ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﺑﺮک؛ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ وﻃﻨﯽ ﮐﻪ
آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﺗﻠﮕﺮام ،ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪﻧﺶ ﺧﻮراک رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻣﺤﺒﻮب ،ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای دوم
ﺑﺮای روز ﻣﺒﺎداﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﺧﻠﯽ
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﯿﺴﻔﻮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام ﺟﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﭽﻮن راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮ ﺟﺬاب و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺿﻌﯿﻒ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و
ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮﭘﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ
دارای ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺮک ﺷﺪه؛ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﻃﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اش
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ اﺑﺮک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎﺷﺪ؟ در
اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺑﺮک ﻫﻢ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اش ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﭼﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را در اپ  LINEداﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی اﺑﺮک ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﻤﺎن وارد
اپ ﺷﻮﯾﺪ و در ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اپ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

رگ ﺧﻮاب ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﺎزی ،از آن ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی

ﺧﻮﺑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اﺑﺮک ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮآﻣﺪه .ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﯿﻢ اﺑﺮک اﻟﺤﻖ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ اﺷﮑﺎل ﺗﺮﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻗﺪم اول ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﺟﺬاب و ﻓﻮﻧﺖ زﯾﺒﺎی اﺑﺮک در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﺮﯾﺎل ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮﻗﺮ و
ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪی ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه و اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺑﺮک را از ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اش آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺘﻮس ﺑﮕﺬارﯾﺪ؛ ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺐ را
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻦ اﺑﺮک ﯾﮏ ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ،
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را در آن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻓﻌﻼ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻌﻦ
ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﺘﻮس ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺮک ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺒﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻮده .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺑﺮک ،آﯾﺎ ﺗﯿﻢ اﺑﺮک در اﯾﻦ روﯾﻪ ﺗﻐﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻓﻌﻼ در اﺑﺮک

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎن را در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻨﺰ ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ،ﺳﺮﮐﺎری ،ﻓﻠﺴﻔﯽ و … ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات وارده ﺑﻪ اپ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﺴﺖ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺎﭼﺎرﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﺪون ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﻻﺑﻼی ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺑﺮک ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻪ در

ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﺪه اﯾﻢ.

اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﺑﺮک ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ،ﺑﺨﺶ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﺗﻠﮕﺮام

ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﮔﺮوﻫﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﺑﺮک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻋﮑﺲ ،ﻣﻮزﯾﮏ،
وﯾﺪﺋﻮ ،ﻓﺎﯾﻞ در اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺖ و ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺳﺘﯿﮑﺮ ،ﺳﻪ ﭘﮑﯿﺞ
ﺑﺎﻣﺰه از اﺳﺘﯿﮑﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ در ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺑﺮک را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻻﯾﮏ ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ ﺗﻠﮕﺮام ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺎﻟﺘﯽ
ﻣﺪﯾﺎی ﻫﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ را از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد .ﺳﺮورﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺑﺮک ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻢ ﺗﻌﺪادش ﺑﻮده اﻧﺪ و ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﻣﺘﻨﯽ در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﻫﻢ دوﺳﺘﯽ در اﺑﺮک ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﺑﻪ دور و ﺑﺮی ﻫﺎﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ در آن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺑﺮک ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی آﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪه ﺑﻪ رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ در ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اپ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت اﺑﺮک ،اﺷﻐﺎل ﻓﻀﺎی زﯾﺎد از رم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﺑﺮک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود 100
ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻀﺎی رم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
دارای رم ﭘﺎﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﻼء ﻧﺒﻮد اﻣﻮﺟﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ،ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ وﺿﻌﯿﺖ ) آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ
ﻣﺨﻔﯽ( و اﻣﮑﺎن  Muteﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت در اﺑﺮک ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺑﺮک ﻫﻨﻮز
در اﺑﺘﺪای راه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
اﺑﺮک ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اش در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام اﻣﯿﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ اش را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان

اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﺑﺮک
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن

ﺳﺎزﻧﺪه :اﺑﺮک
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ 5.3 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

