اطراف من» را فعال کردهاند ،مشاهده کرد و از طریق پیام و یا
تماس ،با آنان ارتباط برقرار نمود.
در نهایت ،با مراجعه به بخش «تماس صوتی» در منوی برنامه میتوان به تاریخچه تماسهای خویش دسترسی داشت و یا با
لمس آیکون «تماس» ،به برقراری تماس جدید با مخاطب مورد نظر خود مبادرت ورزید.
ـ وجه تمایز برنامه

در واقع اپلیکیشن آیگپ ،شباهت بسیاری به تلگرام دارد و اپلیکیشنهای پیامرسان مشابه بسیاری نظیر آن منتشر شدهاند.
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بنابراین ،پیامرسان آیگپ را نمیتوان یک ایده نو دانست .با وجود این ،از قابلیتهایی که این برنامه را نسبت به سایر
پیامرسانهای مشابه متمایز میسازد ،میتوان به امنیت باال و رمزگذاری اطالعات ،امکان برقراری تماس صوتی رایگان،
سازگاری با پلتفرمهای مختلف و ارائه نسخه تحت وب اشاره کرد.
ـ نتیجه

اپلیکیشن آیگپ ،یک پیامرسان امن و مطمئن محسوب میشود که تمامی اطالعات آن ،توسط الگوریتمهای قدرتمند
رمزنگاری شدهاند .این اپلیکیشن ،به صورت کام ً
ال رایگان عرضه شده و با پلتفرمهای اندروید ،آی.او.اس ،ویندوز و لینوکس
سازگاری دارد.
* نقاط قوت :امنیت باال و رمزگذاری اطالعات با الگوریتمهای قدرتمند ،امکان برقراری تماس صوتی ،رایگان بودن،
همگامسازی اطالعات حساب کاربری بر روی تمامی دستگاهها ،امکان ارسال فایل بدون محدودیت در حجم و نوع ،امکان
شخصیسازی محیط برنامه ،امکان ایجاد گروه و کانال ،و ارائه نسخه تحت وب.
* نقاط ضعف :رابط کاربری نه چندان دلچسب و عدم امکان ارسال استیکر.
این پیامرسان ،تاکنون  200هزار بار از کافهبازار و  100هزار بار از گوگلپلی دانلود شده است.
 .2ایتا

پیامرسان ایتا ،با هدف برآوردن کلیه نیازهای کاربران ایرانی در یک برنامه پیامرسان طراحی شده است.
در ایتا میتوان به سهولت با دوستان خود گفتوگو کرد ،فایلهای خویش را به اشتراک گذاشت ،گروه و
کانال ساخت و از قابلیتهای پیشرفته ایتا برای مدیریت و شخصیسازی نرمافزار خود استفاده کرد.
ایتا در سال  1396شروع به فعالیت نمود و اولین نسخه برای اندروید و همزمان نسخه وب آن آماده
بهرهبرداری گردید .همچنین ،نسخه آیفون و دسکتاپ آن ،در دست طراحی میباشد .همچنین ،میتوان ایتا را روی گوشیهای
هوشمند ،تبلتها و رایانهها و مرورگر به کار برد .نسخه اندروید (برای ورژن  ۴.۰و باالتر) و نسخه وب و نسخههای رومیزی
( )desktopشامل سیستمعاملهای ویندوز ،مک  64بیت و لینوکس  64بیت ،آماده شده است و اپلیکیشن سیستمعامل iOS
در آینده نزدیک ارائه خواهد شد.
ً
تمام مراحل طراحی و پیادهسازی نرم افزار ایتا ،توسط شرکت اندیشه یاوران تمدن امروز (ایتا) که یک شرکت کامال خصوصی
است ،انجام گرفته است .این شرکت ،تحت حمایت دو شرکت طوبی و شرکت هاتف میباشد.
ـ قابلیتها
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ایتا ،یک برنامه پیامرسان است که تمرکز خود را روی سرعت و امنیت گذاشته است .این برنامه ،بسیار سریع ،ساده و رایگان
است و شما میتوان به طور همزمان ،روی تمامی دستگاهها و وسایل خود از آن استفاده کرد .پیامهای کاربر در تلفن همراه،
تبلت یا رایانه ،به صورت یکپارچه همگامسازی میگردند.
با ایتا میتوان انواع پیام ،عکس ،ویدیو ،گیف ،استیکر و هر نوع فایل ( Doc، Zip ،MP3و )...را برای دیگران فرستاد.
همچنین ،میتوان گروههایی حداکثر  5۰۰نفره و کانالهایی با تعداد نامحدود مخاطب ،برای انتشار اطالعات ایجاد نمود .در
ضمن ،میتوان به مخاطبان خود پیام ارسال کرد و با استفاده از نام کاربری افراد ،آنها را پیدا نمود .ایتا ،تجربه لذتبخشی است
که میتواند تمامى نیازهاى کاربران را در یک پیامرسان تأمین کند.
ایتا ،برای هرکسی است که میخواهد پیامرسانی سریع و قابلاعتماد داشته باشد؛ زیرا کاربران تجاری و تیمهای کوچک ،ممکن
است گروههای بزرگ ،نسخههای ویژه کامپیوتر و امکان به اشتراک گذاشتن فایلها را دوست داشته باشند .از آنجا که گروههای
ایتا در فاز نخست میتوانند تا  5۰۰عضو داشته باشند ،در آنها امکان پاسخ به پیام دیگران ،صدا زدن و هشتگ فراهم آمده تا
حفظ نظم و تبادل اطالعات در گروههای بزرگ سادهتر باشد.

