رازداری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ
آﺧﺮی ﺗﺮﻣﯿﻢ 18 :دﺳﻤﺒﺮ) 2017 ،آرﮐﺎﺋﯿﻮ ﮐﺮدﮦ ورژﻧﺰ دﯾﮏھیں( )ﮦاﺋﭙﺮ ﻟﻨﮏ واﻟﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽں اس دﺳﺘﺎوﯾﺰ کے آﺧﺮ ﻣﯽں دﺳﺘﯿﺎب ﮦیں۔(
بﮦت ﺳﺎرے اﯾﺲے ﻃﺮﯾﻖے ﮦیں ﺟﻦ سے آپ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ – ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻼش اور اﺷﺘﺮاک ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ،دوﺳﺮوں ﻟﻮﮔﻮں سے ﻣﻮاﺻﻠﺖ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ﯾﺎ ﻧﯿﺎ ﻣﻮاد ﺑﻨﺎنے
ﮐﯿﻠﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں۔ ﺟﺐ آپ ﮦم سے ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮیں گے ،ﻣﺜﻼ اﯾﮏ  Google Accountﺑﻨﺎﮐﺮ ،ﺗﺐ ﮦم وﮦ ﺳﺮوﺳﺰ – آپ ﮐﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﺗﻼش
کے ﻧﺘﺎﺋﺞ اور اﺷﺖﮦارات دکھانے ﮐﯿﻠﺊے ،ﻟﻮﮔﻮں کے ﺳﺎتھ ﻣﺮﺑﻮط ﮦونے ﻣﯽں آپ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ﯾﺎ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﯿﺰی اور آﺳﺎﻧﯽ سے دوﺳﺮوں کے ﺳﺎتھ اﺷﺘﺮاک
ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے پﮦلے سے بﮦﺗﺮ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔ ﭼﻮﻧﮏﮦ آپ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں ،لﮦذا ﮦم ﺟﺲ ﻃﺮﯾﻖے سے آپ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ رﮨﮯ ﮦیں
اور ﺟﺲ ﻃﺮﯾﻖے سے آپ اﭘﻨﯽ رازداری ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں وﮦ ﻃﺮﯾﻖے آپ ﮐﻮ واﺿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﺘﺎ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮦتے ﮦیں۔
ﮦﻣﺎری راز داری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺑﺘﺎﺗﯽ ﮨﮯ:
ﮦم ﮐﻮن ﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا ﮐﺮتے ﮦیں اور ﮦم اسے ﮐﯿﻮں اکﭨﮫا ﮐﺮتے ﮦیں۔
ﮦم وﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺲ ﻃﺮح اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں۔
وﮦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻮ ﮦم ﭘﯿﺶ ﮐﺮتے ﮦیں ،ﺑﺸﻤﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ اور اس ﮐﯽ ﺗﺎزﮦ ﮐﺎری ﮐﺮنے ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻖﮦ۔
ﮦم نے اسے ﻣﻤﮑﻦﮦ ﺣﺪ ﺗﮏ آﺳﺎن رکھنے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آپ ﮐﻮﮐﯿﺰ IP ،ایڈرﯾﺲ ،ﭘﮑﺴﻞ ٹﯾﮕﺰ اور ﺑﺮاؤزرز ﺟﯿﺴﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت سے واﻗﻒ نﮦیں ﮦیں،
ﺗﻮ ،پھر پﮦلے ان ﮐﻠﯿﺪی اﺻﻄﻼﺣﺎت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں پڑھیں۔ آپ ﮐﯽ رازداری  Googleﮐﯿﻠﺊے اﮦم ﮨﮯ لﮦذا ﭼﺎﮨﮯ آپ  Googleﮐﯿﻠﺊے ﻧﺊے ﮦوں ﯾﺎ ﻟﻤﺐے ﻋﺮصے
کے ﺻﺎرف ﮦوں ،ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ﮦﻣﺎرے ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻧﻦے ﮐﺎ وﻗﺖ ﻧﮑﺎﻟﯽں – اور اﮔﺮ آپ کے ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮاﻻت ﮦیں ﺗﻮ ﮦم سے راﺑﻂﮦ ﮐﺮیں۔

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮ ﮦم اکﭨﮫا ﮐﺮتے ﮦیں
ﮦم اﭘﻦے ﺳﺐھی ﺻﺎرﻓﯿﻦ ﮐﻮ بﮦﺗﺮ ﺳﺮوﺳﺰ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا ﮐﺮتے ﮦیں – ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻮاد ﺟﯿﺲے آپ ﮐﻮن ﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﻮﻟﺖے ﮦیں ﮐﺎ اﻧﺪازﮦ ﻟﮕﺎنے سے
لے ﮐﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮦ ﭼﯿﺰوں ﺗﮏ ﺟﯿﺲے ﮐﻮن سے اﺷﺖﮦارات آپ ﮐﻮ زﯾﺎدﮦ ﻣﻔﯿﺪ ﻟﮕﯽں گے  ،آن ﻻﺋﻦ آپ ﮐﯿﻠﺊے اﻧﺖﮦاﺋﯽ اﮦﻣﯿﺖ رکھنے والے اﻓﺮاد ،ﯾﺎ ﮐﻮن سے
 YouTubeویڈﯾﻮزآپ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ آ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﮦم درج ذﯾﻞ ﻃﺮﯾﻘﻮں سے ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا ﮐﺮتے ﮦیں:
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮ آپ ﮦﻣﯽں دﯾﺖے ﮦیں۔ ً
ﻣﺜﻼ ،ﮦﻣﺎری بﮦت ﺳﺎری ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎ ﺗﻘﺎضﮦ ﮨﮯ کﮦ آپ  Googleاﮐﺎؤنٹ ﮐﯿﻠﺊے ﺳﺎﺋﻦ اپ ﮐﺮیں۔ آپ کے اﯾﺴﺎ ﮐﺮنے ﭘﺮ
ﮦم آپ کے اﮐﺎؤنٹ کے ﺳﺎتھ اسٹور ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺟﯿﺲے آپ ﮐﺎ ﻧﺎم ،ای ﻣﯿﻞ ﭘﺖﮦ ،ٹﯾﻠﯿﻔﻮن ﻧﻤﺒﺮ ﯾﺎ ﮐﺮیڈٹ ﮐﺎرڈ ﭘﻮچھیں گے۔ ﮦم اﺷﺘﺮاک
ﮐﯽ ﺟﻮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﯿﺶ ﮐﺮتے ﮦیں اﮔﺮ آپ ان ﮐﺎ ﭘﻮرا ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﮫاﻧﺎ ﭼﺎﮦتے ﮦیں ﺗﻮ ﮦم آپ سے ﻋﻮاﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺮﺋﯽ اﯾﮏ  Googleﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ ﺑﻨﺎنے ﮐﻮ کﮨہ
ﺳﮑﺖے ﮦیں ،ﺟﻮ آپ کے ﻧﺎم اور ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮦوﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
وﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ کے آپ کے اﺳﺘﻌﻤﺎل سے ﮦم ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮتے ﮦیں۔ آپ ﺟﻮ ﺳﺮوﺳﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں اور ﺟﺲ ﻃﺮﯾﻖے سے انﮦیں اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺮتے اس کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﮦم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا ﮐﺮتے ﮦیںً ،
ﻣﺜﻼ ﺟﺐ آپ  YouTubeﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ویڈﯾﻮ دﯾﮏھتے ﮦیں ،ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ وﯾﺐ ﺳﺎئٹ دﯾﮏھتے
ﮦیں ﺟﺲ ﻣﯽں ﮦﻣﺎری ﺗﺶﮦﯾﺮی ﺳﺮوﺳﺰ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮦﻣﺎرے اﺷﺖﮦارات اور ﻣﻮاد دﯾﮏھتے اور ان کے ﺳﺎتھ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮتے ﮦیں۔ اس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ:
آلﮦ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﮦم آلﮦ کے ﺳﺎتھ ﺧﺎص ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺟﯿﺲے آپ کے ﮦارڈوﯾﺌﺮ ﮐﺎ ﻣﺎڈل ،آﭘﺮیٹﻧﮓ ﺳﺲٹم ﮐﺎ ورژن ،ﻣﻨﻔﺮد آلﮦ کے ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎر ،اور ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ﻧﯽٹ
ورک ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻤﻮل ﻓﻮن ﻧﻤﺒﺮ( اکﭨﮫا ﮐﺮتے ﮦیں۔  Googleآپ کے آلﮦ کے ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﻮن ﻧﻤﺒﺮ ﮐﻮ آپ کے  Googleاﮐﺎؤنٹ سے
واﺑﺴﺖﮦ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻻگ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺟﺐ آپ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں ﯾﺎ  Googleکے ذرﯾﻊﮦ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮدﮦ ﻣﻮاد دﯾﮏھتے ﮦیں ﺗﻮ ﮦم ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻮ ﺧﻮد ﮐﺎر
ﻃﺮﯾﻖے سے ﺳﺮور ﻻﮔﺰ ﻣﯽں اکﮬﭧا اور اسٹور ﮐﺮ دﯾﺖے ﮦیں اس ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ:
یﮦ ﺗﻔﺼﯿﻞ کﮦ آپ نے ﮦﻣﺎری ﺳﺮوس ﮐﺲ ﻃﺮح اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ ،ﺟﯿﺲے آپ ﮐﯽ ﺗﻼش کے اﺳﺘﻔﺴﺎرات۔
ٹﯾﻠﯿﻔﻮن کے ﻻگ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﯿﺲے آپ ﮐﺎ ﻓﻮن ﻧﻤﺒﺮ ،ﮐﺎل ﮐﺮنے والے ﻓﺮﯾﻖ ﮐﺎ ﻧﻤﺒﺮ ،آگے ﻓﺎرورڈﻧﮓ ﻧﻤﺒﺮز ،ﮐﺎﻟﻮں ﮐﺎ وﻗﺖ اور ﺗﺎرﯾﺦ،
ﮐﺎﻟﻮں ﮐﺎ دوراﻧﯽﮦ SMS ،روٹﻧﮓ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اور ﮐﺎﻟﻮں ﮐﯽ ﻗﺴﻤﯽں۔
انٹرﻧﯽٹ ﭘﺮوٹوﮐﻮل ایڈرﯾﺲ۔
آلﮦ کے وﻗﻮعﮦ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﯿﺲے ﺗﺒﺎﮦ ﮐﺎرﯾﺎں ،ﺳﺲٹم ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﮦارڈوﯾﺌﺮ ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ،ﺑﺮاؤزر ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ،ﺑﺮاؤزر ﮐﯽ زﺑﺎن ،آپ ﮐﯽ

