ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺗﻠﮕﺮام را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺗﺠﺎری آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری و اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آنرا از ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﯾﻤﻦ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﺗﻠﮕﺮام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﻃﻮر
ﭘﯿﺶﻓﺮض ﭘﯿﺎمﻫﺎ را رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺪرال ﻗﺮار دارد.

حال سوال اصلی این است ،زمانی که فناوری خوبی وجود دارد و بهطور گسترده مورد
استفاده قرار میگیرد ،چرا نباید از آن استفاده کنیم؟

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﮕﺮام ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه از
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮوﻧﺪ و آنرا
ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزﻧﺪ .ﮐﺮﯾﺴﺘﻔﻮر ﺳﺎﻓﻮﯾﺎن ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ارﺷﺪ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﯿﺰﻣﻮدو ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﻠﮕﺮام ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد را در
اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .آﯾﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﻢ آنﻫﺎ از ﯾﮏ روش رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن واﺗﺲآپ و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﮏ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻫﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ!
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﮕﺮام ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ،در ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ) (FAQﺧﻮدش را اﯾﻤﻦﺗﺮ از واﺗﺲآپ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺣﺎل ﺳﻮال
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن واﺗﺲآپ از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﻪﻃﻮر
ﭘﯿﺶﻓﺮض رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ رﺧﻨﻪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ!
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﺧﻨﻪای ﮐﻪ در ﺗﻠﮕﺮام وﺟﻮد دارد و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری را روی ﭼﺖﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪون
ﺷﮏ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرگ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎ و آژاﻧﺲﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد رﺧﻨﻪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﻠﮕﺮام روی ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ آنرا
رﻣﺰﻧﮕﺎرش ﺧﻮدش ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪﻃﺮز
ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﯿﺎمﻫﺎ دارای ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر آﻟﻦ وودوارد از داﻧﺸﮕﺎه Surrey
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :آنﻫﺎ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ  MTProtoﮐﻪ ﺑﻪﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﯽ ﺛﺒﺎت اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ را در
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﮑﻼی دورف ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
رﻣﺰﮔﺬاری  AES 256ﺑﯿﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎرن ،رﻣﺰﻧﮕﺎری  RSA 2048و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﺪ دﯾﻔﯽ-ﻫﻠﻤﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

تعدادی از کارشناسان امنیتی مدعی شدهاند بهطرز عجیبی در مدت زمان فرآیند
رمزنگاری پیامها دارای مشکل امنیتی است.

وودوارد از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ رﻣﺰﻧﮕﺎری  MTProtoاﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
وودوارد در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ آﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮام اﯾﻤﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ اﺑﻬﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻦ دارﯾﻢ .رﻣﺰﻧﮕﺎران ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺣﺘﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ آنﻫﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮدﺷﺎن
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ«.

شاید دلیل عدم استقبال کاربران سراسر جهان به غیر از ایران برای استفاده از
تلگرام همین مشکلات زیاد امنیتیاش باشد.

ﺳﺎﻓﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ Open Whisper
 Systemsﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﺣﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Alloﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
واﺗﺲ آپ ﻧﯿﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد رﻣﺰﮔﺬاری ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ «.ﻣﺘﯿﻮ
ﮔﺮﯾﻦ ،اﺳﺘﺎد رﻣﺰﻧﮕﺎری در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎن ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ  Daily Dotﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ و درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه رﯾﺎﺿﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ اﻓﺮادی ﺑﺎﻫﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦﮐﺎر دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ«.

وودوارد در ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارای ﯾﮏ ﻧﺸﺘﯽ ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎ اﺳﺖ «.اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﻫﮑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ
آﻧﻼﯾﻦ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻓﻼﯾﻦ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﮑﺮ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﯿﺪ و
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

اخیرا شورای عالی فضای مجازی به تلگرام اخطار داده است که سرورهایش را برای
کاربران ایرانی در داخل کشور نصب کند.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻤﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
 Signal، iMessageو  WhatsAppاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺧﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﯾﻤﻦ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﻫﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ!

ده ﻫﺰار ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳﯽ در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

ﺷﮑﺎف اﻣﻨﯿﺘﯽ  ۹۰ﻫﺰار دﻻری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی وﯾﻨﺪوز را دور ﻣﯽزﻧﺪ!

ﻫﮏﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎجاﻓﺰارﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ

آﯾﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز اﺳﺖ؟

ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار راﯾﮕﺎن ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد

2016؛ ﺳﺎل اﺧﺎذیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

 7روﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از وایﻓﺎی ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 09ﺗﻴﺮ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/security/3621 :