ایتا برای عالقهمندان به تصاویر متحرک (گيف) ،یک ابزار عالی جهت ویرایش تصویر و یک پلتفرم باز استیکر است .همچنین،
میتوان با کمک باتها استیکرهای اختصاصی خود را ساخت و با دیگران به اشتراک گذاشت .آنهایی که به دنبال خصوصیسازی
بیشتری هستند ،میتوانند تنظیمات پیشرفته و سیاستگذاری ایتا را بررسیکنند.
برخالف واتسآپ ،ایتا بر مبنای فضای ابری بنا نهاده شده و همگامسازی در آن یکپارچه است؛ یعنی کاربر میتواند همزمان از
دستگاههای متعدد مانند گوشی اندرویدی و وبسرویس به پیامهای خود دسترسی داشته باشد و نیز میتوان تعداد نامحدودی
عکس ،فیلم و فایل را تا سقف یکونیم گیگابایت به اشتراک گذاشت یا آنها را در فضاى ابرى ذخیره کرد.
پیامرسان ایتا ،از نظر ظاهری شبیه تلگرام است؛ زیرا اینترفیس تلگرام توانسته است رضایت نسبی کاربران ایرانی را جلب کند
و مخاطبان با ورود به ایتا با محیط غریبهای مواجه نمیشوند .عالوه بر این ،خدماتی افزون بر تلگرام برای ایتا پیشبینی شده
است که بهتدریج و به صورت رایگان به کاربران عرضه خواهد شد .یکی از امکاناتی که میتواند برای برنامهنویسان و کاربران
جذاب باشد API ،ربات است که در آینده در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
حفظ حریم خصوصی ،بزرگترین دغدغه و وظیفه سازندگان ایتاست .ایتا ،از بروزترین پروتکلهای جاری در دنیا برای حفظ
امنیت و محرمانگی اطالعات کاربران بهره میبرد و خود را ملزم و متعهد به حفظ اطالعات آنها میداند.
ـ ایتا جایگزین تلگرام میشود؟

ایتا ،اپلیکیشن بومی است که مشابهت بسیاری با برنامه تلگرام دارد و قطع ًا میتواند یکی از گزینههای جدی جایگزینی برای
تلگرام باشد .در هرصورت ،این مردم خواهند بود که باید تصمیم بگیرند از چه برنامهای برای جایگزین کردن تلگرام استفاده
کنند .طبق گفته سازندگان ایتا ،این پیامرسان با هدف برآوردن تمامی نیازهای کاربران ایرانی در یک برنامه پیامرسان طراحی
شده است .در ایتا میتوان به سهولت با دوستان خود گفتوگو کرد ،فایلهای خود را به اشتراک گذاشت ،گروه و کانال ساخت
و از قابلیتهای پیشرفته ایتا برای مدیریت و شخصیسازی نرمافزار خود استفاده نمود.
ـ رابط کاربری