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اور وﻗﺖ اور ﺣﻮالﮦ ﺟﺎﺗﯽ URL۔
وﮦ ﮐﻮﮐﯿﺰ ﺟﻮ ﻣﻨﻔﺮد اﻧﺪاز ﻣﯽں آپ کے ﺑﺮاؤز ﯾﺎ آپ کے  Googleاﮐﺎؤنٹ ﮐﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ﮦیں۔
ﻣﻘﺎم ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 Googleﮐﯽ ﺳﺮوﺳﺰ آپ کے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮنے ﭘﺮ ،ﮦم آپ کے ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎم کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا ﮐﺮکے اس ﭘﺮ ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں۔ ﮦم
ﻣﻘﺎم ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ﻣﺘﻌﺪد ٹﮐﻨﺎﻟﻮﺟﯿﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں IP ،ایڈرﯾﺲ GPS ،اور دوﺳﺮے ﺳﯿﻨﺴﺮ ﺳﻤﯿﺖ ﺟﻮ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻗﺮﯾﺒﯽ آﻻت ،واﺋﯽ
ﻓﺎﺋﯽ رﺳﺎﺋﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اور ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ٹاورز سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  Googleﮐﻮ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﻣﻨﻔﺮد اﻃﻼق ﻧﻤﺒﺮز
ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮوﺳﺰ ﻣﯽں اﯾﮏ ﻣﻨﻔﺮد اﻃﻼق ﻧﻤﺒﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ۔ یﮦ ﻧﻤﺒﺮ اور آپ ﮐﯽ ﺗﻨﺼﯿﺐ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺟﯿﺲے ،آﭘﺮیٹﻧﮓ ﺳﺲٹم ﮐﯽ
ﻗﺴﻢ اور اﻃﻼق ﮐﺎ ورژن ﻧﻤﺒﺮ( آپ ﮐﻮ وﮦ ﺳﺮوس ﻧﺼﺐ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮنے کے وﻗﺖ ﯾﺎ اس ﺳﺮوس کے وﻗﻒﮦ وﻗﻒﮦ سے ﮦﻣﺎرے ﺳﺮورز سے راﺑﻂﮦ
ﮐﺮنے کے وﻗﺖ ،ﺟﯿﺲے ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺎزﮦ ﮐﺎرﯾﻮں ﮐﯿﻠﺊے Google ،ﮐﻮ بھﯾﺠﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﻘﺎﻣﯽ ذﺧﯿﺮﮦ
ﮦم ﺑﺮاؤزر ﮐﺎ وﯾﺐ ذﺧﯿﺮﮦ )ﺑﺸﻤﻮل  (HTML 5اور اﻃﻼق کے ڈیٹا کےﻋﺎرﺿﯽ ذﺧﯿﺮے ﺟﯿﺲے ﻣﯿﮑﺎﻧﺰم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮکے آپ کے آلﮦ ﭘﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻃﻮر
ﭘﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻤﯿﺖ( اکﭨﮫا اور ذﺧﯿﺮﮦ ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﮐﻮﮐﯿﺰ اور اس ﺟﯿﺴﯽ ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯿﺰ
ﺟﺐ آپ ﮐﻮﺋﯽ  Googleﺳﺮوس ﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﻮ ﮦم اور ﮦﻣﺎرے ﭘﺎرٹﻧﺮز ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا اور اسٹور ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ﻣﺘﻌﺪد ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯿﺰ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں اور اس ﻣﯽں آپ کے ﺑﺮاؤزر ﯾﺎ آلﮦ ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ﮐﻮﮐﯿﺰ اور اس ﺟﯿﺴﯽ ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯿﺰ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﮦو ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﮦم
اس وﻗﺖ بھی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا ﮐﺮنے اور اسٹور ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ان ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯿﺰ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں ﺟﺐ آپ ﮦﻣﺎرے ﺑﺮاوذر ،ﺟﯿﺲے دوﺳﺮی
ﺳﺎئٹوں ﭘﺮ ﻧﻤﻮدار ﮦوﺳﮑﻦے واﻟﯽ ﺗﺶﮦﯾﺮی ﺳﺮوﺳﺰ ﯾﺎ  Googleﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ،ﮐﻮ ﭘﯿﺶ ﮐﺮدﮦ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ کے ﺳﺎتھ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮتے ﮦیں۔
ﮦﻣﺎرے  Google Analyticsﭘﺮوڈکٹ سے ﮐﺎروﺑﺎروں اور ﺳﺎئٹ کے ﻣﺎﻟﮑﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ وﯾﺐ ﺳﺎئٹس اور اﯾﭙﺲ ﮐﯽ ٹرﯾﻔﮏ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﻦے ﻣﯽں
ﻣﺪد ﻣﻠﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﮦﻣﺎری ﺗﺶﮦﯾﺮی ﺳﺮوﺳﺰ کے ﺳﺎتھ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮦونے ﭘﺮ ،ﺟﯿﺲے  DoubleClickﮐﻮﮐﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮنے واﻟﯽ ﺳﺮوﺳﺰGoogle ،
 Analyticsﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎئٹس کے ﻣﻼﺣﻈﺎت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﺳﺎتھ Google ،ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦوئے،
 Google Analyticsﺻﺎرف ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ سے ﯾﺎ  Googleﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ سے ﻟﻨﮏ ﮐﺮ دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
 Googleﻣﯽں آپ کے ﺳﺎﺋﻦ ان ﮦونے ﭘﺮ ﮦم ﺟﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا ﮐﺮتے ﮦیں ،اس کے ﻋﻼوﮦ ﮦم آپ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺟﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺎرٹﻧﺮز سے ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮتے ﮦیں،
وﮦ آپ کے  Googleاﮐﺎؤنٹ سے واﺑﺴﺖﮦ ﮦو ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آپ کے  Googleاﮐﺎؤنٹ سے واﺑﺴﺖﮦ ﮦوﺗﯽ ﮦیں ﺗﻮ ﮦم اسے ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻧﺖے ﮦیں۔
اﭘﻦے  Googleاﮐﺎؤنٹ سے واﺑﺴﺖﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے ،ان ﮐﺎ ﻧﻈﻢ ﮐﺮنے ﯾﺎ انﮦیں ﺣﺬف ﮐﺮنے کے اﭘﻦے ﻃﺮﯾﻖﮦ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯿﻠﺊے
اس ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﮐﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اور اﻧﺘﺨﺎب واﻻ ﺳﯿﮑﺸﻦ ﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﺮیں۔

