بهترين ارايه دهندگان سرويس ايميل به غير از ياهو و جيميل را بشناسيد
در سال  ٢٠١٢جيميل با پشت سر گذاشتن هاتميل به محبوبترين ارايه دهنده سرويس ايميل جهان تبديل شد و از
آنجايي كه حفظ اين جايگاه فقط از راه رشد و توسعه و جذب كاربران بيشتر ميسر است ،هم اكنون سرويس جيميل بيش از
 ١ميليارد كاربر فعال دارد ،تا جايي كه  ٦٠درصد از كمپانيهاي متوسط و  ٩٢درصد از استارتآپها به آن وابسته هستند.
ياهو ديگر سرويس ايميل رايگان است و يقينا از لحاظ تعداد كاربرانش )در حدود  ٢٥٠ميليون كاربر در ابتداي سال  (٢٠١٧با
جيميل قابل مقايسه نيست؛ هر چند كه هنوز هم يكي از معتبرترين سرويسهاي جهان به شمار ميرود.
اما چه جايگزينهاي ديگري وجود دارند؟ اگر يك حساب ياهو يا جيميل را نميخواهيد چه انتخابهايي پيشروي شما قرار
دارند؟ در ادامه مطلب با ما همراه باشيد تا با  ٦ارايه دهنده سرويس ايميل رايگان به جز دو سرويس معروفي كه گفتيم آشنا
شويد.
Microsoft Outlook (١

واژه شناسي  Outlookكمي گيجكننده است؛ مايكروسافت عملكرد ضعيفي در هماهنگسازي سرويسهاي ايميل رايگانش
با اپليكيشن ايميل پيشرفته ويندوزي و برنامه  Office 365خود دارد؛ اما با اين حال اگر يك سرويس رايگان ايميل
ميخواهيد ﻻزم نيست زياد درگير اين جزئيات شويد! كافي است كه به  outlook.comسري بزنيد و براي دريافت يك
آدرس ايميل با پسوند  @outlook.comثبتنام كنيد.
اين سرويس از ياهو پيشي گرفته است تا به دومين برند محبوب در اين زمينه تبديل شود .در اوايل سال  ٢٠١٦مايكروسافت
تعداد كاربران فعال  Outlookرا در حدود  ٤٥٠ميليون اعﻼم كرد.
استفاده از يك حساب  Outlookمزاياي قابل توجهي دارد؛ از آنجايي كه اين سرويس توسط مايكروسافت مديريت ميشود
به خوبي با ويندوز  ١٠ادغام شده است؛ همچنين به صورت يكپارچه با اپليكيشن  Outlook Office 365كار ميكند .اگر
قصد استفاده از سرويس وب يا اپليكيشن دسكتاپ  Outlookرا داريد تصميم درستي گرفتهايد ١٦ .درصد از كل ايميلهاي
ارسال و دريافت شده توسط يكي از اين دو برنامه انجام گرفت است.
GMX Mail (٢

 GMX Mailاز زيرمجموعههاي شركت  ، United Internetيكي از بزرگترين ارايه دهندگان خدمات اينترنتي در آلمان
محسوب ميشود .اين سرويس رايگان ايميل در ساليان اخير محبوبيت زيادي به دست آورده است اما آغاز كار آن به سال
 ١٩٩٧برميگردد GMX Mail .با داشتن  ١١ميليون كاربر فعال هنوز هم در شمار  ١٠سرويس دهنده برتر ايميل رايگان
)از لحاظ تعداد كاربران( قرار ميگيرد؛ اين موضوع از لحاظ آماري شگفت انگيز است و به اين ترتيب معلوم ميشود كه چرا
جيميل Outlook ،و ياهو دست نيافتني هستند.
در اين سرويس ميتوانيد  ١گيگابايت فضاي ذخيرهسازي فايل رايگان داشته باشيد؛ محدوديت حجم هر كدام از پيوستها ٥٠
مگابايت است و از پروتكلهاي  IMAPو  POPپشتيباني ميكند .جالبترين امكان اين سرويس حافظه نامحدود براي
نگهداري ايميلها است و براي اين كار هيچوقت با كمبود حافظه روبهرو نخواهيد شد .از نكات منفي  GMX Mailهم
ميتوانيم عدم نمايش گفتوگوها و فقدان  RSS readerرا نام ببريم.