یکی از دشواریهای کار با نرمافزارهای جدید ،نامانوس بودن محیط کاربری آنها برای مخاطبان است .نرمافزار ایتا ،از طراحی
سادهای بهره بردهاست که کار با آن ،تجربه لذتبخشی را برای عموم مخاطبان فراهم میکند.
ـ کاهش هزینه اینترنت

بر طبق آمار ،بیشترین ترافیک مصرفی کاربران اینترنت ،در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی مصرف میشود .استفاده از ایتا،
موجب صرفهجویی  ۵۰درصدی در هزینه اینترنت را به دنبال خواهد داشت.
ـ نسخه وب و مولتی پلتفرم

ایتا ،نرمافزاری با قابلیت دسترسی از طریق دستگاههای مختلف (مولتی پلتفرم) است .نسخه اندروید ایتا ،از طریق وبگاه
اختصاصی یا فروشگاههای اندرویدی قابل دانلود است .نسخه وب نیز به صورت ریسپانسیو و از طریق مرورگرهای مختلف قابل
دسترسی است.
ـ خدمات ویژه

ایتا ،رسانهای قدرتمند است که میتواند نیازهای شرکتها و سازمانهای کوچک و بزرگ در زمینه دریافت و انتشار اطالعات
و اخبار را برآورده سازد .ایتا به کانالهای رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات ویژه ارائه میدهد و از این طریق ،موجب
کاهش هزینه و بهبود ارتباط سازمانها با مراجعان میگردد.
ـ رباتهای هوشمند

رباتهای هوشمند ،زمینه برقراری ارتباط گسترده و تعاملی با خدماتدهندگان مختلف را در بستری باز و قدرتمند فراهم
میکنند .در ایتا میتوان دستیارهای هوشمند ( )Botو انواع واسطهای برنامهنویسی ( )APIکارآمد و متنوع (برای زبانهای
گوناگون) را بهکارگرفت و از امکانات تعاملی در ارائه انواع خدمات ،اعم از پیامرسانی و مالی ،مانند :کانالهای رسمی شرکتها
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و سازمانها و کانالهای فروش کاال و خدمات استفاده کرد.
ـ گروههای کاربری و کانالهای اجتماعی

در پیامرسان ایتا میتوان با مخاطبان خود گفتوگو کرد،
عکس و فیلمهای خود را بهسرعت برای آنان فرستاد،
ویدئوهای خویش را با کمترین حجم به فایل گیف تبدیل
نمود و آنها را در چت دونفره یا گروهها و کانالها با دیگران
به اشتراک گذاشت.

ـ ساخت کانالهای درختی

کانالهای درختی ( ،)Tree channelsنسل جدید
کانالهای پیامرسان هستند که قابلیتهای پیشرفتهای
مانند :دستهبندی موضوعی مطالب ،تعیین منو و زیرمنو،
ارسال زمانبندیشده یا دورهای مطالب و حذف خودکار
آنها ،ارسال متنهای طوالنی همراه مدیا را ارائه میکنند.
استفاده از تمام قابلیتهای کانال درختی در ایتا ،رایگان است.
ـ فضای ابری نامحدود و همیشگی