ﮦم ﺟﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا ﮐﺮتے ﮦیں اسے ﮐﺲ ﻃﺮح اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں
ﮦم اﭘﻨﯽ ﺳﺐھی ﺳﺮوﺳﺰ سے ﺟﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا ﮐﺮتے ﮦیں اسے انﮦیں ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے ،ﺑﺮﻗﺮار رکھنے ،ﻣﺤﻔﻮظ رکھنے اور ان ﻣﯽں بﮦﺗﺮی ﻻنے ﮐﯿﻠﺊے ،ﻧﺌﯽ
ﺳﺮوﺳﺰ ﺗﯿﺎر ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے اور  Googleاور ﮦﻣﺎرے ﺻﺎرﻓﯿﻦ ﮐﻮ ﺗﺤﻔﻆ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں۔ ﮦم آپ ﮐﻮ ﺗﯿﺎر ﻣﻮاد ﭘﯿﺶ ﮐﺮنے – ﺟﯿﺲے آپ ﮐﻮ ﻣﺰﯾﺪ
ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﺗﻼش کے ﻧﺘﺎﺋﺞ اور اﺷﺖﮦارات دﯾﻦے ﮐﯿﻠﺊے بھی وﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں۔
آپ اﭘﻦے  Googleﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ ﮐﺎ ﺟﻮ ﻧﺎم ﻓﺮاﮦم ﮐﺮتے ﮦیں اسے ﮦم اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﺐ سے ﭘﯿﺶ ﮐﺮدﮦ ان ﺳﺐھی ﺳﺮوﺳﺰ ﻣﯽں اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں ﺟﻦ ﮐﯿﻠﺊے Google
اﮐﺎؤنٹ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮦوﺗﯽ ﮨﮯ۔ اس کے ﻋﻼوﮦ ،ﮦم آپ کے  Googleاﮐﺎؤنٹ سے واﺑﺴﺖﮦ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺎﻣﻮں ﮐﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ بھی ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں ﺗﺎکﮦ ﮦﻣﺎری ﺳﺐھی ﺳﺮوﺳﺰ
ﭘﺮ اﺳﺘﻘﻼل کے ﺳﺎتھ آپ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮦو۔ اﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﺻﺎرﻓﯿﻦ کے ﭘﺎس پﮦلے سے آپ ﮐﺎ ای ﻣﯿﻞ ،ﯾﺎ آپ ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﮦی ﮐﺮنے واﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮨﮯ ﺗﻮ ،ﮦم انﮦیں ﻋﻮاﻣﯽ
ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺮﺋﯽ آپ ﮐﯽ  Googleﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺟﯿﺲے آپ ﮐﺎ ﻧﺎم اور ﺗﺼﻮﯾﺮ بھی دکھا ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
اﮔﺮ آپ کے ﭘﺎس اﯾﮏ  Googleاﮐﺎؤنٹ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮦم آپ ﮐﺎ ﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ ﻧﺎم ،ﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ اور ان ﮐﺎررواﺋﯿﻮں ﮐﻮ ﺟﻦﮦیں آپ  Googleﯾﺎ اﭘﻦے  Googleاﮐﺎؤنٹ سے ﻣﺮﺑﻮط
ﻓﺮﯾﻖ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﯽ اﯾﭙﻠﯿﮑﯿﺸﻨﺰ )ﺟﯿﺲے  ،+1’sآپ ﺟﻮ ﺟﺎﺋﺰے ﻟﮏھتے ﮦیں اور آپ ﺟﻮ ﺗﺒﺼﺮے ﺷﺎﺋﻊ ﮐﺮتے ﮦیں( ﻣﯽں ﮐﺮتے ﮦیں ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺳﺮوﺳﺰ ﻣﯽں ڈﺳﭙﻞے ﮐﺮ
ﺳﮑﺖے ﮦیں ،ﺑﺸﻤﻮل اﺷﺖﮦارات اور دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺳﯿﺎق و ﺳﺒﺎق ﻣﯽں ڈﺳﭙﻞے ﮐﺮنے کے۔ آپ اﭘﻦے  Googleاﮐﺎؤنٹ ﻣﯽں اﺷﺘﺮاک ﮐﻮ ﻣﺤﺪود ﮐﺮنے ﯾﺎ ﻣﺮﺋﯿﺖ ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت
ﻣﯽں ﺟﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺮیں گے ﮦم ان ﮐﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﺮیں گے۔
ﺟﺐ آپ  Googleسے راﺑﻂﮦ ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﻮ ﮦم آپ ﮐﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺎ اﯾﮏ رﯾﮑﺎرڈ رکھتے ﮦیں ﺗﺎکﮦ آپ ﮐﻮ ﭘﯿﺶ آنے والے ﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦﮦ ﻣﺴﺎﺋﻞ کے ﺣﻞ ﻣﯽں ﻣﺪد ﮐﺮ
ﺳﮑﯽں۔ ﮦم اﭘﻨﯽ ﺳﺮوﺳﺰ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں آپ ﮐﻮ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ،ﺟﯿﺲے آپ ﮐﻮ آﺋﻨﺪﮦ ﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﻮں ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں آپ ﮐﻮ ﺑﺘﺎنے ﮐﯿﻠﺊے آپ ﮐﺎ ای ﻣﯿﻞ ﭘﺖﮦ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﮦم ﮐﻮﮐﯿﺰ اور دﯾﮕﺮ ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯿﺰ ،ﺟﯿﺲے ﭘﮑﺴﻞ ٹﯾﮕﺰ سے اکﭨﮫا ﮐﺮدﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻮ آپ ﮐﺎ ﺻﺎرف ﮐﺎ ﺗﺠﺮبﮦ اور ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ کے ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻮ بﮦﺗﺮ ﺑﻨﺎنے
ﮐﯿﻠﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں۔ ﮦﻣﺎرا اﯾﮏ ﭘﺮوڈکٹ ﺟﺲے ﮦم ﺧﻮد اﭘﻨﯽ ﺳﺮوﺳﺰ ﻣﯽں اﯾﺴﺎ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں وﮦ  Google Analyticsﮨﮯً .
ﻣﺜﻼ ،آپ ﮐﯽ
ﻟﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﺮ کے ،ﮦم آپ ﮐﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﮦ زﺑﺎن ﻣﯽں اﭘﻨﯽ ﺳﺮوﺳﺰ آپ ﮐﻮ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮﺳﮑﯽں گے۔ آپ ﮐﻮ ﺗﯿﺎر ﺷﺪﮦ اﺷﺖﮦارات دکھاتے وﻗﺖ ،ﮦم ﺣﺴﺎس زﻣﺮوں،
ﺟﯿﺲے ﻧﺴﻞ ،ﻣﺬﮦب ،ﺟﻨﺴﯽ رﺟﺤﺎن ﯾﺎ ﺻﺤﺖ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ زﻣﺮوں کے ﺳﺎتھ ﮐﻮﮐﯿﺰ ﯾﺎ اس ﺟﯿﺴﯽ ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯿﺰ سے ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎر ﮐﻮ واﺑﺴﺖﮦ نﮦیں ﮐﺮیں گے۔
آپ ﮐﯿﻠﺊے ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﺑﻨﺎئے ﮦوئے ﺗﻼش کے ﻧﺘﺎﺋﺞ ،ﺗﯿﺎر ﮐﺮدﮦ ﺗﺶﮦﯾﺮ ،ﺳﭙﺎم اور ﻣﯿﻠﻮﯾﺌﺮ ﮐﺎ ﭘﺖﮦ ﻟﮕﺎنے ﺟﯿﺴﯽ ذاﺗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﭘﺮوڈکٹ ﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮاﮦم

ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ﮦﻣﺎرے ﺧﻮد ﮐﺎر ﺳﺲٹﻣﺰ آپ کے ﻣﻮاد )ﺑﺸﻤﻮل ای ﻣﯿﻠﺰ( ﮐﺎ ﺗﺠﺰیﮦ ﮐﺮتے ﮦیں۔
ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ کﮦ ﮦماﯾﮏ ﺳﺮوس سے ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﮦ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻮ Googleﮐﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﺳﺰ سے ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﺸﻤﻮل ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﺳﺎتھ ﯾﮑﺠﺎﮐﺮیں –
ً
ﻣﺜﻼآپ کے واﻗﻒ ﮐﺎر اﻓﺮاد کے ﺳﺎتھ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک آﺳﺎن ﺑﻨﺎنے ﮐﯿﻠﺊے۔  Googleﺳﺮوﺳﺰ اور  Googleﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ سے ﻓﺮاﮦم ﮐﺊے ﺟﺎنے والے اﺷﺖﮦارات ﮐﻮ
بﮦﺗﺮ ﺑﻨﺎنے ﮐﯿﻠﺊے یﮦ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ کﮦ دﯾﮕﺮ ﺳﺎئٹس اور اﯾﭙﺲ ﭘﺮ آپ ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﮐﻮ آپ کے اﮐﺎؤنٹ ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎتﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ آپ ﮐﯽ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت سے واﺑﺴﺖﮦ ﮐﺮ دﯾﺎ
ﺟﺎئے۔
ﮦم اس راز داری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻣﯽں ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻘﺎﺻﺪ کے ﻋﻼوﮦ ﮐﺴﯽ اور ﻣﻘﺼﺪ ﮐﯿﻠﺊے ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮنے سے پﮦلے آپ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮری ﻃﻠﺐ ﮐﺮیں گے۔
Googleدﻧﯿﺎ بھر کے ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯽں ﮦﻣﺎرے ﺳﺮورز ﭘﺮ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺮ ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ آپ ﺟﺲ ﻣﻠﮏ ﻣﯽں رﮦتے ﮦیں اس سے ﺑﺎﮦر واﻗﻊ ﺳﺮور ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد
آپ ﮐﯽ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺮ ﮦم ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اور اﻧﺘﺨﺎب
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ رازداری ﮐﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻮﯾﺸﺎت ﻻﺣﻖ ﮦوﺗﯽ ﮦیں۔ ﮦﻣﺎرا ﮦدف اس اﻣﺮ ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ کﮦ ﮦم ﮐﻮن ﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا ﮐﺮتے ﮦیں ،ﺗﺎکﮦ آپ اس کے
ﻃﺮﯾﻖﮦ اﺳﺘﻌﻤﺎل کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺑﺎﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮﺳﮑﯽں۔ ﻣﺜﻼ ،آپ:
 Googleﺳﺮوﺳﺰ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے وﻗﺖ آپ اﭘﻦے اﮐﺎؤنٹ کے ﺳﺎتھ ﮐﺲ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ڈیٹا ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦیں گےً ,
ﻣﺜﻼ  YouTubeﭘﺮ آپ ﮐﯽ دﯾﮏھی ﮦوﺋﯽ
ویڈﯾﻮز ﯾﺎ ﭘﭻھﻟﯽ ﺗﻼﺷﯿﺎں ،اس ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻞﮦ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے اﭘﻨﯽ  Googleﺳﺮﮔﺮﻣﯽ کے ﮐﻦٹروﻟﺰ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯽں اور اپ ڈیٹ ﮐﺮیں۔ ﺟﺐ آپ اﭘﻦے اﮐﺎؤنٹ سے
ﺳﺎﺋﻦ آؤٹ ﮦو ﮐﺮ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﮐﻮ ﮐﻮﮐﯽ ﻣﯽں اسٹور ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﯾﺎ اﯾﺴﯽ ﮦی ﮐﺴﯽ اور ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﻣﯽں،
اس ﺑﺎت کے ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺎ ﻧﻈﻢ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے آپ ان ﮐﻦٹروﻟﺰ ﮐﻮ بھی ﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
 Googleڈﯾﺶ ﺑﻮرڈ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮکے اﭘﻦے  Googleاﮐﺎؤنٹ سے ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﻗﺴﺎم ﭘﺮ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ اور ﮐﻦٹرول ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں۔
اﺷﺖﮦارات ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ کے ان  Googleاﺷﺖﮦارات کے ﺑﺎرے ﻣﯽں اﭘﻨﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت دﯾﮏھیں اور ان ﻣﯽں ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮیں ﺟﻮ آپ ﮐﻮ Google
اور ﭘﻮرے وﯾﺐ ﭘﺮ دکھائے ﺟﺎتے ﮦیںً ،
ﻣﺜﻼ ﮐﻦ زﻣﺮوں ﻣﯽں آپ ﮐﯽ دﻟﭽﺴﭙﯽ ﮦوﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔ آپ  Googleﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺶﮦﯾﺮی ﺳﺮوﺳﺰ سے آپٹ آؤٹ
ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے وﮦ ﺻﻔﺢﮦ بھی ﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ایڈﺟﺲٹ ﮐﺮیں کﮦ آپ کے  Googleاﮐﺎؤنٹ کے ﺳﺎتھ واﺑﺴﺖﮦ ﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ دوﺳﺮوں ﮐﯿﻠﺊے ﮐﯿﺲے ﻇﺎﮦر ﮦو۔
آپ اﭘﻦے  Googleاﮐﺎؤنٹ کے ذرﯾﻊے ﺟﻦ کے ﺳﺎتھ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮتے ﮦیں ان ﮐﻮ ﮐﻦٹرول ﮐﺮیں۔
ﮦﻣﺎری بﮦت ﺳﺎری ﺳﺮوﺳﺰ ﻣﯽں سے اﭘﻦے  Googleاﮐﺎؤنٹ کے ﺳﺎتھ واﺑﺴﺖﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮیں۔
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮیں آﯾﺎ آپ کے ﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ ﮐﺎ ﻧﺎم اور ﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺷﺖﮦارات ﻣﯽں ﻇﺎﮦر ﮦونے واﻟﯽ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮدﮦ ﺗﺎﺋﯿﺪات ﻣﯽں ﻇﺎﮦر ﮦوں۔
آپ ﺳﺐھی ﮐﻮﮐﯿﺰ ،ﺑﺸﻤﻮل ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ کے ﺳﺎتھ واﺑﺴﺖﮦ ﮐﻮﮐﯿﺰ ﮐﻮ ﻣﺴﺪود ﮐﺮنے ،ﯾﺎ ﮦﻣﺎرے ذرﯾﻊﮦ ﮐﻮﮐﯿﺰ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﺊے ﺟﺎنے ﮐﺎ وﻗﺖ ﺑﺘﺎنے ﮐﯿﻠﺊے بھی اﭘﻨﺎ ﺑﺮاؤزر
ﺗﺮﺗﯿﺐ دے ﺳﮑﺖے ﮦیں۔ ﺗﺎﮦم ،یﮦ ﯾﺎد رکھﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ کﮦ آپ ﮐﯽ ﮐﻮﮐﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮦونے ﭘﺮ ﮦو ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮦﻣﺎری بﮦت ﺳﺎری ﺳﺮوﺳﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﯾﻖے سے ﮐﺎم نﮦ
ﮐﺮیں۔ ﻣﺜﻼ ،ﮦوﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ کﮦ ﮦﻣﯽں آپ ﮐﯽ ﻟﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﯾﺎد نﮦ رﮦیں۔ ﻣﺜﻼ ،ﮦوﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ کﮦ ﮦﻣﯽں آپ ﮐﯽ ﻟﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﯾﺎد نﮦ رﮦیں۔

