فضای مجازی
پیام رسان ایرانی ایتا
کاری از گروه رسانه وفضای مجازی "سیدعمار"

مقام معظم رهبری:

قوت در فضای مجازی یک امر حیاتی است
ایتا چیست؟
ایتا پیام رسانی ایرانی است که از سال  6931شروع به کار
کرد.و اولین نسخه برنامه که مال تلفن همراه اندروید بود
شروع به کار کرد.
سازنده پیام رسان ایتا شرکت اندیشه یاوران تمدن امروز که
شرکتی کامال خصوصی است.این شرکت تحت حمایت شرکت
طوبی و مجموعه فرهنگی هاتف میباشد.

قابلیت
از ویژگیهای خوب پیام رسان ایتا ایرانی بودن آن است که
خیلی قابل اهمیت است موارد دیگری هم مانند اینکه شما
میتوانید با یک شماره تلفن همراه بطور همزمان چند حساب
کاربری را مدیریت کنید.یا اینکه میتوانید هرنوع
فایل( )zip.doc.mp3را برای دیگران ارسال کنید از قابلیت
های دیگر ایتا پرداخت درون برنامه است که میتوانید حساب
کاربری ایتا را شارژ نمایید برای کاربران خود پول واریز کنید
یکی دیگراز ویژگیهای این پیام رسان داغ های ایتا است که
شما میتوانید #هشتگ های پر بازدید ایتا را مشاهده نمایید
و نظر مخطبان ایتا را بشنوید از دیگر مزایای آن نصب فعال
9میلیون کاربر است ویکی از معروفیت های آن این است که
به موبوگرام ایرانی مشهور شده است
امنیت
امروزه بیشتر کاربران فضای مجازی دنبال پیام رسانی امن و
بومی میگردند که امنیت در آن برقرار شود پیام رسان ایتا این

قابلیت را برای مخطبان خود ایجاد کرده که امنیت آن از طرف
پلیس فتا مورد تائید قرار گرفته وتمام گفت وگو های آن از
امنیت باالیی برخودار است نکته قابل اهمیت این است که
هیچگونه گفت و گو(کانال ها و گروه ها) خشونت آمیز یا سایر
موارد در پیام رسان ایتا وجود ندارد.
ایتا چه تفاوتی با واتس آپ و تلگرام دارد؟
برخالف واتس آپ.ایتا بر مبنای فضای ابری بنا نهاده شده و
همگامسازی در آن یک پارچه است .یعنی شما میتوانید
همزمان از دستگاه های متعدد مانند تلفن همراه و وب
سرویس به پیام های خود دسترسی داشته باشید.
پیام رسان ایتا از نظر ظاهری شبیه به تلگرام است .زیرا
اینترفیس تلگرام توانسته نظر نسبی کاربران را جلب کند و
مخطبان با ورود به ایتا با محیط غریبه ای مواجه نمی شوند.
عالوه بر این ها خدماتی افزون بر تلگرام برای ایتا پیش بینی
شده است که به تدریج و به صورت رایگان به کاربران عرضه
خواهد شد .یکی از امکاناتی که میتواند برای کاربران و برنامه

نویسان جذاب باشد  APiربات است که در نسخه های بعدی
قابل استفاده قرار میگیرد.
کدام دستگاها قابل استفاده است؟
همانطور که درتصویر مشاهده میکنید پیام رسان ایتا چند
نسخه برای دستگاه های مختلف دارد و کارا برای مخاطبان
خود آسان نموده.

پرداخت ایتا

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده میکنید بخش پرداخت
ایتا است که میتوان در این منو انتقال وجه و خرید شارژو...

داغ ترین های ایتا
همانطور که در بخش قابلیت گفتیم و در تصاویر زیر میبینید
بخش داغ ترین های ایتاست که در هیچ پیام رسان خارجی
بجز توئیتر استفاده نشده است.

منوهای ایتا

در این بخش با فضای داخلی و پیام رسان ایتا آشنا میشوید

پرسش ها
پیام رسان ایتا از نظر ظاهری مانند تلگرام و موبوگرام هست
اما پیام رسانی جذاب تر و ایرانی ایتا ساخته شده ی جوانان
باقدرت ایرانی است و از امنیت باالیی برخوردار است حجم
این برنامه 63مگابایت است که شما میتوانید آنرا از برنامه کافه
بازار بارگیری کنید یکی دیگر ازپرسش های کاربران این
است که آیا در مصرف اینترنت کاهش دیده میشود یا خیر؟بله
مصرف اینترنت شما %11کاهش میابد طبق آماری که دریافت
شده است از این پیام رسان در کشور پاکستان و افغانستان
هم استفاده میشود اما برای ما سوال پیش آمده که چرا وقتی
پیامرسانی ایرانی و با کیفیت باال داریم از پیام رسان های
دشمن استفاده کنیم
انشااهلل روزی برسد که کفر از بین برود و منتقم فاطمه(ص)
ظهور کند .اللهم عجل لولیک الفرج
توجه :کاربران گرامی توجه فرمایند که هرگونه کپی برداری از
این فایل شرعا حرام است با تشکر از شما دوستان گرامی

