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  نائين درجي جو كمپيوٹر ســائنس جو كتاب توهان جي هٿن ۾ آهي. هي كتاب، ٢٠١٨ 

جي كمپيوٹر سائنس جي ڊائريكٹوريٹ آف  كريكيولم ، اسيســــمينٹ  اينڈ ريســـــرچ پاران 

نظر ثاني ٿيل نصــاب، ٢٠١٨موجب لکيو ويو آهي. كتاب لکڻ ۽ ڇپجڻ ۾ كجھ وقت لڳي ويو.  

ان ۾ كوبه شك كونهي ته كمپيوٹر سـائنس جي كتاب کي تكڑو تبديل ٿيندو رهڻ گھرجي ۽ 

سنڌ ٹيكسٹ بك بورڊ ڄامشورو آئنده ال اهڑو ئي واعدو كري ٿو.

  مونکي اميد آهي ته هي كتاب اســـتاد ال شـــاگردن کي جديد ترين ســــکيا ۽ مهارتون ڏيڻ ۾ 

الڀائتو ٿيندو. هي كتاب شـــــــــاگردن جي مختلف ضـــــــــرورتن جو گھڻي حد تائين پورا كندو. 

كمپيوٹر ســـــائنس جو كتاب رٽڻ واري ســــــکيا کي رد كري ٿو ۽ شــــــاگردن ۾ كاركردگي 

واريون مهارتون وڌائي ٿو. پڑهندڙ ان ڳالھ کي ضـرور سـاراهيندا ته هن كتاب ۾ تنقيدي سـوچ،  

تخليق، تجزيي جي صـالحيت ۽ پاڻ ســکڻ واري عمل کي هٿي وٺرائڻ ال ڀرپور كوشــش كئي 

وئي آهي. 

  دنيا تكڑي تبديل ٿي رهي آهي. دنيا ســــان گڎ هلڻ ال ضــــروري آهي ته اســـــان نوجوانن کي 

انفارميشن ٹيكنالوجي جون ڀرپورمهارتون ڏيون. اها ذميواري استادن  مٿان عائد ٿئي ٿي ته 

 هي جھجھي كوشش كن. ان سلســـــلي ۾ استادن جي مدد ال هو اعلٰي تدريســــي حاصالت ال

كتاب هك بهترين ذريعو ٿي سگھي ٿو. 

  اسان جو ادارو ليکكن ۽ نظرثاني كرڻ وارن ماهرن جو ٿورائتو آهي جن كوششــــــــــــــــون 

وٺيموجوده سطح جي بهترين كتابن جي معيار سان مساوي هي كتاب ٺاهي پيش كيو.

اســـان شــــاگردن،  اســــتادن، والدين، محققن ۽ ٻين ســــمورن واســــطيدارن پاران هن كتاب جي 

بهتري ال ڏنل مشورن جي همت افزائي كنداسين.
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كمپيوٹر جو تعارف

  كمپيوٹر هك برقي مشـــــــــــين آهي جيكا ڊيٹا کي پروسيس كندي آهي. يا اها ڊوائس آهي جيكا پروگرام 

اندر ڏنل هدايتن مطابق كم، حســـــــاب كتاب ۽ ٻيا انتظام كري ٿي. اڄ جي دؤر ۾ كمپيوٹر زندگي جي هر شعبي ۾ 

استعمال ٿين ٿا. كمپيوٹر جي ترقي سـان ڄاڻ، سـائنس ۽ ٹيكناالجي جي ميدانن ۾ ترقي ٿي آهي. اڄكلھ كمپيوٹر 

كاروبار، كارخانن، تعليم، بينكاري، مواصالت، تحقيق، ڳوال، ميڈيا ۽ تفريح وغيره جي سڀني ميدانن ۾ اسـتعمال 

ٿين ٿا.

  كمپيوٹر جي ترقي 

  اڄ جيكي كمپيوٹر اسـان ڏسـون ٿا اھا كمپيوٹرن جي جديد شـكل آهي، جيكا ســوين ســالن ۾ اســري آهي. 

كمپيوٹر جي ارتقا کي عام طور هيٺين دورن ۾ ورهايو ويو آهي.

مش�، زمانو (اونداهو دور)  

  انســـان لڳاتار ان كوشش ۾ پئي رهيو هيو ته كا اهڑي مشـــين ايجاد كجي جنهن سان رياضي جا حســـاب حل 

كرڻ آسان ٿين. مشــيني دؤر ۾ انســـان اهڑيون ساديون مشـــينون ٺاهڻ ۾ كامياب ويو جيكي اريٿميٹكس جي عمل 

کي حل كرڻ جي قابل هيون جن عملن کي كمپيوٹنگ چيو ويندو آهـي. جيئن ته بجلـي ان وقت تائين ايجاد نه ٿـي هئـي ان 

كري انهن مشينن کي هٿ سان هاليو ويندو هيو. ان دؤر جي كجهه اهم مشينن جو ذكر هيٺ ڏجي ٿو.

(الف)   ابيكس (ق م ۳۰۰۰)

ابيكس اڄ کان پنج هزار ســـــــــــال اڳ ايجاد كيو ويو هيو. ان کي ڳڻپ جو فريم به 

چيو ويندو آهي. ابيكس اڄ تائين شــاگردن کي بنيادي ارٿيميٹكس جا قانون ســيکارڻ جي 

كم ايندو آهي. ابيكس کي كمپيوٹر جو پهريون سادڙو نمونو تصور كيو ويندو آهي.

Introduction to the Computer 1.1

Evolution of the Computer 1.1.1

كمپيوٹر جي تاريخ جي باري ۾ سمجهه پيش كرڻ.

كمپيوٹر جي مختلف جنريشنس (نسلن) جوتعارف كرڻ.

ِكمپيوٹر کي اڄ تائين سائيز ۽ ٹيكناالجي جي مدنظر درجن ۾ ورهائڻ.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

1.1
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(ب)   نيپئر جا هڎا (Napier's Bones) ۱۶۱۲ع

اســـــكاٹش رياضــــــيدان جان نيپئر، نيپئر جي هڎن جو خالق آهي. 

جنهن ان کــــي ۱۶۱۲ ۾ ايجاد كيو. ان کــــي نيپئــــرز راڊز (Napier's Rods)پڻ 

چيو ويندو آهي. اها هك ننڍڙي مشـــــــــــــين هئي جنهن ۾ ڏهه لٺيون هونديون 
هيون. اهــــي لٺيون هڎي كاٺ يا ڌاتو جون ٺهيل هونديون هيون. ”نيپئـــــر جا َ

هڎا“ ضرب ۽ ونڈ جي ال استعمال ٿيندا هيا.

ُ(ت)   سالئيڈ رول (۱۶۲۲ع)

انگريز رياضــيدان وليم آئريپڈ ســالئيڈ رول ايجاد كئي. ُ

اهي حقيقت ۾ ٻه ســــــــــــــــركندڙ ڦٹپٹيون هيون جيكي هكٻئي جي 

ڀرسان رکيل هونديون هيون. ان تي طئه كيل پئيمانن جا نشـــــان لڳل 

هيا جن کي درجا چيو ويندو هيو. ســالئيڈ رول به عددن جي ضــرب ۽ 

ونڈ ال استعمال ٿيندو هيو. ان قســـم جون جديد ڦٹپٹيون اڄ به كجهه 

ملكن ۾ استعمال ٿينديون آهن.

 (ج)   پاسكالئن يا پاسكل جو كمپيوٹر (۱۶۴۲ع)

فرانســـــــــي رياضيدان بليســـــــــز پاسكل هك مشــــــــــين 

كيلكيوليٹر ٺاهيو جنهن کي پاســــــــــكالئين چوندا هيا. هن اها 

مشـــــــين پنهنجي پي جي مدد كرڻ ال ٺاهي هئي جيكو ٹيكس 

اوڳاڙي كرڻ وارو آفيســــــر هيو. پاسكالئين اٺ عددي رقمن جو 

جوڙ ۽ كٹ كري سگهي پيو. صارف کي حســــــــــاب كرڻ ال، ان 

جون چكريون صحيح جا تي بيهارڻيون پونديون هيون.
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(د)  ليبنز جو كيلكيوليٹر (۱۶۹۴ع)

اهو كيلكيوليٹر جرمن رياضـــــــــــيدان گائفزيڈ ولهيلم ليبنز 

ايجاد كيو هيو. ان کي پيرن وارو حســــــــــــــــــــابي اوزار به چوندا آهن. اهو 

پهريون كيلكيوليٹر هيو جيكو حســـــابن جا چارئي بنيادي عمل جوڙ، 

كٹ، ضرب ۽ ونڈ حل كري سگهندو هيو.

(ذ)  بابيج جون ڊفرنس ۽ اناليٹيكل ا�نون ۱۹۲۲ع کان ۱۸۳۷ع 

چارلس بابيج هك انگريز رياضـيدان ۽ مكينيكل انجنيئر هيو. هن کي كمپيوٹر جو ابو سـڎيو ويندو آهي، 

Difference  ڇو ته هن پهرين مكمل حســاب كتاب كرڻ جي مشـــين ايجاد كئي هئي. هن جي پهرين ايجاد ڊفرنس انجن

engine هئي. اهو هك خودكار مشــيني كيلكيوليٹر هيو. ڊفرنس انجن هك وڏي ڌات جي مشـــين هئي ۽ اها ٻاڦ جي 

توانائي جي مدد سان هلندي هئي. ڊفرنس انجڻ کي مشـــــــــيني يادداشت پڻ هئي جيكا عارضي طور ڊيٹا کي محفوظ 

كري، نتيجا پڻ محفوظ كندي هئي. اها مشين ڊفرنس ايكوئيشن مطابق كم كندي هئي.

ان کان پو ۱۸۳۷ع ۾ چارلس بابيج هك مشـــــــــــــــــــــــين جو خاكو ٺاهيو پر اها تيار كونه كري سگهيو. ان کي 

اينالٹيكل انجن جو نالو ڏنو ويو. ان ڊزائن كيل مشـــــــــــــــــين ۾ بنيادي پروگرام جي وهكري سان ليس هك اريٿميٹك 

الجك يونٹALU(Arithrnatic Logic Unit)پڻ هيو. ان جو پروگرام پنج كارڊن جي مدد ســـــــــــــــــــــــــان هلندو هيو ۽ ان ۾ 

انٹيگريٹيڈ ميموريIntegrated memory پڻ هئي. ان مشــــــــــين جي پوري نموني کي ڏسندي، تاريخدان ان کي ئي عام 

استعمال جو پهريون كمپيوٹر سڎين ٿا.
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Electro-Mechanical Era (Middle age) برقي ميكاني دؤر   (ii)

  

  اهو دؤر اوڻويهين صدي کان شروع ٿئي ٿو. ان دؤر ۾ سائنسدان بهتر ۽ وڌيك موثر كپيوٹنگ مشـينون ٺاهڻ 

۾ كامياب ويا جيكي بجلي ۽ ٻاڦ جي توانائي تي هلندڙ هيون. انهن مان هكڑي ٹيبوليٹنگ مشين پڻ هئي. 

(الف)   هرمن هولرڪ جي ٹيبوليٹنگ مش� (۱۸۹۰ع)

اها هك امريكي موجد هرمن هولـري ۱۸۹۶ع ۾ ٺاهـي. هولـري 

جو پهريون ٹيبيوليٹر ۱۸۹۰ع جي آمريكا جي آدمشـــــــــماري ۾ استعمال 

ٿيو هيو. جيئن ته هولري جي ٹيبوليٹنگ مشــــين ڇهن مهينن اندر ڊيٹا کي 

پروســـــــــيس كري، ان جا نتيجا كڍي ســـــــــگهيو ٿي جيكو آمريكا جي 

۱۸۸۰ع واري آدمشـــماري جي مقابلي ۾ تمام تكڑو نتيجو هيو. ڇو ته ان 

۾ ڊيٹا کي گڎ كرڻ ۾ ســــــت ســـــــال لڳي ويا هيا. هولري جي ٹيبولٹينگ 

ِمشــــين تمام گهڻو مشــــهور ٿي ۽ يونائٹيڈ اسٹيٹس جي گهڻين آفيســــن ۾ 

استعمال ٿيڻ لڳي.

Electronic Era   (iii)   اليكٹرانك دؤر (جديد دؤر)

اليكٹران يا ويكيوم جي باري ۾ اڳڀرائين اليكٹرانك دؤر کي جنم ڏنو. هن دؤر ۾ اصـــلي كمپيوٹر ايجاد 

ٿيا جيكي ان پٹ، اســـــــٹور، پروســــــــيس ۽ آئوٹپٹ وارن اصــــــــولن تي آڌاريل هيا. اليكٹرانك انجنيئرنگ اندر لڳاتار 

اڳڀرائين، كمپيوٹر جي صالحيتن ۽ تيزي کي وڏي حد تائين اڳڀرو كيو. ان اليكٹرانك دؤر کي مختلف نســـــــلن ۾ 

ورهائي، هر نسل ۾ استعمال ٿيندڙ ٹيكناالجي جي دؤرن جي كمپيوٹر ٺاهڻ کي سمجهي سگهجي.

(الف)   كمپيوٹر جو پهريون نسل (1940-1956)

ويكيوم ٹيوبن تي آڌاريل، پهرين نســل وارا كمپيوٹر تمام وڏا هيا. كمپيوٹرن جي هن نســل، مشـــيني ٻولي 

اســتعمال كئي هئي. (۱ ۽ ۰واري بائنري ٻولي) انٹرنل ميموريجي پرزي طور ميگنيٹك ڊرم ۽ هدايتن کي ان پٹ كرڻ 
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ال پنچ كارڊ استعمال ٿيندا هئا. هن نســـــــــــــل ۾ مکيه طور بيچ پراسينگ نظام الڳو 

كيل هيو. هن قســـــم جا كمپيوٹر سائنســــــي ۽ تحقيقي كم ال استعمال ٿيندا هئا. 

اليكٹرانك نيومريكل انٹيگريٹر كمپيوٹر (UNIVAC)كمپيوٹر جي پهرين نســــــل 

جا مثال آهن.

(ب)   كميپوٹر جو ٻيو نسل ۱۹۵۶ع کان ۱۹۶۳ع 

   ٹرانزسســـٹرز جي كري كمپيوٹر گهڻو ننڍا، تيز، سســــتا ۽ وڌيك 

 FORTRAN اثرائتا ٿي ويا. اســــــيمبلي لينگويج ۽ هك مٿين ســــــطح جي ٻولي

متعارف كــرائــي وئــي. انهن ۾ بنيادي  Internal Memory جــي ذريعـــي طور 

Magnetic Field استعمال ٿيندو هيو.

داخال جي ال پنچ كارڊ استعمال ٿيندا هيا. بيچ پراسيســــــــــــــنگ ۽ 

ملٹي پروگرامنگ آپريٹنگ سســـــٹم استعمال كيا ويا. اهي كمپيوٹر گهڻو 

 كري كمرشل، پيداوار، سائنس ۽ انجنيئرنگ اناليســــــــــــــس ۽ ڊزائن جي ال

استعمال ٿيا ٿي. انهن جو مثال IBM 7094 ۽ IBM 1401آهن.

(ج)   كمپيوٹر جو ٹيون نسل (۱۹۶۴ع کان ۱۹۷۱ع)

انٹيگريٹيڈ سركٹ يا IC`sجي استعمال كمپيوٹر جي جسامت ۾ اڃان به وڌيك گهٹتائي آندي ۽ ان جي رفتار 

 COBOL ســطح جون پروگرامي ٻوليون جهڑوڪ ۽ قابليت ۾ اضــافو كيو. سهانگا كمپيوٹر متعارف كرايا ويا. وڏي

 Input اســــــتعمال كيون ويون. كي بورڊ کي Pascal ۽ پاســـــكل

ڊوائيس ۽ مانيٹرکي Output ڊوائيس طور اســــــــــــــــــــــــتعمال كرڻ 

كمپيوٹر جي اســتعمال کي آســان بڻائي ڇڎيو. ٹائم شـــيئرنگ ۽ 

ريئل ٹائم آپريٹنگ سســــــٹم متعارف كرايا ويا. كمپيوٹرن جو 

Automatic Industrial  ۽ Database Management اســـــــــــتعمال

Control تائين وڌايو ويو.IBM-360 ۽ IBM-370 هن نســــــــــــل جي 

كمپيوٹرن جا مثال آهن.
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(د)   كمپيوٹرن جو چوٿون نسل (۱۹۷۱ع کان اڄ تائ�)

Micro Processor جي ايجاد هك انقالبي قدم ٿي اڀري جنهن ســـان تيز، ســـهانگا، ننڍا ۽ وڌيك ڀروســـي الئق 

كمپيوٹر ٺاهڻ ۾ مدد ملي.

انهن ميموري جي ال ســــــــــــيمي كنڈكٹرRAM ۽ ROM جو 

 JAVA ۽ C++  .استعمال كيو ۽ ميگنيٹك اسٹوريج مشــهور ٿي وئي

جهڑيون اڃان به مٿاهين ســـطح جون ٻوليون اســـتعمال ٿيڻ لڳيون. اهي 

كمپيوٹر خال جي كمن، كاروبار ۽ آرٽ ســـــــــــميت زندگي جي هر 

شـــــــــعبي ۾ اســــــــــتعمال ٿيڻ لڳا. ان ۾ ٹائم شــــــــــيئرنگ، ريئل ٹائم 

۽Distributed Operating System استعمال ٿيڻ لڳا. ان ئي نســـــــــل ۾ 

Apple  متعارف كــرايو ويو. انهن جا (GUI) گـرافيكل يوزر انٹـرفيس

Macintosh ۽ IBM PC مثال آهن.

(ه)   كمپيوٹر جو پنجون نسل (اڄ ۽ ان کان اڳ�) 

پنجين نســـــــل جو كمپيوٹنگ ڊوائيســــــــز اڃان 

تائين ٺهي رهيون آهن. انهن نسلن جا كمپيوٹر پاڻ سکڻ، 

سبب استعمال كرڻ ۽ جنرالئيزيشــــــن جي قابل ٿي ويندا. 

اهي كمپيوٹر يا كنٹرولڈ مشــــــــنيون، جهڑوڪ روبوٽ، 

انســــــــاني ٻولي پڻ سمجهي سگهنديون. هٿرادو ذهانت  يا  

Artificial Intelligence (AI) جي شاخن ۾ مشـــــــيني سکيا 

 ، Deep Learningگهري ســــــــــــــــکيا ،Machine Learning 

 ، Natural Language Processingٻوليء جو فطري واهپو

 Expert ۽ ايكســــــــپرٽ سســــــــٹم Robotics روبوٹكس

 Systems آهن.



  شكل1.14 ايناالگ كمپيوٹر
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1.1.2   كمپيوٹرن جي درجابندي

كمپيوٹرن جي مختلف طريقن سان درجه بندي كري سگهجي ٿي. جيئن هيٺ ڏيکاريل آهي.

َ(i)  ٹيكنالوجيء جي حساب سان درجه بندي

  ٹيكنالوجي جي حوالي کان يا جنهن قسم جي ڊيٹا استعمال كري ٿو، ان حوالي کان كمپيوٹر جا ٹي سسٹم 

آهن.

 Analog Computer (الف)   ايناالگ كمپيوٹر

   اهي كمپيوٹر ايناالگ ڊيٹا تي كم كندا آهن. ايناالگ ڊيٹا مســـلســــل 

تبديل ٿيندڙ طبعي مقدارن جهڑوڪ، پريشــــــــــــــــــر، درجه حرارت، اسپيڈ ۽ وزن جي 

صورت ۾ هونديون آهن. ايناالگ كمپيوٹر جا مثال كار جو اسـپيڈو ميٹر ۽ وولٹ 

ميٹر وغيره آهن.

 عام مقصد

 خاص مقصد

كمپيوٹرن جي درجه بندي

 اينالوگ

 ڊجيٹل

 هائبرڊ

 سپر كمپيوٹر

 مين فريم كمپيوٹر

 ميني كمپيوٹر

 مائكرو كمپيوٹر

ٹيكنالوجي ۽ ڊيٹا جي استعمال

جي حوا� سان
جسامت

جي حوا� سان
مقصد

جي حوا� سان
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Digital Computer   (ب)   ڊجيٹل كمپيوٹر

  اهي ســـــڀني کان وڌيك اســـــتعمال ٿيڻ وارا عام كمپيوٹر آهن. اهي 

ڄاڻ کي بائزي نظام (۰ ۽ ۱ عدد) واري عددي سـرشـتي ۾ پروســيس كندا آهن. 

ڊجيٹل كمپيوٹر گهرن، تعليمي ادارن، آفيســــــن، كاروبار، سائنســـــــي ميدان 

وغيره ۾ استعمال ٿين ٿا.

Hybrid Computer   (ج)   هائ�ڊ كمپيوٹر

   اهي اينالوگ ۽ ڊجيٹل كمپيوٹرن جي ميالپ ســـــان ٺهندا آهن. انهن 

۾ اينالوگ ۽ ڊجيٹل كمپيوٹر جون خوبيون مالئي هك مشــــــــــــــين ۾ لڳايون 

وينديون آهن. هائبــرڊ كمپيوٹـــر اينالوگ ڊيٹا کـــي دجيٹل ۽ ڊجيٹل ڊيٹا کـــي 

اينالوگ ڊيٹا ۾ بدالئڻ جي ســـــــگهه رکندا آهن. اهي اينالوگ ۽ ڊجيٹل ڊيٹا کي 

داخل به كري سگهن ٿا ۽ خارج به كري سگهن ٿا.

جسامت جي حوا� سان درجه بندي   

  جسامت جي حوالي کان پڻ كمپيوٹرن کي چئن گروهن ۾ ورهايو ويو آهي.

  Super Computer (الف)   سپر كمپيوٹر

تيز ترين، تمام طاقتور ۽ تمام وڏا كمپيوٹر هوندا آهن. اهي مهانگا به تمام گهڻا آهن. انهن جو اسـتعمال عام 

طور تي ايروڊائنامكس، ڊزائن، سميوليشــــــــــــــــــن، جيولوجيكل ڊيٹا جي كاروهنوار، موسمياين اڳكٿين ۽ جوهري 

تحقيق جهڑي سائنسي كارجن ۾ ٿئي ٿو.

 Mainframe Computer (ب)   م� فر� كمپيوٹر

مين فريم كمپيوٹر بيحد طاقتور ملٹي يوزر ۽ ملٹي پروسيسر كمپيوٹر آهن. اهي تمام گهڻا حساب كتاب 

تمام تيز رفتار سان كري سگهن ٿا. اهي تمام مهانگا آهن ۽ ان کي نصـــــــــــــب كرڻ ۽ هالئڻ ال تمام گهڻين ٹيكنيكل 

(ii)
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مهارتن جي ضـــرورت پوندي آهي. اهي بئنكن ۽ انهن تمام كاروباري ادارن ۾ اســـتعمال ٿيندا آهن جتي ســـاڳئي وقت 

كيترائي صارف كم كندا هجن.

 Mini Computer (ج)   م� كمپيوٹر

اهـي مين فــريم كمپيوٹــرن کان ننڍا هوندا آهن ۽ مائكــرو كمپيوٹــرن کان وڌيك طاقتور هوندا آهن. اهــي 

كمپيوٹر هك وقت ۾ گهڻن صارفن سان هلندڙ آپريٹنگ سســـــــــــٹم استعمال كندا آهن. گهڻا صارف ٹرمينل جي مدد 

سان انهن كمپيوٹرز کي ساڳئي وقت استعمال كري سگهندا آهن. اهي نيٹورڪ سرورز ۽ انٹرنيٹ سـرورز جي طور تي 

ِاستعمال ٿيندا آهن DEC VAX ۽ IBM AS/400 مني كمپيوٹرن جا سٺا مثال آهن.

 Micro Computer  (د)   مائكرو كمپيوٹر

مائكرو كمپيوٹرز کي پرسنل كمپيوٹر يا PC پڻ چيو ويندو آهي. مائكرو پروسيســــــــــــــــــــــــر جي استعمال 

كمپيوٹر کي سســــــتو، تيز ۽ قابل پروسر بڻايو آهي. اهي هك فرد جي ذاتي استعمال ال ٺاهيل كمپيوٹرز آهن. پي سي 

لکپڑهه، ڏيک يا تصــويري اظهارن، حســاب كتاب ۽ لطف اندوزه جهڑن كيترن ئي مقصــدن ال استعمال ٿين ٿا. ميوزڪ 

جي صــــــــــــــالحيتن ۽ انٹرنيٹ جي اســــــــــــــتعمال، ان کي اڃا به وڌيك كارگر بڻائي ڇڎيو آهي. هاڻي كمپيوٹر رابطن ۽ 

سماجياتي كارج ال پڻ استعمال ٿين ٿا.

مقصد جي حساب سان درجه بندي 

مقصـــــــــــد جي حوالي سان كمپيوٹر ٻن درجن ۾ ورهايل آهن. عام مقصـــــــــــد واراكمپيوٹر ۽ مخصـــــــــ ــ ـ   و      ص 

مقصد وارا كمپيوٹر

General Purpose Computers   (الف)  عام مقصد وارا كمپيوٹر

اڄ جيكي گهڻا كمپيوٹر استعمال ٿين ٿا اهي عام مقصـد وارا كمپيوٹر 

آهن. اهي كمپيوٹر مختلف قسـمن جا كم كري سگهن ٿا. اهي پنهنجي يادداشت 

۾ مختلف پروگرام گڎ كري انهن کي هالئي ســـــــــــــگهن ٿا. ان كري مختلف كم 

(iii)
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جهڑوڪ، لکت جو كم (ٹائيپنگ ۽ ايڈيٹنگ)، پي رول، اكائونٹس، انوينٹري ضــــــابطو، معلومات جي ذخيري ۾ پيل 

حقيقتن جي سڃاڻپ، سائنســــي حســـــاب كتاب كري نتيجا كڍڻ ۽ اسٹيسٹيكل معلومات جو جائزو ۽ كنهن اداري 

جي حفاظتي نظام جو ضابطو وغيره هنن كمپيوٹرن جي مدد سان كيا وڃن ٿا. عام مقصـــــــــــــــــــــــــد وارن كمپيوٹرن ۾ 

ڊيسكاپ، ليپٹاپ، ٹيبليٹ ۽ سمارٽ فون اچي وڃن ٿيون.

  Special Purpose Computers (ب)  خاص مقصدن وارا كمپيوٹر

جيئن نالو ٻڌائي پيو، خاص مقصـدن وارا كمپيوٹر مخصــوص كم 

كرڻ ال ٺهندا آهن. اهي كمپيوٹر فقط هكڑو كم موثر طريقي ســـــان كندا 

آهن. ٹريفك الئٹس جي انتظام كاري، هوابازي جـي كنٹـرول، طـرف ٻڌائڻ 

واري كم، موسميات، سيارن جي كم كار، اي ٹي ايم ۽ لوكيشـــــــن وغيره 

جي كمن ۾ اهي خاص مقصدن وارا كمپيوٹر استعمال ٿيندا آهن.

كمپيوٹر جو كردار

  اسان جي زندگين ۾ كمپيوٹر جو استعمال ڏينهنون ڏينهن وڌي رهيو آهي. هن حصـــــــــــي ۾ اسان انهن مختلف 

شعبن تي نظر وجهنداسين جن تي كمپيوٹر جو تبديل ٿيندڙ كردار پنهنجو اثر ڇڎي ٿو.

1.2.1َ   زندگيء جي �تلف شع� ۾ كمپيوٹر 

اڄ اســــــــــين معلومات جي دؤر منجهه جي رهيا آهيون ۽ معلومات تمام قيمتي اثاثن منجهان هك بنجي چكي 

آهي. ان معلومات تي كم كرڻ ال اســان زندگي جي مختلف شـــعبن ۾ كمپيوٹرن جو اســـتعمال كيون ٿا. كمپيوٹر 

مختلف شكلين ۽ جســـــــامتن جي صورت ۾ اسان جي زندگي سان گڎجي ويا آهن. جهڑوڪ ڊيســــــــكٹاپ، ليپ ٹاپ، 

زندگي جي مختلف ميدانن ۾ كمپيوٹر جي واهپي جي وضاحت كرڻ.

معمول  جي كمن ۽ تفريح جي طريقن ۾ كمپيوٹر جي اسانجي زندگي تي اثرانداز ٿيڻ تي 

بحث كرڻ.

آ ٹي شعبي اندر مختلف شين جي اسكوپ جي باري ۾ ٻڌائڻ. 

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

1.2
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موبائل فون، گيم كنســــــــــــــــــــــول ۽ سمارٽ آالت وغيره. اسانجون زندگيون 

كمپيوٹر تي ايترو پاڙڻ لڳيون آهن جو اسان كمپيوٹر جي مدد کانســوا هك 

ڏينهن به كم  ٿا نه كري سـگهون. اسـان كيترن ئي رواجي ۽ معمول جي كمن 

کي تمام تيز  ۽ موثر كمپيوٹرن جي مدد ســــــــــــــان خودكار طريقي تي منتقل 

كري ڇڎيو آهي ۽ جن اسـان جي آفيس جي كم، كاروبار، تحقيق ۽ صـنعتي 

كمن كارن کي هك نئين سطح تائين پهچائي ڇڎيو آهي.

كمپيوٹر زندگي جي هر ميدان ۾ وڏي پئماني تي اســـــــــتعمال ٿي رهيا آهن. پيداوار، اي_كامرس، تعليم، 

صـحت، بينكنگ، مواصـالت، انجنيئرنگ، عمارت سـازي، زراعت، كاروبار، دفاع ۽ رانديون، سـڀئي كمپيوٹر جي 

زير اثر آهن.

 كمپيوٹر اڄ ۽ سڀاڻي

ايكويهن صدي ٹيكنيكل انقالب جي صدي آهي. اڳي ٹيكناالجي فقط معلومات جي حصــــــــــول ۽ ترسيل 

 اندر ايندڙ تكڑين تبديلين جي كري انســـــــاني زندگي استعمال ٿيندي هئي. پر وقت گذرڻ سان ٹيكنالوجي جي ال

جو ان کان سوا رهڻ ناممكن ٿي پيو آهي.

كمپيوٹر اســـانجي زندگي ۾ تمام اهم كردار ادا كري رهيا آهن. خبرون، موســــم، ســــفر جي معلومات ۽ 

بكنگ، پئســن جي منتقلي، ايتري تائين جو ٹيكســـي جي بكنگ كرڻ جا كم به موبائل فون ايپس جي مدد سان كيا 

وڃن ٿا. هاڻي ته كيترا انتظام كاري جا كم به كمپيوٹر ســـــافٹويئر جي مدد ســـــان كيا وڃن ٿا. اســـــكول، الئبريري 

۽اسپتال جي انتظام كاري كجهه مثال آهن، آن الئن خريداري جو رواج پڻ معاشري ۾ وڌنڌو پيو وڃي.

كمپيوٹر تفريح جي  ال پڻ اڻڳڻيا ميدان آڇي ٿو. جهڑوڪ آنالئن گيم، جنهن ۾ ســــــاڳئي وقت دنيا ۾ كٿان 

کان به كيترائي رانديگر گڎجي راند کيڎي سـگهن ٿا. 3Dگرافيكل سـافٹويئر فلمن کي هك نئون ڏيک ڏئي ڇڎيو آهي 

جنهن ۾ مزاحيه كارٹون كردار انســاني كردارن سان گڎ اداكاري كري سگهن ٿا. فوٹن، آواز ۽ وڊيو جي سافٹويئرن نه 

صرف آرٹســــــــــٹن ال آساني پيدا كئي آهي پر هو غير معمولي تخليقي كم كري سگهن پر ناتجربيكار ماڻهو به انهن 

سافٹويئر کي استعمال كندي پنهنجي ڏات کي ظاهر كري سگهن ٿا.