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺲ ﮐﺎ آپ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮتے ﮦیں
ﮦﻣﺎری بﮦت ﺳﺎری ﺳﺮوﺳﺰ آپ ﮐﻮ دوﺳﺮوں کے ﺳﺎتھ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮنے دﯾﺘﯽ ﮦیں۔ ﯾﺎد رکھیں کﮦ ﺟﺐ آپ ﻋﻮاﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮتے
ﮦیں ،ﺗﻮ  Googleﺳﻤﯿﺖ ،بﮦت ﺳﺎرے ﺳﺮچ اﻧﺠﻨﻮں ﻣﯽں اس ﮐﻮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎریﮦ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ آپ ﮐﻮ اﭘﻦے ﻣﻮاد ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک اور اسے ﮨﭧانے کے
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮاﮦم ﮐﺮﺗﯽ ﮦیں۔

اﭘﻨﯽ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ اور اس ﮐﯽ ﺗﺎزﮦ ﮐﺎری ﮐﺮﻧﺎ
ﺟﺐ بھی آپ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں ،ﮦﻣﺎرا ارادﮦ آپ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮﻧﺎ ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ وﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻠﻂ ﮨﮯ ﺗﻮ ،ﮦم آپ ﮐﻮ ﺟﻠﺪی
سے اس ﮐﯽ ﺗﺎزﮦ ﮐﺎری ﯾﺎ اسے ﺣﺬف ﮐﺮنے کے ﻃﺮﯾﻖے ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮتے ﮦیں – ّاﻻ یﮦ کﮦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎروﺑﺎری ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﯿﻠﺊے وﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺳﻨﺐھال ﮐﺮ رکھنے ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮦو۔
ﮦﻣﺎرا ارادﮦ اﭘﻨﯽ ﺳﺮوﺳﺰ ﮐﻮ اﯾﺲے اﻧﺪاز ﻣﯽں ﺑﺮﻗﺮار رکھنے ﮐﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﺳﺪانﮦ ﺗﺨﺮﯾﺐ سے ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻮ ﺗﺤﻔﻆ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮﺗﺎ ﮦو۔ اس وجﮦ سے،ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ
سے ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آپ کے ﺣﺬف ﮐﺮنے کے ﺑﻌﺪ ﮦو ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮦم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﮦ ﻧﻘﻮل اﭘﻦے ﻓﻌﺎل ﺳﺮورز سے ﻓﻮری ﻃﻮر ﭘﺮ ﺣﺬف نﮦ ﮐﺮیں اور ﺑﯿﮏ اپ کے اﭘﻦے ﻧﻈﺎﻣﻮں سے
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎرج نﮦ ﮐﺮیں۔

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺲ ﮐﺎ ﮦم اﺷﺘﺮاک ﮐﺮتے ﮦیں
ﮦم  Googleسے ﺑﺎﮦر ﮐﯽ ﮐﻤﭙﻨﯿﻮں ،ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں اور اﻓﺮاد کے ﺳﺎتھ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﺗﺐ ﺗﮏ نﮦیں ﮐﺮتے ﮦیں ﺟﺐ ﺗﮏ درج ذﯾﻞ ﺣﺎﻻت ﻣﯽں سے اﯾﮏ ﭘﯿﺶ
نﮦ آ ﺟﺎئے:
آپ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮری سے
ﮦم  Googleسے ﺑﺎﮦر ﮐﯽ ﮐﻤﭙﻨﯿﻮں ،ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﯾﺎ اﻓﺮاد کے ﺳﺎتھ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک اس ﺻﻮرت ﻣﯽں ﮐﺮیں گے ﺟﺐ ﮦﻣﺎرے ﭘﺎس اﯾﺴﺎ ﮐﺮنے ﮐﯽ آپ
ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮری ﮦوﮔﯽ۔ ﮦم ﮐﺴﯽ بھی ﺣﺴﺎس ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے آپٹ ان ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮری ﻃﻠﺐ ﮐﺮتے ﮦیں۔
ڈوﻣﯿﻦ کے ﻣﻨﺘﻈﻤﯿﻦ کے ﺳﺎتھ