امروزه ،پیامرسانها به همراهی جداییناپذیر از زندگی افراد جامعه تبدیل شدهاند .ایتا ،فضای ابری نامحدودی را در اختیار
ل را ذخیره کرد یا برای مخاطبان خود ارسال نمود.
کاربران میگذارد که در بستر آن میتوان هرگونه فای 
این پیامرسان ،تاکنون  1میلیون بار از کافهبازار و  100هزار بار از گوگلپلی دانلود شده است.
 .3بیسفون پالس
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از میان تمام ابزارهایی که تا حال به عنوان پیامرسان بومی نام بردهاند ،با تجربه و اطمینان خاطر
میتوان بیسفون پالس را معرفی کرد و بدین صورت ،با انتقال به این برنامه ،از نبود تلگرام نگران نبود.
پیامرسان بیسفون پالس ،به عنوان یک پیامرسان ایرانی به شمار میآید که نسخه پیشرفتهای از برنامه
بیسفون است .به کمک این پیامرسان ،میتوان چت شخصی ،چت گروهی ،کانال و پیامهای صوتی و
تصویری ایجاد کرد و از تمامی امکانات مشابه تلگرام نیز استفاده کرد.
پیامرسان بیسفون پالس ،از نظر ظاهری ،هیچ تفاوتی با پیامرسان رایگان بیسفون ندارد؛ اما چیزی که این دو را از هم متمایز
کرده ،قدرت فنی بیسفون پالس نسبت به بیسفون است .اگر کسی عضو بیسفون بوده باشد ،مطمئنا متوجه شده که با رشد
کاربران در این شبکه ،روزبهروز ،مشکالت فنی و ساختاری در آن رخ داده است.
بیسفون پالس ،دارای امکانات کام ً
ال محلی است که جلوی رخ دادن چنین مشکالتی را میگیرد و کارایی نرمافزار را بهتر میکند.
ـ امکان جستوجوی کانال

بیسفون پالس ،برنامهای است که به کاربر اجازه میدهد در آن ،کانالهای دلخواه خود را ایجاد کند و با اندکی محدودیت ،از
شناسههای موجود در آن برای خود استفاده نماید؛ اما اگر به دنبال کانال خاصی باشیم که نه دقیق ًا اسم آن را میدانیم و نه
آی.ی آن را به خاطر داریم ،کافی است یک جستوجوی کوتاه در این برنامه انجام داد ،تا فهرست کانالها را مشاهده نماییم.
ـ پلتفرمهای پیامرسان بیسفون پالس

بیشتر کاربرانی که از بیسفون پالس استفاده میکنند ،کاربران اندرویدی هستند .به همین جهت ،بیسفون پالس امکان نصب
شدن روی تمامی پلتفرمهای اندرویدی را دارد و بهخوبی اجرا میشود.

 iOSهم پلتفرمی است که بسیاری از کاربرانش ،به دنبال
یک نرمافزار ارتباطی خوب در آن هستند .ازاینرو ،میتوان
از نسخه آی.او.اس بیسفون پالس نیز استفاده کرد.
از آنجا که بسیاری از کاربران به دنبال راهی برای ارتباط با
دوستان خود از طریق وب و یا رایانه خود میباشند ،دوست
دارند نسخه تحت وب و البته ویندوزی یا پی.سی بیسفون
پالس را هم در اختیار داشته باشند که خوشبختانه به کاربران
قول دادهاند تا بهزودی این برنامه را تحت وب و دسکتاپ
نیز ارائه کنند.
ـ حجم دادههای دریافتی و ارسالی

خوشبختانه ،بیسفون پالس این نیاز کاربران را خوب درک
کرده و در حال حاضر ،تمامی تبادالت ،با حجم نامحدود روی
این شبکه صورت میگیرد.
ـ تماس صوتی

از جمله قابلیتهای مهم بیسفون پالس ،این است که میتوان با کمک آن ،با دیگران تماسهای صوتی برقرار کرد .بیسفون پالس
از ابتدای امر ،امکان ارسال پیام صوتی را برای کاربران فراهم کرده اما جالبترین چیزها تنوع در تماسهای صوتی آن است.
زمانی که کسی بخواهد با یکی از کاربران حاضر در بیسفون پالس تماس برقرار کند ،میتواند وارد برنامه شود و از گزینهCALL
استفاده کند .این کار ،هماکنون در اغلب اپلیکیشنها انجام میشود و موجب صرفه جویی بسیار در هزینههای کاربران شده است.
نرمافزار بیسفون پالس ،بهزودی اجازه خواهد داد که بتوان با سایر اپراتورها و تلفنهای ثابت تماس برقرار کرد و بدین صورت
نسبت به هزینههای کالن ،با هزینه کمتری ساعتها با مخاطب خود صحبت کرد.
جالبتر اینکه میتوان حتی به کمک بیسفون پالس با خارج از کشور با تلفن ثابت نیز تماس گرفت و از یک مکالمه باکیفیت
و ارزان بهرهمند شد؛ البته نخست باید اعتبار الزم را برای این کار خریداری کرد.
ـ مزیتهای call out