ٹيكناالجي ڏينهون ڏينهن بهتر ٿي رهي آهي ۽ اسان تصـــــور كري سگهون ٿا ته مســــــتقبل ۾ كمپيوٹر كيئن 

استعمال ٿيندو. هٿرادو ذهانت، روبوٹكس، وائرليس كميونيكيشــن ۽ ورچوئل ريئلٹي اهڑا ميدن آهن جيكي جديد 

دنيا جي شكل بدالئي رهيون آهن.
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هٿرادو ذهانت جو بنياد انســــــاني ذهانت واري نموني تي آهي. جيكا مشــــــين ۾ استعمال ٿيندي آهي ۽ سادن 

كمن کان پيچيده كمن تائين انســــاني عقل جو نقل كري، كم كندي آهي. A.Iفقري مان مراد ان مشــــين جي خاصيت 

جيكا انساني دماغ جون سکڻ، سبب ڄاڻائڻ ۽ مسئال حل كرڻ جهڑيون صالحيتون رکندي هجي. A.I کيمشيني سکيا 

پڻ چيو ويندو آهي. اها اسان جي معمول جي زندگي مان سکندي آهي ۽ اسان کي آپشـــــــن ٻڌائيندي آهي. جيئن گوگل 

 جو استعمال سائنسي تجربن، صحت عامه ۽ خالئي ٹيكنالوجي A.I .بهترين رستا ٻڌائيندو آهي ميپ اسان جي سفر ال

۾ ٿئي ٿو.

روبوٽ اهي مشــــينون آهن جن کي كمپيوٹر جي مدد سان كنٹرول كري سگهجي ٿو ۽ هو پيچيده قســـــم جي 

عملي ســرگرمين جي قابليت پڻ رکن ٿا. روبوٹن کي هك بيروني كنٹرول ڊوائس جي ذريعي كنٹرول كري ســگهجي 

ٿو، يا پروگرامنگ جي ذريعي به كنٹرول كري سگهجي ٿو.
روبوٹكساهو علم آهـي جيكو روبوٽ ڊزائن كـرڻ، ان جـي پــروگــرامنگ كــرڻ ۽ روبوٽ ٺاهڻ، توڙي، ان 

جي جســــــــــــــــماني فيڈبيك کي بهتر بنائڻ ۽ معلومات جي كاروهنوار ال مدد كري ٿو. روبوٽ عام طور تي پيداوار، 

صنعت، سائنس، طب ۽ تعليم جي ميدان ۾ استعمال ٿين ٿا.

وائرليس مواصالت اسانجي زندگين جو بنيادي جز بڻجي وئي آهي. وائرليس كميونيكيشــــن ٹيكنالوجي، 

برقي، مقناطيسـي لهرون، جهڑوڪ انفراريڈ، ريڈيو فريكيونســي، سيٹالئيٹ وغيره جي مدد سان معلومات جي ترسيل 

كري ٿي. هينئر ماڻهن يا مشــين جي حقيقي وقت ۾ نشــاندهي كرڻ ال گلوبل پوزيشــنگ سســٹم جو استعمال ٿئي ٿو. 

ســــــمارٽ فونن ۾4G ،3G ۽ 5G نيٹوركس اســــــتعمال ٿين ٿا. جنهن روايتي ٹيليفون جي اســـــــتعمال کي وڏي پئماني تي 

بدالئي ڇڎيو آهي. اهي فون نه صـــــــــــــــــــــــرف بهتر كوريج ڏين ٿيون پر موبائيل انٹرنيٹ کي پڻ تيز كن ٿيون. وائرليس 

مواصالت انساني سماجي رابطن ۽ هك ٻئي سان لڳ الڳاپن ۾ پڻ انتهائينئينمعني فراهم كئي آهي.

ورچوئل ريئلٹي هك هٿرادو پيدا كيل ماحول آهي جيكو ســــــافٹويئر جي مدد ســــــان ٺهي ٿو ۽ صـــــــارف جي 

ســــــــــــامهون اچي ٿو ته ان مان بلكل حقيقي ڏيک نظر اچن ٿا. ورچوئل ريئلٹي کي تعليم ۽ تربيت جي حقيقي ماحول جي 

عكس طور استعمال كري سگهجي ٿو. اها كنهن گيم يا متحرڪ كهاڻي جي ال تصــــــــــــــــوراتي ماحول جوڙڻ ۾ پڻ 

استعمال ٿئي ٿي.

شـاگردن کي موجوده ۽ ايندڙ وقت جي ٹيكنالوجي جي باري ۾ ٻڌائڻ ضـروري آهي. اسـتاد ان حوالي سـان 

سمجهه وڌائڻ ال سمارٽ فون يا پراجيكٹر تي وڊيو به ڏيکاري سگهن ٿا.

استادن الِء
 هدايت
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1.2.2    آء ٹي جي شع� ۾ پيشاِ

اڄ كمپيوٹر ســــائنس زندگي جي هر شــــعبي ۾ اهم كردار ادا كري ٿي. كمپيوٹر ســـــائنس جون نوكريون 

آمريكا ۾ بهترين پگهار تي ملندڙ نوكريون آهن. ان ۾ كوبه شك كونهي ته كمپيوٹر سائنس ۾ انفارميشـــــــــــــــــــــــــــن 

ٹيكنالوجي سڀاڻي جي جاب ماركيٹ کي مكمل طور بدالئي ڇڎينديون. اچو ته آ ٹي جي شعبي جي مختلف پيشـــــــن 

تي هك نظر وجهون.

(الف)   سافٹويئر ا�نيئر

هك سافٹويئر انجنيئر مختلف پروگرامنگ ٻوليون استعمال كري، گيمون، لرننگ مينيجمينٹ سســـــــــٹم، 

كاروباري ايپليكيشن، تعليمي ۽ تفريحي سافٽويئر ٺاهيندو آهي.

(ب)   نيٹورڪ ايڈمنسٹريٹر

هي هك آ ٹي جو ماهر هوندو آهي، جيكو هك اداري ۾ نيٹورڪ جو انتظام ســـــــــــــــــــــــــــنڀاليندو آهي. هو 

كمپيوٹر نيٹورڪ کي بهتر طريقي سـان هالئڻ ال گهربل ســافٹويئر ۽ هارڊويئر لڳائڻ ان جي ســارســنڀال كرڻ ۽ ان کي 

بهتر بنائڻ جو ذميوار هوندو آهي.

(ج)   ڊيٹابيس ايڈمنسٹريٹر

ڊيٹابيس ايڈمنسـٹريٹر کي (DBA)به چيو ويندو آهي. هو هك ماهر هوندو آهي جيكو كنهن اداري، آفيس يا 

كاروبار جو محفوظ ڊيٹابيس رکڻ جو كم كندو آهي.

(د)   ويب ڊزائينر

(www)ورلڈ وائيڈ ويبجو اختصار آهي. اهو انٹرنيٹ جو ٻيو نالو آهي. جيكي ماڻهو ويبسائٹون ٺاهيندا آهن 

انهن کي ويب ڊزائينر چئبو آهي. اهي هك ويبسائيٹ جي ال وڻندڙ ڊزائن، دلچســـپ تصــــويرون ۽ موثر تحرير ٺاهيندا 

آهن. هو كيترائي ويب ڊزائن كرڻ وارا ٹول استعمال كندا آهن ته جيئن ويبســائيٹ وڌ کان وڌ متحرڪ بنائي سگهجي. 

هك ويبسـائيٹ كيئن نظر اچي ٿي ۽ كيئن كم كري ٿي ان جي سڄي ذميواري هك ويب ڊزائينر جي هوندي آهي. هو 

اڳواٽ ٺهيل ويبسائيٹ کي بهتر كندا ۽ ان ۾ ضروري تبديليون آڻيندا آهن.

(ه)   گرافك ڊزائينر

گرافك تصـوير جو ٻيو نالو آهي. اهي گرافك ڊزائينر بروشر، ميگزين ۽ ٻين ڇپائڻ وارن اشتهارن جي ڏيک ۽ 
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ڊزائن جو كم كندا آهن. هو اهو كم كمپيوٹر جي مختلف گرافكس سـافٹويئرز جي مدد ســان كندا آهن. اهو كم 

آرٽ ۽ ٹيكنالوجي جي ڳانڈاپي سان ٿيندو آهي، جنهن ۾ تصــويرن، ويبســـائيٹ جي ڏيکن ۽ ڇپيل مواد ذريعي پيغام 

ڏنا ويندا آهن.

(و)   انفارميشن سيكيورٹي/ انالسٹ

اهي ماڻهو نيٹورڪ جي حفاظت كندا آهن. اهي اهڑا قدم سوچيندا ۽ کڻندا آهن جن سـان ڊيٹا يا معلومات جو 

زيان نه ٿي سگهي. توهان انهن کي انٹرنيٹ جي پوليس به چئي سگهو ٿا.

كمپيوٹر ٹيكنالوجي بينكنگ ۽ كاروبار تائين وک وڌائي وئي آهي. كمپيوٹر هيكر هميشـــــــه ان تاڙ ۾ 

هوندا آهن ته كنهن صارف جي اكائونٹ جي تفصــــــــيالت تائين رسائي ٿئي ته سندس پيســــــــا چورائجن. انفارميشــــــــن 

سيكيورٹي آفيسر اهڑي كنهن به چوري کان بچا جي كم سان هوندو آهي.

(ز)   كمپيوٹر سائنس يا آء ٹي جو استادِ

كمپيوٹر سائنس ۾ ڊگري كرڻ وارن ال هك ٻيو شاندار پيشـــــــــــــــــــــــــــــــــو استاد بڻجي اسكولن، كاليجن ۽ 

يونيورسٹين ۾ پڑهائڻ آهي. اهي استاد پنهنجي شاگردن کي كمپيوٹر متعلق اڄ جي دؤر حسـاب سان ڄاڻ ڏين ٿا ۽ اهو به 

ٻڌائن ٿا ته ايندڙ وقت ۾ انهن مشينن جو سندن زندگي تي كهڑو اثر پوندو.

  كمپيوٹر هارڊويئر

كمپيوٹر سافٹويئر ۽ هارڊويئر تي مشتمل هوندو آهي. سافٹويئر اهي سڀ پروگرام ۽ ايپليكيشـن هونديون 

آهن جيكي كمپيوٹر به هالئينديون آهن. هارڊويئر كمپيوٹر جا طبعي حصا ٿيندا آهن جيكي سافٹويئر کي هالئڻ ۾ 
ُ مدد ڏيندا آهن. هارڊويئر کي ڏسي ۽ ڇهي سگهجي ٿو جڎهن ته سافٹويئر کي ڏسي ۽ ڇهي نه ٿو سگهجي.ُ

كمپيوٹر هارڊويئر: كمپيوٹر جا سڀئي طبعي پرزا هوندا آهن. ان ۾ كيســنگ CPU يا سينٹرل پروسيســنگ 

يونٹ، كمپيوٹر ميمري، VGA گرافكس كارڊ، سائونڈ كارڊ ۽ مدر بورڊ هوندا آهن.

كمپيوٹر هارڊ ويئر جي وضاحت كرڻ.

سسٹم يونٹ جي مختلف حصن جهڑوڪ مدر بورڊ ۽ پروسيسر جي كم جي وضاحت كرڻ.
ِمختلف ان پٹ ڊوائيسز جي وچ ۾ فرق كرڻ.ُ

مختلف آئوٽ پٹ ڊوائيسز سڃاڻڻ.ُ

بنيادي ۽ سيكنڈري ميموري (يادداشت) ۾ فرق كرڻ.

كم جي حساب سان مختلف هارڊويئر ڊوائسز جي درجه بندي كرڻ.

شاگردن جي سکيا

 جي حاصالت

1.3
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 System Unit  1.3.1    سسٹم يونٹ

سســــٹم يونٹ كمپيوٹر جو اهو حصـــــو آهي جنهن ۾ سڀئي بنيادي ڊوائيســـــز هونديون آهن. سســـــٹم يونٹ 

مختلف عمل سرانجام ڏيندو آهي. ۽ پيچيده  عملن ۽ حســــاب كتاب جا نتيجا ٻڌائيندو آهي. ان ۾ مدر بورڊ، سي پي يو 
RAM ۽ ٻيا پرزا توڙي اهو کوکو هوندو آهي جنهن ۾ اهي سڀ لڳندا آهن.ُ

مدر بورڊ     

مدر بورڊ اهم ترين بورڊ آهي جيكو كمپيوٹر جي مختلف حصــن کي پاڻ ۾ ڳنڍي ٿو. ان ۾ هيٺيان عام پرزا 

هوندا آهن. مائكرو پروسيسر (CPU)، پورٽ، ROM, RAM ۽ ٻيا بجلي جا پرزا جهڑوڪ رزسٹر، ڪئپيسـٹر، ڊائيوڊ، 

ٹرانزسٹر ۽ جمپر وغيره.
حواســــــــي نظام وانگر، اهو به كمپيوٹر جي مختلف پرزن جي وچ ۾ رابطي جو كم كري ٿو. اهو تهدار فائبر 

گالس جو ٺهيل هوندو آهي. انهن جي مٿان كاپر جون لكيرون نكتل هونديون آهن، جيكي ســركٹ جي مركز ســـان 

ڳنڈيل هونديون آهن. جنهن ذريعي برقي پيغام كمپيوٹر جي سڀني حصـــــن تائين پهچندا آهن. ضرورت جي حســــــاب 

سـان كمپيوٹر مدر بورڊ  ۾  كيترائي پرزا الڳ كري ٹاكي يا مٹائي ســگهجن ٿا. مدر بورڊ ۾ كنيكٹر پڻ هوندا آهن 
ُ ِجن کي پورٹس چيو ويندو آهي. اهي پورٹس مختلف ان پٹ، آئوٽ پٹ ۽ ٻين پيريفـرل اوزارن کـي ڳنڍڻ جـي به كم ايندا ُ

آهن.

Mother Board

كمپيوٹر جو کوکو کوليو ۽ مدر بورڊ تي لڳل ۽ ان سان چهٹيل مختلف حصـــــــــــــــــــــا شاگردن کي ڏيکاريو. 

شاگردن کي چئو ته انهن پرزن جا ناال ۽ كم لکي ڏيکاري.

 هدايتاستادن الِء
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مائكروپروسيسر 

CPU يا مائيكرو پروسيســـــــــر كمپيوٹر جو دماغ 

آهي. مائيكرو پروسيســـــــــــر هك ننڍڙي چپ آهي جنهن ۾ 

لکين ننڍڙا ٹرانزســـــٹرز آهن. اهي ٹرانزســـــٹر ئي ڊيٹا ۾ ڦير 

گھير كندا آهن. مائيكرو پروسيســــــــر كمپيوٹر جي كم 

كرڻ ال هر قســـــم جا ضروري حســــــاب كتاب كندا آهن. 

اهي عمل تمام وڏي رفتار ۽ درســتگي ســـان كيا ويندا آهن 

مائيكرو پروسيســــــــــــــــــــــــر سليكان جو ٺهيل هوندو آهي. 
ِمائيكرو پروسيسـر صارف يا ان پٹ اوزار پاران ڏنل ڊيٹا کي ُ

هك جا کان ٻــــي تــــي پهچائيندو آهـــــي، ان کـــــي ٹوڙيندو 

آهي.هدايت تي عمل كرائيندو آهي ۽ ڏنل هدايتن کي گڎ كري رکندو آهي. كمپيوٹر جي رفتار جو سمورو انحصــــار 

به پروسيســــــــر جي رفتار تي هوندو آهيجيكا PGAz ۾ ماپبي آهي. جنهن مائيكرو پروسيســـــــــر جي گهڑي جي رفتار 

جيتري وڌيك هوندي آهي، كمپيوٹر جو كور ۽ كيچ ايترو وڌيك تيز ٿيندو آهي.

مائيكرو پروسيسر جا عام طور پنج حصا ٿيندا آهن.

 Arithmetic Logic Unit (ALU) (الف)   اريٿميٹك الجك يونٹ

سڀئي حسـابي عمل ۽ الجيكل تقابله ALU ئي كندو آهي. حســابي عمل ۾ جوڙ، كٹ، ضرب، ونڈ ۽ الجيكل 

تقابلن ۾ ڀيٹائڻ، چونڈڻ ۽ ڊيٹا کي ڀيچڻ وغيره جا عمل هوندا آهن.

(CU)Control Unit   (ب)   كنٹرول يونٹ

هي يونٹ معلومات ۽ ڊيٹا کي كمپيوٹر جي مختلف حصــن تائين موكلڻواري عمل جي ضابطي جو ذميوار 

آهي.CU هك ٹريفك سپاهي وارو كم كندو آهي. اهو كمپيوٹر جي سڀني حصـــــــــــــــــن کي گڎائيندو آهي ۽ انتظام 

كندو آهي.

Microprocessor (ii)
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Clock  (ج)   گهڑي

كالڪ جهٹكا ڏيندو آهـي ۽ هدايتون انهن جهٹكن جـي بنياد تـي ئـي عمل ۾ اينديون آهن. كالڪ جـي رفتار 

MHz ۽ GHz ۾ ماپي ويندي آهي.

 Register  (د)   رجسٹر

هي اها يادداشــــــــــــــــــــــــــت جي عارضي جا آهي جتي اها ڊيٹا رکبي آهي جنهن تي كم ٿي رهيو آهي. ان کي 

پروگرامنگ ماڊل پڻ چئبو آهي جيكو bits ،16 bits ،8 bits 32 يا bits 64 جو ٿي سگهي ٿو.

 Catch (ه)   كيچ

اها هك سيكنڈري يادداشت جي جا آهي جيكا مائكرو پروسيســـــــــــــــــــــــــــر ۾ موجود هوندي آهي. جيكا 

معلومات تازي پروسيس ٿي هجي اها كيچ ۾ گڎ ٿيندي آهي. مائيكرو پروسيســــر جي اندر موجود كيچ کي اندروني 

كيچ ۽ ٻاهرين کي بيروني كيچ چئبو آهي.

   بس 

كمپيوٹر بسز اهي برقي رستا آهن جن ذريعي مختلف حصن تائين معلومات پهچائي ۽ حاصل كئي ويندي 

آهي. اهي رستن وانگر هونديون آهن. جيئن روڊ مختلف جڳهن کي مالئيندا آهن، ائين بســــــــــون كمپيوٹر جي مختلف 

حصن کي هكٻئي سان مالئينديون آهن. اهي مدر بورڊ تي سڀني اندروني پرزن کي هكٻئي سان مالئيندا آهن.

بسز جا ٹي قسم هوندا آهن. ڊيٹا بس، كنٹرول بس ۽ ايڈريس بس.

  كنٹرول بس: كمپيوٹر ۾ ٿيندڙ سڀني سرگرمين جي ڊيٹا کي مختلف ڊوائيســــــــــــــــــــــــز تائين پهچائي ان کي 

كنٹرول كندو آهي.
  ڊيٹا بس: اها پروسيسر ميمري ۽ ٻين حصن ڏانهن ڊيٹا پهچائيندي آهي.

  ايڈريس بس: اها ڊيٹا جي ايڈريس ( ۽ نه وري ڊيٹا ) کڻندي آهي، جيكا مائيكرو پروسيســـر کان کڻندي آهي 

۽ ڳوال كري لوكيشن تي پهچائيندي آهي.

      (Input Devices) 1.3.2     داخلي اوزار

ِان پٹ اوزار كمپيوٹر ۾ ڊيٹا داخل كرڻ ال اســـــــــــــــــــتعمال ٿيندا آهن. انهن اوزارن کي مواد داخل كرڻ وارن، ُ

نشاندهي كرڻ وارن ۽ تصوير اسكين كرڻ وارن اوزارن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

(iii)BUS
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Tool Entering Devices  مواد داخل كرڻ وارا

كي بورڊ: اهو مواد داخل كرڻ وارو ســڀ کان اهم ذريعو آهي. ۽ عام طور تي ڊيٹا کي تحرير جي شـــكل ۾ 

كمپيوٹر ۾ داخل كندو آهي. ۽ ان کان عالوه كنٹرولنگ جا كم پڻ كندو آهي.
جڎهن هك بٹڻ دٻايو ويندو آهي ته كي بورڊ كنٹرولر چپ ان جو متعلقه كوڊ، كي بورڊ نمبر(جنهن کي اسـكين كوڊ 

چئبو آهي) ڏانهن موكليندو آهي.

Pointing Devices نشاندهي وارا اوزار (ii)           

                اهي عام طور تي گرافك موڊ ۾ استعمال ٿيندا آهن ۽ اسكرين تي كرسر جي تيز حركت كرائيندا آهن.

 ان ۾ مائوس، جوائي اسٹك، ٹريك بال ۽ ٹريك پيڈ شامل آهن.

Image Scanners تصويرون اسك� كندڙ  (iii)        

 اسكينر، الئيٹ سگنل جي ذريعي تصــــــــويرن کي اليكٹرانك روپ ۾ بدالئيندا آهن جيكي كمپيوٹر ال

سمجهه جوڳيون هونديون آهن. كمپيوٹر چشـــــــمي سڃاڻپ (Optical recognition) جو كم پڻ كندا آهن ۽ تڎهن كم 

كندا آهن جڎهن ڊوائيس كنهن صاف پرنٹيڈ سطح کي اسكين كري ۽ پو ان ڊيٹا کي مشــين ال پڑهڻ جوڳي فارميٹ 

(Optical ۾ بدالئيندا آهن، جيكي هك كمپيوٹر سمجهي سگهي ٿو. اميج اسكينرز ۾ آپٹيكل مارڪ ركگنيشـــــــــن

Mark Recognition (OMR)، آپٹيكل باركوڊ ريڈر Optical Barcode date (OBR) ۽ آپٹيكل كيـــــــــــــــــريكٹــــــــــــــــــر 

ركگنيشنOptical Character Recognition (OCR) شامل آهن.

ُ    ان پٹ ڊوائيسز جا ٻيا قسم ِ

                 ان پٹ ڊوائيســز ٻيون به آهن. مثال طور مائيكرو فون آوازي ڊيٹا کي داخل كري ان کي ڊجيٹل آڊيو فارميٹ ۾ ُ

 ال پڻ اســـــــتعمال ٿينديون آهن جيكي آواز کي  (Voice Recognition)بدالئيندو آهي. مائكرو فون آوازي ســـــــڃاڻپ 
ِتحريري فائل ۾ تبديل كنديون آهن. اها ٹچ اســكرين به ان پٹ ال اســتعمال ٿيندي آهي. اها مانيٹر تي ٿيل آڱر يا كنهن ُ

ُُ ِٻي عضوي جي ڇها کي سڌو سنئون قبول كندي آهي.مگنيٹك مس اکر سڃاڻيندڙپڻ ان پٹ ال استعمال ٿيندا آهنَ

 
1.3.3  آئوٽ پٹ  ڊوائسز Output Devices (خارجي اوزار)

اهو هارڊ ويئر پرزو يا اوزار جيكو كمپيوٹر CPUمان مواد ٻي ڊوائيس يا صــــــــــــــــارف تائين پهچائي، ان کي 

آئوٽ پٹ ڊوائس چئبو آهي. عام آئوٽ پٹ ڊوائيسز ۾ مانيٹر ۽ پرنٹر اچن ٿا. آئوٽ پٹ ڊوائيسز جا ٻه قسم آهن.

(iv)Other Tyres of Input Devices
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سافٹ كاپي خارجي اوزار ������

اهو اســـــــكرين ڊســــــــپلي يا آوازي اخراج هوندو آهي. اهو ختم ٿيڻ جوڳو آئوٽ پٹ هوندو آهي ۽ جڎهن ٻيو 

آئوٽ پٹ ظاهر ٿئي يا كمپيوٹر بند كجي ته گم ٿي ويندو آهي. هي كجهه ڊوائيســــــــــــــــز آهن جيكي آئوٽ پٹ سافٹ 

حالت ۾ ڏينديون آهن.

 Monitor  (الف)   مانيٹر

اها هك ٹي وي ڊوائيس هوندي آهي جيكا ننڍڙن روشــن نقطن ســـان ڏيک ڏيندي آهي جنهن کي Pixels چئبو 

اهي. مانيٹر ٻن قسمن جا ٿيندا آهن.

Cathode Ray Tube (CRT)  كيٿووڊري ٹيوب 

Flate Panel Display (FTP) فليٹ پينل ڊسلپي

 Data Projector (ب)   ڊيٹا پروجيكٹر

اهي كمپيوٹر ڊسك مان اندران رنگين سالئيڈون ۽ تصـــــــويرون كڍي، ديوار تي ڏيکاريندا آهن يا وري وڏي 

اسكرين تي ظاهر كندا آهن. انهن کي ڊجيٹل الئيٹ پروجيكٹر يا وڊيو پروجيكٹر به چئبو آهي.

 Speaker (ج)   اسپيكر

اهي آواز جي شكل ۾ آئوٽ پٹ ڏيندا آهن ۽ انهن ماڻهن ال فائديمند آهن جن ۾ ڏسڻ جي صالحيت كونهي يا 

وري اها ڊيٹا جنهن جو ڏيک ممكن كونهي.

Hard Output Device هارڊ كاپي آئوٽ پٹ ڊوائيسز       (ii)

ً اهو پني تي آئوٽ پٹ هوندو آهي. اهو اڻ ختم ٿيڻ جوڳو آئوٽ پٹ هوندو آهي جيكو نســــــــــــــــــبتا دير تائين ُ
رهندو آهي ۽ مستقل شكل ۾ هوندو آهي. هارڊ كاپي آئوٽ پٹ ڊوائيسز هي آهن.ُ

 Printer (الف)   پرنٹر

اهي پني تي آئوٽ پٹ ڏيندا آهن ۽ تحرير ۽ گرافكس پرنٹ كري سگهندا آهن. پرنٹرز جا ٻه قســــــــــــــم هوندا ُ

آهن.

(Impact) امپكٹ               

(Non-Impact) نون امپكٹ  
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Platter (ب)   پالٹر 

اهي به پرنٹر وانگر پني تي تصــــــويرون شايع كندا آهن پر اهي وڏي جســـــــامت واريون تصـــــــويري صورتون 

جهڑوڪ نقشا، تعميري ڊزائنگ ۽ اشتهار بورڊ وغيره پرنٹ كندا آهن.

Storage Devices 1.3.4   اسٹوريج ڊوائيسز

اسٹوريج ڊوائيســــــز جو مطلب آهي اهو هارڊويئر جيكو معلومات کي ذخيرو كرڻ ال استعمال ٿئي، اهي ٻن 

قسمن جا پرزا هوندا آهن،بنيادي ۽ سيكنڈري.

Primary Storage Devices پرائمري اسٹوريج ڊوائيس       (i)  

كمپيوٹر كنهن پروسيس جي دوران پرائمري ڊوائيســـــز استعمال كندو آهي. انهن جي ذخيري جي گنجائش 

تمام گهٹ هوندي آهي. گهڻيون پرائمري اسٹوريج ڊوائيســــز كمپيوٹر جي اندر ئي هونديون آهن ۽ انهن جي معلومات 

تائين رسائي تيز ترين هوندي آهي. بنيادي ڊوائيسز ۾ RAM ۽ ROM اچن ٿا.

ROMِ ريڈاونلي ميمري آهي. اها مســـــتقل يادداشت هوندي آهي ان جي گنجائش بنهه گهٹ هوندي آهي. اها 

كمپيوٹر جي سيٹنگز کي مستقل طور محفوظ كندي آهي.

RAM رينڈم ايكســـــــــــيس ميمري آهي. اها ختم ٿيڻ جوڳي هوندي آهي. مطلب كمپيوٹر مان بجلي کي 

جيئن كٹي ڇڎيو ته ختم ٿي ويندي. اها عارضي وقت ال هدايتون ۽ مواد پاڻ وٽ رکندي آهي.

Secondary Storage Devices سيكنڈري اسٹوريج ڊوائيسز        (ii) 

انهن ڊوائيســـــــــــــــز ۾ ذخيري جي گنجائش وسيع هوندي آهي ۽ اهي مســـــــــــــــتقل طور مواد کي محفوظ كري 

سگهنديون آهن. صارف پنهنجو مواد سيكنڈري ڊوائيســـز ۾ ئي محفوظ كندا آهن. هارڊ ڊسك، سي ڊي، ڊي وي ڊي، 

ايس ڊي كارڊ ۽ يوايس بي فليش ڊسك سڀئي سيكنڈري ذخيري جي پرزن جا قسم آهن.
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1.4   كمپيوٹر جا بنيادي عمل

كمپيوٹر اها مشـــــــــــين آهي جيكا صارف پاران كي بورڊ يا مائوس ذريعي ڏنل هدايتن ذريعي هلندي آهي. 
ِكمپيوٹر جا چار بنيادي عمل هوندا آهن: ان پٹ، پروسينسگ،آئوٽ پٹ ۽ اسٹوريج.ُ

ِInput  ان پٹ         (i)ُ

ِكمپيوٹر ان پٹ جا كيترائي نمونا آهن. اهو مائوس يا كي بورڊ جي كمانڈ ذريعي ٿي ســــــــــــــــــگهي ٿو. اهو ُ

نيٹورڪ تي موجود ٻئي كمپيوٹر پاران موكليل ڊيٹا جي ذريعي به ٿي سگهي ٿو.

Processing پروسيسنگ       (ii) 

ِپروسيســــــــــــــــنگ اندر CPU جي مدد سان ٿيندي آهي. اها اصل ۾ ان پٹ کي آئوٽ پٹ ۾ بدالئڻ جو نالو آهي. ُ

پروسيسنگ کان پو ڊيٹا كارائتي معلومات ٿي پوندي آهي. اهو بنيادي اريٿميٹك ۽ سببي عملن وسيلي ٿيندو آهي.

اسٹوريج 

ان جو مطلب آهي ڊيٹا کي گڎ كرڻ يا محفوظ كرڻ ROM ،RAM ۽ هارڊ ڊســـــــــــــــــــــــــك اهي پرزا آهن جيكي 

اسٹوريج جي ال استعمال ٿين ٿا.

ُآئوٽ پٹ 

اهو كمپيوٹر جي پروسيســــــــــــــــــنگ جو نتيجو هوندو آهي. آئوٽ پٹ کي كمپيوٹر جي اسكرين تي ڏسي، ُ
ُ اسپيكر جي مدد سان ٻڌي يا پني تي ڇاپي سگهجي ٿو. مانيٹر اسكرين، اسپيكر ۽ پرنٹر کي آئوٽ پٹ ڊوائيســـــــــــــــــ ز ُ

چئبو آهي.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

كمپيوٹر جا بنيادي عمل سمجهڻ

كمپيوٹر جا چار بنيادي عمل ٻڌائڻ

كمپيوٹر جي بنيادي آپريشنز جو ڊائگرام ٺاهڻ.

(iii)Storage

(iv)Output

1.4
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كمپيوٹر سافٹويئر بابت سمجهه وڌائڻ.

سسٹم سافٹويئر جا مختلف قسم سڃاڻڻ.

مختلف ايپليكيشن سافٹويئرز جا ناال لکڻ.

ايپليكيشن سافٹويئر ۽ سسٹم سافٹويئر ۾ فرق كرڻ.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

1.5   كمپيوٹر سافٹويئر

سافٹويئر هدايتن جو اهو ميڑ آهي جيكو كمپيوٹر كو به كم كرڻ ال اسـتعمال كندو آهي. اهو كمپيوٹر 

پروگرام جو اسم عام آهي. سافٹويئر جا ٻه وڏا قسم ٿيندا آهن. سسٹم سافٹويئر ۽ ايپليكيشن سافٹويئر

System Software 1.5.1   سسٹم سافٹويئر

هي اهو پروگرام آهي جيكو كمپيوٹر جي سـڀني ســرگرمين ۽ عملن کي هكٻئي ســان گڎائيندو آهي. اهو 

كمپيوٹر هارڊ ويئر جا عمل به كنٹرول كندو آهي. ان ۾ آپريٹنگ سســـــــــــــــــــٹم، ڊوائيس ڊرائيور، يوٹيلٹي پرگرام ۽ 

لينگوئيج ٹرانسليٹرهوندا آهن.

Operating System آپريٹنگ سسٹم (i)

اهو سڀني کان وڏو پروگرام آهي جيكو سســــــــــــٹم جي سڀني حصـــــــــــــن جي انتظامكاري كندو آهي. اهو 

كمپيوٹر سســـــــٹم ۽ صارف جي وچ ۾ هك انٹرفيس جوڙيندو آهي. ونڈوز ۽ لينكس عام استعمال ٿيڻ وارا آپريٹنگ 

سسٹم آهن.

