رﻧﮕﺎرﻧﮓﻫﺎی ﻣﺮﻣﻮز؛ ﺗﻠﮕﺮامﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
»ﺣﺴﻦ ﺑﯿﮕﯽ« ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام
ﻃﻼﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن  25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻀﻮ دارد.
ﺧﺒﺮی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ادﻋﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد رده ﺑﺎﻻی اﻣﻨﯿﺘﯽ
در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ )ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم او( ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ .وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻫﺸﺪار داده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮوری در اﺧﺘﯿﺎر

ﺗﻠﮕﺮام و ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آن ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎﺟﺮا ﭼﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮام ﻫﺎی
ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻠﮕﺮامﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
»ﻫﺎدی ﺻﺎدﻗﯽ« ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ و ﻫﺎﺗﮕﺮام ،اﻃﻼﻋﺎت و
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺻﺎدﻗﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:

»اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻣﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺑﺮﻫﻪای ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻠﮕﺮام اﺻﻠﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮام
ﻃﻼﯾﯽ و ﻫﺎﺗﮕﺮام ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮامﻫﺎ زﯾﺎد ﺷﻮد و روزﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺣﺘﯽ از ﻗﻮل ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرش ﻣﮑﺎﻟﻤﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ:

»ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزدم ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ:
ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ و ﻫﺎﺗﮕﺮام ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا دو ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﻠﮕﺮام را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻤﺎ ﺻﻼح دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ دوﺗﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﺳﻮال ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﻢ،
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ آﻣﺎری ﮐﻪ وزﯾﺮ
اﻃﻼﻋﺎت داده از ﮐﺠﺎ آورده ﮐﻪ ﺷﻤﺎ  25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ دارﯾﺪ و ﭼﺮا وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﻣﺎر را
ﺑﺪﻫﺪ؟ ﮔﻔﺖ :وزﯾﺮ ﮐﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ زده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺮچ ﮐﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻋﺮﻓﺎن رﺿﺎﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ دو
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﮕﺮام اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی در آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت دارد:

»در ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻫﻤﺎن APIﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺪﯾﻨﮓﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﻠﮕﺮام ﺷﺎﯾﺪ رﺳﻤﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻮچ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺪهاﻧﺪ .دوﻟﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻮﻣﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻮﻣﯽ
و… آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﭘﺮوﻣﻮت ﮐﺮدن
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﮐﺎر را راﺣﺖﺗﺮ ﮐﻨﺪ«.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ و ﻫﺎﺗﮕﺮام از اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻼﯾﻨﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﻠﮕﺮام اﯾﮑﺲ را از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ:

»آﻣﺎر  25ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻫﺎﺗﮕﺮام و ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و در آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻠﮕﺮام در ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﺣﺬف ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ و ﻫﺎﺗﮕﺮام و… ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ داﻧﻠﻮد را ﻧﯿﺰ از آن ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ
»رﺳﻮل وﺣﺪﺗﯽ« ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮه ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اول ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﮐﺲ ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺪﻓﯿﻠﺘﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و در آن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮورﻫﺎی  MTPROTOﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

دﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻮرد ﺳﺎﮐﺲ در ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ«.
وﺣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ ﻗﺒﻞ از آﭘﺪﯾﺖ اﺧﯿﺮ ﺗﻠﮕﺮام اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ و ﻫﺎﺗﮕﺮام از ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﺎﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

»ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ از ﻫﻤﺎن  SOCKS5اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻠﮕﺮام اﺻﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ  SOCKSﭘﺮوﺗﮑﻞ
 MTPROTOﻫﻢ داراﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ) AESرﻣﺰﻧﮕﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن( و RSA
)رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ﻫﺎ و ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﭘﯿﺎم ﻫﺎی
ﻣﺘﻨﯽ  emoji ،ﻫﺎ ،اﺳﺘﯿﮑﺮﻫﺎ  ،ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت end-to-end
رﻣﺰ ﻧﮕﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﺳﺮور واﺳﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺴﺖ«.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺪ در ﺻﺪی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد
و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان آن را ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ
داد .او ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻠﮕﺮام )ﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ و ﻫﺎﺗﮕﺮام ﻫﻢ

ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﯽﭘﺮدازد:

»در ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺳﺎﮐﺲ در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ واﺳﻂ )ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﺳﺮور( ﺑﻪ ﺳﺮور ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺴﺨﻪ 5
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  MTPROTOﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و  end-to-endرﻣﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد«.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮب ﺑﻮده و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮان از ﺗﻠﮕﺮام اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﮐﻮچ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ذره ذره اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺑﺮﻫﻪای ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻮچ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از
ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