قابلیت call outدر بیسفون پالس ،امکان تماس بینالمللی را برای کاربران فراهم میکند که میتوان گفت تا  ۱۵درصد
ارزانتر از حالت معمولی است.
یکی از امکانات خوب در بیسفون پالس ،این است که اجازه میدهد کاربر ،دامنههای دلخواه خود را در آن ثبت کند .در صورتی
که برخی از دامنههای دلخواه ،قب ً
ال در این سرویس ثبت شده باشد ،با ارسال یک نامه کوتاه برای شرکت مربوطه میتوان آن
ازآن خود کرد.
را ِ
ـ امنیت

امنیت ،مهمترین چیزی است که بیسفون پالس به دنبال آن بوده و برای عملیکردن آن ،از پروتکلهایی استفاده کرده که
تماسها و ارتباطها را بهتر و امنتر ساخته است .وجود  ۲میلیون کاربر در این برنامه ،در حال حاضر ،گویای موفقیت و اعتماد
به بیسفون پالس بوده است.
ـ فعالیتهای تبلیغاتی و بازاریابی

بیسفون پالس ،به دنبال راهی برای ارتقای کسبوکارهاست .ازاینرو ،به دو صورت میتوان از فضای حمایتی کسبوکارها
در بیسفون بهرهمند شد؛ ا ّول اینکه میتوان در کانالهای ُپربازدید بهراحتی و بدون محدودیت (با تماس با ادمین کانالها)،
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محصوالت و خدمات خود را تبلیغ کرد .دوم آنکه بهزودی خود بیسفون پالس ،سرویسهای معرفی کسبوکار را برای کاربران
و بازاریابها فراهم خواهد نمود.
ـ رابط کاربری

ازآن بیسفون پالس است .بنابراین ،اگر به دنبال تجربه محلی جدید شبیه به پیامرسانهای میلیونی
سادهترین رابط کاربریِ ،
هستیم ،بیسفون پالس نزدیکترین چیز به تصور ماست.
ـ امکانات محاورهای و ارتباطی

قطع ًا هنگام چت کردن به صورت فردی و گروهی ،به کمک شکلکها یا همان اموجیها و اسمایلیها ،میتوان راحتتر مکالمه
کرد و منظور خود را ارسال نمود .خوشبختانه ،در نرمافزار بیسفون پالس ،از هر دو نوع اسمایلی و اموجی و استیکر بهخوبی
استفاده شده و بدین ترتیب ،میتوان مکالمات خود را از یک سری نوشته بیروح خارج کرد.
ـ محدودیت ساخت کانال

ساختن کانال در بیسفون پالس ،بهراحتی ساختن کانال در سایر پیامرسانها نیست .برای ایجاد کانال ،ابتدا باید درخواست ایجاد
کانال را صادر کرد و آنگاه با وارد کردن اطالعات مهم و خاص ،بعد از تأیید ،به کمک پشتیبانی ،کانال الزم را ایجاد کرد .به نظر
میرسد که این کار ،برای مدیریت کانالهای مهم و هرزهنگار است .ازاینرو ،میتوان به سالمت این پیامرسان کمک کرد؛ اما
در آیندهای نه چندان دور که شمار کاربران رو به فزونی است ،این موضوع خود به چالشی اساسی تبدیل خواهد شد.
ـ محتوای قابل ارسال