Device Drivers ڊوائس ڊرائيور (ii)

ڊوائيس ڊرائيور اهي كمپيوٹر پروگرام آهن جيكي جڎهن كا محفوظ ڊوائيس كمپيوٹر ســـان لڳائي وڃي 

 ته ان کي هالئڻ ۾ مدد ڏيندا آهن. جيكو به هارڊ ويئر اســـــــــــــان پنهنجي كمپيوٹر ۾ لڳايون ٿا، ان کي كم كرڻ جي ال

ڊرائيور ضروري هوندا آهن ته جيئن آپريٹنگ سســـــــــــــــــٹم سان ان جو رابطو ٿي سگهي. ڊوائيس ڊرائيور كمپيوٹر جي 

آپريٹنگ سســـــٹم ۽ هارڊ ويئر جي وچ ۾ رابطي جو كم  به كندو آهي. كافي هارڊويئرز جي ال آپريٹنگ سســــــٹم ۾ 

ڊرائيور اڳواٽ ئــي ڀــريل هوندا آهن. ان کــي پلگ اينڈ پلــي(Plug and Play Drivers) چئبو آهـــي. جڎهن جيئن ئـــي كو 

هارڊ ويئر ڊوائيس كمپيوٹر ۾ لڳائجي ته سســـــــــــٹم ان کي سڃاڻي وٺي. هك نان پلگ اينڈ پلي ڊوائيس توهان کي كو 

هارڊ ويئر اسـتعمال كرڻ کان پهرين ڊرائيورز لڳائڻ جو طويل عمل گهرندي ۽ ڊوائيس کي اســتعمال كرڻ کان پهرين ان 

کي سيٹ كرڻو پوندو.

1.5
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Utility Programs يوٹيلٹي پروگرام (iii)

يوٹيلٹي مطلب قابل استعمال هئڻ، اهي اهڑا پروگرام هوندا آهن جيكي كمپيوٹر جي حصــن جو بندوبســـت 

كرڻ، انتظام كرڻ ۽ ان جي سنڀال كرڻ جي كم ايندا آهن. پروسيسنگ سســــــــــــــــٹم ۾ كجهه پروگرام اڳواٽ لڳل 

هوندا آهن جيكي كم ڏئي ســـــــگهندا آهن، پر يوٹيلٹي پروگرام انهن جي كارج کي اڃا به بهتر بنائيندا آهن. يوٹيلٹي 

سافٹويئر جو هكڑو مثال اينٹي وائرس سافٹويئر آهي. هي پروگرام كمپيوٹر کي وائرسز ۽ ٻين نقصــانده عوامل کان 

بچائيندو آهي.
هارڊ ڊسك ٽول به يوٹيلٹي پروگرامن جو حصــــــــــــو آهن. اهي هارڊ ڊسك ڊرائيور ۽ ٻين اسٹوريج ذريعن جي 

 ســــــــنڀال كندا آهن. ان ۾ اهي يوٹيلٹيز به آهن جيكي كمپيوٹر هارڊ ڊســـــــــك ۾ موجود اندروني خطرن کان بچائڻ ال

اسـكينگ كندا آهن. ڊسـك كلينر هارڊ ڊسـك مان غير ضـروري مواد جو خاتمو كندو آهي ۽ ڊسـك ڊي فريگمينٹر 

هارڊ ڊســـــــك ڊرائيوز ۾ موجود فائيلن کي نئين ســـــــر ترتيب ڏيندو آهي ته جيئن ڊســــــــك جي كاركردگي بهتر بنائي 

سگهجي.

Language Translators  لينگوئيج ٹرانسليٹرز (iv)

لينگوئيج ٹرانســليٹر انســـاني پڑهڻ جوڳين هدايتن کي مشـــيني ٻولي ۾ ترجمو كري سگهي ٿو. كمپيوٹر 

فقط اها مشــــــــــــــــــــــيني ٻولي سمجهندو آهي جنهن ۾ O ۽ ۱استعمال ٿيندا آهن. كمپيوٹر پروگرام ٺاهڻ ۾ به اهائي ٻولي 

اسـتعمال ٿيندي آهي. عام طور تي سـافٹويئر کي اعلي سـطحي ٻولي ۾ لکيو ويندو آهي پر ان جا لفظ فطري ٻولي مان 

کنيا ويندا آهن. لينگوئيج ٹرانســــــــــــــــــــليٹر ٹن قســـــــــــــــــــــمن جا هوندا آهن. اسيمبلر (گڎ كندڙ)، كمپائلر (مر  ت    ب )     ۽ 

انٹرپريٹر (مترجم).

Assembler (الف)   اسيمبلر 

اسيمبلر، اسيمبلي لينگوئيج ۾ لکيل پروگرام جي هدايتن کي مشيني ٻولي ۾ ٹرانسليٹ كندو آهي.

Compiler   (ب)   كمپائلر

هو پوري اعلي سطحي ٻولي جي پروگرام کي، كمپيوٹر ۾ عمل تان پهرين، مشـــيني ٻولي ۾ ترجمو كندو 

آهي.

ٻارن کي ڏيکارين ته ڊوائيس ڊرائيور كيئن اســــتعمال كبا آهن ۽ اهو پڻ ته ڊســـــك ڊيفريگمينٹر ۽ ڊســـــك  هدايتاستادن الِء

كلينر جهڑا يوٹيلٹي پروگرام كيئن كم كندا آهن.
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 Interpreter  (ج)   انٹرپريٹر

ِاهو اعلي سطحي ٻولي جي پروگرامجي سٹ سٹ کي مشيني ٻولي ۾ تبديل كندو آهي. ِ

Application Software 1.5.2   ايپليكيشن سافٹويئر

ايپليكيشــــــــــــــن سافٹويئر محفوظ كم كرڻ جي استعمال ۾ ايندو آهي. جهڑوڪ، ڊاكيومينٹ، ڊيٹابيس، 

اسپريڈ شيٹ، ۽ پريزينٹيشن وغيره ٺاهڻ. كمپيوٹر گيم، ميڈيا پليئر ۽ ويب برائوزر پڻ ايپليكيشن سافٹويئرز ۾ اچن 

ٿا. صارف مخصــوص كم كرڻ جي ال ايپليكيشـــن سافٹويئر انسٹال كندا آهن. اهي سافٹويئر آپريٹنگ سســـٹم ۾ 

اڳواٽ انسـٹال ناهن ٿيل هوندا. انهن کي الڳ انســٹال كرڻو پوندو آهي. مثال طور ونڈوز ۾ اسپريڈ شيٹس ٺاهڻ ممكن 

كونهي. ان جي الMs Excel  جهڑو ايپليكيشـــــــــن سافٹويئر استعمال كرڻو پوندو آهي. ايپليكيشـــــــــن سافٹويئر جا 

مختلف قسم ٿيندا آهن.

Productivity software پراڊكٹويٹي سافٹويئر        (i)

هن قســم جي سافٹويئر سان ڊاكيومينٹ، اسپريڈ شيٹ، ڊيٹابيس ۽ پريزينٹيشـــن ٺاهي سگهبيون آهن. گهڻا 

پراڊكٹويٹي سافٹويئر كاروبار ۽ آفيســن ۾ استعمال ٿيڻ جي نيت سان ٺاهيا ويندا آهن. ونڈوز جي الMS Office  هك 

پراڊكٹويٹي سافٹويئر آهي.

Business software كاروباري سافٹويئر       (ii)

اهي كاروباري ســــــــرگرمين کي موثر طريقي ســــــــان كرڻ ال ٺاهيندا آهن. اهي كاروبار جا كيترائي كم 

كري ڏيندا آهن آهن، جهڑوڪ بلنگ، ڊيٹابيس جي سارسنڀال ۽ انوينٹري مينيجمينٹ وغيره.

Entertainment software تفر�ي سافٹويئر (iii)

                 اهڑا سافٹويئر تفريح مهيا كندا آهن ۽ صارف جي ذوق جو پورائو كندا آهن. تفريحي سافٹويئر جو عام     
 ترين قسم وڊيو گيم آهي.

Educational Software تعليمي سافٹويئر      (iv)

اهي ســـــکڻ ۽ ســـــيکارڻ جي كم ايندا آهن. اهي شــــــاگردن جي ســــــکيا کي وڌيك موثر بنائڻ ال كيترن ئي 

اسكولن ۾ استعمال ٿيندا آهن.
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كمپيوٹر هك برقي مشــــــين آهي جيكو ڊيٹا پروسيســـــــنگ، حســـــــاب كتاب ۽ عمل كندو آهي. اهي كم هو  |

سافٹويئر پروگرام جي مدد سان مليل هدايتن جي آڌار كندو آهي.

كمپيوٹر جي ارتقا ٹن دورن ۾ ورهايل آهي مشيني دؤر، برقي سسٹم دؤر ۽ اليكٹرانك دؤر |

كمپيوٹر جي پهرين نسـل ۱۹۵۶ – ۱۹۴۰ ويكيوم ٹيوبسـس ٹيكنالوجي استعمال كئي.كمپيوٹر جي ٻئ نســل  |

۱۹۵۶-۱۹۶۵ ٹرانزسٹر ٹيكنالوجي استعمال كئي.

كمپيوٹر جي ٹئين دؤر (1964-1971) انٹيگريٹڈ سركٹ ٹيكنالوجي استعمال كئي. |

كمپيوٹر جي چوٿين نسل ۱۹۷۱ کان اڄ تائين مائكرو پروسيسر ٹيكنالوجي استعمال كئي. |

كمپيوٹرجي پنجين نسل (اڄ ۽ اڳتي) هٿرادو ذهانت ٹيكنالوجي استعمال كئي. |

كمپيوٹر ٹن قسمن ۾ ورهايل آهن. |

  اينالوگ كمپيوٹر، ڊجيٹل كمپيوٹر ۽ هائبرڊ كمپيوٹر.

ڊجيٹل كمپيوٹر، پنهنجي جسامت جي حوالي کان چئن گروهن ۾ ورهايل آهن. |

سپر كمپيوٹر مين فريم كمپيوٹر، مني كمپيوٹر ۽ مائكرو كمپيوٹر. |

مقصد جي حوالي کان كمپيوٹر ٻن قسمن ۾ ورهايل آهن. عام مقصد وارا كمپيوٹر ۽ خاص مقصد وارا كمپيوٹر |

آ ٹي شعبي ۾ مختلف پيشـــــا آهن. جيئن سافٹويئر انجنيئر، نيٹورڪ ايڈمنســـــٹريٹر، ڊيٹا ايدمنســــــٹريٹر، ويب  |

ڊزائنر، گرافك ڊزائينر، انفارميشن سيكيورٹي انالسٹ، كمپيوٹر سائنس يا آ ٹي ٹيچر.

كمپيوٹر هارڊ ويئر ۽ سافٹويئر تي مشتمل هوندو آهي. |

سافٹويئر هدايتن جو ميڑ يا پروگرام هوندو آهي. |

كمپيوٹر هارڊويئر، كمپيوٹر جي سڀني طبعي پرزن يا حصن جو ميڑ هوندو آهي. |

سســــــٹم يونٹ ۾ مدر بورڊ، سي پي يو، RAM ۽ ٻيا حصــــــا هوندا آهن ۽ اهو کوکو به هوندو آهي جنهن ۾ اهي سڀ  |

لڳندا آهن.

مدر بورڊ كميپوٹر جي مختلف حصن کي پاڻ ۾ مالئڻ وارو بورڊ هوندو آهي. ان ۾ عام طور هي پرزا هوندا آهن،  |

مائكرو پروسيســـــــــــــر، (CPU)، سالٽ، پورٽROM ،RAM، ٻيا اليكٹرانك پرزا جيئن رزسٹر، كئپيســـــــــــــٹر، 

ڊائيوڊس، ٹرازسٹم.

خالصو
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كمپيوٹر پراسيســــــــر جا پنج حصــــــــا هوندا آهن. اريٿميٹك الجك يونٹ (ALU)، كنٹرول يونٹ (C.U) كالڪ،  |

رجسٹر ۽ كيچ.

كالڪ جهٹكا ڏيندو آهي، ۽ هدايتن تي عمل انهن جهٹكن ســـــان ئي ٿيندو آهي. كالڪ اســــــپيڈ MHz ۽ GHz ۾  |

ماپي ويندي آهي.

 ،16 Bits ،8 Bits رجســٹر ذخيري جي عارضي ايريا هوندي آهي، جنهن کي پروگرامنگ ماڊل چئبو آهي، جيكو |

Bits 32 ۽ Bits 64 جو ٿيندو آهي. رجسٹر مائيكرو پروسيسر تي ڏسي به سگهبا آهن۽ نه به ڏسي سگهبا آهن.

كيچ درمياني ذخيري جي ايريا هوندي آهي. جيكو كيچ مائيكرو پروسيسر جي آ سي ۾ اندر هوندو آهي، ان  |

کي انٹرنل كيچ ۽ جيكو پروسيسر کان ٻاهر هوندو آهي ان کي ايكسٹرنل كيچ چئبو آهي.

سي پي يو۾ ٹي بسز هونديون آهن. كنٹرول بس، ڊيٹا بس ۽ ايڈريس بس. |

كنٹرول بس سي پي يو ۽ پيريفرل ڊوائسز جي وچ ۾ معلومات جي ترسيل کي كنٹرول كندي آهي. |

ُ ِڊيٹا بس پروسيسر، ميموري، يونٹ ۽ ان پٹ/ آئوٽ پٹ ڊوائيسز جي وچ ۾ ڊيٹا جي ترسيل كندي آهي.ُ |

ايڈريس بس ڊيٹا جي ايڈريس مائكرو پروسيسر کان کڻي ميموري ۾ پنهنجي جا تي پهچائيندي آهي. |

ِكمپيوٹر جون عام ان پٹ ڊوائيسز كي بورڊ ۽ پرنٹر آهن.ُ |

اسٹوريج ڊوائيسز جا ٻه قسم آهن |

  پرائمري اسٹوريج ڊوائيس ۽ سيكنڈري اسٹوريج ڊوائس.

پرائمري اسٹوريج ڊوائيسز ۾ RAM۽ ROM اچن ٿا. |

سيكنڈري اسٹوريج ڊوائيس، هارڊ ڊسك ۾ وڌيك ذخيري جي گنجائش هوندي آهي ۽ اها مواد کي مســتقل طور  |

محفوظ كندي آهي.

ِكمپيوٹر جا بنيادي چار عمل آهن، ان پٹ، پروسيسنگ، آئوٽ پٹ ۽ اسٹوريجُ |

سسٹم سافٹويئر ۾ آپريٹنگ سسٹم، ڊوائيس ڊرائيور، يوٹيلٹي پروگرام ۽ لينگوئيج ٹرانسليٹر هوندا آهن. |

لينگوئيج ٹرانسليٹر ٹن قسمن جا آهن، اسيمبلر، كمپائلر ۽ انٹرپريٹر. |

ايپليكيشـن سافٹويئر جا مختلف قسـم، پيداواري سافٹويئر، كاروباري سافٹويئر، تفريحي سافٹويئر ۽ تعليمي  |

سافٹويئر آهن.
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(الف) صحيح جواب چونڈيو

1.  جيكا ڊوائس هارڊ مواد کي سافٹ مواد ۾ تبديل كري اها ........ آهي.

  (الف)  پرنٹر    (ب)  پالٹر   (ج)  اسكينر    (د)  باركوڊ ريڈر

2.  ختم ٿيڻ جوڳي يادداشت......

  (الف)  مستقل آهي      (ب)  جيئن بجلي كٹبي ته گم ٿي ويندي.

  (ج)  وڌيك ذخيري کي پروسيس كندي آهي  (د)  هارڊويئر ذرائع جي سنڀال كندي آهي.

3.  ميڈيا پليئر ........... آهن.

  (الف)  كاروباري سافٹويئر     (ب)  تعليمي سافٹويئر 

  (ج)  تفريحي سافٹويئر     (د)  پيداواري سافٹويئر

4.  اهو پروگرام جيكو كمپيوٹر جي سڀني ذريعن جو بندوبست ۽ نظرداري كندو آهي ان کي ........... چئبو آهي.

  (الف) آپريٹنگ سسٹم     (ب)  يوٹيلٹي پروگرام 

  (ج)  لينگوئيج ٹرانسليٹر     (د)  ڊوائيس ڊرائيور

5.  جديد لينگوئيجز ................... استعمال كنديون آهن

   (الف)  كمپائلر    (ب)  انٹرپريٹر    (ج)  كنورٹر    (د)  اسيمبلر

6.  تارن جو مجموعو جيكو سي پي يو کي مين ميمري سان ڳنڍي ۽ خالي جا ڳولي لهي اهو ........... آهي. 

  (الف) كنٹرول بس    (ب) ڊيٹابس    (ج) ايڈريس بس    (د) ميمري بس

7.  سڀني کان عام ۽ مهانگا كمپيوٹر .................... آهن.

  (الف)  سپر كمپيوٹر     (ب)  مين فريم كمپيوٹر 

  (ج)  مني كمپيوٹر      (د)  مائكيرو كمپيوٹر 

8.  كمپيوٹر ................ کان سوا چالو نه ٿو سگهي

  (الف)  آپريٹنگ سسٹم     (ب)  يوٹيلٹي پروگرام 

  (ج)  ڊوائس ڊرائيور      (د)  كاروباري سافٹويئر

9.  گرافيكل يوزر انٹرفيس (GUI) ........... ۾ ٺهيو هيو.

  (الف)  پهرين نسل      (ب)  چوٿين نسل 

  (ج)  مشيني دؤر      (د)  اليكٹرو مكينيكل دؤر

10.  اهو ماڻهو جيكو پروگرام لينگوئيجز استعمال كندي پروگرام ٺاهي اهو ................ آهي.

  (الف)  ڊيٹا بيس ايڈمنسٹريٹر     (ب)  ويب ڊزائنر 

  (ج)  سافٹويئر انجنيئر     (د)  گرافك ڊزائينر

مشق
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(ب)   هيٺ� جا جواب ڏيو: 

۱.       زندگي جي كن به ٻن شعبن ۾ كمپيوٹر جي استعمال تي بحث كريو.

۲.      كمپائلر ۽ اسيمبلر ۾ تفريق كيو

۳.      هٿرادو ذهانت کي مثالن سان واضح كيو.

۴.      امپيكٹ ۽ نان امپيكٹ پرنٹرز مثالن سان سمجهايو.

۵.      هناسٹوريج اوزان جا استعمال لکو. هارڊ ڊسك يو ايس بي فليش ڊسك، ايس ڊي كارڊ.

۶.      توهان پنهنجي اسكول ۾ كهڑو مانيٹر چاهيندئو

۷.      سسٹم ۽ ايپليكيشن سافٹويئر ۾ فرق ٻڌايو.

۸.      مدر بورڊ ۾ موجود كن به پنجن پرزن جا ناال لکو.

۹.      نسلن جي ٹيبل ٺاهيو.

۱۰.    كاروبار ، تعليم ، تفريح ۽ پيداواري سافٹويئر جا مثال ڏيو.    

CRI ؟يا FDA ڇو؟

پهرين

 ٻئ

ٹئ�

چوٿ�

 پنج�

مشينن جو مثالٹيكناالجيعرصونسل

(i)

(ii)

(iii)

پيداوارانٹرٹينمينٹتعليمكاروبار��
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(ٻ)       كا� ڀيٹيو

۱.       كمپيوٹر اوسر ۾ وڏين تبديلن جو وقتي نقشو ٺاهيو.
ِ       ان پٹ ۽ آئوٽ پٹ ڊوائيس جي لسٹ ٺاهي انهن جا كم لکو. .۲

۳.       كمپيوٹر وٺڻ کان پهرين ان جي گهربل خصوصيتن جي لسٹ ٺاهيو.
۴.       پنهنجي چوڌاري، ايناالگ، ڊجيٹل ۽ هارڊويئر شين جا پنج مثال ڏيو.

۵.       هيٺيئن بالڪ ڊيٹا گرام تي نالن سان ليبلنگ كيو.

اريٿميٹك ۽ الجيكل حساب
 حل كرڻ

الف ج�� ب ��

ان پٹ ڊوائس

سيكنڈري اسٹوريج ڊوائس

پراڊ كٹوٹي سافٹويئر

مكينيكل دور

ڊجيٹل كمپيوٹر

مائيكرو كمپيوٹر

هٿ سن مشين هالئڻ وارو دور

پي سي

بائنري سسٹم استعمال كندي
 پروسيس

اسپريڈ شيٹ ۽ ڊيٹابيس ۾
 مدد كرڻ

وڏي ذخيري جي گنجائش ۽ 
مستقل حاالت

هارڊويئر اوزار جيكو ڊيٹا
 كمپيوٹر ۾ اماڻي

(الف)اي ايل يو

(ب)

(ٻ)

(پ)

(ڀ)

(ت)

(ٽ)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

سرگرميون

سي پي يو
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ٻيونيونٹ

آپريٹنگ سسٹم جي بنيادي ڄاڻ
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 Introduction of Operating System آپريٹنگ سسٹم جو تعارف   

  آپريٹنگ سســـــٹم (OS) هك اهڑو پروگرام آهي جيكو كمپيوٹر بوٹنگ كرڻ فائيل، سنڀالڻ، ياداشت جي 

سنڀال كرڻ، عملن جي سنڀال كرڻ ۽ پيريفرل ڊوائيسز مٿان ضابطي جهڑا بنيادي كم كندو آهي. پيريفرل ڊوائيسـز ۾ 

هارڊ ڊسك ۽ پرنٹر وغيره اچن ٿا. هي كمپيوٹر جي حصــن جي بهترين انظامكاري كندو آهي. عام آپريٹنگ سســٹم 

هي آهن: ڊسك آپريٹنگ سســٹم ،(DOS) ونڈوزWINDOWS، الئينكيسLINUX ، اينڈروئڈANDROID ۽ ميكينٹوش 

(Mac)آپريٹنگ سسٹ

 Functions of Operating System 2.1.1   آپريٹنگ سسٹم جا كار

  آپريٹنگ سســــــــــٹم كمپيوٹر جي هر سرگرمي سنڀاليندو آهي. هي اهو بنيادي ضابطي واري پروگرام آهي 

جيكو صارف کي كمپيوٹر سان رابطو كرڻ ال انٹرفيس مهيا كندو آهي. سسٹم سافٹويئر ۽ ايپليكيشـــــــــــــــــــــــــن 

سافٹويئر، سڀئي آپريٹنگ سســــٹم ذريعي كم كنداآهن جيئن فگر ۲٫۲ ۾ ڏيکاريل آهي آپريٹنگ سســــٹم هيٺ ڏنل 

كم سرانجام ڏيندو آهي.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

آپريٹنگ سسٹم جي وصف ٻڌائڻ

آپريٹنگ سسٹم جي مختلف كارجن بابت سمجهه وڌائڻ

آپريٹنگ سسٹم جي مختلف انٹرفيسز ۾ فرق كرڻ

شكل ٢.١ مختلف آپريٹنگ سسٹم

2.1
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Booting بوٹنگ         ( i)

  هي كمپيوٹر آپريٹنگ سســـٹم کي چالو كرڻ 

وارو عمل آهي. هي كمپيوٹر جي مختلف حصــــــــــــــن کي 

چيك كندو آهــي ۽ انهن کــي مختلف كم كــرڻ ال تيار 

كندو آهي.

(ii)   ريسورس مينيجمينٹ 

Resource Management   

  آپريٹنگ سســـــــــــــــــــــــٹم هارڊويئر ۽ سافٹويئر 

جيســـــــڀني وســـــــيلن جي انتظام كاري كندو آهي ان ۾ 

,(Allocation پروسيس جي ايلوكيشــــن ۽ ڊيليوكيشـــــن

 (Shared  شـــــــــــيئرڊ كيچ ميمور يand De-allocation)

 (Catch Memoryتائين رسائي ۽ نيٹورڪ وسيلن تائين رسائي شامل آهن.

User interface or command interpreter   (iii)   يوزر انٹرفينس يا كمانڈ انٹرپريٹر

  اسان كمپيوٹر سان يورز انٹرفيس ذريعي رابطي ۾ ايندا آهيون. كمانڈ انٹرپريٹر، آپريٹنگ سســـٹم جو اهو 

حصــو آهي جيكو صارف جي ڏنل كمانڈ کي پڑهي ۽ ان کي مشــيني ٻولي ۾ تبديل كري اهي هدايتون جوڙيندو آهي 

جيكي كمپيوٹر هارڊويئر سمجهي سگهي.

Memory Management   (iv)   ميموري مينيجمينٹ

  ميموري مينيجمينٹ ماڊيول پروگرامن ۽ ڊيٹا کي ضرورت جي حســــــــــاب سان ميموري ايلوكيشـــــــــــن ۽ ڊي 

ايلوكيشن كندو آهي.

 Input and Output Management مينيجمينٹ (I/O) ان پٹ آئوٽ پٹ   (v)

  آپريٹنگ سسٹم، ان پٹ/ آئوٽ پٹ ڊوائس جي كم الI/O  پرزن کي  ڊوائس ڊرائيور پڻ ڏيندو آهي.

هي ڊوائيس ڊرائيور اهي سـافٹويئر هوندا آهن جيكي پنهنجي كنٹرولر جي مدد سـان I/O ڊوائيس کي كنٹرول كندا 

آهن.

استعمال كندڙ

ايپليكيشن

سافٹويئر

آپريٹنگ سسٹم

ھارڊويئر سي پي يو آر اي ا�آئ/او

سافٹويئر

سسٹم

شكل ٢.۲ هك او ايس جي آپريشن
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File Management فائل مينيجمينٹ   (vi)

هي فائيل سـان الڳاپيل سـڀ كم كندو آهي. جهڑوڪ، فائلن جي ســارســنڀال، اســٹوريج، ريٹريول فائلن جي ردو بدل ۽ 

حفاظت كرڻ وغيره.

 Device Management ڊوائيسس مينيجمينٹ       (vii)

  سســٹم جيكا سرگرمي كندو آهي ان کي پروسيس چئبو آهي. پراسيس مينيجمينٹ عملن يا سرگرمين جي 

شروع ٿيڻ، ختم ٿيڻ، بند ٿيڻ ۽ جاري رکڻ جا كم كندي آهي.پراسيس جو اصطالح اصل ۾ ان پروگرام ڪوڊ جو نالو 

آهي جيكو CPU پاران كمپيوٹر جي ياداشت ۾ عمل جي ال موكليو ويو هجي. ملٹي پروگرامنگ سســــــــــــــــٹم ۾ اهڑا 

كيترائي پراسيســــــــز هك وقت هلي رهيا هوندا آهن. آپريٹنگ سســـــــــٹم ان ڳالهه جو خاص خيال رکندو آهي ته هر هك 

پراسيس کي CPUجي وقت جو هكجيترو حصـــو ملندو رهي. آپريٹنگ سســـٹم پروسيســـز جي CPU تائين رسائي جي 

هك ترتيب جوڙيندو آهي ۽ هر هك عمل جي CPUاندر وقت کي مختص كندو آهي. آپريٹنگ سســـٹم جي ان عمل کي 

پروسيس شيڈولنگ چئبو آهي.

 

شكل ٢.۳ ٹاسك مينيجر
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 User Management يوزر مينيجمينٹ   (viii)

 I/O جديد آپريٹنگ سســـــــــــــــٹم اندر يوزر مينيجمينٹ مان مراد صارف جي مختلف ذرائع جهڑوڪ سافٹويئر  

ڊوائيسز، اسٹوريج سسٹم ۽ نيٹوركس تائين رسائي جو كنٹرول آهي.

Types of Interface 2.1.2   انٹرفيس جا قسم

  انٹرفيس (Interface) هك اهڑو پروگرام آهي جيكو هك صــارف جي كمپيوٹر ســـان يا نيٹورڪ تي موجود 

ٻئي كمپيوٹر سان رابطو ممكن بنائيندو آهي.

  يوزر انٹرفيس(UI) آپريٹنگ سســـــــٹم پروگرام يا ڊوائيســـــــز جو اهو حصـــــــو هوندو آهي جيكو صارف کي 

كمپيوٹر ۾ معلومات داخل كرڻ يا حاصل كرڻ ۾ مدد ڏيندو آهي. يوزر انٹرفيســز جا كيترائي قســـم آهن انهن مان به 

عام يوزر انٹرفيس هيٺ ڏجن ٿا.

Command Line Interface (CLI)  (i)       كمانڈ الئن انٹرفيس

  كمانڈ الئن انٹرفيس هك اسكرين يا ٹيكســـــــــــــــــــــٹ تي مبني نمائندگي جو ذريعو آهي. جنهن ۾ صارف 

پرامپٹ (Prompt) نالي جڳهه ۾ پنهنجون هدايتون ٹائيپ كري كمپيوٹر هالئيندو آهي. كمانڈ ۾ اکرن جا سلســــــــــــــال 

(Strings) هوندا آهن پر اهو تكڑو ان كري آهي جو ٹيكســـــــــٹ وارو نظام گهٹ وسيال سيڑائيندو آهي. هي انٹرفيس، 

بنيادي طور تي كمپيوٹر ٹرمينلس تي Unix ۽ پرسنل كمپيوٹر تي Ms-DOS ۽ Apple DOS وارن ڏنو هيو.

شكل ٢.۴ كمانڈ الئن انٹرفيس



36

Graphical User Interface (GUI) گرافيكل يوزر انٹرفيس  (ii)

GUI  هك صارف دوستاڻو (User Friendly)  ماحول مهيا كندو آهي جنهن ۾ صارف تصــويري نموني جهڑوڪ 

مينيو، بٹنز ۽ ٻين شـكلين جي مدد سـان كمپيوٹر سـان رابطي ۾ ايندو آهي. هن انٹرفيس کي هدايت ڏيڻ ال كمانڈ ياد 

كرڻ جي ضرورت ناهي هوندي فقط تصـــوير تي كلك كرڻي هوندي آهي. GUI،CLI کان ان كري سســـت هوندو آهي 

جو ان ۾ ميمري ۽ ذريعا گهڻا سيڑبا آهن. ونڈوز ۽ IOS  ٻئي GUI  جا مثال آهن. 

Types of Operating System     آپريٹنگ سسٹم جا قسم

 آپريٹنگ سسٹم کي هيٺ ڏنل درجن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

OS هك صارف ۽ گهڻن صارفن وارا  

OS بيچ پروسيسنگ  

OS ٹائم شيئرنگ  

OS ريٹل ٹائم پروسيسنگ  

آپريٹنگ سسٹم جي قسمن تي بحث كرڻ

آپريٹنگ سسٹم کي مختلف قسمن ۾ تفريقن كرڻ

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

شكل ٢.۵ گرافكل يوزر انٹرفيس

2.2
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2.2.1   هك صارف ۽ گهڻن صارفن وارا آپريٹنگ سسٹم

Single user and Multiple User operating system

  هك صارف واري آپريٹنگ سســـــــــٹم ۾ فقط هك صارف هك وقت ۾ كمپيوٹر هالئي سگهي ٿو. آپريٹنگ 

سســــــــٹم جا هي قســــــــم عام طور استعمال ۾ هوندا آهن. پرسنل كمپيوٹر جي الDOS  ۽ ونڈوز98  هك صارف واري 

آپريٹنگ سسٹم جا مثال آهن.

  هك گهڻ صارفن واري آپريٹنگ سســـــــــــــٹم(Multi-User Operating System) ۾ هك وقت ۾ 

كيترائي صارف كمپيوٹر استعمال كري سگهن ٿا. آپريٹنگ سســــــــــــــٹم كمپيوٹر جي ميموري ۽ ٻيا 

ذرائع، ضـرورت موجب صــارفين تائين ورهائي رکندو آهي.  Linux۽ Unix گهڻ صــارفن واري آپريٹنگ 

سسٹم جا مثال آهن.