اﮔﺮ آپ ﮐﯿﻠﺊے آپ کے  Googleاﮐﺎؤنٹ ﮐﺎ ﻧﻈﻢ آپ کے ڈوﻣﯿﻦ کے ﻣﻨﺘﻈﻢ کے ذرﯾﻊﮦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ )ﻣﺜﻼ G Suite ،کے ﺻﺎرﻓﯿﻦ ﮐﯿﻠﺊے( ﺗﻮ ،پھر آپ کے
ڈوﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﻣﻨﺘﻈﻢ اور آپ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻮ ﺻﺎرف ﮐﺎ ﺗﻌﺎون ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے والے ﺑﺎز ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮ آپ کے  Googleاﮐﺎؤنٹ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺑﺸﻤﻮل آپ کے ای ﻣﯿﻠﺰ اور
دﯾﮕﺮ ڈیٹا( ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮦوﮔﯽ۔ آپ کے ڈوﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﻣﻨﺘﻈﻢ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮦوﮔﺎ کﮦ:
آپ کے اﮐﺎؤنٹ کے ﺳﻠﺴﻞے ﻣﯽں اﻋﺪاد وﺷﻤﺎر ﮐﻮ دﯾﮏھ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺲے آپ کے ذرﯾﻊﮦ اﻧﺲٹال ﮐﯽے ﮔﺊے اﯾﭙﻠﯽ ﮐﯿﺸﻨﺰ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں اﻋﺪاد
وﺷﻤﺎر۔
آپ کے اﮐﺎؤنٹ ﮐﺎ ﭘﺎﺳﻮرڈ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺳﮏے۔
آپ کے اﮐﺎؤنٹ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮﺳﮏے۔
آپ کے اﮐﺎؤنٹ کے ﺣﺺے کے ﻃﻮر ﭘﺮ ذﺧﯿﺮﮦ ﮐﺮدﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮏے ﯾﺎ اسے ﺑﺮﻗﺮار رکھ ﺳﮏے۔
ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻼق ﻗﺎﻧﻮن ،ﺿﺎﺑﻂﮦ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎررواﺋﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﺎذ ﺳﺮﮐﺎری درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯽ ﺗﺴﻠﯽ کے واﺳﻂے آپ کے اﮐﺎؤنٹ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮏے۔
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺎ رازداری ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﮐﻮ ﺣﺬف ﮐﺮنے ﯾﺎ ان ﻣﯽں ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮنے ﮐﯽ آپ ﮐﯽ اﮦﻟﯿﺖ ﮐﻮ ﻣﺤﺪود ﮐﺮ ﺳﮏے۔
ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯿﻠﺊے اﭘﻦے ڈوﻣﯿﻦ کے ﻣﻨﺘﻈﻢ ﮐﯽ راز داری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ سے رﺟﻮع ﮐﺮیں۔
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﯿﻠﺊے
ﮦم ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﭘﻦےاﻟﺤﺎق ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن،ﯾﺎ دﯾﮕﺮ بھروسﮦ ﻣﻨﺪ ﮐﺎروﺑﺎرﯾﻮں ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﮐﻮ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﺎکﮦ وﮦ اس ﭘﺮ ﮦﻣﺎری ﺟﺎﻧﺐ سے ،ﮦﻣﺎری ﮦداﯾﺎت
ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اور ﮦﻣﺎری رازداری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ اور رازداری و ﺳﮑﯿﻮرٹی کے ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪاﻣﺎت کے ﺑﻤﻮﺟﺐ ﮐﺎرررواﺋﯽ ﮐﺮیں۔
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮﮦات ﮐﯿﻠﺊے
ﮦم ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک  Googleسے ﺑﺎﮦر ﮐﯽ ﮐﻤﭙﻨﯿﻮں ،ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﯾﺎ اﻓﺮاد کے ﺳﺎتھ ﮐﺮیں گے اﮔﺮ ﻧﯿﮏ ﻧﯿﺘﯽ کے ﺳﺎتھ ﮦﻣﺎرا یﮦ ﻣﺎﻧﻨﺎ ﮦو کﮦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ،اس ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﺑﺮﻗﺮارﯾﺖ ﯾﺎ اﻓﺸﺎء ﻣﻌﻘﻮل ﺣﺪ ﺗﮏ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ:
ﮐﺴﯽ بھی ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻼق ﻗﺎﻧﻮن ،ﺿﺎﺑﻂے ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرواﺋﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﺎذ ﺳﺮﮐﺎری درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ درآﻣﺪ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے۔
ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻼق ﺳﺮوس ﮐﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ،ﺑﺸﻤﻮل اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻼف ورزﯾﻮں ﮐﯽ چھان ﺑﯿﻦ ﺑﺮوئے ﮐﺎر ﻻنے ﮐﯿﻠﺊے۔
دھوکﮦ ،ﺳﯿﮑﯿﻮرٹی ﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﭘﮏڑنے ،روﮐﻦے ،ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت دﯾﮕﺮ ان ﮐﺎ ازالﮦ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے۔
 ،Googleﮦﻣﺎرے ﺻﺎرﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﻮام کے ﺣﻘﻮق ،اﻣﻼک ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮ ﻻﺣﻖ ﻣﻀﺮت سے ﺗﺤﻔﻆ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ﺟﯿﺴﺎ کﮦ ﻗﺎﻧﻮن کے ذرﯾﻊﮦ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ
ﻣﺠﺎز ﮨﮯ۔
ﮦم ذاﺗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﻋﻮاﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اور اﭘﻦے ﭘﺎرٹﻧﺮز – ﺟﯿﺲے ﭘﺒﻠﺸﺮز ،ﻣﺸﺖﮦرﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻠﮏ ﺳﺎئٹوں کے ﺳﺎتھ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ً
ﻣﺜﻼ ،ﮦم اﭘﻨﯽ ﺳﺮوﺳﺰ کے ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل کے ﺑﺎرے ﻣﯽں رﺟﺤﺎﻧﺎت دکھانے ﮐﯿﻠﺊے ﻋﻮاﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
اﮔﺮ  Googleﮐﺴﯽ اﻧﻀﻤﺎم ،ﺣﺼﻮل ﻣﻠﮑﯿﺖ ﯾﺎ اﺛﺎثﮦ ﮐﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺗﻮ ،ﮦم ﮐﺴﯽ بھی ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯽ رازداری ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎتے رﮦیں گے اور ذاﺗﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﯽے ﺟﺎنے ﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ رازداری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻨﻦے سے ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺎﺛﺮﮦ ﺻﺎرﻓﯿﻦ ﮐﻮ اﻃﻼع دیں گے۔

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ
ﮦم اﭘﻦے ﭘﺎس رکھی ﮦوﺋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز رﺳﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ردوﺑﺪل ،اس کے اﻓﺸﺎء ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ سے  Googleاور اﭘﻦے ﺻﺎرﻓﯿﻦ ﮐﻮ ﺗﺤﻔﻆ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے
ﮐﯿﻠﺊے ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﺮتے ﮦیں۔ ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ:
ﮦم  SSLاﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮکے اﭘﻨﯽ بﮦت ﺳﺎری ﺳﺮوﺳﺰ ﮐﻮ ﻣﺮﻣﻮز ﮐﺮتے ﮦیں۔
ﮦم آپ ﮐﻮ دو ﻗﺪﻣﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﭘﯿﺶ ﮐﺮتے ﮦیں ﺟﺐ آپ ﮐﯽ رﺳﺎﺋﯽ اﭘﻦے  Googleاﮐﺎؤنٹ ﺗﮏ ،اور  Google Chromeﻣﯽں ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺮاؤزﻧﮓ ﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﺗﮏ ﮦوﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﮦم ﻧﻈﺎﻣﻮں ﺗﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز رﺳﺎﺋﯽ کے ﺧﻼف ﻧﮓﮦﺑﺎﻧﯽ ﮐﯿﻠﺊے ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯽ اﭘﻨﯽ ﺟﻤﻊ آوری ،ذﺧﯿﺮﮦ اﻧﺪوزی اور ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﺮنے کے ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ،ﺑﺸﻤﻮل ﻃﺒﻌﯽ
ﺳﯿﮑﯿﻮرٹی کے اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﮐﺮتے ﮦیں۔
ﮦم ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﮐﻮ  Googleکے ان ﻣﻼزﻣﯿﻦ ،ﭨﮫﯾﮑﯿﺪاروں اور اﯾﺠﻦٹوں ﺗﮏ ﻣﺤﺪود رکھتے ﮦیں ﺟﻦﮦیں ﮦﻣﺎرے ﻟﺊے ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﺮنے کے
واﺳﻂے وﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺎﻧﻨﺎ ﺿﺮوری ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ ،اور ﺟﻮ ﺳﺨﺖ ﻣﻌﺎﮦدﮦ رازداری ذمﮦ دارﯾﻮں کے ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﮦیں۔ یﮦ ذمﮦ دارﯾﺎں ﭘﻮری نﮦ ﮐﺮنے ﭘﺮ ان کے ﺧﻼف
ﺗﺎدﯾﺒﯽ ﮐﺎررواﺋﯽ ﯾﺎ ﺟﻦﮦیں ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔

یﮦ رازداری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﮐﺐ ﻻﮔﻮ ﮦوﺗﯽ ﮨﮯ
ﮦﻣﺎری رازداری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﮐﺎ اﻃﻼق  Google LLCاور اس کے اﻟﺤﺎق ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ،ﺑﺸﻤﻮل  ،YouTubeکے ذرﯾﻊے ﭘﯿﺶ ﮐﺮدﮦ ﺳﺐھی ﺳﺮوﺳﺰ ،ﺑﺸﻤﻮل ﺳﺮوﺳﺰ ﺟﻮ
 Googleﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ سے  Androidآلﮦ ﭘﺮ ﻓﺮاﮦم ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮦیں اور دﯾﮕﺮ ﺳﺎئٹوں ﭘﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﺮدﮦ ﺳﺮوﺳﺰ )ﺟﯿﺲے ﮦﻣﺎری ﺗﺶﮦﯾﺮی ﺳﺮوﺳﺰ( ﭘﺮ ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ وﮦ
ﺳﺮوﺳﺰ اس سے ﺧﺎرج ﮦیں ﺟﻦ ﮐﯽ ﻋﻼﺣﺪﮦ رازداری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﺎں ﮦیں اور ﺟﺲ ﻣﯽں یﮦ رازداری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻣﺪﻏﻢ نﮦیں ﮨﮯ۔
ﮦﻣﺎری رازداری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﮐﺎ اﻃﻼق دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﻨﯿﻮں ﯾﺎ اﻓﺮاد کے ذرﯾﻊﮦ ﭘﯿﺶ ﮐﺮدﮦ ﺳﺮوﺳﺰ ،ﺑﺸﻤﻮل ان ﭘﺮوڈکٹس ﯾﺎ ﺳﺎئٹوں ﭘﺮ ﺟﻮ ﺗﻼش کے ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﯽں آپ کے
ﺳﺎﻣﻦے ڈﺳﭙﻞے ﮦوﺳﮑﺘﯽ ﮦیں ،ان ﺳﺎئٹوں ﭘﺮ ﺟﻦ ﻣﯽں  Googleﮐﯽ ﺳﺮوﺳﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﮦوﺳﮑﺘﯽ ﮦیں ،ﯾﺎ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ سے ﻟﻨﮏ رکھنے واﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺎئٹوں ﭘﺮ
نﮦیں ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮦﻣﺎری رازداری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﻨﯿﻮں اور ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﭘﺮ ﻣﺤﯿﻂ نﮦیں ﮨﮯ ﺟﻮ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ ﮐﯽ ﺗﺶﮦﯾﺮ ﮐﺮتے ﮦیں ،اور
ﺟﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ اﺷﺖﮦارات ﭼﻼنے اور ﭘﯿﺶ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ﮐﻮﮐﯿﺰ ،ﭘﮑﺴﻞ ٹﯾﮕﺰ اور دﯾﮕﺮ ٹﮐﻨﺎﻟﻮﺟﯿﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں۔