بیسفون پالس ،از نظر نوع محتوا تاکنون محدودیتی ایجاد نکرده است و میتوان بهراحتی ،با آن به ارسال ویدیو ،عکس ،متن،
لینک ،استیکر و صدا و موسیقی ،مبادرت ورزید .با اطمینان خاطر میتوان گفت که بیسفون پالس ،یکی از دوستداشتنیترین
نرمافزارهایی است که کاربران میتوانند بهراحتی با آن کار کنند و اوقات خوبی را سپری نمایند.
این پیامرسان بومی 100 ،هزار بار از کافهبازار و  50هزار بار از گوگلپلی دانلود شده است.
 .4سروش
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سروش ،همه امکاناتی را که یک پیامرسان خوب باید داشته باشد ،در قالب رابط کاربری ساده و روان
خود ارائه داده است .از آن جهت که سرورهای پیامرسان سروش در داخل کشور هستند ،هنگام استفاده
از این برنامه میتوان شاهد سرعت خوب آن بود .رنگبندی ساده ،چیدمان حرفهای همه المانهای
این اپیلیکیشن ،آیکنهای زیبا و فونت فارسی مناسب ،ظاهر پیامرسان سروش را جذاب کرده است.
سازندگان این پیامرسان ،استیکرهای متنوع و بامزهای نیز برای کاربران طراحی کردهاند که میتوانند بهراحتی آنها را دریافت
کرده ،در گفتوگوهای متنی خود استفاده کنند.
با نصب پیامرسان سروش روی تلفن همراه ،به امکانات متنوعی دسترسی خواهیم داشت .این برنامه ،امکان چت دونفره ،چت
گروهی ،تماس صوتی ،کانالها ،پروفایل کاربری ،فهرست مخاطبان ،استیکرهای متنوع ،ارسال انواع فایلها و امکانات زیاد
دیگری را برای کاربرانش فراهم کرده است؛ اما موضوع مهم در انتخاب و استفاده از این پیامرسان ،تفاوتها و مزیتهای آن
نسبت به دیگر پیامرسانهای موجود میباشد .در ادامه ،برخی از مهمترین امکانات جدید و جالب توجه پیامرسان سروش را
شرح خواهیم داد.
در پیامرسان سروش میتوان با مراجعه به تب مربوط به کانالها ،همه کانالهای عمومی را به صورت دستهبندیشده مشاهده
نمود و آنگاه کانال مورد نظر خود را دنبال کرد .در این پیامرسان ،امکان ایجاد کانالهای خصوصی نیز برای کاربر فراهم شده
است .دسترسی به این نوع کانالها ،فقط توسط افرادی که ادمین مشخص کرده است ،امکانپذیر میباشد.

ایجاد کانالهای تعاملی ،یکی دیگر از امکانات خوب و متفاوت پیامرسان سروش میباشد .هنگام ایجاد کانال ،کاربر به عنوان
سازنده و مدیر کانال میتواند تنظیمی انجام دهد تا دنبالکنندگان بتوانند بر روی پیامها پاسخ ارسال کنند .همچنین ،در همه
کانالهایی که ایجاد میشود ،میتوان نظرسنجی و یا مسابقه چندگزینهای ایجاد نمود .کاربران نیز امکان الیک کردن همه
پیامها را دارند .تعداد بازدید و تعداد الیکهای هر پیام ،ذیل آن نوشته شده است.
کاربر با فعالکردن سرویس مکاننمای موجود در پیامرسان سروش ،به این نرمافزار اجازه میدهد موقعیت مکانی خویش را به
دوستانش نمایش دهد و در عوض کاربر نیز از موقعیت مکانی دوستان خود اطالع یابد .با مراجعه به فروشگاه استیکر که در
منوی کشویی برنامه وجود دارد ،میتوان به دستهبندی برترین و جدیدترین استیکرهای موجود در برنامه دسترسی داشت .در
این برنامه ،همه استیکرها توسط خود پیامرسان سروش طراحی شده و در اختیار کاربران قرار میگیرد.
ـ کارایی