Batch Processing Operating System 2.2.2   بيچ پروسيسنگ آپريٹنگ سسٹم

  اهو اصطالح عام طور تي انهن پروگرامن جي ال استعمال ٿيندو آهي جنهن ۾ انســـــــاني واهپو گهٹ کان گهٹ 

استعمال ٿيندو هجي. هن قسم جا آپريٹنگ سسٹم كميپوٹر سان سڌو سنئون واهپو ناهن رکندا.

 هر هك صارف پنهنجو كم تيار كري كمپيوٹر آپريٹر ڏانهن اماڻيندو آهي. پروسيســـنگ کي تيز كرڻ ال  

آپريٹر، هكجهڑن ســـڀني كمن کي گڎائي هك بيچ جي شـــكل ڏيندو ۽ انهن کي هك گروپ جي صــــورت ۾ هالئيندو 

آهي. بيچ پروسيسنگ جو وڌ ۾ وڌ كار اهو آهي ته اهو بيچ تي موجود كمن کي پاڻ مرادو اكالئيندو رهندو.

آپريٹر كميپوٹر

بيچ

بيچ

كم

كم

كم

كم

كم

كم

صارف

صارف

صارف

صارف

شكل ٢.۶ بيچ پروسيسنگ آپريٹنگ سسٹم
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Time-Sharing Operating System 2.2.3   ٹائم شيئرنگ آپريٹنگ سسٹم

  ٹائم شــيئرنگ اهو طريقو آهي جيكو گهڻن صـــارفين کي ســـاڳئي ئي وقت مختلف ذريعا اســـتعمال كرڻ ۾ 

سهولت ڏيندو آهي. هن ۾ االهي صارف كو مخصـوص كمپيوٹر ساڳئي وقت، مختلف جاين تي استعمال كري سگهن 

ٿا. ٹائيم شيئرنگ اهو آپريٹنگ سسٹم آهي جنهن ۾ گهڻن كمن سان هر هك کي كجهه كجهه وقت ملندو رهندو آهي 

ته جيئن سڀني پروسيس بنا كنهن مسئلي جي آرام سان هلندا رهن.

  گهڻي تعداد ۾ مليل كمن کي CPU واري واري سان نبيريندو آهي. جيئن سســــــٹم هك هك ٹاسك يا صارف 

کان ٻئي تي لڳاتار منتقل ٿيندو رهندو آهي، تيئن هر هك كم يا صارف کي مخصـــــوص ٿيل وقت ملندو آهي ۽ ائين 

هر كنهن کي محســوس ٿيندو آهي ته سســـٹم شيئر ٿيل ناهي. تنهن كري صارف کي ترت جواب ملندو آهي. مثال جي 

طور ٹرانسـيكشـن پروسيسـنگ دوران، پروسيســرصارف واري پروگرام کي تمام محدود وقت ۾ اكالئيندو آهي انهن 

سســـــٹمز کي ملٹي ٹاسكنگ سســـــٹم پڻ چئبو آهي. اهي ٹاسك هكڑي صارف توڻي گهڻ صارفن پاران ٿي سگهن ٿا. 

 چئبو آهـي. ان وقت جـي وقفـي کان پو (Quantum)اهو وقت جيكو هرعمل مكمل ٿيڻ ۾ لڳندو آهي،  ان کي كوانٹم

آپريٹنگ سسٹم وري ٻئي ٹاسك کي پروسيس كرڻ لڳندو آهي.

Real-Time Operating System (RTOS)  2.2.4   ريئل ٹائيم پروسيسنگ آپريٹنگ سسٹم

  هي وقت تي انحصــــــــار كندڙ آپريٹنگ سســـــــــٹم آهي جنهن ۾ وقت جي حد محدود هوندي آهي. كم کي 

محدود وقت دوران اكالئڻو پوندو آهي، جي نه ته سســـــــٹم فيل ٿي ويندو. ريئل ٹائيم پروسيس سســـــــٹم ٻن قســـــــمن ۾ 

ورهائيل هوندو آهي.

سي پي يو

1استعمال كندڙ

3استعمال كندڙ2استعمال كندڙ

4استعمال كندڙ

5استعمال كندڙ

شكل ٢.۷ ٹائيم شيئرنگ آپريٹنگ سسٹم
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 هارڊ ريئل ٹائيم سســـــــــــــــــٹم:ان ڳالهه جي پك كندو آهي ته اهم ترين كم وقت اندر مكمل كيا وڃن، ايتري تائين جو 

. ان ۾ سســــٹم کي وقت جي ڊيڈالئن مليل هوندي آهي. ميزائل سســــٹم ۽ ايئر  ٿورڙي دير جي به گنجائش ناهي هوندي

ٹريفك كنٹرول سسٹم هارڊ ريئل ٹائيم سسٹم جا بهترين مثال آهن.

سافٹ ريئل ٹائيم سسٹم: هن سســٹم اندر وقت جي حد ايتري سختگير نه هوندي آهي. هر كم جي ال وقت جي ڊيڈالئن 

جي پاســــــداري، هر ڀيري ضــــــروري نه هوندي آهي. تمام اهم ريئل ٹائيم واري كم کي ٻين ســـــــڀني كمن کان اوليت 

ملندي آهي. هي سســٹم اها پك ته ناهي ڏيندو ته كم ڄاڻايل وقت اندر هر حال ۾ مكمل ٿئي، پر مخصــوص دورانئي ۾ 

Priority سان كمن جو مكمل ٿيڻ شرط هوندو آهي. آنالئن ٹرانسيكشن، ايئر ٹكٹ، رزرويشن جنهن ۾ رزرويشـن ۾ 

دير  ٿيندي آهي پر دســتياب ســيٹن جي تعداد ڏســڻ کان پو ۽  جهاز اڏائڻ کان پهرين مكمل ٿيڻ واري هوندي آهي. اهي 

سافٹ ريئل ٹائيم جا مثال آهن.

 Software Installation سافٹويئر انسٹاليشن  

  سافٹويئر انســـٹاليشـــن جو مطلب آهي پروگرامن کي كم كار جي ال تيار كرڻ. سافٹويئر انســـٹاليشـــن يا 

انســـــٹالر اهڑو پروگرام آهي جيكو كمپيوٹر ۾ ايپليكيشــــــن، ڊرائيور يا ٻيا سافٹويئر جا فائل انســــــٹال كندو آهي. 

ســافٹويئر كمپيوٹر ۾ لڳائڻ جا كيترائي ذريعا آهن. اهي انٹرنيٹ تان ڊائون لوڊ كري ســـگهجن ٿا. اهي ســـي ڊي/ ڊي 

وي ڊي يا يو ايس پي فليش ڊرائيو جي مدد سان انسٹال كري سگهجن ٿا.

2.3.1   ونڈوز آپريٹنگ سسٹم انسٹال كرڻ

  آپريٹنگ سســٹم هك بيحد ضروري سافٹويئر آهي ۽ كيترائي آپريٹنگ سســـٹم موجود آهن. ونڈوز سڀني 

کان وڌيك استعمال ٿيڻ وارو آپريٹنگ سســـــٹم آهي جيكو مائيكروسافٹ ٺاهيو آهي. آپريٹنگ سســــــٹم جي چونڈ 

اسان وٽ موجود هارڊويئر جي حســـاب سان كئي ويندي آهي. آپريٹنگ سســــٹم وكڻڻ وارا، هارڊويئر ۽  سافٹويئر ۾ 

هكجهڑائي رکڻ جي ڄاڻ ۽ آپريٹنگ سســـٹم ال گهربل هارڊويئر به ٻڌائيندا آهن. ونڈوز ۱۰ انســــٹال كرڻ ال اسان کي 

هيٺيون شيون گهربل هونديون آهن.

كمپيوٹر ۾ ونڈوز ۽ ٻيا آپريٹنگ سسٹم استعمال كرڻ

كنهن به اينٹي وائرس سافٹويئر کي كمپيوٹر ۾ انسٹال كري استعمال كرڻ

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

2.3
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ونڈوز انسٹال كرڻ الء مکيه قدمِ

  ونڈوز انسٹاليشن واري ڊي وي ڊي/ فليش ڊرائيور لڳايو.

  كمپيوٹر کي ري اسٹارٽ كيو.

  فرسٹ اسٹارٽ اسكرين جو انتظار كيو.

  Del يا F2 بٹڻ کي دٻائي رکو جيسين BIOS اسكرين تي اچي.

  بوٽ جي ترتيب واضح كيو.

  بوٽ ترتيبن مان كابه هك چونڈيو

  كو هك آپشن چونڈيو

  Upgrade   .a (موجود سافٹويئر کي بهتر كيو)

  Costing Installation (Aramco)    .b (انسٹاليشن کي ترتيب ڏيو)

  پنهنجن آپريٹنگ سسٹم ال مخصوص ڊرائيو جي چونڈ كيو.

  اسكرين تي ڏنل هدايتن تي عمل كيو.

پروسيسر

ميموري

اسٹوريج

گرافكس كارڊ

ڊسپلي

1GHz (سي پي يو جي رفتار گهٹ ۾ گهٹ 1GHz )هجڻ گهرجي

 RAM 2 GB 64 الBit 1 ۽GB 32 الBit

(RAM كمپيوٹر ميموري جو قسم آهي ۽ Bit ۳۲ 64 ڊيٹا جا ايكا آهن)

 Storage Graphics Card 32GB (هارڊ ڊسك ۾ گهٹ ۾ گهٹ 32GB اسپيس هجڻ گهرجي 

DirectX 9 يا ان کان نئون WDDM 1.0 ڊرائيور (گرافكس كارڊ كمپيوٹر هارڊ ويئر آهي 
 جيكومانيٹر اسكرين تي نظر ايندڙ تصويرون مهيا كندو آهي.

 600´800 (كمپيوٹر مانيٹر جي صالحيت)

استاد کي انســـــٹاليشـــــن دوران اهم كمن جهڑوڪ ڊرائيو جي چونڈ، ڊرائيو کي فارميٹ كرڻ ۽ ڊليٹ 

كرڻ جهڑن كمن تي گهڻو ڌيان ڏئي سيکارڻ گهرجي.

بهتر اهو آهي ته شاگردن کي گروپن ۾ ورهائي ونڈوز انسٹال كرڻ جو موقعو ڏنو وڃي.

استادن الِء
 هدايت
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Installation of Office Automation Software 2.3.2   آفيس آٹوميشن سافٹويئر جي انسٹاليشن

 ون ڈوز هك اهڑو پروگرام آهي جيكو كمپيوٹر کي بهترين كم وٺڻ جي ال ٻيا ســــــــــــــافٹويئر پڻ گهرجن آهي. 

آفيس آٹوميشــــــن اسان جي كمپيوٹر ۾ استعمال ٿيڻ وارو سڀني کان عام سافٹويئرپئيكيج آهي. هي انهن پروگرامس 

جو مجموعو آهي جن جي روزمره زندگي جي كمن كارن ۾ بيحد ضـرورت پوي ٿي. عام طور تي اسـانکي اسـكولن، 

آفيســـن ۽ ٻين جڳهن تي MS Office ملندوMS OF.۾ ورڊ پروسيســـر(MS Word) اسپريڈ شيٹ (MS- Excel) ملٹي ميڈيا 

 (MS outlook) ۽ ايميل ايپليكيشــــــن(Ms- Access) ڊيٹابيس مينيجمينٹ سســـــٹم (Ms Power Point) پريزينٹيشـــــن

هوندا آهن. نائين درجي ۾ ايندڙ يونٹس ۾ اسان Ms. Access ،Ms-Excel ،Ms word استعمال كرڻ سکنداسين.

Msoffice جا عام پروگرام

  ايم ايس آفيس انسٹال كرڻ ال اسان کي هي قدم کڻڻا پوندا.

  USB (ڊي وي ڊي يا Hard disk پك اپ مان Run ،Ms-Office Setup كيو.

  I accept the terms of this format واري خاني تي كلك كيو ۽ Continue تي كلك كيو.

  پروڊكٹ Key داخل كيو.

  Installation ياUpgradation مان هك جي چونڈ كيو.

 تي كلك كيو ۽ پو Installation جيكو پئكيج توهان انســــــــــــــــــــــــــــٹال كرڻ چاهيو ٿا ان جي چونڈ كيو ۽  

انسٹاليشن شروع ٿي ويندي.

  ايم ايس انسٹالر، انسٹاليشن ختم ٿيڻ شرط پاڻ ئي رهنمائي كندو.

  ايم ايس آفيس انســـــــــٹال كرڻ کان پهرين اها پك كيو ته Ms Office جو جيكو ورجن توهان انســـــــــٹال كرڻ 

چاهيو ٿا توهانجي كمپيوٹر جو هارڊويئر ۽ ســـــــافٹويئر (OS)ان جون گهرجون پوريون كن ٿا. Ms Office جي هك کان 

ٻئي نموني جون گهرجون مختلف ٿي سگهن ٿيون (جيئن Ms Office 2013 الGHz  1.6 پروسيســــر 3GB ،1GB Rom هارڊ 

ڊسك ۽ گهٹ ۾ گهٹ Window 7 آپريٹنگ سسٹم گهربل هوندو آهي.)

شكل ٢.۸ ايم ايس آفيس ۾ عام پروگرام



42

Installing Anti-Virus Software۲.۳.۳  اينٹي وائرس  سافٹويئر جي انسٹاليشن

  پنهنجي كمپيوٹر کي وائرسز کان محفوظ رکڻ جي ال اسان کي اينٹي وائرس سافٹويئر انسـٹال كرڻو پوندو 

آهي. كيترائي اينٹي وائرس سافٹويئر آنالئن ۽ مفت ۾ دستياب آهن.

  Karpooling ،Avira ،Avast ،AVG كجهه مفت ۾ ملندو اينٹي وائرس ســــــــافٹويئر ڊائونلوڊ كري Run كرڻا 

پوندا آهن. پر اها پك ضرور كجي ته كمپيوٹر ۾ انٹرنيٹ كنيكشــــن آهي. Installation فائيل هالئڻ کان پو، اينٹي 

وائرس سافٹويئر توهان جي كمپيوٹر تي پاڻ انسٹال ٿي ويندو.

  اينٹي وائرس سافٹويئر جو سڀ کان اهم حصــــــــو ڊيٹابيس وارو حصـــــــــو آهي. جيكو ٿوري ٿوري وقت اندر 

اپڈيٹ ٿيندو رهندو آهي. اسان کي پنهنجي كمپيوٹر کي امكاني نقصـــــــــــــــان کان بچڻ ال وائرس ڊيٹابيس کي اپڈيٹ 

كندو رهڻ گهرجي.

هن يونٹ جـــي SLOs کـــي مكمل كــــرڻ ال ليب جا پنج پيــــرڊ مختص كيل آهن. تنهن 

هوندي به اســــتاد پنهنجي شــــاگردن جي ســـــکيا ال وڌيك پريكٹيكل كرائي ســـــگهن 

ٿا.آپريٹنگ سســـــــــٹم جي جوڳي استعمال ال مددگار ٿي سگهن ٿا هن سطح تي شاگرد 

کي فائلز ۽ فولڈرز جي ســـــــــــنڀال ۽ حفاظت جي قابل هئڻ گهرجي ۽ كمپيوٹر آپريٹنگ 

سسٹم جي مختلف تركيبن کان پڻ واقف هئڻ گهرجي.

استاد کي اهو مشـــــورو پڻ ڏجي ٿو ته كنهن هارڊويئر جي ڊرائيور کي جهڑوڪ (پرنٹرز) 

وغيره کي انسٹال كرڻ جو عملي مظاهرو كري ڏيکارين.

استادن الِء
 هدايت
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كمپيوٹر هك برقي مشــــــين آهي جيكو ڊيٹا پروسيســــــنگ، حســـــــاب كتاب ۽ عمل كندو آهي. اهي كم هو  |

سافٹويئر پروگرام جي مدد سان مليل هدايتن جي آڌار كندو آهي.

كمپيوٹر جي ارتقا ٹن دورن ۾ ورهايل آهي مشيني دؤر، برقي سسٹم دؤر ۽ اليكٹرانك دؤر |

كمپيوٹر جي پهرين نسـل ۱۹۵۶ – ۱۹۴۰ ويكيوم ٹيوبسـس ٹيكنالوجي استعمال كئي.كمپيوٹر جي ٻئ نســل  |

۱۹۵۶-۱۹۶۵ ٹرانزسٹر ٹيكنالوجي استعمال كئي.

كمپيوٹر جي ٹئين دؤر  (1964-1971(انٹيگريٹڈ سركٹ ٹيكنالوجي استعمال كئي. |

كمپيوٹر جي چوٿين نسل ۱۹۷۱ کان اڄ تائين مائكرو پروسيسر ٹيكنالوجي استعمال كئي. |

كمپيوٹرجي پنجين نسل (اڄ ۽ اڳتي) هٿرادو ذهانت ٹيكنالوجي استعمال كئي. |

كمپيوٹر ٹن قسمن ۾ ورهايل آهن. |

  اينالوگ كمپيوٹر، ڊجيٹل كمپيوٹر ۽ هائبرڊ كمپيوٹر

.ڊجيٹل كمپيوٹر، پنهنجي جسامت جي حوالي کان چئن گروهن ۾ ورهايل آهن. |

سپر كمپيوٹر مين فريم كمپيوٹر، مني كمپيوٹر ۽ مائكرو كمپيوٹر. |

مقصــــــد جي حوالي کان كمپيوٹر ٻن قســـــــمن ۾ ورهايل آهن. عام مقصـــــــد وارا كمپيوٹر ۽ خاص مقصـــــــد وارا  |

كمپيوٹر

آ ٹي شعبي ۾ مختلف پيشـــــا آهن. جيئن سافٹويئر انجنيئر، نيٹورڪ ايڈمنســـــٹريٹر، ڊيٹا ايدمنســــــٹريٹر، ويب  |

ڊزائنر، گرافك ڊزائينر، انفارميشن سيكيورٹي انالسٹ، كمپيوٹر سائنس يا آ ٹي ٹيچر.

كمپيوٹر هارڊ ويئر ۽ سافٹويئر تي مشتمل هوندو آهي. |

سافٹويئر هدايتن جو ميڑ يا پروگرام هوندو آهي. |

كمپيوٹر هارڊويئر، كمپيوٹر جي سڀني طبعي پرزن يا حصن جو ميڑ هوندو آهي. |

سســـــٹم يونٹ ۾ مدر بورڊ، سي پي يو، RAM ۽ ٻيا حصــــــا هوندا آهن ۽ اهو کوکو به هوندو آهي جنهن ۾ اهي سڀ  |

لڳندا آهن.

مدر بورڊ كميپوٹر جي مختلف حصـــــــــــــــن کي پاڻ ۾ مالئڻ وارو بورڊ هوندو آهي. ان ۾ عام طور هي پرزا هوندا  |

آهن، مائكرو پروسيســـــر، (CPU)، سالٽ، پورٽROM ،RAM، ٻيا اليكٹرانك پرزا جيئن رزسٹر، كئپيســـــٹر، 

ڊائيوڊس، ٹرازسٹم.

خالصو
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(الف) صحيح جواب چونڈيو

۱. اهو سافٹويئر جيكو سڀ بنيادي عمل سرانجام ڏيندو آهي اهو

  (الف) اينٹي وائرس      (ب) اسٹارٽ مينيو    

  (ٻ) آپريٹنگ سسٹم     (پ) آفيس آٹوميشن

۲. اهو پروگرام جيكو صارف جو كمپيوٹر سسٹم سان رابطو ممكن بنائيندو آهي ان کي ........... چئبو آهي.

  (الف) مائي ڊاكيومينٹ     (ب) اسٹارٽ مينيو   

  (ٻ) ڊيسكٹاپ      (پ) انٹرفيس

۳. كميپوٹر کي چيك كرڻ، آپريٹنگ سسٹم چالو كرڻ ۽ كم ال تيار كرڻ واري عمل کي ......... چئبو آهي.

  (الف) ريسورس مينجمينٹ     (ب) بوٹنگ  

  (ٻ) ارر چيكنگ      (پ) فائيل مينيجمينٹ

۴. هك ملٹي يوزر OS تي صارفين جو ......................... انگ ساڳئي وقت ۾ به كم كري سگهي ٿو.

  (الف) هك                                         (ب) ٻه     

  (ٻ) گهڻو      (پ) فقط منظم

۵. پروسيسر ۽ ميموري جي الوكيشن ۽ ڊي ايلوكيشن كهڑن مينيجمينٹ كنٹرول ريسورس واسطي ٿيندي آهي؟

  (الف) ريسورس      (ب) فائل    

  (ٻ) J/O      (پ) يوزر

۶. كهڑي آپريٹنگ سسٹم ۾ كم گروپن ۾ اكاليا ويندا آهن؟

  (الف) بيچ پروسيسنگ    (ب) ٹائيم شيئرنگ   

  (ٻ) سنگل يوزر      (پ) ريئل ٹائيم.

۷. اهو سسٹم جيكو يقين دهاني كرائيندو آهي ته ڏنل كم بنا ٿوري دير سوير جي كيو ويندو اهو ......... آهي.

  (الف) بيچ پراسيسنگ     (ب) هارڊ ريئل ٹائيم   

  (ٻ) سافٹ ريئل ٹائيم     (پ) ٹائيم شيئرنگ 

مشق
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(ب) هيٺ� جا جواب ڏيو

۱. آپريٹنگ سسٹم جي وصف ٻڌايو، آپريٹنگ سسٹم جا ٹي مثال ٻڌايو

OS .۲ جا كارج لکو. كن به ٻن كارجن جي باري ۾ لکي ڏيکاريو.

CLI .۳ ۽ GUI ۾ تفريق كيو ۽ ٻنهي جا كي به ٻه فائدا لکو

۴. آپريٹنگ سسٹم جا كهڑا ذرائع ريسورس مينيجمينٹ سنڀاليندو آهي؟

 OS ۾ كهڑو فرق آهي؟ جي توهان كنهن وڏي اداري جا مينيجر آهيو ته توهان كهڑو OS ۵. ســــــــنگل يوزر ۽ ملٹي يوزر

پسند كندا پنهنجي جواب کي ٻن دليلن سان ثابت كيو.

۶. آفيس آٹوميشـــــن سافٹويئر جو كهڑو مقصـــــد آهي؟ آفيس آٹوميشـــــن پراڊكٹ مالزمن کي كيئن وڌيكالڀائتو ۽ 

اثرائتو بنائيندو آهي، اهو مثالن سان سمجهايو.

Ms Office .۷ ۾ كهڑا پروگرام آهن انهن جي لســـــــــــــــــــــــــــٹ ٺاهيو ۽ اهو به ٻڌايو ته هر هك پروگرام جو استعمال ك  ي ئ   ن  

ٿيندو آهي.

۸. سافٹ ريئل ٹائيم ۽ هارڊ ريئل ٹائيم  ۾ كهڑو فرق آهي؟

۹. اينٹي وائرس سافٹويئر انسٹال كرڻ ڇو ضروري آهي؟

DOS .۸ جو مثال.................. آهي.

OS (الف) ريئل ٹائيم آپريٹنگ سسٹم     (ب) ملٹي پراسيسنگ  

OS (پ) ملٹي يوزر      OS (ٻ) سنگل يوزر  

۹. پروگرامن جو اهو ميڑ جيكو آفيس عملي  کي روز جي كمن ۾ مدد كري ۽ بهتري ڏياري ان کي ..... چئبو آهي.

  (الف) آپريٹنگ سسٹم      (ب) ايميل   

  (ٻ) اينٹي وائرس       (پ) آفيس آٹوميشن

۱۰. اهو آپريٹنگ سسٹم جيكو هك کان ٻئي ٹاسك تي منتقل ٿيندو رهي ان کي ..................... چئبو آهي.

                  (الف) بيچ پروسيسنگ      (ب) ريئل ٹائيم پروسيسنگ   

  (ٻ) سنگل يوزر       (پ) ٹائيم شيئرنگ
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(ٻ) كا� ڀيٹيو

1. استاد هنن پروگرامن جي انسٹاليشن جو عملي مظاهرو كري ڏيکاري

  Window OS (قابل استعمال)

  Ms Office (قابل استعمال)

  كوبه اينٹي وائرس مفت سافٹويئر

2.  شاگردن کي اينٹي وائرس سافٹويئر استعمال كرڻ سيکارجي.

3.  شاگردن کي هنن کي سڃاڻڻ ۽ كم كرڻ ايندو هجي:

  ونڈوز ڊيسكٹاپ تي موجود مخلتف شكليون

  اسٹارٽ مينيو

  دستياب يوٹليٹي پروگرامز

4.  شاگردن کي فائل ٺاهڻ، كاپي كرڻ، موو كرڻ ۽ ڊيليٹ كرڻ ايندا هجن.

5.  استاد کي ٹاسك مينيجر سمجهائڻ جي ال ٹاسك مينيجر جو عملي مظاهرو كرڻ گھرجي.

6. استاد کي گھرجي جي  BIOS اسكرين جو عملي مظاهرو كري ڏيکاري.

سرگرميون

الف ج�� ب ��

(الف)

(ب)

(ٻ)

(پ)

(ڀ)

(ت)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

سيايلآ

ونڈوز

پروسيس

ايم ايس ايكسسل

ريئل ٹائيم آپريٹنگ سسٹم

/ان پٹ  آئوٽ پٹ مينيجمينٹ

 ٹائيم بائونڈآپريٹنگ سسٹم

آفيس آٹوميشن

فنكشن آپريٹنگ سسٹم

آپريٹنگ سسٹم

سسٹم جي كرڻ جو كم

انٹرفيس
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ٹيونيونٹ

آفيس آٹوميشن
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3.1MS-Word  

  MS- Word سڀني ورڊ پروسيســـــنگ سافٹويئرز۾سڀ کان وڌيك اهم آهي. 

 ان کي ۱۹۸۰ع جي ڏهاكي ۾ پهريون ڀيرو مائكروسافٹ وارن عام اســــــــــــــــــــتعمال ال

متعارف كرايو هيو. ان ۾ صـــارف مواد ٹائپ كري ان ۾ مرضــــي ســــان تبديلي كري 

What you see is what you  جيكو ڏســــــــــو ٿا اهوئي ملندو MS-Word .ســــــــــگهي ٿو

get!(WYSIVG) وارو تصـــــــــــــــــــــــــور متعارف كرايو هيو. ان جو مطلب ته جڎهن توهان 

اسكرين تي ٹيكســـــــــٹ (مواد) ٹائيپ كري ان جي ايڈيٹنگ كري کيس آخري شكل 

ڏيو ٿا، ته پرنٹ ٿيل پني تي هو بهو اهڑو ئي مواد ڇپجي اچي ٿو، جهڑو توهان اســــــــــــكرين تي ڏٺو. ان ۾ اڃان اضــــــــــــافي 

سهولتون به آهن. جهڑوڪ، تصـــــويرون، ٹيبلز، ۽ مواد کي رنگ روپ ڏيڻ جا واڌارو آپشــــــن جيكي صارف کي پنهنجي 

مرضي سان ڊاكيومينٹس کي ٺاهڻ جوڙڻ ۾ مدد ڏين ٿا. هن كتاب جو گهڻو حصــــــــــــــو پڻ MS-Word جي  مدد سان 

MS –  ،MS Excel جو هك حصــــــوآهي (جنهن ۾ Microsoft Office Suite جو جديد نمونو MS-Word  .لکيو ويو آهي

PowerPoint هوندا آهن.)MS- Word اڄ تائين دنيا ۾ ســڀ کان گهڻو اســتعمال ٿيندڙ Word Process ســـافٹويئر آهي. 

اسان هن باب ۾ MS-Word 2010 وارو نمونو استعمال كنداسين.

Page Layout Tab 3.1.1   پيج � آئوٽ  ٹيب

  پيج لي آئوٽ ٹيب صــارف کي اهو اختيار ڏيندو آهي ته اهو پنهنجي ڊاكيومينٹ جي ڏيک ويک کي كنٹرول 

كري. ان ۾ صارف صفحن کي حاشيه ڏئي سگهندو آهي، ٿيمز لڳائي سگهندو آهي. صفحي جي سائز ۽ پوزيشــــــــــن طئه 

كري سگهندو آهي. صفحي کي حصـــــــــــن ۾ ورهائڻ، الئين نمبر ظاهر كرڻ، پيراگراف جا Indent سيٹ كرڻ ۽ الئينز 

MS Word جي Tab layout جو عملي مظاهرو كرڻ.

پيج لي آئوٽ ٹيب جي مختلف گروپن جي سڃاڻپ كرڻ.

پيج لي آئوٽ ٹيب جي گروپن ۾ موجود مختلف فيچر استعمال كرڻ.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

ايم ايس ورڊ ٢٠١٠شكل ٣.١

۳.۲ پيج لي آئوٽشكل
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وغيره جهڑا كم كري ســـــــــــــــــــــــــگهندو آهي. پيج لي آئوٽ ٹيب ۾ پنج كمانڈز (Commands)هونديون آهن ۽ ٿيمز 

(Themes) پيج ســــــــــــــــــــــــــــــــيٹ اپ (Page Setup) پيج بيك گرائونڈ (Page Background)، پيراگراف (P   a  ragraph )     ۽ 

(Arrange) ارينج

(Themes Group)  ٿيمس گروپ  (i)

ٿيم ســـيٹنگز ۽ رنگن جو هك مجموعو آهي جيكو ســــڄي ڊاكيومينٹ جي پوري شــــكل 

شبيهه ۽ ڊزائين مٹائيندو آهي. ٿيمز اسان جي كم کي پيشــــــــه وراڻو ڏيک ڏيندا آهن. جيكو 

ڊاكيومينٹ كمپوز ٿي رهيو آهي، ان سان الڳاپيل مختلف ٿيمس هوندا آهن.

(Page Setup Group) پيج سيٹ اپ گروپ   (ii)

  پيج ســــيٹ اپ گروپ اســــان کي صــــفحي جون مارجن 
(حاشيه)، صـفحي جو نمونو (اڀو يا پاسـيرو) ۽ ان جي سـائيز وغيره ُ

سيٹ كرڻ ۾ مدد ڏيندو آهي.

 (ALT +P+N :هاٽ كي) Margins مارجنز

مارجن (حاشيو) صفحي جي مواد ۽ پني جي كنارن جي وچ ۾ خالي ڇڎيل حصـــــــــــي کي چئبو آهي. ان جي مدد 

سان سڄي ڊاكيومينٹ يا ان جي چونڈيل حصي کي حاشيه ڏئي سگهجن ٿا.

(ALT+P+O: هاٽ كي) Orientation اورينٹيشن

پيج اورينٹيشـــن يا پرنٹ اورينٹيشـــن جو مطلب آهي صفحي تي مواد جي بيهك. هن بٹڻ جي مدد سان مواد کي 

صفحي يا ڊاكيومينٹ جي حصي تي اڀو يا پاسيرو رکڻ جي چونڈ كري سگهجي ٿي.

(ALT+P+S+Z :هاٽ كي) Size سائز

هي بٹڻ پوري ڊاكيومينٹ يا ان جي حصي جي صفحن جي سائز (ڊيگهه ۽ ويكر) جي چونڈ كري سگهي ٿو.

(ALT+P+J :هاٽ كي)  Colombes  كا�ز

هن بٹڻ جي مدد سان چونڈيل ٹيكسٹ کي ٻن يا ٻن کان وڌيك كالمس ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

(ALT+P+B :هاٽ كي ) Breaks  بريك

هي بٹڻ ڊاكيومينٹ ۾ صفحا، ڀاڱا يا بريك وجهڻ ال استعمال ٿيندو آهي.
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 (Page Background Group) (iii)   پيج بيك گرائونڈ گروپ

  هي سيٹنگز، سرٹيفيكيٹ، دعوتنامن، بروشر ۽ مخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص 

ڊاكيومينٹيشن وغيره ۾ استعمال ٿينديون آهن. ان ۾ ٹي بٹڻ هوندا آهن. واٹر مارڪ 

.(Page Border) پيج بارڊر ،(Page Color) پيج كلر ،(Water Mark)

(Paragraph Group) پ�اگراف گروپ  (iv)

  هن گروپ ۾ اسان پيراگراف سان منســــــــــــــــــلك 

سيٹنگز كري سگهندا آهيون. اهو اسـان کي پيراگراف جا 

كجهه بنيادي نمونا رکڻ ۽ انڈيٹ ۽ اســــپيس ڏيڻ جا اختيار 

ڏيندو آهي.