رﯾﮕﻮﻟﯽٹری ﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ اور ان کے ﺳﺎتھ ﺗﻌﺎون
ﮦم اﭘﻨﯽ رازداری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﮐﯽ اﭘﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﺎ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ سے ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﺖے ﮦیں۔ ﮦم ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮﯾﻢ ورﮐﺲ ﮐﯽ بھی ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﺮتے ﮦیں ،ﺑﺸﻤﻮل  EU-USاور
Swiss-US Privacy Shield Frameworks۔ ﮦﻣﯽں ﺑﺎﺿﺎﺑﻂﮦ ﺗﺤﺮﯾﺮی ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻮﺻﻮل ﮦونے ﭘﺮ ،ﮦم ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﯽ ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﯿﻠﺊے ﺷﮑﺎﯾﺖ درج ﮐﺮوانے والے ﻓﺮد سے
راﺑﻂﮦ ﮐﺮیں گے۔ ذاﺗﯽ ڈیٹا ﮐﯽ ﻣﻨﺘﻘﻠﯽ کے ﺳﻠﺴﻞے ﻣﯽں ﮐﺴﯽ بھی اﯾﺴﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻮ ﺣﻞ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ﺟﺲے ﮦم ﺑﺮاﮦ راﺳﺖ اﭘﻦے ﺻﺎرﻓﯿﻦ کے ﺳﺎتھ ﺣﻞ نﮦیں
ﮐﺮﺳﮑﺖے ،ﮦم ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اتھارٹﯾﻮں ،ﺑﺸﻤﻮل ﺗﺤﻔﻆ ڈیٹا ﮐﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ اتھارٹﯾﻮں کے ﺳﺎتھ ﻣﻞ ﮐﺮ ﮐﺎم ﮐﺮتے ﮦیں۔

ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﺎں
ﮦﻣﺎری راز داری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ وﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮦوﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﮦم آپ ﮐﯽ واﺿﺢ ﻣﻨﻈﻮری کے ﺑﻐﯿﺮ اس راز داری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ کے ﺗﺤﺖ آپ کے ﺣﻘﻮق ﮐﻢ نﮦیں ﮐﺮیں گے۔ ﮦم
راز داری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻣﯽں ﮦونے واﻟﯽ ﮐﻮﺋﯽ بھی ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﺎں اس ﺻﻔﺢﮦ ﭘﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﺮیں گے اور ،اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﺎں اﮦم ﮦوں ﺗﻮ ،ﮦم ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺶﮦور اﻃﻼع )ﺑﺸﻤﻮل ،ﻣﺨﺼﻮص
ﺳﺮوﺳﺰ ﮐﯿﻠﺊے ،راز داری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻣﯽں ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﻮں ﮐﯽ اﻃﻼع( ﻓﺮاﮦم ﮐﺮیں گے۔ ﮦم اس راز داری ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ کے ﺳﺎﺑﻖ ورژﻧﺰ آپ ﮐﯽ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﮐﯿﻠﺊے اﯾﮏ آرﮐﺎﺋﯿﻮ ﻣﯽں
ﺳﻨﺐھال ﮐﺮ رکھیں گے۔

ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﻨﻮع سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻃﺮز ﻋﻤﻞ
درج ذﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت سے  Googleﮐﯽ ان ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮوڈکٹس اور ﺳﺮوﺳﺰ کے ﺳﻠﺴﻞے ﻣﯽں ﺟﻮ آپ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں ﻣﺨﺼﻮص رازداری کے ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﮐﯽ
وﺿﺎﺣﺖ ﮦوﺗﯽ ﮨﮯ:
 Chromeاور Chrome OS
 Playﮐﺘﺎﺑﯽں
Payments
Fiber
Project Fi
G Suite for Education
 YouTubeﺑﺮائے اﻃﻔﺎل
 Family Linkکے ﺳﺎتھ ﻧﻈﻢ ﮐﺮدﮦ  Googleاﮐﺎؤنٹس
ﮦﻣﺎری ﮐﭻھ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﺳﺰ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺟﺎﻧﻦے ﮐﯿﻠﺊے Google ،ﭘﺮوڈکٹ رازداری ﮔﺎﺋﯽڈ ﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔

رازداری اور ﺳﯿﮑﯿﻮرٹی سے ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ دﯾﮕﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮاد
رازداری اور ﺳﯿﮑﯿﻮرٹی سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮاد  Googleﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮں اور اﺻﻮﻟﻮں کے ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮ ﻣﻞ ﺳﮑﺖے ﮦيں ،ﺑﺸﻤﻮل:
ﮦﻣﺎری ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯿﺰ اور اﺻﻮﻟﻮں کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺟﺲ ﻣﯽں دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰوں ﺳﻤﯿﺖ ﻣﻨﺪرجﮦ ذﯾﻞ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮨﮯ
 Googleﮐﻮﮐﯿﺰ ﮐﺎ ﮐﯿﺲے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
وﮦ ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯿﺰ ﺟﻦﮦیں ﮦم ﺗﺶﮦﯾﺮ ﮐﯿﻠﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں۔
ﮦم چﮦرے ﺟﯿﺲے ﭘﯽٹرﻧﺰ ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﯿﺲے ﮐﺮتے ﮦیں۔
اﯾﮏ اﯾﺴﺎ ﺻﻔﺢﮦ ﺟﻮ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ کﮦ ﺟﺐ آپ ﮦﻣﺎرے ﺗﺶﮦﯾﺮی اﯾﻨﺎﻟﯽٹﮐﺲ اور ﺳﻮﺷﻞ ﭘﺮوڈکٹس اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮنے واﻟﯽ وﯾﺐ ﺳﺎئٹیں ﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﺮتے
ﮦیں اس وﻗﺖ  Googleکے ﺳﺎتھ ﮐﺲ ڈیٹا ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
رازداری ﭼﯿﮏ اپ ٹول ،ﺟﻮ آپ ﮐﯽ ﮐﻠﯿﺪی رازداری ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﻨﺎ آﺳﺎن ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
 Googleﮐﺎ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺟﻮ آن ﻻﺋﻦ ﻣﺤﻔﻮظ اور ﻣﺎﻣﻮن رﮦنے کے ﻃﺮﯾﻖﮦ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاﮦم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔

"آپ ﮐﯽ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ"
ً
ﻣﺜﻼ Google ،ڈﯾﺶ ﺑﻮرڈ کے ﺳﺎتھ آپ اﭘﻦے  Googleاﮐﺎؤنٹ کے ﺳﺎتھ واﺑﺴﺖﮦ ﮐﭻھ ڈیٹا ﺟﻠﺪی اور آﺳﺎﻧﯽ سے دﯾﮏھ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"اﺷﺖﮦارات ﺟﻮ آپ ﮐﻮ ﺳﺐ سے زﯾﺎدﮦ ﻣﻔﯿﺪ ﻟﮕﯽں گے"
ً
ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ آپ اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں وﯾﺐ ﺳﺎئٹس ﯾﺎ ﺑﻼﮔﺰ دﯾﮏھتے ﮦیں ﺗﻮ وﯾﺐ ﺑﺮاؤز ﮐﺮتے وﻗﺖ آپ ﮐﻮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ سے ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺷﺖﮦارات ﻧﻈﺮ آ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﺗﺶﮦﯾﺮی ﺳﺮوﺳﺰ"
ً
ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ آپ اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں اﯾﺴﯽ وﯾﺐ ﺳﺎئٹس ﯾﺎ ﺑﻼﮔﺰ دﯾﮏھتے ﮦیں ﺟﻮ ﮦﻣﺎرے اﺷﺖﮦارات دکھاتے ﮦیں ﺗﻮ وﯾﺐ ﺑﺮاؤز ﮐﺮتے وﻗﺖ آپ ﮐﻮ اس
دﻟﭽﺴﭙﯽ سے ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ اﺷﺖﮦارات دکھاﺋﯽ دﯾﻨﺎ ﺷﺮوع ﮦو ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔

