
 

 …آنچه شما درباره پیام رسان خود نمی دانید 
 

 
امن است؟ پیام رسانها همه چنین می گویند. و آنچه می گویند درست است: تمام داده های شما، هویت شما، دوستانتان، تبادالت شما، 

 آنها امن هستند. ITدر زیرساخت های موقعیت مکانی شما، نظرات شما، مسیرهای شما، دفترچه آدرس شما و تمام عکس های شما... 

پیام رسانها به شما قول محرمانه بودن داده هایتان را می دهند. اما در بخش شرایط و ضوابط خود برعکس این را می نویسند. شما از 

لق به آنهاست و برای ید باخبر هستید: هر آنچه در مورد شما می دانند متعه اآن متن  طوالنی  که  مانند دیگران بدون خواندن پذیرفت

، متعلق یهدایت خریدها و نظرات شما یا فروش به باالترین قیمت پیشنهادی استفاده می شود. در نهایت، داده های شما، بدون محافظت

 به آنها  و تابع قوانین آن ها می شود.
 

ثل شما با شما است. اکثر مردم م هم و حق. «من چیزی برای پنهان کردن ندارم»شما خواهید گفت: 

جرایم مخفی نیست بلکه  جلوگیری از آسیب رساندن به شما و روابط شما در اینجا هستند. موضوع 

وام، بیمه، اشتغال: پیام رسان شما در خدمت آنهاست.  .در مورد شما می دانند وسیله چیزهایی است کهب

دسترسی  خود صیهای سیاسی، زندگی معنوی خانواده، و حریم خصوو همچنین به آنها  به انتخاب

ها را به توانند پیاممی دهید. و این چیزی است که  برای همیشه ذخیره می شود. حتی اگر بخواهند می

 اید ارسال کنند.هایی را که هرگز ارسال یا دریافت نکردهتأخیر بیندازند، یا تغییر دهند یا پیام
 

ن  کارخود را انجام دهید. بنابراین، چه اما شما به یک پیام رسان نیاز دارید. شما نمی توانید بدون آ

را  Skredباید کرد؟ برای پاسخ به این سوال، شهروندان، و دانشمندان کامپیوترمتعهد به آزادی بیان، 

 اختراع کرده اند. 
 

آن راز را  و پاسخ ساده است، برای اینکه مطمئن شوید که کسی رازی را فاش نمی کند، شما فقط باید

همین ترتیب، پیامهای شما نباید از طریق سیستم پیام رسانی مورد استفاده شما ارسال به وی نگویید. به 

شوند. این تنها تضمین موجود است. سیستم پیام رسان قادر به استفاده و دسترسی به اطالعاتی ... که ندارد نخواهد بود. اگر شما این 

 را فهمیده اید. Skredرا بفهمید، 
 

های خود را رسان، وقتی پیامهای پیامدر ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار می دهد. برخالف سایر سیستم کاربران را Skredدر واقع 

عبور  Skredکند. هیچ چیزی از مسیر آنها را دریافت  و سپس  برای گیرندگان ارسال  Skredکنید، این طور نیست که ارسال می

هستید  یحتی نمی داند که شما ک Skredو هیچ کس دیگری در مورد آن چیزی نمی داند.  Skredنمی کند! ارتباط شما مستقیم است و 

از شما شماره موبایل یا آدرس ایمیل نمی خواهد. پیام هایی که توسط  مخاطب شما ارسال  و توسط شما دریافت  ،زیرا برای استفاده

هزاران  Skredدیگری نتواند به آنها دسترسی داشته باشد.   شما هستند و رمزگذاری شده اند تا هیچ کس می شود فقط در تلفن های

 ویژگی جادویی برای محافظت از حریم خصوصی شما دارد... 
 

 Skred کسب درآمد نمی  ، مانند سایر خدمات پیام رسانی، رایگان است اما از داده های شما

، مدیر عامل یسجروم آگوخودش را تامین مالی می کند؟ همانطور که  Skredکند. پس چگونه 

Skred  ،کاربران تجاری که نگران محرمانه بودن کسب و کار و همچنین »توضیح می دهد

که  خدمات کنفرانس ویدئویی را بدون  به دنبال راه حل اقتصادی تر بودند از ما خواستند

 «هیچگونه نشت داده ها  ارائه کنیم.
ند و در نتیجه از ویژگی تماس صوتی این سرویس برای کسانی که می خواهند از آن پشتیبانی کن

یورو ارائه می  2.99و تصویری چند طرفه بهره مند شوند، اشتراک ماهیانه ای به هزینه فقط 

 دهد. 
 

 Skred  رسانی حامی حریم میلیون کاربر در سراسر جهان دارد. به شیوه سینه به سینه، خبرهای خوب درباره پیام 16در حال حاضر

 و هر روز کاربران بیشتری  ثبت نام  می کنند. استدر حال پخش خصوصی  

Skred سبز است. از آنجایی 100از یک یخچال خانگی نیاز ندارد و دارای گواهینامه  یبدون زیرساخت انتقال داده به انرژی بیشتر ٪

 داده ای به اشتراک نمی گذارد، هیچ کربنی تولید نمی کند. Skredکه 
 

 
به مردم اجازه می دهد بدون اینکه تحت نظارت  Skredدر همه جای دنیا، »اخیراً اعالم کرده است:  Skredپیر بالنگر، بنیانگذار 

 «در هر جای دنیا حامی آزادی است.  Skredباشند با هم ارتباط برقرار کنند. 


