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تواناتک: اپلیکیشن واتس اپ)whatsapp( که به فیس بوک فروخته  شده  است تا به امروز دارای 
۳۸۵ میلیون کاربر فعال است بدون آنکه بدانند چه خطری آنها را تهدید می کند.

بین کاربران و سرور ها کامال  ارتباط ها  تمام  بودند که  اعالم کرده  این مدیران واتس اپ  از  پیش 
رمزگذاری شده است و به کاربران اطمینان داده بودند که چت های آنها در سرورهای واتس اپ ذخیره 

نخواهد شد.
اما چرا با وجود چنین اطمینان خاطر هایی باید به فکر جایگزین مناسب برای واتس اپ بود؟

کارشناسان امنیت دیجیتال شاهد حمله هایی از نوع مرد میانی به واتس اپ بودند  و این به دلیل جعل 
شدن گواهینامه های "SSL" که مورد استفاده  واتس اپ در سرورهایش بوده است.

دارای  که  کنید  استفاده  اپلیکیشن هایی  از  می کنیم  توصیه  شما  به  ما  اساس  همین  بر 
رمزگذاری "end to end" هستند! به این معنی که اطالعات ارسالی شما از مبدا یعنی زمانی که پیغام 

هنوز در دستگاه ما است، رمزگذاری می شود و فقط و فقط در مبدا این رمز باز می شود.

جایگزین هایی که می توانید از آنها استفاده کنید عبارت اند از:

:Telegram .۱
 این اپلیکیشن عالوه بر رمزگذاری مناسب دارای امکان "Secret Chat" نیز هستند که به شما امکان 
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نابود کردن چت های خود را در صورت لزوم می دهد. 
شرکت سازنده اعالم کرده است به اولین شخصی که بتواند رمزهای این اپلیکیشن را بشکند ۲۰۰ 

هزار دالر بیت کویین جایزه خواهد داد. خب شما اگر بخواهید، می توانید شانس خود را امتحان کنید.

 :Surespot .۲
قبال در مورد" Surespot" برای شما در اینجا صحبت کرده بودیم. 

:Threema .۳
 متاسفانه  این اپلیکیشن رایگان نیست اما یکی از جایگزین های بسیار مناسب برای واتس اپ است اما 
الزم است بدانید بعد از خریده شدن واتس اپ توسط فیس بوک این اپلیکیشن به یکی از پر طرفدارترین 

اپلیکیشن های پولی در آلمان تبدیل شده است.

https://tech.tavaana.org/fa/The-world%2527s-most-secure-text-messaging-app