"اور دﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﺴﺮز"
آپ کے آلﮦ ﻣﯽں اﯾﺲے ﺳﯿﻨﺴﺮز ﮦو ﺳﮑﺖے ﮦیں ﺟﻮ آپ کے ﻣﻘﺎم ﮐﺎ بﮦﺗﺮ ﻃﺮﯾﻖﮦ سے ﭘﺘﺎ ﻟﮕﺎنے ﻣﯽں ﻣﺪد ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاﮦم ﮐﺮتے ﮦیں۔ ً
ﻣﺜﻼ ،اﯾﮏ
اﯾﮑﺴﯿﻠﯿﺮوﻣﯽٹر ﮐﻮ رﻓﺘﺎر ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ،ﯾﺎ ﮔﺎﺋﺮواﺳﮑﻮپ ﮐﻮ ﺳﻔﺮ ﮐﯽ ڈاﺋﺮﯾﮑﺸﻦ ﮐﺎ ﭘﺘﺎ ﻟﮕﺎنے ﮐﯿﻠﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا ﮐﺮیں"
اس ﻣﯽں آپ کے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺎ ڈیٹا اور ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت Gmail ،ﭘﯿﻐﺎﻣﺎت G+ ،ﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ویڈﯾﻮز ،ﺑﺮاؤزﻧﮓ ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺰﺷﺖ ،ﻧﻘﺶے ﮐﯽ ﺗﻼﺷﯿﺎں ،دﺳﺘﺎوﯾﺰات ﯾﺎ Google
ﮐﯽ زﯾﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺟﯿﺴﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"اﯾﮏ ﺳﺮوس ﮐﯽ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻮ دﯾﮕﺮ  Googleﺳﺮوﺳﺰ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﺸﻤﻮل ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،کے ﺳﺎتھ ﯾﮑﺠﺎ ﮐﺮیں"
ً
ﻣﺜﻼ ،ﺟﺐ آپ اﭘﻦے  Googleاﮐﺎؤنٹ ﻣﯽں ﺳﺎﺋﻦ ان ﮦوتے ﮦیں اور  Googleﭘﺮ ﺗﻼش ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﻮ آپ ﻋﻮاﻣﯽ وﯾﺐ ﻧﯿﺰ اﭘﻦے دوﺳﺘﻮں کے ﺻﻔﺤﺎت ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ اور
 Google+اﺷﺎﻋﺘﻮں سے ﺗﻼش کے ﻧﺘﺎﺋﺞ دﯾﮏھ ﺳﮑﺖے ﮦیں اور ﺟﻮ ﻟﻮگ آپ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺖے ﯾﺎ  Google+ﭘﺮ آپ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮتے ﮦیں وﮦ اﭘﻦے ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﯽں آپ ﮐﯽ
اﺷﺎﻋﺘﯽں اور ﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ دﯾﮏھ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﻟﻮﮔﻮں کے ﺳﺎتھ ﻣﺮﺑﻮط ﮦوں"
ً
ﻣﺜﻼ Google ،کے دﯾﮕﺮ ﭘﺮوڈکٹس ﺟﯿﺲے  Gmailﭘﺮ ﻟﻮﮔﻮں کے ﺳﺎتھ اﭘﻦے ﮐﻨﮑﺸﻨﺰ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ آپ  Google+ﭘﺮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں سے واﻗﻒ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﮦونے کے
ﺧﻮاﮦاں ﮦوﺳﮑﺖے ﮦیں ان ﮐﯽ ﺗﺠﺎوﯾﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں ،اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ آپ کے ﺳﺎتھ ﮐﻨﮑﺸﻦ ﮨﮯ وﮦ اﯾﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ کے ﺑﻄﻮر آپ ﮐﺎ ﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ دﯾﮏھ ﺳﮑﺖے
ﮦیں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﮐﺮیڈٹ ﮐﺎرڈ"
ﯾﻮں ﺗﻮ ﮦم ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﺳﺎﺋﻦ اپ کے دوران ﮐﺮیڈٹ ﮐﺎرڈ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐﮦ نﮦیں ﮐﺮتے ﮦیں ،ﻣﮕﺮ اﯾﮏ چھوٹی ﺳﯽ ﮐﺮیڈٹ ﮐﺎرڈ ٹراﻧﺰﯾﮑﺸﻦ کے ذرﯾﻊﮦ اﭘﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﯽ
ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐﺮﻧﺎ یﮦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮنے ﮐﺎ اﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮨﮯ کﮦ آپ ﻋﻤﺮ کے ﮦﻣﺎرے ﺗﻘﺎﺿﻮں ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮتے ﮦیں اس ﺻﻮرت ﻣﯽں کﮦ آپ ﮐﺎ اﮐﺎؤنٹ اﯾﮏ اﯾﺴﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﺋﺶ
درج ﮐﺮنے کے ﺑﻌﺪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮦوﮔﯿﺎ تھا ﺟﺲ سے یﮦ ﻧﺸﺎﻧﺪﮦی ﮦوﺗﯽ تھی کﮦ آپ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ اﺗﻨﯽ نﮦیں ﮨﮯ کﮦ آپ اﯾﮏ  Googleاﮐﺎؤنٹ رکھ ﺳﮑﯽں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﻧﺊے ﺗﯿﺎر ﮐﺮیں"
ً
ﻣﺜﻼ Google ،ﮐﺎ اﻣﻼء ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﺳﺎفٹ وﯾﺌﺮ ﺳﺎﺑﻖﮦ ﺗﻼﺷﻮں ﮐﺎ ﺗﺠﺰیﮦ ﮐﺮکے ﺗﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ تھا جﮦاں ﺻﺎرﻓﯿﻦ نے ﺧﻮد اﭘﻦے اﻣﻼء ﮐﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﯽ تھی۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"آلﮦ کے ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎران"
آلﮦ کے ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎران  Googleﮐﻮ یﮦ ﺟﺎﻧﻦے دﯾﺖے ﮦیں کﮦ آپ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﮐﯿﻠﺊے ﮐﻮن ﺳﺎ ﻣﻨﻔﺮد آلﮦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ رﮨﮯ ﮦیں ،ﺟﻮ آپ کے آلے ﭘﺮ
ﮦﻣﺎری ﺳﺮوس ﮐﻮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﺑﻨﺎنے ﯾﺎ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ سے ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﮐﺴﯽ آلﮦ کے ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎ ﺗﺠﺰیﮦ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"آلﮦ کے ﺳﺎتھ ﺧﺎص ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت"
ً
ﻣﺜﻼ ،ﺟﺐ آپ اﭘﻦے ڈﯾﺴﮏ ٹاپ سے  Google Playﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﻮ  Googleاس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻞﮦ ﮐﺮنے ﻣﯽں آپ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯿﻠﺊے یﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ کﮦ آپ ﮐﻦ آﻻت ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪارﯾﺎں اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﻠﺊے دﺳﺘﯿﺎب ﮦوﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮیں گے۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"اﭘﻨﺎ ﺻﺎرف ﺗﺠﺮبﮦ بﮦﺗﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽں"
ً
ﻣﺜﻼ ،ﮐﻮﮐﯿﺰ ﮦﻣﯽں یﮦ ﺗﺠﺰیﮦ ﮐﺮنے ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯾﺘﯽ ﮦیں کﮦ ﺻﺎرﻓﯿﻦ ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ کے ﺳﺎتھ ﮐﺲ ﻃﺮح ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮتے ﮦیں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎررواﺋﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﺎذ ﺳﺮﮐﺎری درﺧﻮاﺳﺖ"
ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯽ اور ﻣﻮاﺻﻼت ﮐﯽ دوﺳﺮی ﮐﻤﭙﻨﯿﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح Google ،ﮐﻮ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ سے ﺻﺎرف ﮐﺎ ڈیٹا ﺣﻮالے ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے دﻧﯿﺎ بھر ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں اور ﻋﺪاﻟﺘﻮں سے
درﺧﻮاﺳﺘﯽں ﻣﻮﺻﻮل ﮦوﺗﯽ ﮦیں۔ ﮦﻣﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ٹﯾﻢ ﻧﻮﻋﯿﺖ سے ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﮦر اﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﺘﯽ ﮨﮯ اور ﺟﺐ درﺧﻮاﺳﺘﯽں ﺣﺪ سے زﯾﺎدﮦ وﺳﯿﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﮦوﺗﯽ
ﮦیں ﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻞ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی نﮦیں ﮐﺮﺗﯽں ﺗﻮ ﮦم اﮐﺜﺮ انﮦیں واﭘﺲ ﻟﻮٹا دﯾﺖے ﮦیں۔

ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"اﺷﺘﺮاک ﯾﺎ ﻣﺮﺋﯿﺖ ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺤﺪود ﮐﺮیں"
ً
ﻣﺜﻼ ،آپ اﭘﻨﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں ﺗﺎکﮦ آپ ﮐﺎ ﻧﺎم اور ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺴﯽ اﺷﺖﮦار ﻣﯽں ﻇﺎﮦر نﮦ ﮦوں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎئٹس کے ﻣﻼﺣﻈﺎت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﺳﺎتھ ﻟﻨﮏ ﮐﺮدﮦ"
 Google Analyticsپﮦلے ﻓﺮﯾﻖ ﮐﯽ ﮐﻮﮐﯿﺰ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﮨﮯ۔  Google Analyticsکے ذرﯾﻊے ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺮدﮦ ڈیٹا Google ،ٹﮐﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦوئے ،دﯾﮕﺮ
وﯾﺐ ﺳﺎئٹس کے ﻣﻼﺣﻈﺎت سے ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ،ﻓﺮﯾﻖ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻮﮐﯿﺰ سے  Google Analyticsﮔﺎﺣﮏ ﺻﺎرف ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ سے ﯾﺎ  Googleﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ سے ﻟﻨﮏ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ،
ً
ﻣﺜﻼ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﺖﮦار دﮦﻧﺪﮦ اﭘﻦے  Google Analyticsﮐﺎ ڈیٹا ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ اﺷﺖﮦارات ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺮنے ﯾﺎ اس ﮐﯽ ٹرﯾﻔﮏ ﮐﺎ ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﻦے ﮐﯿﻠﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮦﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﺑﺮﻗﺮار رکھیں"
ً
ﻣﺜﻼ ،ﮦم یﮦ ﭼﯿﮏ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے کﮦ ﮦﻣﺎرے ﺳﺲٹﻣﺰ ﭨﮫﯾﮏ سے ﮐﺎم ﮐﺮ رﮨﮯ ﮦیں اور ﺧﺮاﺑﯿﺮں ﮐﺎ ﭘﺘﺎ ﻟﮕﺎنے اور انﮦیں ﺣﻞ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے ﻣﺴﻠﺴﻞ اﭘﻦے ﺳﺲٹﻣﺰ ﮐﻮ
ﻣﺎﻧﯽٹر ﮐﺮتے ﮦیں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"آپ کے ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎم کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اکﭨﮫا اور اس ﭘﺮ ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ"
ً
ﻣﺜﻼ Google Maps ،آپ کے ﺣﺎﻟﯽﮦ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﻧﻘﺶے کے ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻮ درﻣﯿﺎن ﻣﯽں ﻻﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﯾﻖے سے ﮐﺎم نﮦ ﮐﺮے"
ً
ﻣﺜﻼ ،ﮦم ’ ‘lbcsﻧﺎم ﮐﯽ اﯾﮏ ﮐﻮﮐﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦیں ﺟﻮ آپ ﮐﯿﻠﺊے اﯾﮏ ﺑﺮاؤزر ﻣﯽں بﮦت ﺳﺎری  Google Docsﮐﻮ کھوﻟﻨﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"اور ﮦﻣﺎرے ﭘﺎرٹﻧﺮز"
ﮦم بھروسﮦ ﻣﻨﺪ ﮐﺎروﺑﺎروں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺳﺮوﺳﺰ ﭘﺮ اﺷﺖﮦارات اور ﺗﺤﻘﯿﻖ کے ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﯿﻠﺊے ﮐﻮﮐﯿﺰ اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯿﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮنے ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯾﺖے ﮦیں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﻓﻮن ﻧﻤﺒﺮ"
ً
ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ آپ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ کے اﯾﮏ اﺧﺘﯿﺎر کے ﺑﻄﻮر ﮐﻮﺋﯽ ﻓﻮن ﻧﻤﺒﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﻮ آپ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﭘﺎس ورڈ بھول ﺟﺎنے ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽں آپ ﮐﻮ اسے دوﺑﺎرﮦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﻦے
ﮐﺎ اﮦل ﺑﻨﺎنے ﮐﯿﻠﺊے  Googleآپ ﮐﻮ ﮐﻮڈ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﯾﮏ ﻣﺘﻨﯽ ﭘﯿﻐﺎم بھﯾﺞ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
" Googleاور ﮦﻣﺎرے ﺻﺎرﻓﯿﻦ ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮیں"
ً
ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ آپ اﭘﻦے ای ﻣﯿﻞ ﺗﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز رﺳﺎﺋﯽ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ ﮦیں ﺗﻮ  Gmailﻣﯽں "آﺧﺮی اﮐﺎؤنٹ ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ" آپ ﮐﻮ اﭘﻦے ای ﻣﯿﻞ ﻣﯽں ﺣﺎﻟﯽﮦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ً
کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دکھاﺗﯽ ﮨﮯ ،ﻣﺜﻼ وﮦ  IPایڈرﯾﺴﺰ ﺟﻦﮦوں نے آپ کے ﻣﯿﻞ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ،اس سے واﺑﺴﺖﮦ ﻣﻘﺎم ،ﻧﯿﺰ وﻗﺖ اور ﺗﺎرﯾﺦ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮیں"
ً
ﻣﺜﻼ ،ﮦﻣﺎری ﺟﺎﻧﺐ سے  IPایڈرﯾﺴﺰ اور ﮐﻮﮐﯿﺰ اکﭨﮫا ﮐﺮنے اور ان ﮐﺎ ﺗﺠﺰیﮦ ﮐﺮنے ﮐﯽ اﯾﮏ وجﮦ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﯿﺠﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل کے ﺧﻼف ﮦﻣﺎری ﺳﺮوﺳﺰ ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﻓﺮاﮦم ﮐﺮیں"
ً
ﻣﺜﻼ ،آپ کے آلے ﮐﻮ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻮدﮦ  IPایڈرﯾﺲ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل آپ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﻮبﮦ ڈیٹا واﭘﺲ آپ کے آلے ﭘﺮ بھﯾﺠﻦے ﮐﯿﻠﺊے ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"اﺷﺘﺮاک"

