
 

 آ پ  اپنے میسنجر کے بارے میں کیا کچھ نہیں جانتے . 
 

 

محفوظ؟ سب میسنجرس  یہی کہتے ہیں۔ اور جو وہ کہتے ہیں۔سچ  ہے: آپ کا تمام ڈیٹا، آپ کی شناخت، آپ کے دوست، آپ 

 ITکے تبادلے، آپ کا مقام، آپ کی رائے، آپ کے راستے، آپ کی ایڈریس بک اور آپ کی تمام تصاویر ان کے اپنے 

 انفراسٹرکچر پر محفوظ ہیں۔
 

میسنجر آپ سے آپ کے ڈیٹا کی رازداری کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی شرائط و ضوابط میں اس کے برعکس لکھتے 

ہیں۔ آپ  جانتے ہیں وہ لمبا متن جسے آپ نے پڑھے بغیر، سب کی طرح، قبول کر لیا: جو کچھ وہ آپ کے بارے میں جانتے 

آپ کی خریداریوں اور آراء کو منتقل  کرنے یا سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو فروخت کرنے کے ہیں وہ ان کا ہے اور 

لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر میں، آپ غیر محفوظا ڈیٹا،  ان کا بن جاتا ہے اور ان کے قوانین 

 کے تابع ہوتا ہے۔
 

ح کہو گے۔ زیادہ تر ۔ اور آپ صحی‘‘میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے’’آپ کہیں گے: 

لوگ آپ جیسے ہیں. یہ  چھپانے کے بارے میں نہیں ہے جرائم؛ یہ آپ کو اور آپ کے تعلقات 

کو نقصان سے بچانے  کے بارے میں جو وہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرض لینا، 

انشورنس، مالزمت: آپ کا میسنجر ان کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آپ انہیں اپنے سیاسی 

کمبے  اور آپ کی رازداری تک  بھی رسائی دیتے ہیں   ب، اپنی روحانی زندگی،  آپ کےانتخا

اور یہ ہے سب ہمیشہ کے لئے ذخیرہ کیا جاتا ہے.  یہاں تک کہ اگر وہ چاہیں تو تاخیر کر 

سکتے ہیں، پیغامات کو تبدیل کر سکتے ہیں یا ایسے پیغامات رکھ سکتے ہیں جنہیں آپ نے 

 ول نہیں کیا۔کبھی بھیجا یا موص
 

لیکن کو ایک میسنجر کی ضرورت ہے۔  آپ  اس کے بغیرنہیں کر سکتے. تو، کیا کرنا ہے اس 

ایجاد کیا  Skredسوال کا جواب دینے کے لیے،   شہریوں ،  اور کمپیوٹر سائنس دانوں نے، آزادی اظہار کے لیے پرعزم، 

 ہے۔ 
ئی    راز افشا   نہ کرے،  ضروری ہے     اپ اسے کسی سے نہ اور جواب آسان ہے، اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ کو

بتانے کا کہیں اسی طرح، آپ کے پیغامات اس پیغام رسانی کے نظام سے نہیں گزریں  جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ واحد 

دے سکے گا... جو ضمانت ہے۔ پیغام رسانی کا نظام ان معلومات کو  استعمال نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی ان   تک رسائی 

 کو سمجھتے ہیں۔ Skredاس کے پاس نہیں ہیں ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، تو آپ 
 

صارفین کو ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست رابطے میں رکھتا ہے۔ دوسرے پیغام رسانی کے نظام کے  Skredدرحقیقت، 

اور پھر انہیں اپنے وصول کنندگان کو بھیج انہیں وصول نہیں کرتا  Skredبرعکس، جب آپ اپنے پیغامات بھیجتے ہیں، تو 

اس کے بارے میں کچھ نہیں  Skredکے ذریعے کچھ بھی نہیں جاتا ہے! آپ کا تبادلہ براہ راست ہے اور  Skredدیتا ہے۔ 

ل موبائ Skredجانتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور۔ سکریڈ نہیں  نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں کیونکہ   اسے استعمال کرنے کے لیے

نمبر یا ای میل ایڈریس  نہیں   پوچھتا ۔ آپ کے نمائندے کے ذریعے بھیجے گئے اور آپ کو موصول ہونے والے پیغامات 

صرف آپ کے متعلقہ فونز میں ہوتے ہیں اور ان کو انکرپٹ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اور ان تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ 

 ے ایک ہزار جادوئی خصوصیات ہیں... میں آپ کی رازداری کی حفاظت کے لی Skredاور 
 

 Skred  مفت ہے، دیگر پیغام رسانی کی خدمات کی طرح، لیکن یہ  آپ کے  ڈیٹا سے

خود کو کیسے فنانس کرتا ہے؟ جیسا کہ  Skredپیسہ کمائیں, ایسا   نہیں کرتا۔ تو 

سکریڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر جیروم ایگیس نے وضاحت کی ہے، "ہمیں ایک ایسی 

کانفرنسنگ سروس فراہم کرنے کو کہا گیا تھا جس میں کاروباری صارفین کی ویڈیو 

طرف سے ڈیٹا لیکیج نہ ہو جو کاروبار کی رازداری کے بارے میں فکر مند تھے اور 

 مزید اقتصادی حل کی تالش میں تھے۔"
 

 

کرنا چاہتے ہیں، اور فی مہینہ میں سبسکرپشن پیش کرتی ہے جو اسے سپورٹ € 2.99یہ سروس ان لوگوں کے لیے صرف 

 اس طرح ملٹی پارٹی آڈیو اور ویڈیو کالنگ فیچر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 
 

 Skred  ملین صارفین ہیں۔ زبانی طور پر، رازداری کے موافق پیغام رسانی کی خوشخبری  16کے پہلے ہی دنیا بھر میں

 پھیل رہی ہے، اور ہر روز زیادہ سے زیادہ صارفین رجسٹر ہو رہے ہیں۔
 

% 100کو فیملی ریفریجریٹر سے زیادہ توانائی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ  Skredیٹا ٹرانزٹ انفراسٹرکچر سے آزاد، ڈ

 صفر کاربن ہے۔ Skredصفر ڈیٹا ہے،  Skredگرین سرٹیفائیڈ ہے۔ کیونکہ 
 

Skred  ،کے بانیPierre Bellanger  ،نے حال ہی میں اعالن کیا: "دنیا میں ہر جگہSkred کو بغیر نگرانی کے  لوگوں

 «آزادی کا ساتھی ہے۔  Skredبات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ، 