Zoho Mail (٣

 Zoho Mailاز جديدترين نامها در ليست ما به شمار ميرود كه از اكتبر سال  ٢٠٠٨شروع به كار كرده و در اين مدت
كوتاه توانسته به يكي از بهترين ارايه دهندگان سرويس ايميل رايگان تبديل شود .اين سرويس با وجود رايگان بودن هيچگونه
تبليغاتي ندارد و طي مدت كوتاه  ٩سال بيش از  ١٠ميليون كاربر فعال جذب نموده است.
 Zoho Mailهر انتظاري را كه از يك سرويس ايميل رايگان داريد برآورده ميكند؛ از جمله پوشههاي چند سطحي،
نمايش به شكل گفتوگو ،سازماندهي صندوق ورودي با امكان  drag-and-dropو فيلترهاي مختلف .يكي از اشكاﻻت اين
سرويس ،نداشتن يك ابزار داخلي براي گفتوگوي ويديويي است Zoho Mail .بخشي از تيم بزرگ توليد كننده نرمافزارهاي

آفيس است كه با  Zoho Docsيكي از رقيبان ) (Google Docsيكپارچه شده است Zoho Docs .امكان ويرايش و
ارايه متن ،فايلهاي پاورپوينت و اكسل را فراهم ميكند.
iCloud (٤

 iCloudنشاندهنده سرمايهگذاري اپل در زمينه ايميل رايگان است؛ اكثر كاربران مك ،آيپد و آيفون اين سرويس را
دارند كه خودش يك سرويس ذخيرهسازي ابري جامع و كامل محسوب ميشود .اين سرويس از ساير سرويسهاي اپل از
جمله  Keychain ،Photo Stream ،Find My iPhoneو  iCloud Driveپشتيباني ميكند؛ ايميل فقط بخشي از
اين برنامه است.
اين برنامه  ٧٢٠ميليون كاربر دارد اما معلوم نيست كه چند نفر از آنها از آدرس ايميل  @iCloud.comاستفاده ميكنند.

AOL Mail (٥

 AOL Mailاز سرويس دهندگان قديمي ايميل رايگان به حساب ميآيد كه از ماه مارس سال  ١٩٩٣شروع به كار كرده و
به اين ترتيب  ٣سال قديميتر از هاتميل ٤ ،سال قديميتر از ياهو ميل و  ١٠سال قديميتر از جيميل است! اين سرويس به
دليل قدمت زيادش كاربران زيادي دارد اما در سالهاي اخير تعداد كاربرانش كاهش يافته است؛ با اين وجود در سال ٢٠٠٦
تعداد  ٥٠ميليون كاربر داشت و در سال  ٢٠١٠سومين ارايه دهنده برتر سرويس ايميل به حساب ميآمد.
اين روزها تعداد كاربران  AOL Mailبه  ٢٥ميليون نفر ميرسد اما كارشناسان اعتقاد دارند كه به زودي به اين مقدار افزايش
خواهد يافت چون  Verizonاز ماه مارس  ٢٠١٧تصميم به بستن سرويس ايميل داخلي خود و انتقال كاربران به AOL
 Mailگرفته است.
فقط به اين دليل كه  AOL Mailيك نام تجاري معروف و شناخته شده در بين كاربران است نبايد براي ثبت نام در آن
عجله كنيد .در سالهاي اخير موضوعي به نام »تعصب ايميل« مطرح شده است؛ اگر يك آدرس  AOLيا هاتميل داشته
باشيد كارفرمايان كمتر به استخدام شما تمايل نشان ميدهند؛ به دليل اين كه گمان ميكنند شما هنوز در سال ١٩٩٦
ماندهايد!
Elude (٦

قصد داريم اين مطلب را با چيزي متفاوت به پايان برسانيم؛ در كنار هر سرويسي كه استفاده ميكنيد  Eludeرا يك بار
امتحان نماييد . Eludeبه سرعت در حال تبديل شدن به محبوبترين سرويس ايميل در داركنت است! با اين كه اين
سرويس در اواسط امسال راهاندازي شده به بهترين گزينه براي كاربراني تبديل شده است كه به دنبال يك سرويس ايميل
مخفي و ساده هستند كه به خوبي از حريم خصوصي آنها محافظت ميكند؛ اين محبوبيت ،بهخصوص پس از
فروپاشي  SIGAINTافزايش يافته است.
 SIGAINTدر زمان اوج خود  ٤٠٠.٠٠٠كاربر داشت و همين اندازه هم براي  Eludeپيشبيني ميشود .اين سرويس از
جاوا اسكريپت استفاده نميكند؛ نياز به شماره تلفن يا هيچكدام از روشهاي تشخيص هويت فردي ندارد و تمامي ترافيك
سرور را رمزگذاري ميكند .به دليل اين كه اين سرويس از  onion URLاستفاده ميكند براي استفاده از آن نياز به TOR
 browserداريد.
شما كدام سرويس را ترجيح ميدهيد؟