(ALT+P+L+N: هاٽ كي) Line Number �� الئ�

هن بٹڻ جي مدد سان ڊاكيومينٹ جي هر سيٹ جي کاٻي پاسي ان جو انگ لڳائي سگهبو آهي.

(ALT+P+H :هاٽ كي) Hyphenation هائيفينشن

هن بٹڻ جي مدد سان ڊاكيومينٹ ۾ كٿي به هائيميشن لڳائي سگهبي آهي.

 (ALT+P+P+W :هاٽ كي) Water Mark واٹر مارڪ

هي هك ڌنڌلو پســمنظر هوندو آهي جيكو مواد جي پويان ظاهر ٿيندو آهي. اهو بٹڻ، صفحي تي موجود مواد 

جي پويان لوگو، تصويرون، يا ٻيو تحريري موادوجهي سگهي ٿو.

(ALT+P+P+W: هاٽ كي) Page Color پيج كلر
جڎهن كو صارف پنهنجي ڊاكيومينٹس جي صفحن جي پســــمنظر کي كو رنگ ڏيڻ چاهي ته ان ال هي بٹڻ ُ

استعمال ٿيندو آهي.

(ALT+P+A+B:  هاٽ كي) Page Border پيج بارڊر

صفحي جي چوڌاري بارڊر ڏيڻ ال هن بٹڻ جو استعمال ٿيندو آهي.
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Arrange Group ارينج گروپ   (v)

  ارينج گروپ ۾ موجود بٹڻ صـــــارف کي مواد اندر 

تصــويري نمونا ۽ ٻئي  مواد جي  ايڈجســـٹمنٹ كرڻ ۾ مدد 

كندا آهن.

(ALT+P+I+L :هاٽ كي) Indent Left انڈيٹ ليفٹ

هي بٹڻ پيراگراف جي کاٻي پاسـي واري حاشـي جي ڀرســان، ســينٹي ميٹر ۾ فاصــلو رکڻ جو 

اختيار ڏيندو آهي.

(ALT+P+I+R :هاٽ كي) Indent Right انڈينٹ رائٹ

هي بٹڻ پيراگراف جي سـاڄي پاسـي واري حاشـي جي ڀرسـان ســينٹي ميٹر ۾ فاصــلو رکڻ جو 

اختيار رکندو آهي.

(ALT+P+S+B :هاٽ كي) Space Before اسپيس بيفور

چونڈيل پيراگراف کان پهرين پوائنٹس ۾ اسپيس ڏيڻ ال اسپيس بيفور استعمال ٿيندو آهي.

(ALT+P+S+A :هاٽ كي) Space Before اسپيس بيفور

چونڈيل پيراگراف کان پو پوائينٹس اسپيس ڏيڻ ال اسپيس آفٹر استعمال ٿيندو آهي.

(ALT+P+P+O: هاٽ كي) Positionپوزيشن

كنهن تصويري شكل يا نشاني کي صفحي ۾ كنهن جا تي رکڻ ال استعمال ٿيندو آهي.

ريپ ٹيكسـٹ  Wrap Text كنهن تصــوير يا ان جهڑي كنهن آبجيكٹ جي چوڌاري مواد 

کي ارينج كرڻ ال استعمال ٿيندو آهي.

(ALT+A+A+F:هاٽ كي) Bring Forward برنگ فارورڊ

چونڈيل آبجيكٹ کي ٻين سڀني آبجيكٹس جي سامهون آڻيندو آهي.

(ALT+P+A+F :هاٽ كي)  Send Backward سينڈ بيكوارڊ

چونڈيل آبجيكٹ کي ٻين سڀني آبجيكٹس جي پويان اماڻيندو آهي.
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(ToC)Table of Contents 3.1.2  فهرست

  ٹيبل آف كانٹينٹس يا فهرســت ڊاكيومينٹ ۾ جڳھ جي 

حســـــاب سان صفحي نمبر سان گڎ ان جي حصـــــي گروپ ۽ مواد جي 

عنوانن جي لســــــٹ هوندي آهي. اها پوري ڊاكيومينٹ جو مٿاڇرو 

ڏيک ڏيندي آهي ۽ صـارف کي اهو اختيار پڻ ڏيندي آهي ته هو مواد 

جي گهربل عنوان تائين سڌو سـنئون هليو وڃي. ToC پاڻ کي خود 

كار ٺاهڻ جي خصـــوصيت رکي ٿو.  هك صارف پاڻمرادو ٺهندڙ يا 

پنهنجي مرضي سان ڊاكيومينٹ ۾ ToC ٺاهي سگهي ٿو.

Reference   ٺاهڻ ال ToC ڊاكــيومـــيـــنٹ ۾ MS-Word  

MS- .سڀني کان پهريون آپشــــــــــن رکيل آهيToC ۾ وڃو جتي Tab

 ،Automatic Table ٺاهڻ جا کوڙ آپشــن ڏئي ٿو. جن ۾ ToC ،Word

۾Manual Table ۽ ڊاكيومينٹ جي گهرج جي حساب سان، صارف جي چونڈ تي ٺهندڙ ToC شامل آهن.

(ALT+P+A+P :هاٽ كي)  Selection Pane سليكشن پ�

ڊاكيومينٹ ۾ موجود تصـــويرون، شكليون، نشـــانيون وغيره کي حاشين، كنارن يا ٻئي 

كنهن الڳاپيل شي سان گڎائي رکڻ ال استعمال ٿيندو آهي.

 (ALT+P+A+A: هاٽ كي) Align االئن

تصــــــــويرن، شكلن، نشــــــــانن وغيره جهڑن آبجيكٹس کي مارجنس، كنارين يا ٻئي كنهن 

آبجيكٹ سان مالئي رکڻ جي كم ايندو آهي.

(ALT+P+A+G: هاٽ كي) Group گروپ

كن به ٻن شين يا ٻن کان وڌيك شين کي ائين گڏائيندو آهي جو هو هك ٿي ويندا آهن.

 (ALT+P+A+Y: هاٽ كي) Rotate روٹيٹ

چونڈيل آبجيكٹ کي گهمائڻ ۽ ڦيرائڻ ال استعمال ٿيندو آهي.

ڊاكيومينٹ ۾ آٹوميٹك ۽ مينوئل فهرست   Table of Contentsداخل كرڻ.

MS-Word ۾ اردو ۽ سنڌي ۾ كمپوزنگ كرڻ.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت
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Automatic Table آٹوميٹك ٹيبل   (i)

  هي MS-Word جي Heading پريزنٹيشــــــــــــــــــــــن جي مدد سان، مواد سان عنوان ڳولي پاڻ ToC ٺاهيندو آهي. 

آٹوميٹك ٹيبل، عنوان جي نموني کي اهي صــفحا نمبر آڻيندو آهي جتي اهي عنوان موجود هوندا آهن. آٹوميٹك ٹيبل 

۱ ۽ آٹوميٹك ٹيبل ۲ ۾ فقط ٹيبل جي عنوان جو هك فرق آهي. جيكو Contents يا ToC آهي.

Manual Table مينوئل ٹيبل   (ii)

  ToC مينو مان Manual Table ٺاهڻ جي ال هك جيتري ToC نمونو ٺهندو. ان ٹيبل کـي عنوانن ماتحت عنوانن 

۽ صــــفحن جي ردوبدل جي ذريعي مرضــــي ســــان بدالئي ســـــگهبو. ان ٹيبل کي وڌائڻ ال ٹيبليٹ جون الئنز فقط كاپي 

پيسٹ كبيون ته جيئن انهن جو فارميٹ ساڳيو رهي.

3.1.3   اردو ۽ سنڌي ٻول� ۾ ٹائپنگ

  MS-Word مائكرو ســـــــــــــــــــافٹ ونڈوز جي ڊفالٹ ٻولي (جيكا عام طور تي انگريزي هوندي آهي) ۾ خط 

درخواســـــتون، ،CVs ســــــوالنامه ۽ كتاب ٹائپ كري ســــــگهجن ٿا. MS-Word ٻين كيترين ئي ٻولين، جهڑوڪ اردو ۽ 

سنڌي ۾ ٹائيپنگ كري ٿو. انهن ٻولين ۾ ٹائيپ كرڻ ال، منصـــــــــــــــــــــفانه ٻولي جو كيبورڊ مائكرو سافٹ ونڈوز ۾ 

استعمال كرڻو پوندو آهي. MS-Wordپڻ پنهنجي ڊفالٹ ٻولي کي بدالئي سـگهي ٿو.ڊفالٹ ٻولي کي مٹائڻ ال، فائل 

مينوFile Menu ۾ وڃي آپشـنز Options  جي چونڈ كيو. ورڊ آپشـنز جي ڊائالگ باكس Dialogue Box  لکندي، ان مان 

لينگوئيج ٹيب Language  کوليو. ان کان پو ٻولين جي فهرست مان گهربل ٻولي جي چونڈ كيو.

- 

استادن کي مائكرو سافٹ ونڈوز ۾ هك کان وڌيك ٻولين، جهڑوڪ، سنڌي ۽ اردو کي انســـــــٹال كرڻ جو 

عملي مظاهرو كرڻ گهرجي. اهو ونڈوزControl Panel جي Regional Setting ســان كري ســـگهجي 
ٿو. اهي ٻوليون انســــــٹال كرڻ سان انهن جا كي بورڊن جا نمونا پڻ انســـــــٹال ٿي وڃن ٿا ۽ ان سان ان ٻولي ۾ 

ٹائيپنگ كرڻ جو اختيار ملي ٿو.

استادن الِء
 هدايت
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اردو كي بورڊ جي شكل

سنڌي كي بورڊ جي شكل
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Reh
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Maddah

Alef

Sad

Seen

Ddal

Dal

Ghain

Gaf

Thal

Zain

Jeh

Sheen

Theh

Tcheh

Zah

Tah

Ghunna

Noon

Hah

Dochashmee

Dad

Jeem

Khah

Kaf

Teh Marbuta
Gol

Heh Gol

Alif Hamza
Below

Meem

SAW

Urdu 6

Yeh Nukta

Urdu 5

Exclamation

Urdu 1

Urdu Date 

Urdu 3

Hamza Above

Urdu 7

Dammatan

Urdu 8

Alef with
Mad Above
Waw with
Hamza Above

Fathatan or
Do zer
Kasratan or
Do Zabar

Comma

Urdu 2

Hamza
Isolated
Urdu 4

Left Parenthesis

Urdu 9

Right Parenthesis
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Shadda
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Sanah Sign

Yeh Barree
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Alef Kada Zabar

Yeh

Alif Khada Zer

Feh

Damma - Pesh
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Arabic Fullstop
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Arabic Comma
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Urdu Fullstop

Arabic Question
Arabic Jazam

Raziallah Sign

 

Beh

 

Tab

Enter

Shift Key

Ctrl Alt Spacebar Right Alt

(باقاعدي اردو الفابيٹ ال) (شفٹ سان) اردو فونيٹك يونيكوڊ كي بورڊ لي آئوٽ

شفٹ واري صورت

عام صورت
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ايم ايس ايكسل اسكرينشكل ۳.۳

 MS-Excel 2010  3.2

  هي اهو سافٹويئر آهي جيكو ڊيٹا کي فارموال ۽ مخصـوص صالحيتن سان ارينج كرڻ، ظاهر كرڻ، فارميٹ 
كرڻ، حسـاب كتاب كرڻ ال اسپريڈ شيٹ سســٹم کي استعمال كندو آهي. MS-Excel مائكرو سافٹ آفيس سوئٹ 

جو حصو آهي ۽ مائكرو سافٹ آفيس سوئٹ جي ٻين ايپليكيشـنز سان مليل آهي. MS-Excel حسـاب كتاب، ڊيٹا کي 

ٹيبل ۽ گراف ۾ ظاهر كرڻ جون واڌارو صــــــــــالحيتون رکي ٿو. هن ڊيٹا کي تبديل ۽ گراف ۾ ظاهر كرڻ ال اســـــــــــپريڈ 

ٹيسٹس کي، ڊيٹا آرگنائيز كرڻ، ايناالئيز كرڻ ۽ گڎ كرڻ ال استعمال كري ٿو. هي اسپريڈ سينٹر جو سڀ کان گهڻو 

 استعمال ٿيندڙ سســـــــٹم آهي. جنهن جي تمام گهڻن ادارن کي ۽ سندن ڊيٹا کي سنڀالڻ، تبديل ۽ گراف ۾ پيش كرڻ ال

گهربل آهي.

   MS-Excel User Interface 3.2.1   يوزر انٹرفيس

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

MS-Word جي خصوصيتن کي ورجائڻ

 MS-Word بورڊ انٹرفيس جي حصن جي سڃاڻ كرڻ

 ڊيٹا کي چارٹس جي مدد سان ظاهر كرڻ

فائيل ٹيب
تكڑي رسائي

ٹول بار ربن
عنوان بار مدد آئكن

اسٹيٹس بار ورڪ شيٹ ايريا بٹن ڏسو زوم سالئڈر

قطار جو اشارو

كالمن جو هيڈر

3.2
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Sorting 3.2.1   سورٹنگ

 MS-Excel .سـورٹنگ ڊيٹا کي، سـائز، معيار، قيمت ۽ مقدار جي بنياد تي نئين سر ترتيب ڏيڻ کي چئبو آهي  ِ

صارف جي ضرورتن جي بنياد تي ڊيٹا کي سورٽ كري سگھي ٿو. هن تصــوير کي بهتر طريقي سان سمجهڻ ال، كجهه 

شين جي، انهن جي قيمتن ۽ مقدارن سميت لسٹ هيٺ ڏسي وٺو.

  هن ۾ مقصـد اهو آهي ته قيمتن ۽ مقدار سميت ڏنل 

شــين کي ســـندن نالن جي مدد ســـان الف- ب وار ترتيب ڏيڻ. 

اهو كرڻ ال سڀ کان پهرين لســــــــــــــــــــــٹ ۾ جيكيRows۽ 

كالمس آهن انهن کي ســــــــــليكٹ كيو ۽ پوdata  ٹيب تي 

وڃي، Sort آپشن سليكٹ كيو.

  سورٽ ڊائالگ باكس ۾ ڊراپ ڊائون لســـــــــٹ مان 

شئي چونڈيو ۽ اها پڻ پك كيو ته سورٽ ڊراپ ڊائون لســـــٹ 

۾ A-Z آپشن چونڈيل آهي.

  توهان جي ڊيٹا، تصوير ۾ ڏيکاريل ڊيٹا وانگر الف 

ب وار تـــــرتيب ۾ اچـــــي ويندي ۽ انهن جون قيمتون ۽ انگ پڻ 

ســورٹيڈ ڊيٹا ســان گڎ ترتيب ۾ اچي ويندا. ان ڊيٹا کي عددي 

قيمت ۽ تعداد جي حساب سان پڻ ترتيب ڏئي سگهجي ٿو.

Formula 3.2.3  فارموال

  MS-Excel 2010 صارف کي اهو اختيار ڏيندو آهي ته ڊيٹا جي كيلكيوليشـن كريسگھي. هي عام حسـاب 

كتابن ۾ جوڙ، كٹ، ضـرب ۽ ونڈ كندو آهي.  هن ذريعي ٻن عددن جو تقابلو، انهن جي ايوريج معلوم كرڻ به ممكن 

آهن. ايم ايس ايكســـل کي اهو فارموال ٻڌائيندا آهن ته ڊيٹا سان كهڑي قســـم جا حســـابي عمل كجن. فارموال هميشــــه 

برابر جي نشاني (=) سان شروع ٿيندو آهي ۽ انهن کي فارموالبار ۾ لکيو ويندو آهي.

  هي تصور سمجهڻ ال، ٻن كالمنA2 ۽ B2 ۾ رکيل ٻن عددن ۲۲۰ ۽ ۸۷ کي بالترتيب رکيو ويو آهي. هن مشـق 

جو مقصــــــــــد آهي ته MS-Excel فارموال جي مدد سان انهن عددن جو جوڙ كجي. اهو كرڻ ال هيٺ ڏنل هدايتن تي عمل 

كيو.
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۱. گهرڙو (Cell) چونڈيو

۲. (=) جي نشاني ٹائيپ كيو.

۳. مائوس يا كيبورڊ جي مدد ســــان A2 گهرڙو فارموال 

بار ۾ اچي ويندو.

۴. + جي نشاني ٹائيپ كيو.

۵. مائوس يا كيبورڊ جي مدد سان B2 گهرڙو چونڈيو ته 

جيئن ان گهـــــــــــــــــــــــرڙي جو حوالو به فارموال ۾ داخل            

ٿي وڃي.

Enter .۶ بٹڻ دٻايو

۷.   جواب ۳۰۷ آهـي، جيكو چونڈيل C2 گهـرڙي ۾ ظاهــر ٿيندو جيئن جوڙ جو فارموال ٺاهيو ويو هيو. بلكل 
ان طريقي سان كٹ، ضرب، ونڈ ۽ ٻيا رياضي جا عمل پڻ كري سگهجن ٿا.ََ

Chart  3.2.4   چارٽ

  چارٹس کــــي گــــراف به چئبو آهــــي. انهن ۾ Diagram ۽ Tables هونديون آهنMS-Excel.موجود چارٽ وارو 

فيچر، ڊيٹا جي هك مجموعي کي نظرايندڙ صــــورت ۾ ظاهر كري ســــگهي ٿو. ڊيٹا جو هك وڏو مجموعو پڑهندڙ کي 

صحيح معني نه ڏئي سگهندو جڎهن ته اهائي ڊيٹا جيكڎهن نظر ايندڙ صـورت ۾ هوندي ته انهي ڊيٹا جون قيمتون هك 

نظر وجهڻ سان ئي سمجهه ۾ اچي وينديون. ان تصــــور کي سمجهڻ ال الڙكاڻي ۾ سال ۲۰۱8 ۾ماهوار گرمي پد جي مثال 

تي هك نظر وجهو.

گرمي پد جنهن ٹيبل واري نمونن ۾ رکيل آهي، اهو هر هك صــارف جي ســمجهه جوڳو ناهي. جي ســـاڳي ڊيٹا 

کي گراف يا چارٽ ۾ تبديل كيو وڃي ته صــارف بهتر نتيجن تائين پهچي ويندو. بار چارٽ جي ذريعي اســين گرم ترين 

۽ سـرد ترين مهينن جي سـڃاڻڻ كري انهن جي هك ٻئي ســان ڀيٹ كري ســگهون ٿا. جي ســاڳي ڊيٹا گراف چارٽ ۾ ڏنو 

oJanuary 23 C
o

February 26 C
o

March 32 C
oApril  38 C
oMay  43 C
o

June  44 C

oJuly  41 C
o

August  39 C
o

September 39 C
oOctober 36 C
oNovember 31 C
o

December 24 C
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وڃي ته صارف ان تي هك نظر وجهڻ سان ئي معني كڍي سگهي ٿو. جيئن  فگرز ۾ ڏيکاريل آهي.

هي چارٽ ٺاهڻ بلكل آســــان آهي. اســـــانکي نوٽ كرڻو اهو آهي ته ٹيبل ٺاهڻي آهي ۽ چارٽ بٹڻ کي كلك 

كرڻو آهي.

چارٹن جا كيترائي قسم آهن پر انهن جا چار بنيادي قسم هي آهن. بار چارٽ، كالم چارٽ، الئن چارٽ ۽ پائي چارٽ

الڙكاڻي جو سالياني درجه حرارت (الئن چارٽ)
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الڙكاڻي جو سالياني درجه حرارت (بار چارٽ)
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كمپيوٹر هك برقي مشــــــين آهي جيكو ڊيٹا پروسيســــــنگ، حســـــــاب كتاب ۽ عمل كندو آهي. اهي كم هو  |

سافٹويئر پروگرام جي مدد سان مليل هدايتن جي آڌار كندو آهي.

Word ڊيٹا جو سڀ کان وڌيك استعمال ٿيندڙ ورڊ پروسيسنگ سافٹويئر آهي. |

 ،Page Background ،Page Setup ،Themes .پيج لـــــــــــــــي آئوٽ ٹيب ۾ معلقه كمانڈز جا پنج گــــــــــــــــروپ آهن |

.Arrange ۽ Paragraph

ٿيمــز گــروپ اڳواٽ مختص ٿيل فارميٹنگ نمونــي جو مجموعو آهــي جيكو پوري ڊاكيومينٹ جــي مجموعــي  |

ڊزائن ۽ ڏيک تبديل كندو آهي.

پيج سيٹ اپ سيٹنگز، مارجن، بيسك سائز جهڑيون سيٹنگز كنٹرول كندو آهي. |

پيج بيك گرائونڈ گروپ ۾ ٹي بٹڻ واٹر مارڪ، پيج كلر ۽ پيج بارڊر هوندا آهن. |

پيراگراف گروپ توهان کي كجهه بنيادي پيراگراف اســٹائيل ۽ انڈيٹ ۽ اســپيس وغيره كنٹرول كرڻ جو اختيار  |

ڏيندو آهي.

ارينج گروپ صارف کي، اصلي تحريري مواد ۾ موجود تصـــــــــويري نمونن ۽ ٻئي مواد کي ايڈجســـــــــٹ كرڻ جو  |

اختيار ڏيندو آهي.

Table of contents(ToC) مواد ۾ موجود عنوانن، ماتحت عنوانن، حصــــــــــــــن ۽ ڀاڱن وغيره جي انهن صفحن جي  |

سميت لسٹ آهي جتي هو موجود هوندا آهن.

اردو ۽ سنڌي ٻولين ۾ ٹائيپنگ كرڻ ال ڊفالٹ ٻولي تبديل كيو. فائل مينو ۾ وڃي آپشـن جي چونڈ كيو. آپشـن  |

جي ڊائالگ باكس ۾ لينگوئيج ٹيب سليكٹ كيو.

مائكرو سافٹ ايكســــــــل اهو سافٹويئر آهي جيكو ڊيٹا کي ڏيکارڻ، ظاهر كرڻ، فارميٹ كرڻ،فارموال ۽ ٻين  |

فيچرز جي مدد سان حساب كتاب كرڻ ۾ مدد ڏيندا آهن.

MS-Excel 2010 صارف کي هك ئي وقت ڊيٹا سان مختلف حساب كتاب كرڻ جو اختيار ڏيندو آهي. |

چارٹس کي گراف به چيو ويندو آهي. اهي ڊيٹا کي تصويري نموني طور اظهاريندا آهن. |

چارٹس جا كيترائي قســــــم آهن. چارٹن جا چار عام نمونا هي آهن، بار چارٽ، الئز چارٽ، پائي چارٽ ۽ كالم  |

چارٽ

خالصو
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(الف) صحيح جواب چونڈيو

۱. كاروبار جي ٹن ڀائيوارن جي حصي کي كهڑو چارٽ بهتر اظهاريندو؟

                   (الف)                              (ب)

                   (ج)                   (د)

۲. اهو سافٹويئر جيكو حساب كتاب ال استعمال ٿئي اهو........ آهي.

MS-Access ASPPT MS- Excel  MS-Word (د)    (ج)     (ب)     (الف)  

۳. فارموال موڊ کي شروع كرڻ ال ........ نشاني جو استعمال ٿيندو آهي

 = *                   (الف) /                          (ب)                       (ج) –                     (د) 

۴. ڊاكيومينٹ کي فارميٹ كرڻ واري سافٹويئر کي ......... چئبو آهي.

MS-Access MS-Excel MS- PPT MS-Word (د)    (ج)    (ب)     (الف)  

۵. اهو فنكشن جنهن سان ڊيٹا کي كنهن مخصوص پئمانن تحت ترتيب ڏجي ان کي........ چئبو آهي.

  (الف) فلٹرنگ    (ب) سورٹنگ   (ج) آرگنائيزنگ   (د) گروپنگ

ي جيكڎهن اسان کي ورڊ ڊاكيومينٹ جي مجموعي ڊزائن تبديل كرڻ آهي ته اسان کي .... استعمال كرڻو پوندو. .۶

  (الف) ٿيمز      (ب) پيج لي آئوٽ    (ج) واٹر مارڪ   (د) مارجنز

۷. هن ڏنل ٹيبل ۾ ڊيٹا کي صحيح كيلكيوليشن كرڻ جو فارمولو ......... آهي.

= B2+C2 = B3+C2+B2+E2    (ب)     (الف)  

= Sum (B2 Rom E2) = Sum (B2 to E2)  (د)     (ج)  

مشق
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۸. هيٺ ڏنل ٹيبل ۾ سيكڑو حل كرڻ ال صحيح فارموال ...... آهي.

=B2+C2+ B2+ E2 +100 =B2+C2+B2+E2/400+100 (ب)    (الف)  

= (B2+ C2+ B2+ E2) / 100+400 =B2+C2+B2+E2 /400+100 (د)    (ج)  

۹. چارٽ بنيادي طور ....... ال استعمال ٿيندا آهن.

  (الف) ٹيبلز ڊزائن كرڻ ال     (ب) ڊيٹا کي ٹيبلز ۾ رکڻ 

(د)  کي تصويري شكل ۾ ظاهر كرڻ ال   ڊيٹا  (ج) ڊيٹا کي مختلف كالمز ۾ ترتيب ڏيڻ ال

10. مواد جي جدول کي پاڻمرادو الڳو كرڻ ، سڀ کان اهم كم صحيح نموني سان بيان كرڻ آهي.

  (الف)عنوان     (ب) صفحي جي نمبرنگ

ٿيمز  (ج) صفحي جي ترتيب                     (د) 

(ب) هيٺ� جا جواب ڏيو

۱. ورڊ پروسيسر ڇا آهي؟ ورڊ پروسيسر جا كي به ٹي استعمال لکو. 

۲. اورينٹيشن جي كن به ٻن فنكشنز جا ناال لکي وضاحت كيو.

۳. ڊاكيومينٹ ۾ مارجن كيئن لڳائجن؟

۴. پيج سيٹ اپ گروپ ۾ مارجنز ۽ پيپر سائز آپشنس تي بحث كيو.

۵. ايم ايس ورڊ اندر مختلف بريكس جي وضاحت كيو.

Send Back word  ۽  ۾ فرق بيان كيو. Bring Format .۶

۷. پيج سيٹ اپ گروپ ۾ ”كالمز“ آپشن جي وضاحت كيو.

۸. ارينج گروپ ۾ پوزيشن ۽ ريپ ٹيكسٹ آپشن جي وصف رکو.

؟  پڑهندڙ جي كهڑي طريقي سان مدد كندو آهي ToC .۹

؟ ايم ايس ايكسل جي فارموال بار ۾ ۳۷ کي ۱۵ سان ضرب كرڻ ال ڇا كرڻو پوندو .۱۰

۱۱. ڊاكيومينٹ ۾ واٹر مارڪ ڇو استعمال ٿيندو آهي ۽ واٹر مارڪ جا كجهه مثال ڏيو. 

۱۲. كاروبار ۾ اسپريڈ شيٹ جي استعمال جا چار مثال رکو.



62

(ٻ) كا� ڀيٹيو

MS-Word  ۾ هك ڊاكيومينٹ ٺاهي ان کي واٹر مارڪ، پيج، كلر، ۽ پيج بارڊر ڏيو. .۱

۲. مارجنز جا مختلف آپشن استعمال كيو، جيئن سائز، اورينٹيشن ۽ كالم

(ب) حاصـــــــل كيل ماركن جا كالم ٺاهي انهن تي  ۳. شـــــــاگردن جا ۽ انهن جي ايم ايس اســــــكيل ۾(الف) پندرهن ناال

سورٹنگ جا آپشن استعمال كيو.

۴. هيٺ ڏنل ٹيكسٹ اردو يا سنڌي ۾ ٹائيپ كيو.

الف ج�� ب ��

(الف)

(ب)

(ٻ)

(پ)

(ڀ)

(ت)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

ڊاكيومينٹيشن الريپ ٹيكسٹ

 مواد جا ٹيبلآٹوميٹك

پيج سيٹ اپ گروپ

ايكسل استعمال ٿيندو آهي

ڊيٹا کي تصويري اظهار ڏيندو آهي

هيڈنگ جي بنياد تي ٺهندو آهي

مارجن، بيهك ۽ حساب الچارٹس

ايم ايس ورڊ عام طور تي استعمال
ٿيندو آهي

تصوير جي چوڌاري تحرير کي ارينج
 كندو آهي

آرگنائيز، ڊسپلي، فارميٹ ۽ 
 كيلكيوليٹ ڊيٹا

سرگرميون

ماھرن مطابق فائيوجي ٹيكناالجي جي عام ٿيڻ سان دنيا ۾ ٹي وڏيون تبدليون ٿي سگهن ٿيون.

هك ته انٹرنيٹ جي اسپيڈ ڏاڍي تيز ٿي ويندي جنھن سان آن الئن ويڈيو ايڈيٹنگ ۽ گڎ كم كرڻ آسان ٿي ويندو.

ٻيو ته انٹرنيٹ ڊيوائس سان منزل تائين پيغام پھچڻ وارو وقت تمام گهٹ لڳندو جنهن سبب سـرجنز گھڻو پري وارن عالئقن ۾ ويھي 

ائين سرجري كندا جيئن هو پاڻ اتي موجود هجن. ورچوئل ريئلٹي جي ذريعي راند روند كري سگهبي.

ٹيون مشينن سان كنكشن ۾ بھتري ايندي جنھن سان انٹرنيٹ آف ٿنگس (آئي او ٹي) جي ميدان ۾ وڏي ترقي جي توقع آهي.

فائيوجي اچڻ سان هي اميد كئي وڃي ٿي ته روبوٹكس، انٹرنيٹ آف ٿنگس، ٹرانسـپورٽ، طب ۽ انســانن جي ال خطرناڪ شعبن 

۾ مشينن جو استعمال ممكن ٿي ويندو.  
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۵. ڏنل هيٺ چارٽ استعمال كندي، ايكسل ٺاهي حساب كيو.

 (الف)  هك، ٻن، ٹن، چئن ۽ ڇهن جا كيترو اسكور ٿيو.

 (ب)  رانديگرن جو اسٹرائيك ريٹ

 (ج)  ۱۴۹ جي اسكور ۾ پاڻي چارٽ جي حساب سان هك، ٻن، ٹن، چئن ۽ ڇهن رنسن جو حصو الڳ كيو.

� ���� � �� ��� ��� � �م �� � �رى د� � ��ى ��ں �� �۔��
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۶. پنهنجي ڄاڻ استعمال كندي ايم ايس ورڊ ۾ هي نيوز ليٹر ٺاهيو. نيوز ليٹر ۾ هيڈر، تي كالم كجهه تصـــــــويرون ۽ 

Wrapedانهن جي چوڌاري تحريري مواد  هجڻ گهرجي آخري ڏيک سيٹ هجي.

You will find the header in the
view Menu. Click on View 
and drag to Header and
Footer. It will instantly put you
in the header or you can scroll
to the Footer. You can use all
the standard word formatting
option and also insert graphics
and put a boarder around 
the text. 

You can add Columns
easily to your newsletter.
You will find this option

Here are some tips on
creating a newsletter.

A side from basic Word 
Skills there are a few 
things you need to 
known. they are: using 
headers, using columns,
inserting graphics and 
putting borders around 
text and graphics.

This tutorial is based on
using the Menus, not the
floating palettes. If you are
more comfortable with the
floating palettes, by all means 
use them.

Creating a
Newsletter

The Header

Columns

in the Format Menu.

 1. Click on Format and 
  drag to Columns.
 2. Choose one of the
  presets (One, Two, 
  Three, Left, Right).
 3. Click on the Line
  Between option if you
  want a line between the 
  columns.

 4. Experiment with other 

  options.

You can apply a boarder to 
selected text and/or the whole 
Page. You can also apply some 
Shading or color behind 
text.

To apply a boarder to whole 

document:
 1. Click on Format drag
  to boarder and shading.
 2. Click on the page
  Boarder Tab
 3. Choose your setting.
  style, Color, Width etc.