پیامرسان سروش ،برای کاربران ایرانی طراحی شده است تا در ارتباطات مجازی خود از امنیت اطالعاتشان اطمینان داشته و از
سرعت خوبی بهره ببرند .این پیامرسان ،امکان گفتوگوی دونفره متنی و صوتی ،ارسال انواع فایل ،ایجاد گروهها و کانالها را
داراست؛ اما این پیامرسان ،برای کاربران خود امکانات منحصربهفردی نیز ارائه داده است .این قابلیتها شامل :ایجاد کانالهای
تعاملی و یا خصوصی ،ایجاد نظرسنجی و یا مسابقات چندگزینهای ،ارسال پاسخ روی پیامهای کانال و اطالع از موقعیت مکانی
دوستان میباشد.
ـ امکانات

برخی از مهمترین قابلیتهای سروش عبارتاند از:
ـ رابط کاربری زیبا و روان؛
ـ سرعت و امنیت باال؛
ـ گفتوگوی دونفره؛
ـ تماس صوتی؛
ـ گفتوگوی گروهی؛
ـ ارسال پیام گروهی؛
ـ ایجاد کانال تعاملی و خصوصی؛
ـ مشاهده همه کانالهای عمومی به صورت دستهبندیشده؛
ـ ارسال پاسخ به پیامها در کانالهای تعاملی؛
ـ ایجاد نظرسنجی و مسابقات چندگزینهای؛
ـ قابلیت الیککردن پیامها؛
ـ دارای فروشگاه استیکر؛
ـ دستهبندی استیکرها؛
ـ مشاهده موقعیت مکانی دوستان.
گفتنی است که تا زمان تهیه این مقاله ،پیامرسانهای سروش 5 ،میلیون بار از کافهبازار و  1میلیون دفعه از گوگلپلی دانلود
شده است.
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با پیامرسان گپ ،میتوان لذت یک
ارتباط سریع و مدرن را بر روی تلفن
همراه ،تبلت و رایانه تجربه نمود .کاربر
در هر شرایطی ،تنها با دسترسی به
اینترنت میتواند به حساب کاربری خود در گپ متصل شود؛
با دوستان خود در ارتباط باشد و از دنیای اطالعات ،خدمات و
سرگرمیهایگپ بهرهمند گردد.
پیامرسان گپ ،بهراحتی از طریق مارکتهای معتبر ایرانی و
بینالمللی ،مانند :گوگل پلیاستور ،اپل اپ استور و کافه بازار قابل
دریافت است.
ـ اطالعات ،خدمات ،بازی و سرگرمی

پیامرسان ایرانی گپ ،دنیایی از اطالعات کاربردی ،خدمات
مفید ،بازی و سرگرمی را در اختیار قرار میدهد .در این نرمافزار،
میتوان محتوا یا موضوع مورد نظر خود را انتخاب کرد و لذت
دسترسی سریع و آسان به اطالعات دلخواه را تجربه نمود.
ـ چت دو نفره ،ایجاد گروه و ارسال محتوا

گپ ،با ارائه پلتفرمهای مختلفی همچون :اندروید iOS ،و نسخه
تحت وب ،این امکان را در اختیار قرار میدهد که همیشه و در هر
لحظه ،این پیامرسان را در اختیار داشت .گپ ،کمک میکند تا به
صورت دونفره و یا گروهی با دوستان خود چت کرد و از سرعت
باال ،سهولت دسترسی و رابط کاربری جذاب لذت برد.
ـ بات پلتفرم
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این پیامرسان ،یک بستر مدرن ارتباطی را در اختیار توسعهدهندگان
قرار میدهد تا بتوانند خدمات ،محصوالت و محتوای مورد نظر
خودشان را به صورت ساده و تعاملی در اختیار مشترکان گپ قرار
دهند .توسعهدهندگان میتوانند این خدمات و محتوا را به صورت
رایگان در اختیار مشترکان قرار دهند و یا کسب درآمد نمایند.
از جمله مزایای باتپلتفرم پیامرسان گپ میتوان به موارد ذیل
اشاره کرد:
سرعت باال در پیادهسازی و راهاندازی خدمات ،امکان کنترل
دسترسی سرویس به ازای کشورهای خاص ،قابلیت دریافت
پول از طریق اعتبار همراه ا ّول و ایرانسل ،امکان دریافت وجه
از مشتریان به واسطه کیف پول گپ ،معرفی سرویس شما در
«دنیایگپ» جهت جذب سریع مشتری ،تبلیغ و بازاریابی برای
سرویسهای برتر توسط تیم گپ در سایر رسانهها ،دسترسی به

