
Ứng dụng Zalo Facebook Messenger Viber WhatsApp Signal Telegram

Mã hóa Hoàn toàn không có.
Phải chuyển sang chế 
độ bí mật,chỉ có thể mã 
hóa giữa 2 người.

Mã hóa cả hai đầu, chỉ có 
người gửi và nhận là đọc 
được.

Mã hóa cả hai đầu, chỉ 
có người gửi và nhận là 
đọc được.

Có cả một giao thức riêng 
để mã hóa.

Mã hóa cả người dùng 
và cả cloud chat.

Bảo vệ đăng nhập Chức năng dùng mã 
PIN 4 chữ số.

Dùng chung với 
Facebook, bảo mật 2 
lớp.

Sử dụng mật khẩu, gửi tin 
SMS chứng thực.

Bảo mật với mã PIN 6 
chữ số, qua email.

Sử dụng mã PIN, không 
giới hạn kí tự.

Có các phương án: 
Telegram code, SMS, 
cuộc gọi, cuộc gọi tức 
thời.

Tin nhắn tự xóa sau 
một khoảng thời gian 

chỉ định
Hoàn toàn không có.

Có, tối thiểu 5s, tối đa 1 
ngày, trong chế độ bí 
mật.

Có, tối thiểu 10s, tối đa 1 
ngày. Có, trong 7 ngày. Không. Có, tối thiểu 1s, tối đa 1 

ngày.

Phòng chống chụp 
màn hình Hoàn toàn không có. Hoàn toàn không có. Có khi sử dụng tin nhắn bí 

mật.

Có nhưng hạn chế, 
không chặn được chụp 
hình video call.

Có với chức năng “screen 
security”. Có trong chế độ bí mật.

Video/Group call Tối đa 12 người
Tối đa 50 thành viên, 
hiển thị cùng lúc 6 
thành viên.

Tối đa 5 thành viên. Tối đa 8 thành viên. Tối đa 8 thành viên. Tối đa 200000 thành 
viên.

Thu hồi tin nhắn Có Có Có Có Không Có

Đính kèm tập tin 1Gb 25Mb 200Mb 100Mb 100Mb 2Gb

Nền tảng hỗ trợ

iOS, Android, 
Windowsphone, 
Blackberry, Windows, 
macOS, Ubuntu.

Android, Windows, 
macOS, Web.

iOS, Android, Windows, 
macOS, Ubuntu, Fedora.

iOS, Android, KaiOS, 
macOS, Windows (chỉ 
hoạt động khi có kết nối 
tới điện thoại).

iOS, Android, Windows, 
macOS, Ubuntu, Debian.

iOS, Android, Windows 
Phone, Windows, 
macOS, GNU/Linux, 
Web.

KẾT LUẬN: 

Nhìn chung Telegram đi đầu trong bảo mật cũng như tiện lợi vì: Tự xóa tài khoản (nếu 
muốn)

Chatbot tự thông báo, nhắc 
nhở khi tới hẹn

Khi mở các ứng dụng 
khác thì tin nhắn của 
telegram được giấu đi

•      Tin nhắn gửi cực kì nhanh, ngay cả khi server nằm ở nước ngoài.
•      Đi đầu trong mảng an toàn thông tin và bảo vệ tính riêng tư người dùng.
•      Tích hợp thêm chatbot để hỗ trợ giải quyết công việc, nhắc nhở thời gian, v.v…
•      Cho phép chỉnh sửa tin nhắn đã gửi
•      Sử dụng thoải mái cả trên điện thoại và máy tính.
•      Hổ trợ tin nhắn qua cloud.
•      Cho phép tin nhắn tự xóa, xóa cả tài khoản sau một khoảng thời gian chỉ định.
•      Định thời gian cho tin nhắn, gửi đi lúc tới thời điểm.
•      Hoàn toàn miễn phí. 
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