 4. Click OK.

 5. Experiment with other

  options.

 1. Hi-light the text you
  want the border around.
 2. Click on Format, drag
  to Boarders and 
  Shading.

 3. Click on the Borders
  Tab
 4. Choose your Setting,
  Style, Color, Width etc.
 5. Click OK.
 6. Experiment with other
  options.

 1. Insert the picture
 2. Turn on the text wrap
 3. Click on the picture
  (you should see
  handles)
 4. Click on the Format
  Menu . Drag to
  Picture or Object
 5. Click on the colors
  and Lines tab .
 6. Select a Color,
  Dashed, Size and 
  Weight.
 7. Experiment with other
  options.

Applying a
Border
to Text

Applying a
Border

to a Picture

Borders and
Shading

That’s Fit to Print
Volume 1 - 1/20/2004
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۾ هي  هجڻ گهرجن. شيٹ  Settings  ايم ايس اسكيل ۾ مالزمن جي پگهار جي فهرست ٺاهيو. اسپريڈ  .۷

، بنيادي پگهار، ميڈيكل االئونس، كنوينس االئونس، هائوس  ، نالو،  Deptكالم جنهن ۾ مالزمن جي  (ID)   

رينٹ، گراس پگهار، ٹيكس ۽ نيٹ پگهار هجي.

  جيئن صارف، بنيادي پگهار لڳائي ته باقي حساب پاڻ ٿي وڃي.

  حساب هن طريقي سان ٿيڻ گهرجي.

Columns for Calculation

Medical Allowance (MA)

Conveyance Allowance (CA)

House Rent (HR)

Gross Salary

Income Tax

Net Salary  Amount after deduction of Income Tax

Criterion

15% of Basic Salary

22.5% of Basic Salary

40% of Basic Salary

Sum of Basic Pay, MA, CA, HR

7.5% of Gross Salary
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چوٿونيونٹ

ڊيٹا كميونيكيشن ۽ كمپيوٹر نيٹورڪ
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  ڊيٹا كميونيكيشن بابت بنيادي ڄاڻ

  كميونيكيشـــــــــــــــــن (Communication) كنهن پيغام کي ونڈڻ جو عمل آهي. ٻن ماڻهن جي وچ ۾ گفتگو به 
مواصالت (Communication) جو هك مثال آهي. ڊيٹا كميونيكيشـــــــــــن (Data Communication) مان مراد ورچوئل 

  (Electronic Communication)جي مواصــــــــــــــــــــالت آهي. اليكٹرانك مواصــــــــــــــــــــالت  (Virtual Message) پيغام

جهڑوڪ:Instant Messages ،Email ۽ فون كالز ڊيٹا كميونيكيشـــــن جا مثال آهن. ڊيٹا كميونيكيشــــــن مطلب ٻن 

ڊوائيســـــــز جي وچ ۾ پيغامن جو ردوبدل. ان ۾ پيغام موكليندڙ ۽ پيغام حاصل كندڙ ٻه ڌريون هونديون آهن، جيكي 

كيبل جهڙي ذريعي جي مدد سان رابطي ۾ ايندا آهن.

4.1.1   ڊيٹا كميونيكيشن سان الڳاپيل بنيادي اصطالح

   ڊيٹا كميونيكيشن کي بهتر طريقي سان سمجهڻ ال، ڊيٹا كميونيكيشن جا بنيادي اصطالح ڄاڻڻ ضروري 

آهن.

Data ڊيٹا   (i)

  اهڑا انگ اکر ۽ حقائق جن تـي عمل نه ٿيو هجـي، انهن جـي مجموعـي کـي ڊيٹا چئبو آهـي. ڊيٹا الطينـي زبان مان 

ورتو ويو آهي ۽ ڊيٹم Datumجو جمع آهي. تحرير، انگ، نشـــانيون، تصــــويرون آواز ۽ وڊيو وغيره جن کي كمپيوٹر ۽ 

ٻين برقي ڊوائيســــــــــــــــــــز جي مدد سان عمل ۾ آڻي سگهجي انهن کي ڊيٹا چئبو آهي. ڊيٹا کي عمل نه ٿيل معلومات چئي 

سگهجي ٿو.

 Data Communication ڊيٹا كميونيكيشن   (ii)

  ٻن ڌرين جهڑوڪ انســــانن يا برقي ڊوائيســـــز (Electronic Devices) جي وچ ۾ معلومات جي ڏي وٺ جي عمل 

کي ڊيٹا كميونيكيشــــــــن چئبو آهي. ان ڊيٹا کي رسد جوڳي (Communicable) چئبو جيكا ذريعي ۽ منزل جي وچ  ۾ 

ردوبدل كري سگهجي.

كمپيوٹر نيٹورڪ جي بنيادي ٹرمناالجي جي وصف ٻڌائڻ

فارموال ۽ معياري ايكن جي مدد سان ڊيٹا ريٹ ۽ باڊ ريٹ واضع كرڻ

اينالوگ ۽ ڊجيٹل سگنلز ۾ تفريق كرڻ.

ڊيٹا ريٹ ۽ باڊ ريٹ ۾تفريق كرڻ.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

4.1
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ڊجيٹل سگنلشكل 4.2

ڊجيٹل سگلنز

 Data Transmission ڊيٹا ٹرانسميشن  (iii)

ڊيٹا جي كنهن رخ ۾ تاردار يا بغير تار واري ذريعي اخراج کي ڊيٹا كميونيكيشــــن چئبو آهي اها مواصالت 

ذريعي ۽ منزل جي وچ ۾ ٿيندي آهي.

(Analog Signals) ايناالگ سگنلز  (iv)

ِاهي بدلجندڙ لهرون يا سگنلز آهن جيكي وقت سر بدلجندا رهندا آهن ۽ اهي ڊيٹا جي اظهار ال اسـتعمال كبا 

آهن. ايناالگ سگنلز کي روشني ۽ آواز جهڑن طبعي خاصيتن اندر ردوبدل جي ماپ ۾استعمال كري سگهجي ٿو.

 (Digital Signals) ڊجيٹل سگنلز  (v)

ڊجيٹل سگنلز هك برقي سگنل آهي جنهن کي هك مخصــــــــــــوص وقت اندر لكل قيمت جي هك ترتيب کي 

اظهارن وارن  Bits جي نمونن ۾ بدالئي سگهجي ٿو. اهو ٻن محدود عدد  1 ۽ ٠ مان كوبه هك ٿي سگهي ٿو.

ايناالگ سگنلشكل 4.1

ايناالگ سگلنز
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ايناالگ ۽ ڊجيٹل سگنلز ۾ فرق

 Data Rate/ Bit Rate/ڊيٹا ريٹ   (vi)

 Bits/ Second اهو ريٹ جنهن تي ڊيٹا ٹرانســفر ٿيندي هجي ان کي ڊيٹا ريٹ چيو ويندو آهي. ان کي عام طور

۾ ماپيو ويندو آهي. Bit جنهن جو بائنري انگ آهي جيكو ڊيٹا ٹرانســــميشــــن جو بنيادي ايكو آهي.  Bitيا ته 0 کي يا 1 

(Mega  ۽ (Kilo bites per second) kbps کان (Bits per second) bpsکي کڻي ســـــگهي ٿو. ڊيٹا ريٹ ننڍڙيکان ننڍڙي

 bites/second) Mbps ۾ ٿي سگهي ٿو. ان کي Bite rate پڻ چيو ويندو آهي جيئن هك سيكنڈ ۾ گهٹ Bits ٹرانســــــفر 

ٿيندا تيئن ڊيٹا ريٹ به تيز ٿيندو.

1.  هك لڳاتار لهر آهي جيكا هك Bi-Path ۾ تبديل ٿئي ٿي.

2.  ان جي كابه طئه ٿيل حد ناهي

3.  انساني آواز ايناالگ سگنلز جو مثال آهن.

4.  هنن سگنلز کي ٻيا سگنلز يا لهرون آساني سان منتشــــــر كري 

سگهن ٿا.

5.  ايناالگ سـگنل کي ســائن ويو Sine Wave جي مدد ســان ظاهر 

كبو آهي.

6.  اهي وڏي دوراني واريون لهرون هونديون آهن جن کي وڌائڻ جـي 

ضرورت پوندي آهي.

ِ  ڊجيٹل سگنل هك لكل لهر آهي جيكا ڊيٹا کي بائنري فارم ۾  .1

کڻندي آهي

2.  انهن جا محدود سگنل آهن، 1۽ 0

3.  كمپيوٹر ۾ استعمال ٿيندڙ سگنل ڊجيٹل سگنل آهن.

4.  ڊجيٹل سگنل کي ٻيا سگنل يا لهرون گهٹ منتشــــــــــــــر كنديون 

آهن.

5.  ڊجيٹل ســـگنل کي Square Waves جي مدد ســـان ظاهر كبو 

آهي.

6.  هي گهٹ مدي وارا سگنل هوندا آهن جيكي برقي ڊوائيســــــــــــز 

۾رهندا آهن.

ڊجيٹل سگنلايناالگ سگنل

هن باب ۾ كيترائي تجريدي تصـــــــــــور آهن. بهتر اهو ٿيندو ته هن باب کي سمجهائڻ ال استاد انٹرنيٹ جي  هدايتاستادن الِء

ذريعي كنهن وڊيو جي مدد وٺي.
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Baud Rate باڊريٹ( vii)

باڊ ريٹ جو مطلب آهي هك سيكنڈ اندر ٹرانســفر ٿيل سگنلز جو تعداد ۽ هك سگنل هك يا هك کان وڌيك 

Bits کي اظهاري ســگهي ٿو. اهو اليكٹرانك ســگنل ۾ وڌ کان وڌ پيدا ٿيندڙ تبديلي جي وضـــاحت ال اســـتعمال ٿيندو 

آهي. مثال هك سگنل، هك سيكنڈ اندر ۱۲۰۰ ڀيرا تبديل ٿئي ٿو ته ان جي ماپ ۱۲۰۰ باڊ تي كئي ويندي.

ڊيٹا ريٹ ۽ باڊ ريٹ ۾ فرق

Signal to Device Ratio سگنل ٹو ڊوائيس ريشو  (viii)

سگنل ٹو ڊوائيز ريشــو (آواز ۽ سگنل جو تناسب) جنهن جو اختصــار (S/N ياSNR)آهي، جيكو گهربل سگنل 

۽ پســــــــمنظر جي آواز کي هك ٻئي سان ڀيٹڻ واري انجنيئرنگ ۾ استعمال ٿيندو آهي. ان کي سگنل جي طاقت جي آواز 

جي سگنل سان تناسب چيو ويندو آهي ۽ ان کي ڊسيبيل ۾ ظاهر كيو ويندو آهي.

4.1.2   كميونيكيشن سسٹم (مواصالتي نظام) جا حصا

مواصالتي نظام جا هي حصـــــــــا هوندا آهن جيكي 

Fig 4.3 ۾ ڏيکاريل آهن.

1.  جڎهن اسان ايكي وقت (سيكنڈ) ۾ ٹرانســــميٹ ٿيل سگنلز جو 

مقدار معلوم كرڻ چاهيون ته ان ۾ باڊ ريٹ استعمال ٿيندا آهن.

2.  هي Bits تي مشـــــــــــــــــتمل سيكنڈ جي سفر جو انگ آهي. هك 

سگنل هك تار وڌيك بٹ اظهاري سگهي ٿو.

  باڊ ريٹ = بٹ ريٹ / بٹس جو تعداد في سگنل يونٹ3.

1.  ايكي وقت (سيكنڈ) جي اندر ٹرانســــــــــمنٹ ٿيل  بٹ  جو تعداد 

ٻڌائيندو آهي.

2.  هي Bits جي نمبر  0۽ ،1 جي هك ســــــيكنڈ اندر ترســــــيل کي 

ظاهر كندو آهي.

3.  بٹ ريٹ = باڊ ريٹ́  سگنل يونٹ في بٹس جو تعداد

باڊ ريٹ ڊيٹا ريٹ يا بٹ ريٹ

مواصالتي سسٹم جا مختلف حصا سڃاڻڻ

هك سٺي مواصالتي نظام جي مختلف خوبين جي باري ۾ ٻڌائڻ

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

پروٹوكول پروٹوكول

نياپو

ٹرانسميشن ميڈ�
(وائرڊ يا وائرليس)

موكليندڙ وصول كندڙ

مواصالتي نظام جا حصاشكل 4.3
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Message پيغام    (i)

اها معلومات يا ڊيٹا جيكا موكلڻي هجي، معلومات جي عام قسمن ۾ تحرير، انگ، تصويرون، آڊيو ۽ وڊيو 

اچن ٿا.

Sender  موكليندڙ   (ii)

اها ڊوائس جيكا پيغام ٺاهي ۽ موكليندي آهي. اها كمپيوٹر، ٹيليفون يا كو هينڈ سيٹ ٿي سگهي ٿي.

Receiver  وصول كندڙ   (iii)

اهو مخصــــــــوص ڊجيٹل برقي آلو، جيكو ڊيٹا کي پيغام جي صورت ۾ حاصل كري سگهندو هجي. وصول 

كندڙ كمپيوٹـــر جـــي جا، عام طور تـــي موكليندڙ كمپيوٹـــر کان مختلف هوندي آهـــي. موكليندڙ وانگـــر هـــي به 

كمپيوٹر، ٹيليفون يا هينڈ سيٹ ٿي سگهي ٿو.

Medium  ذريعو/ وسيلو   (iv)

هي اهو رستو يا واٽ آهي جنهن جي ذريعي ميســـــــيج موكليندڙ کان وصول كندڙ تائين پهچندو آهي. ان جا 

كجهه مثال هي آهن:

وكوڙيل ٻٹي تار، ڍكيل تار، ريڈيو لهرون وغيره.

(Protocol) پروٹوكول   (v)

پروٹوكول اهي اصــول ۽ طريقا هوندا آهن، جن تي كمپيوٹر نيٹورڪ ســان ڊيٹا جي مٹا ســـٹا كندا آهن. ڊيٹا 

موكليندڙ ۽ وصـــول كندڙ ســـاڳئي پروٹوكول تي عمل كري هك ٻئي ســـان رابطو كري ســـگهندا آهن. ٻين لفظن ۾ 

پروٹوكول مواصالت استعمال كندڙ ڌرين جي وچ ۾ راضينامو هوندو آهي.

Properties of Good Communication System 4.1.3   سٺي مواصالتي نظام جون خوبيون

ڊيٹا هي مواصالتي نظام جو انحصـــــــــــــار، ڊليوري (Delivery) ايكيوريســـــــــــــي (Accuracy) ۽ ٹائيملينيس 

(Timeliness) جهڑي بنيادي عنصرن تي هوندو آهي.
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مواصالتي ذريعوشكل 4.4

Transmission Medium  مواصالتي ذريعو  

ٹرانسـميشـن ميڈيا يا كميونيكيشــن چينل، ڊيٹا موكليندڙ ۽ وصول كندڙ جي وچ ۾ اهو وائرليس لهرن جو 

طبعي رســتو آهي. جنهن ذريعي ڊيٹا کي هك جڳهه کان ٻي جڳهه تي اماڻي ۽ حاصــل كري ســـگهجي.ڊيٹا کي عام طور 

برقي مقناطيســـــي يا برقي سگنلز جي شكل ۾ مختلف قســـــم جي تارن ماحول يا ويكيوم، وسيلي اماڻيو ويندو آهي. 
ٹرانسميشن ميڈيا کي ٿلهي ليکي ٻن طريقن ۾ ورهائيو ويندو آهي. گائيڈيڈ ميڈيا ۽ ان گائيڈيڈ ميڈيا.َ

(Delivery) 1.  ڊليوري

(Accuracy) 2.  ايكيوريسي

(Timeliness) 3.  ٹائيملينيس

ڊيٹا جي پهچڻ جي يقين دهانـي كنهن به نيٹورڪ جـي بنيادي گهـرج هوندي آهـي. 

نظام کي ڊيٹا صحيح ترتيب ۾ صحيح جا تي پهچائڻ جي قابل هئڻ گهرجي.

سســـــــٹم جي ڊيٹا بلكل ٺيك طريقي سان پهچائڻ گهرجي. جيكڎهن مواصالت 

جي عمل جي دوران ڊيٹا تبديل ٿي وئي، يا اصــــالح کان رهجي وئي ته اها كارائتي 

نه ٿي سگهندي.

ڊيٹاکي مقرره وقت جي اندر پهچڻ گهرجي. وقت کان پو پهتل ڊيٹا بيكار آهي.

وضاحتخاصيت

ٹرانسميشن ذريعي جي باري ۾ سمجهه وڌائڻ
گائيڈيڈ ۽ ان گائيڈيڈ ۾ ميڈيا جا مختلف قسم سڃاڻڻ ۽ انهن جي وضاحت كرڻ.َ
گائيڈيڈ ۽ ان گائيڈيڈ ميڈيا جي وچ ۾ فرق كرڻ.َ

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

مواصالتي ذريعو 

ان گاييڈيڈ ميڈيا  گائيڈيڈ ميڈيا

كوكشيل فائبرآپٹك  ٹوئيسٹيڈ ريڈيائي لهرون مائيكرو ويوز  انفراريڈ

ان شيلڈيڈ َ شيلڈيڈ

4.2
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 Guided Media 4.2.1   گائيڈيڈ ميڈيا

گائيڈيڈ ميڈيا ۾ طبعي ذريعا اســـتعمال كندي، ســـگنلز کي ســــوڙهي Pathway جي ذريعي موكليو ويندو 

آهي. ان کي تاردار يا بائونڈيڈ ٹرانســــــميشـــــــن ميڈيا (Bounded Transmission Media) چيو ويندو آهي. طبعي ذريعا 

تارون هوندا آهن جيكي ٺوس يا طبعي حالت ۾ موجود هوندا آهن.اهي نيٹوركنگ جي ال اســــتعمال ٿيندا آهن. انهن 

 ،(Effect of Noise)مان هر هك کي پنهنجون الڳ خاصيتون هونديون آهن، جهڑوڪ ٹرانســـــميشـــــن، اسپيڈ، آوازي اثر

طبعي صورت (Physical Shape)  ۽ قيمت وغيره.

(Twisted Pair Cable) وكڑدار ٻٹي تار   (i)ِ

جيئن نالي ســـــــان ظاهر آهي، ته هي كيبل ٻن تارن ســـــــان ٺهيل هوندي آهي جيكي هكٻئي ســــــــان وكوڙيل 

هونديون آهن. وكڑدار ٻٹي تار انســــولٹيڈ كاپر تارن (Insolated copper wire) جي ٺهيل هوندي آهي. انســــوليشــــن ۽ 
تارن جا وكڑ ٻاهرين مداخلت کان بچائيندا آهن. تارن جي هر هك جوڙي جو نرالو كلر كوڊ هوندو آهي. ان قســــــــــــــم َ

مختلف قسم جي آواز ۽ ڊيٹا سامان ۾ تمام گهڻو استعمال ٿيندي آهي. وكڑدار ٻٹي تار جا ٻه قسم ٿيندا آهن.

Unshielded Twisted Pair (UTP) ڈيڈ ٹوئيسٹيڈ پيئر  (الف)  ان شيلَ

Shielded Twisted Pair(STP) (ب)  شيلڈيڈ ٹوئيسٹيڈ پيئر 

َUnshielded Twisted pair (UTP)  (الف)   ان شيلڈيڈ ٹوئيسٹيڈ پيئر

هن قســـــــم جي كيبل مداخلت روكي سگهي ٿي پر ٻاهرين 

مداخلت جي آڏو ختم ٿيڻ جي انديشــي ۾هوندي آهي. هي عام طور 

تي ٹيليفون سان الڳاپيل استعمال ۾ ايندي آهي.

Shielded Twisted Pair (STP) (ب)   شيلڈيڈ ٹوسٹيڈ پيئر

هن قســـــم جي كيبل ۾ هك مخصـــــوص قســـــم جو جيكٹ 

اســـــــــتعمال ٿيندو آهي جيكو ٻاهرين مداخلت کي روكيندو آهي. اها 

تيز ڊيٹا ريٹ انٹـرنيٹ(Fast Data-Rate Internet) ۽ ٹيليفون الئنـز جـي 

آواز ۽ ڊيٹا چينلز ۾ استعمال ٿيندي آهي.

4.5شكل َ (UTP) ان شيلڈيڈ ٹوئيسٹيڈ پيئر 

4.6شكل
 (STP) شيلڈيڈ ٹوئيسٹيڈ پيئر
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Coaxial Cable كوكشيل كيبل   (ii)

هن كيبل کي كوكســـــــــــــــــــــــي به چيو ويندو آهي. ان ۾ هك 
ٻاهريون پالسٹك جو كور هوندو آهي جنهن اندر ٻه الڳ پســـــــــــــرائيندڙ َ

هوندا آهن. انهن ٻنهي پسـرائيندڙ تارن جي مٿان الڳ پالسٹك جي جهلي َ
(كور) هوندو آهي. كيبل ٹي وي ۽ ايناالگ ٹيليويزن ٹرانســميشـــن ۾ان ََ

قسم جون تارون گهڻيون استعمال كندا آهن.

Fiber Optic Cable فائ� آپٹك كيبل   (iii)

 هك آپٹيكل فائبر يا فائبر آپٹك كيبل ۾ ڊيٹا روشـــــني

جي صورت ۾ سفر كندي آهي. ان ۾ روشني جي موٽ واري تصور 

تحت شيشــــي يا پالسٹك جو مركز استعمال ٿيندو آهي. مركز جي 
َ چوڌاري هلكي گهري پالسٹك يا شيشي جي جهل (Cover) لڳندي َ

آهي جنهن کي Cladding چئبو آهي. هـي تمام وڏي مقدار ۾ ڊيٹا کـي 

تمام وڏي رفتار سان منتقل كرڻ ال استعمال ٿيندي آهي.

Unguided Media 4.2.2   انگائيڈيڈ ميڈيا

انگائيڈيڈ ميڈيا کي بنا تار (wireless) يا انبائونڈيڈ ٹرانسـميشـن ميڈيا چيو ويندو آهي. جيئن نالي مان ظاهر 

آهي، ان جي ال كنهن طبعي ذريعي جهڑوڪ برقي مقناطيســــــــــــي سگنلز اماڻڻ واري تار وغيره جي ضرورت نه هوندي 

آهي. انگائيديڈ ميڈيا جا ٹي مکيه قسم هوندا آهن.

Radio Waves ريڈيائي لهرون   (i)

ريڈيائي لهرن کي برقي مقناطيســـــــي لهرون به چئبو آهي. اهي 

لهرون پيدا كرڻ بلكل آســــان آهن جيكي جڳهن مان آرپار ٿي وينديون  

آهن. هي لهرون هر طرفيون هونديون آهن ۽ ســــــــــــــــڀني طرفن ۾ موكلي 

ســـگهبيون آهن. ان جو مطلب ته موكلڻ ۽ وصول كرڻ وارين اينٹينائن 

جو هك رخ ۾ هئڻ الزمي ناهـي. AM ،FM ريڈيو، ٹيليويـزن ۽ كارڊليس 

فونون ريڈيو لهرن کي نشريات جي ال استعمال كنديون آهن.

 كوكشيل كيبل4.7شكل

  فائبر آپٹك كيبل4.8شكل

ريڈيائي لهرون4.9شكل
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Micro Waves مائيكرو ويوز   (ii)

مائيكرو ويو نشـريات لكيري ڏيکواري نشــريات آهي. جنهن ۾ سگنل موكليندڙ وصول كندڙ اينٹينائن 

جو هك رخ ۾ هجڻ الزمي هوندو آهي. سگنل جو طئه كيل فاصلو، اينٹينا جي اوچائي سان سڌي نســــبت رکندو آهي. ُ

اهي گهڻي ڀاڱي موبائل فون مواصالت ٹاور ۽ ٹيليويزن جي نشـــريات ۾ استعمال ٿينديون آهن. مائيكروويو نشـــريات 

جا ٻه قسم آهن. Terrestrial۽Satellite نشريات. 

  ٹ�يسـٹ�يل نشـريات  Terrestrial Transmission: ٹيريســٹيريل مائيكروويزجي ٻنهي اسٹيشــن 

جون انٹينائون ڌرتي تي لڳل هونديون آهن. 

   ســــــــيٹالئيٹ  Satellite: ســــــــيٹالئيٹ نظام ۾ (fig 4.10)كجهه اينٹينائون خالئي مدار ۾ ســــــــيٹالئيٹ تي 

هونديون آهن ۽ ٻيون وري زميني اسٹيشــــــــــــــن تي هونديون آهن. اهي تمام پراهين جا تان كم كنديون آهن ان كري 

موبائل ڊوائسز ۾ استعمال ٿي سگهنديون آهن. 

Infrared انفراريڈ   (iii)

هي سـگنل امائڻ ال انفراريڈ روشـني جو اسـتعمال كندي آهي 

۽ الئٹ رســـيور (Photodiodes) کي ســـگنل وصــــول كرڻ ال اســــتعمال 

كندي آهي. اها ٽيرا هرٹرز (Terahertz) فريكوينســــــــــــــــــي استعمال 

كندي آهي. اهي ديوارن يا ٻين شــــين مان آرپار نه ٿي ســـــگهنديون آهن. 

انفراريڈ الئن آف سائٹ (هك نقطي کان ٻئي نقطي تائين) ٹرانســـــــــــــمٹ 

كئي ويندي آهي.  انفراريڈ وائرليس مواصـــــــــــــــــالت ننڍي پئيماني تي 

وائرليس رابطن يا وائرليس لوكل ايريا نيٹورڪ ۾ استعال ٿيندو آهي.

مائكرو ويو ٹرانسميشنشكل 4.10

Sender
Receiver

انفراريڈ 4.۱۱شكل
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 Transmission Impairment 4.2.3   ٹرانسميشن امپيئرمينٹس

كڎهن كڎهن، مواصالتي رستن ذريعي سفر كندڙ سگنل پنهنجو معيار وڃائي ويهندا  آهن. ان جو مطلب ته 

حاصل كيل سگنل ۾ اها سگهه نه هوندي آهي جيكا هن ۾ موكلڻ وقت موجود هئي. ان عمل کي ٹرانســــــــــــــميشــــــــــــــن 

امپيئرمينٹ چئبو آهي. هي اهي خاميون هونديون آهن ليكن ڊيٹا جي ٹرانســـميشـــن جي دوران پيدا ٿينديون آهن. انهن 

.(Noise) ۽ نوائز (Distortion)ڊسٹارشن (Attenuations) خامين جا ٹي سبب هوندا آهن. اٹينوئيشن

Attenuation اٹينٹوئيشن   (i)

اٹينٹوئيشــــــن جو مطلب آهي توانائي جو ذيان. سگنل جنهن ميڈيا سان نشــــــر ٿيندو آهي. ان جي ركاوٽ جي 

كري پنهنجي توانائي وڃائيندو آهي. جيئن مقابلو وڌندو آهي ته ان جي سگهه گهٹبي ويندي آهي. اٹينٹوئيشـــــــــــــن جي 

عالج طور ايمپليفائر استعمال ٿيندا آهن. انهن کي ڊيسيبل ۾ ماپيو ويندو آهي. 

Distortion ڊسٹارشن  (ii)

ســـــــگنل جي شـــــــكل ۾ تبديلين کي ڊســـــــٹارشـــــــن چئبو آهي. هك كمپوزيٹ ســـــــگنل جون كيتريون ئي 

فريكوئينســـــــــــيز هونديون آهن. جڎهن هو كنهن ميڈيم ۾ سفر كندي آهي ته ان جو كو مختلف ذرو منزل تي كنهن 

ٻئي وقت تي پهچندو آهي. ڇوته ان ميڈيم اندر هر ذري جي مختلف رفتار هوندي آهي. ان کي به ڊسٹارشن چئبو آهي. ان 

جا موكليندڙ  ۽ وصول كندڙ وٽ مختلف مرحال ٿيندا آهن. 

سگنل ٹرانسميشن ۾ پيدا ٿيندڙ مختلف غلطين ۽ خرابين جي وضاحت كرڻ. 

اٹينٹوئيٹڈ ا�پليفائيڈاصلي

4.۱2 اٹينٹوئيشنشكل

اجزا ، مرحلي کان ٻاهر اجزا ، مرحلن ۾

موكليندڙ تي

سگنل وصول كندڙسگنل موكليندڙ

وصول كندڙ تي

4.۱۳ ڊسٹارشنشكل
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Noise نوائز  (iii)

جڎهن ڊيٹا جي ٹرانسميشـن دوران كو غير ضروري سگنل گهربل سگنل سان گڎجي ويندو آهيته  ان کي نوائز 

چيو وينديو آهي. اهو شــــــور انڈيوســــــڈ نوائز  ،(Induced Noise)كراس ٹاڪ نوائز  ،(Cross-Talk Noise) ٿرمل نوائز  

(Thermal Noise)۽ اسپلٹ نوائز (Split Noise) جي صورت ۾ هوندو آهي, جيكو سگنلن کي نقصان پهچائيندو آهي. 

 

Communication Devices  مواصالتي اوزار  

Switch  4.3.1   سوئچ

ســـوئچ يا نيٹورڪ ســـوئچ اها نيٹوركنگ ڊوائيس 

آهي جيكا پرنٹرز، اسـكينرن، ۽ كيمرا وغيره کي نيٹورڪ 

جي مدد ســـــــــان كمپيوٹر ســــــــــان گنڈيندي آهي. كمپيوٹر 

جيٻين سڀني نيٹورڪ ڊوائيســــز جون تارون هن جي مدد سان 

جوڙي، انهن ۾ رابطو ممكن بنايو ويندو آهي.  

Router 4.3.2   رائوٹر

منتقل ٿيل حاصل كيو نوائز

ٹرانسميشن ميڈ�پوائنٹ 2 پوائنٹ 1

4.14شكل نوائز

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

مختلف مواصالتي اوزارن جي وصف كرڻ

رائوٹر جي كارج جي وضاحت كرڻ

موڊيم جي مختلف قسمن ۾ تعريف كرڻ

سوئچ/ رائوٹر جي مختلف قسمن تعريف كرڻ

مختلف كميونيكيشن ڊوائيسز جي كارج جي وضاحت كرڻ

 سوئچ4.15شكل

4.3
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رائوٹـــــرهك اهــــــڑي ڊوائيس آهــــــي جيكا ٻن يا ٻن کان 

وڌيك نيٹوركس کي هكٻئي ســـــــــــــــــــان جوڙيندي آهي. اهي 

رائوٹر، هارڊويئر ۽ ســـــــافٹويئر جي مالوٽ هوندا آهن. رائوٹر جو 

وڏو كم اهو هوندو آهي ته آسـان رسـتو ڳولي ان رسـتي جي ذريعي 

معلومات کــي منتقل كــري .ان کــي ڊيٹا ٹــريفك كنٹـــرولـــر چيو 

ويندو آهي.

Modem  4.3.3   موڊ�

موڊيم ماڊيوليٹر۽ ڊي ماڊيوليٹر جو اختصــــار آهي. ماڊيوليشـــــن ڊجيٹل سگنل کي ايناالگ سگنلز ۾ تبديل 

كندو آهي. ڊي ماڊيوليشــــــــن وري ان جي بلكل ابتڑ آهي اهو اينال الگ سگنلز کي ڊجيٹل سگنل ۾ تبديل كندو آهي. 

موڊيم ۾ اها قابليت هوندي آهي ته سگنل اماڻي ۽ وصول كري سـگهي ۽ كمپيوٹرن کي اها سـگهه رکي ته هو هك ٻئي 

سان معلومات جي مٹا سٹا كري سگهن. اها معلومات جي مٹا سٹا فونالئن وسيلي، ڪيبلز يا سيٹالئٹ كنيكشــــــــــــن 

وسيلي ٿيندو آهي.

Dial-up Modem ڊائل اپ موڊ�   (i)

ڊائل اپ موڊيم (fig. 4.17) معياري ٹيليفون الئنز کي استعمال كندي معلومات نشـــــر ۽ وصول كندو آهي. 