امروزه ،با وجود دنیای ارتباطات

در فضای مجازی ،شاهد رشد
قارچگونه شبکههای اجتماعی

متنوع و با قابلیتهای مختلف
هستیم .جوانان ایرانی نیز تا
کنون تالشهای قابل توجهی

انجام دادهاند و پیامرسانهای

متنوعی را تولید کردهاند که
بیشتر آنها با استقبال کمی

روبهرو شدند و در این میان،
گروهی از متخصصان ایرانی

اقدام به ساخت پیامرسانیهایی

صددرصد وطنی نمودهاند .این

پیامرسانها برای کاربران ایرانی

امنیت و سرعت بیشتری فراهم
کرده است

پرتال توسعهدهندگان برای مدیریت سریع و سادهتر تمام سرویس و ارتباط با مشترکان سرویسها ،امکان پیادهسازی سرویس
با مدل درآمدی اشتراکی (پرداخت هزینه برای عضویت در سرویس در یک بازه زمانی).
ـ کسب درآمد

پیامرسان گپ ،دنیایی از امکانات کاربردی و خدمات در حوزه بازی و سرگرمی برخوردار است .در پیامرسان گپ ،میتوان فروشگاه
مجازی خود را راهاندازی کرد و شروع به فروش محصوالت و خدمات نمود .کیف پول گپ ،همیشه در کنار کاربر قرار دارد و او با
آسودگی خاطر میتواند از درگاهی امن برای مدیریت مالی سرویسها و فروشگاههای خود استفاده کند.
ـ کیف پول همراه شما

با استفاده از کیف پول گپ ،میتوان حساب خود را شارژ نمود و پرداختهای مختلفی را انجام داد .خرید از فروشگاهها ،شرکت
در جشنوارهها و مسابقات ،استفاده از امکانات خاصی از بازیها و صدها امکان دیگر ،همگی در «کیف پول همراه شما» قرار
گرفته است.
ـ ارسال و درخواست وجه

میتوان با استفاده از درخواست پول ،در بستر گپ صورتحساب ایجاد کرد و آن را برای دوستان و خانواده خود فرستاد .از موارد
مورد استفاده از این سرویس ،میتوان به دریافت دانگ ،یادآوری و دریافت قسط در قرضالحسنههای خانوادگی ،پرداخت شارژ
ساختمان ،فعالیتهای نیکوکاری و مانند آن ،اشاره کرد.
ـ ارسال استیکر

در پیامرسان گپ ،میتوان حس و حال خود را با استفاده از استیکرهای جذابی که به صورت اختصاصی برای این پیامرسان
طراحی شدهاند ،با دوستان خود به اشتراک گذاشت.
ـ تغییر دلخواه پوسته

در پیامرسان گپ ،بهراحتی میتوان پوستهای جذاب و دلنشین به انتخاب خود انتخاب و اعمال کرد .گپ ،پوستههای اختصاصی
و جذابی تدارک دیده تا همه چیز در محیط این پیامرسان مطابق میل کاربر باشد.
ـ ایجاد رمز عبور برای افراد ناشناس

در پیامرسان گپ ،بهآسانی میشود از مدرنترین روشهای رمزنگاری برای درخواست رمز عبور هنگام ورود به پیامرسان گپ
استفاده کرد و از عدم دسترسی دیگران به اطالعات و مکاتبات خود مطمئن گردید.
این پیامرسان ،تا زمان تهیه این نوشتار 500 ،هزار بار از کافهبازار و  500هزار بار از گوگلپلی دانلود شده است.
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