ً
ﻣﺜﻼ Google+ ،کے ﺳﺎتھ ،آپ کے ﭘﺎس اﺷﺘﺮاک کے بﮦت ﺳﺎرے ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﯿﺎرات ﮦوتے ﮦیں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﺟﻠﺪی سے اور آﺳﺎﻧﯽ سے دوﺳﺮوں کے ﺳﺎتھ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮﻧﺎ"
ً
ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ پﮦلے سے ﮦی اﯾﮏ راﺑﻂﮦ ﮨﮯ اور آپ  Gmailﻣﯽں اﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽں انﮦیں ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦتے ﮦیں ﺗﻮ  Googleﺧﻮد ﺑﺨﻮد ان ﮐﺎ ﻧﺎم ﻣﮑﻤﻞ
ﮐﺮدے ﮔﺎ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"آن ﻻﺋﻦ آپ ﮐﯿﻠﺊے ﺳﺐ سے زﯾﺎدﮦ اﮦم ﻟﻮگ"
ً
ﻣﺜﻼ ،آپ ﺟﻮ ﭘﯿﻐﺎم ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮦیں اس کے ﺑﻨﺎم Cc ،ﯾﺎ  Bccوالے ﻓﯿﻞڈ ﻣﯽں ﺟﺐ آپ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﺖﮦ ٹاﺋﭗ ﮐﺮیں گے ﺗﻮ  Gmailآپ کے راﺑﻄﻮں ﮐﯽ فﮦرﺳﺖ سے
ﭘﺖے ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮے ﮔﺎ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"اﭘﻦے ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻟﻮﮔﻮں کے ﺳﺎتھ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮنے ﮐﻮ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻨﺎﻧﺎ"
ً
ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ آپ نے  Gmailکے ذرﯾﻊے ﮐﺴﯽ سے ﻣﻮاﺻﻠﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ اور انﮦیں ﮐﺴﯽ  Google Docﯾﺎ  Googleﮐﯿﻠﻦڈر ﻣﯽں ﮐﺴﯽ اﯾﻮنٹ ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦتے ﮦیں
ﺗﻮ آپ کے ذرﯾﻊے ان ﮐﺎ ﻧﺎم ٹاﺋﭗ ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮنے ﭘﺮ  Googleﺧﻮد ﺑﺨﻮد ان ﮐﺎ ﻧﺎم ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮ کے اس ﮐﻮ آﺳﺎن ﺑﻨﺎ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﮦﻣﺎرے اﺷﺖﮦارات دﯾﮏھیں اور ان کے ﺳﺎتھ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮیں"
ً
ﻣﺜﻼ ،ﮦم ﻣﺸﺖﮦرﯾﻦ ﮐﻮ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ سے اس ﺑﺎﺑﺖ اﻃﻼع دﯾﺖے ﮦیں کﮦ آﯾﺎ ﮦم نے ان ﮐﺎ اﺷﺖﮦار ﮐﺴﯽ ﺻﻔﺢﮦ ﭘﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ اور آﯾﺎ وﮦ اﺷﺖﮦار ﺻﺎرﻓﯿﻦ کے ذرﯾﻊﮦ دﯾﮏﮬﮯ
ﺟﺎنے ﮐﺎ اﻣﮑﺎن تھا )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺻﻔﺢﮦ کے اس ﺣﺺے ﭘﺮ ﮦونے کے ﺑﺮﺧﻼف جﮦاں ﺗﮏ ﺻﺎرﻓﯿﻦ اﺳﮑﺮول نﮦیں ﮐﯿﺎ(۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﮦم ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ،ذاﺗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﻋﻮاﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں"
ﺟﺐ بﮦت ﺳﺎرے ﻟﻮگ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﻮ یﮦ ﭼﯿﺰ اس وﻗﺖ ﻣﺨﺼﻮص رﺟﺤﺎﻧﺎت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں بﮦت ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاﮦم ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"واﺋﯽ ﻓﺎﺋﯽ رﺳﺎﺋﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اور ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ٹاورز"
ﻣﺜﺎل کے ﻃﻮر ﭘﺮ Google ،ﻗﺮﯾﺒﯽ ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ٹاورز کے ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ آپ کے آلﮦ کے ﻣﻘﺎم ﮐﺎ اﻧﺪازا ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﺗﻼش کے ﻧﺘﺎﺋﺞ"
ً
ﻣﺜﻼ ،ﮦم آپ اور آپ کے دوﺳﺘﻮں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ سے ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،اﺷﺎﻋﺘﯽں ،وﻏﯿﺮﮦ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮکے ﺗﻼش ﮐﻮ آپ ﮐﯿﻠﺊے ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ اور دﻟﭽﺴﭗ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"اﭘﻨﺎ ﻣﻮاد ﮨﭧاﻧﺎ"
ً
ﻣﺜﻼ ،آپ اﭘﻨﯽ وﯾﺐ اور اﯾﭗ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،اﭘﻨﺎ ﺑﻼگ ،اﭘﻨﯽ زﯾﺮ ﻣﻠﮑﯿﺖ  Googleﺳﺎئٹ ،اﭘﻨﺎ  YouTubeﭼﯿﻨﻞ ،اﭘﻨﺎ  Google+ﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ ﯾﺎ اﭘﻨﺎ ﭘﻮرا  Googleاﮐﺎؤنٹ ﺣﺬف ﮐﺮ
ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"رﺟﺤﺎﻧﺎت دکھانے ﮐﯿﻠﺊے"
ان ﻣﯽں سے ﮐﭻھ ﮐﻮ آپ Google Trendsاور  YouTubeکے رﺟﺤﺎن ﺳﺎز ویڈﯾﻮز ﭘﺮ دﯾﮏھ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔
"دوﺳﺮی ﺳﺎئٹس اور اﯾﭙﺲ ﭘﺮ آﭘﮑﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ"
یﮦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ آپ ﮐﯽ  Googleﭘﺮوڈکٹس ﺟﯿﺴﺎ کﮦ  Chrome Syncکے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﯾﺎ  Googleﮐﯽ ﭘﺎرٹﻧﺮ ﺳﺎئٹس اور اﯾﭙﺲ ﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﺮنے سے ﮦو ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
بﮦت ﺳﯽ اﯾﭙﺲ اور ﺳﺎئٹس اﭘﻦے ﻣﻮاد اور ﺳﺮوﺳﺰ ﮐﻮ بﮦﺗﺮ ﺑﻨﺎنے ﮐﯿﻠﺊے  Googleکے ﺳﺎتھ ﭘﺎرٹﻧﺮﺷﭗ ﮐﺮﺗﯽ ﮦیں۔ ﻣﺜﺎل کے ﻃﻮر ﭘﺮ ﮦو ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ کﮦ ﮐﻮﺋﯽ وﯾﺐ
ﺳﺎئٹ ﮦﻣﺎری ﺗﺶﮦﯾﺮی ﺳﺮوﺳﺰ )ﺟﯿﺲے  (AdSenseﯾﺎ اﯾﻨﺎلٹﮐﺲ ٹوﻟﺰ )ﺟﯿﺲے  (Google Analyticsﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮے۔ یﮦ ﭘﺮوڈکٹس  Googleکے ﺳﺎتھ آپ
ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ کے ﺑﺎرے ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮﺗﯽ ﮦیں اور آپ کے اﮐﺎؤنٹ ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اور زﯾﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﺮوڈکٹس )ﻣﺜﺎل کے ﻃﻮر ﭘﺮ ،ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﺎرٹﻧﺮ ﮦﻣﺎری
ﺗﺶﮦﯾﺮی ﺳﺮوﺳﺰ کے ﺳﺎتھ  Google Analyticsاﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ( ،ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ یﮦ ڈیٹا آپ ﮐﯽ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﺳﺎتھ واﺑﺴﺖﮦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔

ﻣﺰﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽں۔