ڊائل اندروني ۽ بيروني ٿي ســگهي ٿو. اهو ياد رکڻ ضــروري آهي ته ٹيليفون الئنز فقط ايناالگ ســگنل کڻي ســگهنديون 

آهن. جڎهن ته كمپيوٹر پاران اماڻيل ڊيٹا پيكيٹ ڊجيٹل شـــــــــــــــــكل ۾ هوندا آهن. انهن ڊيٹا پيكٹن کي ٹيليفون تارن 

ذريعي اماڻڻ ال موڊيم ڊجيٹل سگنلز کي ايناالگ سگنلز ۾ تبديل كندو آهي. 

 رائوٹر4.16شكل

ڊائل اپ موڊيمشكل 4.17
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DSL Modem ڊي ايس ايل موڊ�  (ii)

ڊي ايس ايل، ڊجيٹل سبســـــــــــــــــــــكرائبر الئن جو 

اختصــــــــــــــار آهي. (fig. 4.18) ڊائل اپ موڊيم وانگر هي به 

ڊجيٹل ســگنلز کي ٹيليفون تارن وســـيلي اماڻيندو آهي. ڊي 

ايس ايل موڊيم ۾ هك نيٹورڪ ســـــــــــــوئچ پهريان کان لڳل 

هوندو آهي جيكو وكڑدار تارن جو اسـتعمال كندي، ڊائل 

اپ موڊيمکان گهڻو تيز مواد ۽ آواز اماڻي ســــــــگهندو آهي. 

 (Wireless) كجهه ڊي ايس ايل موڊيم جـــــــي بنا تارن جـــــــي

كم كرڻ جي صالحيت پڻ هوندي آهي. 

ِ(ISDN Modem) آء ايس ڊي اين موڊ�  (iii)

Integrated service digital Network آ ايس ڊي اين (fig. 4.19) هك اهڑو فون كنيكشــن آهي جيكوعام 

ٹيليفون الئن ذريعي مواد، آواز ۽ وڊيو اماڻي ســــــــگهندو آهي ،جيكو اڳ ۾ ممكن نه هو. اها تيز۽ مهانگي ٹيكنالجي 

آهي جيئن ته ISDN دجيٹل ٹرانســميشــن جي ذريعي كم كندو آهي ان كري، ٹرانســميشــن کان پهرين ايناالگ آواز کي 

ڊجيٹل سگنلز ۾ منتقل كندو آهي.

ڊي ايس ايل موڊيم شكل 4.18

 آء ايس ڊي اين موڊ�ِ

ايناالگ فونٹيليفون الئ�

كالئينٹ اي

ڊجيٹل ڊيٹا

ڊيٹا
جيٹل 

ڊ

4.19شكل آ ايس ڊي اين موڊيم
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Network Interface Card (NIC) 4.3.4   نيٹورڪ انٹرفيس كارڊ

نيٹورڪ كارڊ اها هارڊويئر ڊوائســــز آهي جيكا كمپيوٹر کي نيٹورڪ سان گنڍيندي آهي. اها مدر بورڊ ۾ 

لڳندي آهي. اهي نيٹورڪ۽ كمپيوٹر جي وچ ۾ طبعي ڳانڍايو (Physical Connection) برقـرار رکڻ جا ذميوار هوندا 

آهن. كمپيوٹر ڊيٹا کيپهرين اليكٹريكل ســــگنلز ۾ بداليو ويندو آهي ۽ پوNICجي مدد ســــان نيٹورڪ تي موكليو 

ويندو آهي. جديد مدر بورڊ۾ اصل کان NIC لڳل هوندا آهن. 

Basics of Computer Networking كمپيوٹرنيٹورڪ جي باري ۾ بنيادي ڄاڻ  

كمپيوٹر نيٹورڪ ها وي وانگر آهن جن تي ڊيٹا سـفر كري سـگهندي آهي اهي ڊيٹا، هارڊ ڊسـك اسـٹوريج، 

پرنٹر، NIC ۽ ٻيا اهڑا هارڊويئر، ســــــــــافٹ ويئر جا پرزا ۽ كارجشــــــــــيئر آهن. نيٹورڪ مان مراد ڪنهن اداري ال كنهن 

مخصوص طبعي ڏيکاندر ڳانڍاپي جا رستاڳولڻآهي. 

 Computer Network and Networking 4.4.1   كمپيوٹر نيٹورڪ ۽ نيٹوركنگ

Computer Network كمپيوٹر نيٹورڪ   (i)

كمپيوٹر نيٹورڪ كمپيوٹرن جو هك ميڑ هوندو آهي، جيكو منســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك اوزارن جي مدد سان 

كميونيكيشــــــــن لنك وسيلي ڳنڈيل هوندو آهي ۽ ان جي اندر كمپيوٹر، هك ٻئي سان ڊيٹا ۽ ٻيا ذرائع ونڈيندا آهن. 

وائرليس نيٹورڪ انٹرفيس كارڊ

 نيٹورڪ انٹرفيس كارڊ

4.20شكل نيٹورڪ انٹرفيس كارڊ

كمپيوٹر نيٹورڪ نيٹوركنگ جي وصف بيان كرڻ. 

خاصيتن جي ذريعي نيٹورڪ جي قسمن جي درجه بندي كرڻ. 

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت
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منســـــــــــــلك اوزارن ۾ پرنٹر، اسكينر، فيكس مشـــــــــــــينون ۽ سرور وغيره ٿي سگهن ٿا. ذرائع ۾ فائل سرور، انٹرنيٹ 

كنيكشن وغيره ٿي سگهن ٿا. 

  Networking نيٹوركنگ   (ii)

نيٹوركنگ كمپيوٹر ۽ انهن جي ســـارســـنڀال کي ان طريقي ســـان ڳنڍڻ جو نالو آهي، جنهن ۾ معلومات جي 

مٹاسٹا ۽ ذرائع جي ونڈ ٿي سگهي. اڄ جي دنيا ۾ كمپيوٹر ۽ ٹيليكميونيكيشن ۾ ميدان ۾ تمام اهم كردار ادا كري 

ٿو. جديد اداراتكڑي ڀروسي الئق ۽ سڀني رابطي كاري ال نيٹوركنگ جو ماحول جوڙيندا آهن. 

Types of Computer Networks 4.4.2   كمپيوٹر نيٹورڪ جا قسم

كمپيوٹر نيٹورڪ سندن سائز ۽ توڻي مقصـدن جي بنياد تي ورهائي سگهجن ٿا. كمپيوٹر نيٹورڪ جي سائز 

کي، نيٹورڪ جي واالريل جغرافيائي حد ۽ نيٹورڪ سان ڳنڍيل كمپيوٹرن جي تعداد جي وسـيلي اظهاري سـگهجي ٿو. 

نيٹورڪ جي مدد سان هكڑي كمري ۾ موجود كجهه ڊوائيســــــن کي ڳنڍرڻ کان ويندي پوري دنيا ۾ پکڑيل كروڙين 

ڊوائسز سان ڳنڍي سگهجي ٿو. كمپيوٹر نيٹوركس جا ٹي قسم آهن. 

Local Area Network (LAN) لوكل ايريا نيٹورڪ  

Metropolitan Area Network (MAN) ميٹروپوليٹن ايريا نيٹورڪ  

 Wide Area Network (WAN) وائڈ ايريا نيٹورڪ  

Local Area Network (Law) لوكل ايريا نيٹورڪ   (i)

كنهن محدود ايراضي اندر ڳنڍيل كمپيوٹر ۽ الڳ الڳ ڊوائيســــــــون، جهڑوڪ، اسكول، ليبارٹري، گهر ۽ 

آفيس ۾ موجود نيٹورڪ کي LAN چيو ويندو آهي. ان کي بلكل سسـتي هارڊويئر، جهڑوڪ، Hubs، ســوئچ، نيٹورڪ 

ايڈاپٹر ۽ نيٹورڪ كيبلز جي ذريعي ٺاهي سگهجي ٿو. LAN جي مدد سان ڊيٹا سافٹويئر پڻ ونڈي سگهجن ٿا. 

Metropolitan Area Network (MAN)  ميٹروپوليٹن ايريا نيٹورڪ   (ii)

هن نيٹورڪ ذريعي كمپيوٹرن کي پوري شــــــهر، كاليج، كيمپس يا ننڍي عالئقي ۾ هكٻئي ســـــــان ڳنڍي 

سگهجي ٿو. اهو نيٹورڪ كترائي ميل پري هلي سگهجي ٿو. ان ۾ اندر ننڍا نيٹورڪ يا LAN هلي سگهن ٿا. 

اســــــــــــــــتادن کي نيٹورڪ طبعي طور ڏيکارڻ گهرجي. کين اهو به ٻڌائڻ گهرجي ته نيٹورڪ تي موجود ٻين 

كمپيوٹرز، پرنٹر تائين كيئن پهچي سگهجي ٿو.

استادن الِء
 هدايت
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اهي تمام تيز كميونيكيشـــــــــــــــن كري سگهندا آهن پر انهن کي لڳائڻ ڏاڍو مهانگو آهي. ان كري فقط وڏا 

كاروباري، ادارا يا يونيورســـــــــٹيون ئي MAN جو اســـــــــتعمال كنديون آهن. ان ۾ اڻالڳاپيل ماڻهن جي پهچيا داخال کي 

روكڻ ال حفاظتي انتظامن جي ضرورت پڻ پوندي آهي. 

Wild Area Network (WAN) وائيڈ ايريا نيٹورڪ   (iii)

WAN، ڊيٹا جي تماموڏي مفاصــــلي تائين ترســــيل جي ال اســــتعمال ٿيندو آهي. WAN تمام وڏي جغرافيائي 

ايراضي کي استعمال ٿيندو آهي ۽ شـهرن، صـوبن تهڇا، ملكن کي هكٻئي سـان ڳنڍيندو آهي. WAN ٹيكناالجي کي 

استعمال كندي مختلف ملكن ۾ كمپيوٹرن کي سيٹالئٹس، مائكروويو يا ٹيليكميونيكشـــــين لنكس جي ذريعي 

 WAN ڳنڍي سـگهجي ٿو. تنهن كريوڏا كاروباري ۽ تعليمي ادارا، جيكي ڏورانهن فاصـلي تي پکڑيل هوندا آهن. اهي

جو اســـــــــتعمال كندا آهن. هك WAN ۽ كيترائي MAN ۽ LAN اچي ســـــــــگهجن ٿا. انهن ال مهانگا اوزار  ۽ مختص ٿيل 

كنيكشن استعمال ٿيندو آهي.

Basics of Topology  ٹاپوالجي جي باري ۾ بنيادي ڄاڻ  

جنهن طريقي ســــان كمپيوٹر هكٻئي ســـــان ڳنڍيا ويندا آهن. انهن جي طبعي ڏيک کي ٹاپوالجي چيو ويندو 

آهي. اهو انداز جنهن ســـان كمپيوٹر جي هكٻئي ســـان ڳانڍاپي کي ســــمجھي ســــگھجي ان کي نيٹورڪ ٹاپوالجي چيو 

ويندو آهي. كمپيوٹر نيوركينگ جي ال ٹاپوالجي هك ڊزائين پيش كندي آهي.

Bus Topology 4.5.1   بس ٹاپوالجي

جيئن نالي مان ظاهر آهي ته بس ٹاپوالجي ۾ كمپيوٹـر ۽ ٻيا 

اوزار هكڑي ئي تار جي ذريعي ڳنڍيل هوندا آهن. هن ۾ مركـزي تار  

پوري نيٹورڪ جي كـرنگهـي جـي هڎي طور كم كندي آهـي ۽ هـر 

ڊوائيس ٻئي سان ان مركزي تار جي ذريعي رابطي ۾ ايندي آهي. بس 

 جو فائدو اهو آهي ته اها سستي، سولي ۽ نيٹورڪ وڌائڻ ال ٹاپوالجي

آسان هوندي آهي. ان جو نقصان اهو آهي جو مركزي بس كيبل ٹٹي پئي ته پورو نيٹورڪ ختم ٿي ويندو آهي.

نيٹورڪ ٹاپوالجي جن وصف بيان كرڻ

بس، رنگ ۽ اسٹار ٹاپوالجيز جي باري طبعي ڏيک بابت سمجهه وڌائڻ. 

نيٹورڪ ٹاپوالجيز کي انهن جي ڊزائن ۽ طبعي ڏيک آهر تفريق كرڻ

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

بس ٹاپوالجي 4.21شكل
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ِRing Topology  4.5.2   رنگ ٹاپوالجي

هن ٹاپوالجـــي ۾ كمپيوٹـــر هك گول دائــــري جــــي 

شــكل ۾ هكٻئي ســان ڳنڍيا ويندا آهن. ســگنل هك دائري ۾ 

هك ئي ڏس ۾ گهمندو ۽ هـر كمپيوٹـر منجهان گذرندو رهندو 

آهي. هر وصـول كندڙ ان ســگنل کي وصــول كندو آهي ۽ ٻيو 

كمپيوٹــر وري ان کـــي اڳئين كمپيوٹـــر ڏانهن كاپـــي كـــري 

اماڻيندو اهـي. ان ۾  هك لنك يا هك كمپيوٹـر کــي بدالئبو ته 

سڄو نيٹورڪ خراب ٿي ويندو آهي.

 Star Topology 4.5.3   اسٹار ٹاپوالجي

هن ٹاپوالجي ۾ سڀ كمپيوٹر هك مركزي ڊوائيس 

ســـــان گنڍيل هوندا آهن جن کي هب يا ســــــوئچ چيو ويندو آهي. 

كنهن به كمپيوٹر ســــــان رابطو كرڻ ال موكليندڙ، معلومات 

کــــي پهـــــرين هب تـــــي موكليندو آهـــــي. هب پو اها معلومات 

مطلوب كمپيوٹــر تائين موكليندو آهــي. هن جو فائدو آهــي ته 

 هن نيٹورڪ کي ســيٹ كرڻ ۽ وڌائڻ آســـان آهي. هن ٹاپوالجي

جــي ٻـــي اهم ڳالهه اها آهـــي ته  جيكڎهن هب منجهان كابه هك 

لنك ٹٹي پوي ته ان لنك سان ڳنڍيل حصــو (كمپيوٹر/ ڊوائيس) 

تي اثر پوندو ۽ باقي نيٹورڪ جيئن جو تيئن هلندو رهندو.

Standard Organizations  اسٹينڈرڊ آرگنائيزيشنز  

معياري (Standards) كنهن به ســــــــــــامان جي ڏيک، كارج ۽ پروٹوكول جا قائدا ٻڌائيندا آهن. نيٹورڪ 

مواصـــالت ال اهي بيحد ضـــروري هوندا آهن. اهي نيٹورڪ جا اســـٹينڈرڊز كمپيوٹرن جي وچ ۾ رابطي جا اصــــول طئه 

كندا آهن. اهي ان ڳالهه جي به يقين دهانـي كـرائيندا آهن ته كمپيوٹـرن جون كمپنيون (جهـڑوڪ IBM ،Cisco) جيكـي 

ِ رنگ ٹاپوالجي 4.22شكل

4.23شكل اسٹار ٹاپوالجي

اسٹينڈر آرگنائيزيشن جي نالن IIU، IEIF ، IEEE ، ISO، ۽ ANSI جي لسٹ ترتيب ڏيڻ

4.6
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نيٹوركنگ اوزار پڻ ٺاهيندا آهن. اهي ســـڀ هكجهڑن معيارن جي پاســـداري كن. معيارن جي پاســـداري كرڻ ســـان، 

پورو هارڊويئر، نيٹورڪ سان جڑڻ ال مناسب ٿي پوندو آهي ۽ نيٹورڪ تمام موثر طريقي سان كم كندو آهي.

معياري ادارا (Standard Organization) ٹيكنيكل معيار ٺاهڻ، معاونت كـــرڻ نظـــرثانـــي كـــرڻ 

ترميم كرڻ ۽ ٻيهر اجراع كرڻ جو كم كندا آهن اهي معيار الڳاپيل ڊوائيســـــن جي هك گروهه جي ضرورتن کي نظر 

۾ رکي ٺاهيا ويندا آهن. دنيا ۾ مختلف جاين ۽ كمپنين پاران ٺهندڙ مختلف آلن کي هكٻئي ســـان گڎ كم كرڻ جهڑو 

بنائڻ ال كيترائي ادارا كمپوٹنگ جي ســــــــــــــــامان جا معيار ترتيب ڏيڻ جو كم كن ٿا. IIU ، IEIF ، IEEE ۽ ANSI انهن 

معيار ترتيب ڏيڻ وارن ادارن جا مثال آهن.

4.6.1   انٹرنيشنل آرگنائيزيشن آف اسٹينڈرڊ ائيزيشن

International Organization of Standardization

هي تمام گهڻن شـــــــــــعبن جي نگراني كري ٿو. ISO۾ تمام گهڻن ملكن ۾ حكومت ال نامزد اســـــــــــٹينڈرڊ 

كمپنيز جا ميمبر پڻ كم كندا آهن. هي ان ڳالهه جو به ذميوار آهي ته اهڑا ماڊل تيار كرائي جيكي سســٹم جي كارج 

جي بهترين كاركردگي معيار جي بهتري الئق، وڌيك پيداواري صــــــــــــــاليت رکندڙ ۽ قيمت به گهٹ هجن. ISO ٻين 

معيار ٺاهيندڙن اوزارن سان به تعاون كرڻ ۽ انهن جي معيارن کي قبول كرڻ جو ذميوار آهي.

4.6.2   انسٹيٹيوٽ آف اليكٹريكل ۽ اليكٹرانك ا�نيئرنگ 

Institute of Electrical & Electronic Engineering (IEEE)

هي هك بين االقوامي پيشـــــــــــــــه وراڻو غير منافع بخش ادارو آهي. اليكٹرانكس، كمپيوٹر ۽ مواصالت جا 

 ،جا ميمبر آهن. هي ادارو مواصالت ۽ معلومات جي مٹا سٹا جي ال IEEE انجنيئر، مختلف سائنســــــــــــــــــدانن ۽ شاگردن

اليكٹريكل ۽ كمپيوٹر انجنيئرنگ اندر معيار وضع كندو آهي.

4.6.3   انٹرنيشنل ا�نيئرنگ ٹاسك فورس

  International Engineering Task Force (IETF)

هي انٹرنيٹ جي آسـان واهپي ۽ انٹرنيٹ ســان الڳاپيل ســاز ســامان جي پيداوار ال نيٹورڪ ڊزائنرز، آپريٹرز، 

وكرو كندڙن ۽ محكمن جي هك بين االقوامي كميونٹي آهي.
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4.6.4   انٹرنيشنل ٹيليكميونيكيشن يون�

International Telecommunications union (ITU)   

هي اها مخصوص ايجنسي آهي جيكا معلومات ۽ مواصالت سان الڳاپيل مسئلن جو اكال كندي آهي.

4.6.5   امريكن نيشنل اسٹينڈرڊر انسٹيٹيوٽ

  American National Standards Institute (ANSI)

هي يونائيٹيڈ اسٹيٹس جي آفيشـــل معيارن ال ايجنســـي آهي. ANSI هك مكمل نجي، غيرمنافع بخش ادارو 

آهي جيكو ساز سامان جي تياري كرڻ وارن ۽ ڊيٹا پروسيسنگ واري سامان جي صارفين ۽ انهن جي خدمتن تي مشـتمل 

آهي. هي يو ايس ۾ مشـــين جا معيار خدمتن جا معيار، عملن، سســــٹم ۽ كم كرڻ وارن ماڻهن جا معيار ٺاهيندو آهي. 

ANSI ۾ ميمبر طور پيشــاور معاشرن جا ماڻهو صنعتي ايســوسيئيشـــن جا ماڻهو، سركاري ماڻهو ۽ اختياري ادارا توڙي 

صارفن جا ترجمان ماڻهو كم كندا آهن.

Network Architecture نيٹورڪ آركيٹيكچر  

هي كمپيوٹر نيٹورڪ جي ڊزائن آهي. هي نيٹورڪ جي طبعي حصـــــــــن، انهن جي كم كرڻ جي جوڙ جك، 

كانفيگوريشــــــــــن(Configuration) ، كم جي طريقه كار ۽ ان ۾ استعمال ٿيندڙ كميونيكيشـــــــــــن پروٹوكول جو 

مخصوص فريم ورڪ هندو آهي.

ISO   4.7.1 جو OSI ماڊل

  اوپن سســـــٹمز انٹركنيكشــــــن  ISO (Open Systems Interconnection OSI)  پاران ٺاهيل هك خيالي ماڊل 

آهي. هي كمپيوٹنگ ٹيليكميونيكيشن نيٹورڪ جي رابطي كاري جا اصول ۽ معيار طئه كندو آهي. ان جو مقصد 

آهي ته مختلف مواصالتي نظامن اندر هك معياري كميونيكيشن پروٹوكول جي مدد سان كم جي هكجهڑائي پيدا 

كرڻ. هي ماڊل كميونيكيشن نظام کي ستن مختلف تهن ۾ ورهائيندو آهي.

نيٹورڪ آركيٹيكچر جي وصف بيان كرڻ.

CSI جي ISO ماڊل جي ستن تهن جا ناال ياد كرڻ
OSI جي ISO ماڊل جي سڀني تهن جي كارج جي وصف بيان كرڻ.

TCP/IP ماڊل ۾ تهن جي كردار جي وضاحت كرڻ.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

4.7
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7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

��

 Presentation 
پريزنٹيشن 

Layerجو كارج Layerجو نالو

 هي Layer صارفين کي ايميل،فائل ٹرانســــفر جهڑين ايپليكيشــــن تائين رسائي ڏئي ٿو. 

هي ايپليكيشنر، ڊيٹا پيدا كنديون آهن جيكا نيٹورڪ ذريعي منتقل ٿيندي آهي.

هي انفارميشــــــــــــن کي ايپليكيشــــــــــــن Layer کان وٺي، ان کي يونيفارم نيٹورڪ روپ َ

(Unicode يا ASCR) ۾ مٹائيندو آهــــي جنهن کــــي باقـــــي OSI ماڊل ۽ مطلوب جڳهه قبول 

 Layer جون ذميواريون آهن. هي Layer ِكندو آهي. انكرپشــــن ۽ ڊيكرپشــــن ۾ هن ئي

بس کي كمپريشن جي ذريعي گهٹائيندو آهي. 

هي ٻن كمپيوٹرن جي ايپليكيشـــنز جي وچ ۾ پيدا ٿيل ڳانڍاپي کي جوڙڻ، جاري رکڻ ۽ 

ختم كـــرڻ جا كم كندو آهـــي. كيــــر كيتــــري ڊيٹا، كهــــڑي وقت ۽ كيتــــري تائين 
ِٹرانســـــــــــــــــــمٹ كري، اهو كنٹرول به هن Layer وٽ ئي هوندو آهي. هك Layer چيك َ

پوائنٹ پڻ لڳائيندو آهي جي سيشــــن فيل ٿئي به ٿو ته هك مخصــــوص چيك پوائنٹ کان 

پوئتي ڊيٹا کي وري منتقل كرڻو پوندو.

هي ڊيٹا جي پروسس الئق نشــــــــــــــــــريات يا منتقلي جو ذميوار آهي. ٹرانســـــــــــــــــــپورٽ 

ِليئرTransport Layer، ارر كنٹرول Error Control   فلو كنٹرول ۽ ســــــروس جي معيار 

کي به كنٹرول كندو آهي. جي ڊيٹا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح منتقل نه ٿيندي آهي ته هي وري 

موكليندوآهي.

هن Layer جو كم آهي ته دســـــــتياب رســـــــتن منجهان منزل تائين پهچڻ جو ســـــــڀني کان 

 (MAC) کي فزيكل ايڈريس (IP) مختصـــر ۽ بهتر رستو ڳولي لهي. هي الجيكل ايڈريس

۾ مٹائڻ جو ذميوار پڻ آهي.

هي فزيكل ايڈريس استعمال كندي ڊيٹا کي ٹرانســـــــــمٹ كرڻ جو ذميوار هوندو آهي. 

ڊيٹا لنك ليئر ان ڳالهه جي يقين دهاني كندو آهي ته ڊيٹا پيكيٹ جي ترســـــــــــــــــيل ۾ كا 

غلطي نه ٿئي. هن ليئر ۾ پيكيٹ کي FRAME چئبو آهي.

هي اليكٹريكل سگنلز کي Bits ۾ مٹائيندو آهي. هي ٹرانســـــــميشـــــــن ذريعي، كارڊ، 

ٹاپوالجي ۽ ٻين طبعي حوالن سان كيبل جي قسم جي چونڈ پڻ كندو آهي.
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TCP/IP   4.7.2 ماڊل

TCP/IP نيٹورڪ تي انٹرنيٹ ڊوائســز کي ڳنڍڻ ال كميونيكيشـــن پروٹوكول جو هك سوئٹ Suite آهي. 

هي اصولن ۽ طريقه كارن جو سـيٹ هوندو آهي. TCP/IPEnd-to-End Internet, مواصـالت ڏيندو آهي. هي اهو پڻ طئه 

كندو آهي ته ڊيٹا کي پيكيٹس ۾ كيئن ٹوڙجي، كم وٺجي، ٻاهر موكلجي ۽ منزل تي ان کي كيئن وصــــول كجي. 

اسانLayers TCP/IP کي Layer OSI جي حوالي سان سمجهي سگهون ٿا.

Network Address نيٹورڪ ايڈريس  

نيٹورڪ ايڈريس اسـان جي گهر جي ڏس پتي وانگر هوندو آهي، ان کي ٻين کان مختلف ۽ نرالو هجڻ گهرجي. 

ڇو ته ان سـان ٹپالي مونجهاري کان بچي ٿو پوي. نيٹورڪ ايڈريس هك الجيكل يا فزيكل ايڈريس آهي جيكا ٻين کان 

نيٹورڪ ايكسيس ليئر

Network Access Layer

 FTP ۽ HTTP هي ليئر ايپليكيشن سان رابطي ۾ اچڻ ال

پروٹوكول اســتعمال كندو آهي. هي ڊيٹا کي ايكوڊ ۽ 

ڊيكوڊ كندو آهي ۽ ٻن ڊوائيسـز جي وچ ۾ رابطه كاري 

پيدا كندو آهي.

هي ٻن ڊوائيســـــــــــــز ۾ UBD ۽ TCP پروٹوكول استعمال 

كندي الجيكل كنيكشــن پيدا كندو آهي ۽ ڊيٹا جي 

موثر ترسيل پڻ كندو آهي.

هي كيبل يا وائرليس جي طبعي رســــــتي ســـــــان بٹس يا 

اصلوكي ڊيٹا نشر كندو آهي.

مختلف نيٹورڪ رستن ڏانهن، الجيكل ايڈريســــــــــــنگ 

اســتعمال كندي، ڊيٹا اماڻڻ جو اختيار اســتعمال كندو 

آهي.

كارج 

ايپليكيشن ليئر

Application Layer

ٹرانسپورٽ ليئر

Transport Layer

انٹرنيٹ ليئر

Internet Layer

 فزيكل

ايپليكيشن 

پريزينٹيشن

 سيشن 

ٹرانسپورٽ

نيٹورڪ 

 ڊيٹا لنك

ٹي سي پي / آء پي ليئرزِاو ايس آء ليئرزِ

نيٹورڪ ايڈريس جي وصف ٻڌائڻ

فزيكل ايڈريس ۽ الجيكل ايڈريس ۾ فرق كرڻ

IPVG ايڈريس جي وضاحت كرڻ

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

4.8
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ســـــڃاڻپ ۾ نرالي هوندي آهي.  هي كنهن كمپيوٹر نيٹورڪ ذريعي لکيل انگ يا ايڈريس هوندي آهي، جيكا هر ان ُ

ڊوائيس کي مهيا كئي ويندي جيكا نيٹورڪ ســان ڳانڍاپو چاهي ٿي يا اڳ ۾ ئي كنهن نيٹورڪ ســان ڳنڍيل آهي. ياد 

هجي ته فزيكل ۽ الجيكل ايڈريس مختلف هوندي آهي.

 فزيكل ايڈريس ۽ الجيكل ايڈريس ۾ فرق

IPV4   4.8.1 ايڈريس 

آ پي نيٹورڪ تي موجود ڊوائيس جي ســــــــــــــــــــڃاڻپ جي منفرد ايڈريس آهي. اها ڊوائيس كمپيوٹر، پرنٹر، 

سمارٽ فون يا پرنٹر ٿي سگهي ٿو.

جيكا به ڊوائيس انٹرنيٹ تي آهي. ان کي ٻين ڊوائيســـــــــــــز سان رابطي ۾ اچڻ الIP  هجڻ گهرجي. IP ايڈريس 

هك ٹيليفون نمبر يا كار جي رجسـٹريشــن نمبر وانگر آهي. اها مالكي ۽ جا وقوعه ڏيکاريندو آهي. هي انٹرنيٹ تي 

موجود ٻين ڊوائيســــــــز کي اختيار ڏيندي آهي ته کيس ڳولي لهن ۽ 

Internet Protocol  جو مطب آهي IPV4 .ســــــــــــــــــاڻس رابطو كن

 version (IPV) (انٹرنيٹ پروٹوكول ورزن)

bit, IPV4 32  بائــزي انگن جــي هوندي آهـــي جنهن جا ٻه 

حصــــــــا هوندا آهن. نيٹورڪ ۽ هوسٹ، ايڈريس جو نيٹورڪ وارو 

۱. هي پوري ڊوائيس کي مليل هوندي آهي.

۲. الجيكل ايڈريســـــــــــــــــنگ مطلب IP جيكو توهان کي انٹرنيٹ 

ســـــــــــــروس پرووائيڊر(ISP) ڏيندو آهي يا وري جيكا نيٹورڪ 

Admin سيٹ كندو آهي.

۳. الجيكل ايڈريس کي تبديل كري سگهجي ٿو.

۴. الجيكل ايڈريس Bit 32IP ايڈريس آهي.

۵. هي فقط نيٹورڪ تي واحد هوندي آهي ۽  عارضي هوندي آهي.

۱. هي NIC كارڊ جي ROM سان ڳنڍيل هوندي آهي.

 (MAC) Media Access Control  ۲. فــــزيكل ايڈريس معنــــي

جيكا كمپنـي کان NIC ۾ لڳل هوندي آهــي. هــي اهو كارڊ 

آهي جيكو مشين کي انٹرنيٹ سان ڳنڍيندو آهي.

3. فزيكل ايڈريس تبديل نه ٿو كري ســــــگھجي. انهن کي هارڊويئر 

ايڈريس به چئبو آهي.

۴. فزيكل ايڈريس Bit 48 ميك ايڈريس آهي.

۵. هي پوري دنيا ۾ واحد ۽ مستقل هوندي آهي.

الجيكل ايڈريسفزيكل ايڈريس

آ پي ايڈريسشكل 4.24
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حصـو كمپيوٹر نيٹورڪ جي نشـاندهي كندو آهي ۽ هوسٹ وارو حصـو كمپيوٹر يا ٻئي كنهن ڊوائيس جي نشـاندهي 

كندو آهي. IPr4 ايڈريس ۾ ڊاٽ جي وقفي ســـــــــــــــان انگن جا چار ســــــــــــــــيٹ هوندا آهن 5P ايڈريس جو مثال هي آهي. 

192.163.108.105

 

پيغام ونڈڻ واري عمل کي كميونيكيشــن چئبو آهي. ڊيٹا كميونيكيشــن جو مطلب آهي ٻن ڊوائيســـز جي وچ   |

۾ ڊجيٹيل ميسيج جي ڏي وٺ جو عمل.

ايناالگ سگنل مسـلسـل تبديل ٿيندڙ سگنل هوندا آهن يا وري اهي لهرون جيكي وقتي دورانيئي جي حسـاب سان  |

تبديل ٿين ۽ ڊيٹا کي اظهاري سگهن.

ڊجيٹل ســــــگنل اهو برقي ســـــــگنل آهي جيكو ڏنل وقت اندر لكل قيمت جي ترتيب کي اظهارڻ الBits  ۾ تبديل  |

ٿيندو آهي. اهو محدود انگن مان كنهن به هك کي قيمت طور کڻندو آهي.

ڊيٹا ريٹ جو مطلب آهي ته اهو تناسب جنهن سان ڊيٹا ٹرانســـفر يا منتقل ٿيندي آهي. ان کي عام طور Bits/Sec ۾  |

ماپيو ويندو آهي. 

باڊ (Baud) ريٹ جو مطلب آهي هك سيكنڈ ۾ ٹرانســـــــفر كيل سگنلن جو تعداد. هك سگنل ۾ هك يا هك کان  |

وڌيك Bits هوندا آهن. 

مواصالتي نظام (Communication System) ۾ پنج حصـــــــــــــــا هوندا آهن، جن ۾ پيغام (Message) موكليندڙ  |

(Sender)، وصول كندڙ (Receiver) ذريعو (Medium) ۽ پروٹوكول (Protocol) شامل هوندا آهن.

ڊيٹا كمپيونيكيشـــــن نظام جو اثرائتو هجڻ، ڊليوري، ايكوريســــــي ۽ ٹائيملينيس جهڑين بنيادي خاصيتن تي  |

انحصار كندو آهي.

ٹرانســميشــن ميڈيم يا كميونيكيشــن چينل، ڊيٹا سميشــن ميڈيم يا كميونيكيشــن چينل، ڊيٹا موكليندڙ ۽  |

 جا کان ٻي وصـول كندڙ جي وچ ۾ اهو طبعي يا وائرليس رســتو هوندو آهي جنهن جي ذريعي ڊيٹا کي هك جا

تي اماڻي سگهبو آهي. 

ٹرانسميشن کي Guided ۽ Unguided ميڈيا جي ٻن گروپن ۾ ورهايو ويو آهي. |

وكڑدار جوڙي واري تار جو مطلب آهي. ٻن الڳ الڳ تارن کي هكٻئي سان وكوڙي مالئڻ. |

شيلڊيڈ ٹوسٹينڈٹر Twisted Pain (STP) اها تار آهي جنهن جي مٿان هك مخصـــــــــــــــوص جيكيٹ هوندي آهي  |

جيكا ٻاهرين مداخلت کي روكيندي آهي.

خالصو



90

كوكشـــــل كيبل (Coaxial Cable) ۾ هك ٻاهريون پالسٹك جو كور هوندو آهي جنهن ۾ ٻه پســـــرائيندڙ تارون َ |
َ هونديون آهن جن کي وچ مان هك اڻپسرائيندڙ جهل الڳ كندي آهي.َ

فائبر آپٹيكس ۾ ڊيٹا کي روشني جي صورت ۾ موكليو ويندو آهي. |

ريڈيائي لهرن کي اليكٹرو ميگنيٹك لهرون به چيو ويندو آهي. |

ريڈيو ٹيليويزن ۽ كارڊليسفون پنهنجي نشريات ال ريڈيائي لهرن کي استعمال كندا آهن. |

مائكرو ويو نشــــريات هك الئن آف سائٹ ٹرانميشـــــن آهي. جنهن ۾ ڊيٹا موكلڻ ۽ وصول كرڻ ال انٹينائن جو  |

هكٻئي جي رخ ۾ هئڻ ضروري آهي.

انفرادي روشني کي هك نقطي کان ٻئي تائين (الئن آف سائٹ) ٹرانسميٹ كيو ويندو آهي. |

جڎهن ڊيٹا ٹرانيميشن امپئرمينٹ چئبو آهي. امپيئرمينٹ جا ٹي قسم آهن اٹينيوئيشن، ڊسٹارشن ۽ نوائز. |

اٹينيوئيشن جو مطلب آهي توانائي ۾ کوٽ يا سگنل ضايع ٿيڻ. |

ڊسٹاريشن جو مطلب آهي سگنل جي شكل تبديل ٿيڻ. |

كو ٻاهريون طاقتور سگنل جيكو ٹرانسميشن دوران اصلي سگنل سان ملي وڃي. ان کي نوائز چئبو آهي. |

اها نيٹوركينگ ڊوائيس جيكا كمپيوٹرن ۽ ٻين ڊوائيســـــز جهڑوڪ، پرنٹر، اسكينر، ۽ كمپيوٹر نيٹورڪ تي  |

موجود كيميرائن وغيره کي هكٻئي سان ڳنڍي ان کي سوئچ يا نيٹورڪ سوئچ چئبو آهي.

رائوٹر اها ڊوائيس آهي جيكا هك کان وڌيك نيٹورڪس کي ڳنڍيندي آهي. |

ڊائل اپ موڊيم، معلومات موكلڻ ۽ وصول كرڻ ال معياري ٹيليفون تارن جو استعمال كندو آهي. |

ڊي ايس ايل، ڊجيٹل سبســـــــــــكرائبر الئن جو مخفف آهي. ڊي ايس ايل موڊيم ۾ جديد ٹيكناالجي ۾ اڳڀرو قدم  |

آهن.

انٹيگريٹيڈ سروس ڊجيٹل نيٹورڪ (ISDN) هك ڊجيٹل فون كنيكشـــــــن آهي جيكو ڊيٹا، آواز ۽ وڊيو کي عام  |

ٹيليفون تار جي وسيلي ٹرانسمٹ كري سگهي ٿو.

نيٹورڪ كارڊس کــــي نيٹورڪ انٹـــــرفيس كارڊ (NIC) پڻ چيو ويندو آهـــــي USC اهو هارڊويئـــــر آهـــــي جيكو  |

كمپيوٹر کي نيٹورڪ سان ڳنڍيندو آهي.

كمپيوٹر نيٹورڪ ۽ كمپيوٹرن ۽ الڳاپيل ڊوائيس جو اهڑو نظام آهي جنهن ۾ هو كميونيكيشــــــن لنكس جي  |

ذريعي ڊيٹا ۽ ٻيا ذرائع شيئر كري سگهندا آهن.

كمپيوٹر نيٹوركس کي انهن جي سائز ۽ مقصد جي حوالي سان كالسيفائڈ كري سگهبو آهي. |



91

كمپيوٹر نيٹورڪ جا ٹي قسم آهن لوكل ايريا نيٹورڪ (LAN) ، ميٹروپوليٹن ايريا نيٹورڪ (MAN) ۽ وائڈ ايريا  |

. (WAN) نيٹورڪ

لوكل ايريا نيٹورڪ (LAN) كمپيوٹرن ۽ ٻين ڊوائيســـــــــن جو اهو ميالپ آهي. جيكي هك اسكول، ليبارٹري،  |

گهر، آفيس بلڈنگ جهڑي محدود ايراضي اندر ڳنڍيل هوندا آهن.

MAN اهو نيٹورڪ آهي جيكو پوري شهر، يونيورسٹي كيمپس يا هك ننڍي عالئقي تي مشتمل هجي. |

WAN پرانهين پنڌ تائين ڊيٹا جي ترســيل ال اســتعمال ٿيندو آهي. اهو ٻن ملكن کي هكٻئي ســان ڳنڍي ســگهي  |

ٿو.

بس ٹاپوالجي ۾ هك ئي تار سان سڀئي كمپيوٹر ۽ ٻيون ڊوائيسز ڳنڍيل هونديون آهن. |

ِرنگ ٹاپوالجي ۾ كمپيوٹر گول دائري ۾ هكٻئي سان ڳنڍيل هوندا آهن. |

اسـٹار ٹاپوالجي ۾ سـڀ كمپيوٹر هك مركزي ڊوائيس ســان جڑيل هوندا آهن هنن کي هب يا ســوئچ چيو ويندو  |

آهي.

نيٹورڪ اسٹينڈرڊ كمپيوٹنگ ڊوائيس جي كميونيكيشن جا اصول هوندا آهن. |

انٹرنيشــــنل آرگنائيزيشــــن فار اسٹينڈرڊ ائريشــــن (ISO) ۾ دنيا جي مختلف سركاري كمپنين جا نمائندا ميمبر  |

هوندا آهن.

ITU ،IETF ،JEEE ۽ ANSI مختلف معيار ڏيڻ وارن ادارن جا مثال آهن، جن جا پنهنجا مقصد ۽ كارج آهن. |

كمپيوٹر نيٹورڪ جي ڊزائن کي نيٹورڪ آركيٹيكچر چئبو آهي. |

OSI اهو تصــــوراتي ماڊل آهي جيكو ٹيليكميونيكيشــــن ۽ كمپيوٹنگ جي مواصالتي كارج جا معيار ۽ ماپا  |

طئه كري ٿو.

نيٹورڪ ايڈريس الجيكل يا طبعي ايڈريس جي ٿيندي آهي، جيكا ڊوائس کي ٻين ڊوائيســـــــن کان نرالو كندي  |

آهي.

فزيكل (طبعي) ايڈريس MAC 48 Bit ، مستقل ايڈريس آهي. |

الجيكل ايڈريس JP 23 Bit، عارضي ايڈريس آهي. |

IPV4 ايڈريس ۳۲ بائنري Bits تائين جو ٺهيل آهي، جنهن جا ٻه حصا آهن، نيٹورڪ ۽ هوسٹ. |
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(الف) صحيح جواب چونڈيو

۱.  وائرڊ ميڈيا کي ............... چئبو آهي.

  (الف) ٹارگيٹيڈ ميڈيا     (ب) ڊائريكٹيڈ ميڈيا

  (ج) گائيڈيڈ ميڈيا      (د) انگائيڈيڈ ميڈيا

۲. كميونيكيشن سسٹم .......... جو ٺهيل آهي.

  (الف) ٹن حصن جو      (ب) چئن حصن جو

  (ج) پنجن حصن جو      (د) ڇهن حصن جو

۳. ٻئي فزيكل ۽ الجيكل ايڈريسز .............. آهن.

  (الف) الڳ   (ب) منفرد    (ج) مستقل    (د) عارضي

۴. جي توهان اليكٹريكل يا اليكٹرانك انجنيئر آهيو ته توهان کي ............ جوائن كرڻ گهرجي.

ANSI (د)   ITU   (ج)   IETF (ب)  IEEE  (الف)  

۵. اها ٹاپوالجي جنهن ۾ سڀني كمپيوٽر مركزي هب سان ڳنڍيل هوندا آهن ان کي.......... چئبو آهي.

ِ  (الف) بس     (ب) اسٹار      (ج) رنگ      (د)  ٹري

۶. موكليندڙ ۽ وصول كندڙ جي وچ ۾ سگنل جي شكل تبديل ٿي وڃي ته ان کي ............ چئبو آهي.

  (الف) اٹينٹوئيشن    (ب) انيٹريشن    (ج) نوائز     (د) ڊسٹارشن

۷. رائوٹر ڊيٹا پيكيٹس کي اماڻڻ ال اهو ڊيٹاپاٿ ڳوليندو آهي جيكو .............. هجي.

  (الف) مختصر ترين   (ب) وڏي ۾ وڏو    (ج) سستو ترين    (د) آسان

۸. ڊجيٹل سگنل کي ايناالگ سگنل ۾ مٹائڻ کي ......... چئبو آهي.

  (الف) ماڊيوليشن     (ب) موڊيفيكيشن    (ج) سينڈورٽ     (د) سلٹي بليكسنگ 

IPr4 .۹ ايڈريس ۽ Bits جو ............ تعداد استعمال ٿيندو آهي.

  (الف) ۱۶   (ب) ۳۲    (ج) ۶۴    (د) ۱۲۸

۱۰. ٹرانسميشن سگنل جي خارج ٿيڻ جي معني آهي ...........
ِ  (الف)  جٹر       (ب) ڊسٹارشن            (ج) نوائز          (د)  اٹينٹئوسيشنَ

مشق
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(ب) هيٺ� جا جواب ڏيو

۱. هك سٺي مواصالتي نظام جون خوبيون لکو. كنهن به هك جي وضاحت كيو.

۲. كنهن به هك حصي جو مثال ڏيندي، كميونيكيشن سسٹم جي حصن جي تشريح كيو.

۳. هنن نيٹورڪ ڊوائيسز جو خارج بيان كيو: ايمپليفائر رائوٹر، سوئچ، هب

۴. سگنل ايمپئرمينٹ جا سبب لکو كنهنبه هك جي تشريح كيو.

۵. ريڈيو ۽ مائيكرو ويو ۾ كهڑو فرق آهي؟

OSI .۶ ماڊل کي تهن ۾ ڇو ٹوڙيو ويو آهي؟ََ

۷. اسٹينڈرڊائزيشن آرگنائيزيشن جو مقصد واضع كيو.

۸. هر ٹاپوالجي جي هكڑي خوبي ۽ هكڑي خامي لکو.

MAN ،LAN .۹ ۽ WAN جو هك هك مثال لکو.

۱۰. بٹ ريٹ کي كيئن ماپي سگهجي ٿو، هر هك جو هك مثال لکو.

(ٻ) كا� ڀيٹيو

الف ج�� ب ��

(الف)

(ب)

(ٻ)

(پ)

(ڀ)

(ت)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)
OSI ماڊل ۾ ليئر جيكو ڊيٹا وار سيٹ

 كري ٿو

IPV4 ايڈريس جا هب

فزيكل ايڈريس 

سگنل جي شكل ۾ فرق

 نيٹوركنگ جيكا ٻن كنيكشن
 کي جوڙي

TCP ۽ UPD تي استعمال ٿيندا آهن

 ڊسٹارشن

WAN

نيٹورڪ ۽ هوسٹ

 ٹرانسپورٽ ليئر

ڊيٹا لنك ليئر

نه ٿو تبديل ٿي سگهي
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ADSTNDP .۱ او ايس آ ماڊل ليئر جا اکر آهن. انهن مان هر اکر سان شروع ٿيندڙ هك جملو لکو.

۲. كوكيشــــــل كيبل، STP ،UTP، ۽ فائبر آپٹك تارن جو قيمت، ڊيٹا ريٹ، انســــــٹاليشـــــــن، انٹرفيرنيس ۽ لينٿ آف 

سيگمينٹ جي بنيادن تي تقابلي جائزو وٺو.

۳. وكڑدار جوڙي واري تار کوليو، وائرون ڳڻيو ۽ رنگن جي ترتيب جي لسٹ ٺاهيو.

۴. كوكيشل كيبل ۾ مختلف Layer سڃاڻو.

۵. ٹيليفون لينڈ الئن، كوكيشــل ۽ وكڑدار تار ذريعي كيترن قســمن جا ٹيليفون كنيكشـــن استعمال كري سگهجن 

ٿا. اهي سڃاڻي ناال لکو

۶. هر ٹاپوالجي ال گهربل هارڊويئر سامان جي لسٹ ٺاهيو.

۷. هائبرڊ ٹاپوالجي جو ڊائيگرام ٺاهيو جنهن ۾ بس، رنگ ۽ اسٹار ٹاپوالجي استعمال ٿيل هجي.

سرگرميون
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C o m p u t e r  S e c u r i t y  a n d  E t h i c s 

پنجونيونٹ

كمپيوٹر سيكورٹي ۽ اخالقيات



Computer Security كمپيوٹر �فظ   

كمپيوٹر اسانجي زندگي جو اهم حصو ٿي ويو آهي. اسان ڊاكيومينٹس، تصـويرون، پروگرامز وغيره جي 

شـكل ۾ كمپيوٹر تي ڊيٹا رکون ٿا تنهن كري اسـان اها اميد رکندا آهيون ته اسـانجي معلومات محفوظ هجي ۽ اسـانجو 

كمپيوٹر بنا كنهن مســـــــئلي جي هلندو رهي. كجهه حمال اسان جيكمپيوٹرن ال نقصــــــــانكار هوندا آهن. اهي حمال 

مختلف وائرســز جي شـــكل ۾ يا كمپيوٹر جي بي ضـــبط اســـتعمال جي صـــورت ۾ ظاهر ٿين ٿا. پنهنجي كمپيوٹر کي 

اهڑن حملن کان بچائڻ ال اســــان کي كمپيوٹر ســــيكيورٹي تي عمل كرڻو پوندو. كمپيوٹر ســــيكيورٹي اســــانجي 

كمپيوٹر هارڊويئر، سافٹ ويئر ان ۾ موجود انفارميشن جي چوري يا امكاني نقصان کان تحفظ هوندو آهي. 

Importance of Computer Security 5.1.1   كمپيوٹر سيكيورٹي جي اهميت

كمپيوٹر ســيكيورٹي، اســانجي كمپيوٹر جي مجموعي صــحت ال بيحد اهم آهي. اها اســـانجي معلومات 

کي محفوظ رکي ٿي ۽ وائرســـــز ۽ مالويئر (Viruses and Malware) کان بچائي ٿي. ان عمل ســــــان پروگرام تيز ۽ رواني 

سان هلن ٿا. اها حساس ۽ رازداري واري معلومات کي به بچائي ٿي. 

ســـائنس ۽ ٹيكنالوجي ۾ اڳڀرائي اســــان جي روزمره جي زندگي ۾ كم كار جي طريقن کي بدالئي ڇڎيو 

آهي. اســــان پنهنجا كم كار كرڻ ال موبائل فون ۽ كمپيوٹر تي ڀاڙيون ٿا. كمپيوٹر ۽ موبائل فون اســــتعمال كندي 

اســـــان كيتري ئي اهڑي معلومات به حاصـــــل كندا آهيون. جيكا ٻين ســـــان ونڈڻٺاهڻ چاهيندا آهيون. ان معلومات ۾ 

پاسورڊ، بينكنگ جو تفصيالت، كانٹيكٹس ۽ تصـويرون وغيره هوندا آهن. ان معلومات کي محفوظ رکڻ ال، اسان 

کي پنهنجون ڊوائســــزمحفوظ (Secure)كرڻيون پونديون آهن ته جيئن كو به ماڻهو اسانجي اجازت کان سوا معلومات 

تائين پهچي نه سگهي ۽ نقصــــــــــــــــــان نه پهچائي سگهجي. كمپيوٹر سيكيورٹي ان كري اهم آهي ته ماڻهن کي محفوظ 

ماحول ۾ كم كرڻ جو اختيار ڏئي ٿي. اها اهم ترين كاروباري عملن ۾ پڻ كم ڏئي ٿي. هي كجهه سـبب آهن جن جي 

كري كمپيوٹر سيكيورٹي کي سنجيدگي سان ڏسڻ گهرجي.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

معمول جي زندگي ۾ كمپيوٹر جي سيكيورٹي جي اهميت وغيره بيان كرڻ. 

كمپيوٹر تحفظ سان منسلك مختلف اصطالحن جي وصف بيان كرڻ. 

حقيقي زندگي جي مثالن سان كمپيوٹر سان الڳاپيل جرمن جي وضاحت كرڻ. 

سائيبر اٹيكس ۽ ان کان بچا جي طريقن جي وصف بيان كرڻ.

سائيبرهراسمينٹ ۽ ان جو شكار ٿيڻ جي صورت ۾ عملي قدمن کڻڻ تي بحث كرڻ. 

ان ڳالهه جي وضاحت كرڻ ته سائبر كرائم جي خالف مدد كيئن كرڻ گهرجي. 

5.1
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 Cyber Crime 5.1.2   سائ� كرائم

جيئن جيئن مواصـــــالت، واپار ۽ خدمتون كمپيوٹر نيٹوركس تي منتقل ٿيڻ لڳيون آهن، تيئن تيئن ســـــائبر 

كرائم پڻ وڌي رهيا آهن. ســــــــــــــــــــــائبر كرائم اهي جرم آهن جيكي كمپيوٹر نيٹورڪ جي ذريعي كيا ويندا آهن. 

سائبركرمينل ڊوائيسـز جو استعمال كندي ناجائز طور تي اهم معلومات تائين رسائي حاصل كندا آهن. پاسورڊ جي 

اهم معلومات چورائڻ، سوشل ميڈيا اكائونٹ هيك كرڻ، كنهن ٻئي جي اكائونٹ ۾ داخل ٿي وڃڻ ۽ ان مان پئســـــــــا 

كڍرائڻ ۽ آنالئن فراڊ كرڻ ســــــائبر كرائم جا كجهه مثال آهن. ســـــــائبر كرائم غير قانوني ۽ قابل ســـــــزا جرم آهي. 

پاكســــــــــــتان جي سائبركرائم قانون تحت جيكو ماڻهو كنهن ماڻهو يا اداري جي رازداري سان هٿ چراند كندو يا 

انهن جي وقار کي ڇيهو رسائڻ جي كوشش كندو ان کي وڏي ڏنڈ سميت ٹن کان پنجن سال تائينقيد جي سزا ملندي. 

Hackers  هيكرز   (i)

هيكراهي ماڻهو هوندا آهن جن کي كمپيوٹر،سســــــــــٹم، نيٹورڪ ۽ پروگرامن جي گهري ڄاڻ هوندو آهي. 

هيكنگ اهو ماڻهو ئي كري سـگهي ٿو جيكو پنهنجي واڌارو صـالحيتن سـان نيٹورڪ جي كمزورين کي ڳولي لهي ۽ 

. هيكرز مســــلســـــل نئين معلومات حاصل كندا رهندا آهن ۽ کين جيكو به كجهه حاصل ٿيندو آهي  انهن تي قابو پائي

اهو آسـاني ســان ٻين ســان ونڈيندا آهن. هيكرز کي هروبرو خراب ماڻهوســمجهيو ويندو آهي. جڎهن ته هيكرز اســان 

جي نيٹورڪ جي كمزورين ۽ تحفظ جي حوالي ســـــان مددگار ثابت ٿي ســـــگهن ٿا. ســــــركاري ۽ كاروباري ادارا هاڻي 

ايٿيكل هيكرز (Ethical Hackers) کي مقرر كري رهيا آهن. انهن جو كم ڊيٹا جي چوري کي روكڻ هوندو آهي ۽ 

کين ”وائٹ هيٹ هيكرز“ (White Hat Hackers)  يا اڇي ٹوپي وارا هيكرز چئبو آهي. 

 Crackers  كريكرز   (ii)

كريكرز اهي ماڻهو هوندا آهن جيكي سڀني سســٹمز تائين غير قانوني رسائي حاصل كري سگهندا آهن. 

 اهي پاسورڊ، كمپيوٹر پروگرام جا الئســـــنس، سورسكوڊ جهڑن لوازمات کي اورانگهيندي، كمپيوٹر سيكيورٹي

کي ٹوڙي سگهندا آهن. هو اهو سڀ منفي نيت سان كندا آهن. كريكرز، كنهن به مخصـــــــــــــــــــوص نيٹورڪ کي غير 

، مذاق  كندا آهن، پر اهي، شهرت ال دستياب يا ناكاره بنائي سگهن ٿا. هر عام طور تي اهڑا كم پئيســــــــو كمائڻ ال

خاطر يا ائين ئي كنهن کي ستائڻ ال پڻ كندا آهن. 

Computer Crimes in Real Life 5.1.3َ   حقيقي زندگيء ۾ كمپيوٹر كرائم

  جيئن جيئن ٹيكنالوجي جو واهپو وڌندو پيو وڃي تيئن تيئن ڊيٹا ســـــــيكيورٹي پڻ اهم ٿيندي پئي وڃي. 

كمپيوٹر كرائم بين االقوامي ڊيٹا سيكيورٹي ٹرست کان ويندي هك فرد جي ذاتي نقصــــــان جي انديشـــــــي تائين ٿي 



98

ســــــــــگهي ٿو. ۲۰۱۳ ۾ هيكرز هك بلين ماڻهن جي ايميل اكائونٹن کي هيك كري ڇڎيو هيو. بالكل ائين ۲۰۱۷ ۾ 

وناكرائي (Wannacry) وائرس UK جي نيشـنل هيلٿ سروس تي حملو كيو جنهن جي نتيجي ۾ كيترن ئي ڏينهن تائين 

سســــٹم ناكاره بڻيو رهيو. جيســــتائين شخصـــــي نوعيت جي جرمن جو تعلق آهي. سوشل ميڈيا ۽ ميل اكائونٹس کي 

هيك كرڻ عام آهي. كمپيوٹر كرائم جا هاڻي كيترائي قســــــــم آهن. جن کي هاڻي سائبركرائم چيو ويندو آهي. 

انهن مان كجهه جرمن جو احوال هيٺ پيش كجي ٿو. 

Hacking هيكنگ   (i)

كمپيوٹر جي دنيا ۾ هيكنگ سڀ کان وڌيك ٿيندڙ جرم آهن. هيكرز، اسان جي وافا ايميل ۽ سوسشــــــــل 

ميڈيا اكائونٹ جا پاسـورڊ چورائي ســگهن ٿا. هيكرز كنهن ويب ســائٹ تي حملو كري ان کي بند كرائي ســگهن ٿا. 

جڎهن ته هيكنگ جو اسكوپ ان کان گهڻو وسيع آهي. هيكرز سركاري، كاروباري ادارن جي حســــــــــاس معلومات 

چورائي سگهن ٿا. ٺڳي واريون ٹرانسيكشن كري سگهن ٿا ۽ كالئوڊيا نيٹورڪ كپيوٹرز تان ڊيٹا اڏائي سگهن ٿا. 

Credit & Debit Card Scams ڊيبٹ ۽ كريڈٽ كارڊ واريون ٺڳيون  (ii)

ڊيبٹ كريڈٽ كارڊز جو اســــــتعمال اڄكلهه عام جام آهي پر انهن كارڊن جو غير محفوظ اســـــــتعمال تمام 

خطرناڪ ٿي ســــــــــــــگهي ٿو. جي كنهن ماڻهو وٽ اســــــــــــــانجي ڊيبٹ يا كريڈٽ جي معلومات آهي ته هو ٺڳي واري 

ٹرانســــــيكشــــــن كري سگهي ٿو، ان معلومات کي حاصل كرڻ جا كيترائي طريقا ٿي سگهن ٿا. هكڑو طريقو فراڊ يا 

اسكيمنگ وارو آهي. اسكيمر مختلف اي ٹي ايم يا ڊيبٹ كارڊ مشـــــين ۾ چور مشـــــينون لڳائڻ ڇڎيندا آهن. اهي 

مشـينون ڊيٹاكاپي كري وٺنديون آهن، جيكا اسكيمرز بعد ۾ غلط استعمال ۾ آڻيندا آهن. ڊيبٹ ۽ كريڈٽ كارڊ 

به پن (PIN) كوڊ ذريعي اســـــــتعمال ٿيندي آهي. صـــــــارفين کي اهو كوڊ رازداري ۾ رکڻو هوندو آهي. جي  نه ته كوبه 

ماڻهو اهي كارڊ آنالئن خريداري يا ٻين مقصــــدن ال استعمال كري سگهي ٿو. هن کي فقط توهان جي كريڈٽ كارڊ 

جو نمبر PIN ۽ كارڊن جي پويان پرنٹ ٿيل سيكيورٹي كارڊ نمبر گهربل هوندو آهي. 

 Phishing فشنگ   (iii)

كوڙين ويســبائٹن ۽ غلط ايميل ذريعي ذاتي معلومات حاصل كرڻ جي طريقي کي فشـــنگ چيو ويندو آهي. 

فشــــــنگ ۾ چور مطلوبه ماڻهو سان ايميل، ٹيليفون يا ٹيكســـــــٹ ميســـــــيج جي ذريعي رابطو كندا آهن ۽ هن کي يقين 

ڏياريندا آهن ته هو قانوني ۽ ڀروســــــــي الئق آهن. هوکيس ان ڳالهه تي قائل كندا آهن ته ذاتي ســـــــــڃاڻپ واري معلومات 

كريڈٽ ۽ ڊيبٹ كارڊ جا پاسـورڊ ۽ ٻي معلومات کين ڏين. اها معلومات مختلف اكائونٹس تائين رســائي ڏيندي آهي 

۽ ماڻهن جي سڃاڻ کي خطري سان گڎو گڎ مالي نقصان پڻ ٿيندو آهي. 
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ِ Click jacking كلك جيكنگ   (iv)

ِتوهان كڎهن اهـڑو وڊيو ڏٺو آهـي جنهن تـي لکيل هجـي ”او خدايا! توهان کــي يقين نه ايندو ته هن ڇوكــري ڇا 

ِكيو آهي.“ يا كڎهن كا اهڑي ويبســــــــــــــــــائيٹ جيكا توهان کي چوندي هجي ته كلك كري وڏو انعام حاصل كيو 

ِجيكو توهان کي گهربل به هوندو. اهو هك قســـــم جو فراڊ آهي، جنهن کي كلك جيكنگ چئبو آهي. خاص طور تي 

ان ۾ فراڊي  ٻارن يا سيکڑاٽ انٹرنيٹ صارفين کي نشــــــــــــــانو بنائي کين مالوئير جي لنك موكليندا آهن يا ٺڳي سان 

سندن ذاتي معلومات ۽ سوشل ميڈيا سائيٹس ذريعي حاصل كندا آهن.

Cyber Bullying or Harassment سائي� بليئنگ يا هرا�ينٹ  (v)

  كمپيوٹر، موبائل فون يا انٹرنيٹ جهڑا اليكٹرانك ذرائع آنالئن بليئنگ يا هراســــــمنٹ 

جي ال اســــــــتعمال ٿيندا آهن. ڌمكي آميز روين (Bullying Behavior) ۾ افواهه پکيڑڻ، ڌمكائڻ، غيرموزون رايا ڏيڻ، 

ذاتي معلومات ليك كرڻ، بليك ميل كرڻ، نفرت آميز گفتگو وغيره اچي وڃن ٿا. ان ۾ مجرم جـي مطلوبه ماڻهو کـي 

نقصان پهچائڻ جي نيت هوندي آهي. نتيجي طور، متاثر ماڻهو، ذاتي نقصـان، خودكشـي جي ارادي ۽ ٻين كيترين ئي 

مسـئلن ۽  جذباتي روين جو شكار ٿيندو آهي. جن ۾ ڊڄي وڃڻ، ذهني الجها جو شكار ٿيڻ، چڑ ڏيکارڻ، ڊپريشــن جو 

شكار ٿيڻ غيره اچن ٿا. 

 Cyber Attack  5.1.4   سائ�اٹيك

 جڎهن كو سـائبر ڏوهاري كمپيوٹر يا كنهن ٻئي ذريعي سـان كنهن اكيلي يا گهڻن نيٹوركس تي حمله آور 

ٿئي ته اهڑي قدم کي سائبر اٹيك چئبو آهي. ڏوهاري كريكنگ، اسكيم لنكس، فشـينگ يا كنهن ٻئن ذريعن سان 

كمپيوٹر نيٹورڪ ۾ داخل ٿيندو آهي. عام طور تي ســائبر حمله كو مفاد حاصــل كرڻ ال يا متاثر كمپيوٹر، نيٹورڪ 

يا ويبســـائيٹ کي نقصـــان پهچائڻ ال كيا ويندا آهن. سائبراٹيك يا تهنشـــانوبنيل كمپيوٹر کي ناكاره بنائي ڇڎيندو 

آهي يا معلومات اڏاري ڇڎيندو آهي، يا وري ان کي آنالئن كري ڇڎيندو آهي. اهو كمپيوٹـر يا نيٹورڪ تان معلومات 

چورائي به سگهي ٿو. 

5.1.4   متاثر ٿيڻ جي صورت ۾ ڇا كرڻ گهرجي؟

سائبر كرائم كرڻ وارومجرمهميشـــــــــه لكي رابطو كرڻ ال چوندو آهي جي نه ته سنگين نتيجا ڀوڳڻا پوندا.  

سائبركرائم بليئنگ يا هراسمينٹ جي شكار ماڻهو جو جواب تمام اهم هوندو آهي. اهڑن مســـئلن مان جان ڇڎائڻ 
جا طريقا آهن. پهريون كم ته اهو كرڻو هوندو آهي ته ڀروســــــي الئق ماڻهو کي ٻڌائجي جيكي گهڻو كري اســـــــتاد يا ُ

والدين ٿي سگهن ٿا. 
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سائبر بلينئگ ۽ هراسمينٹ جهڑن سائبر كرائيمز کي منهن ڏيڻ سركار پڻ 

اقدام کنيا آهن. پاكســــــتان ۾ سائبر كرائيم جي شكار ماڻهن جي مدد ال نيشــــــنل 

  (National Response Center for Cyber ريســـــــــــــــــــــپانس سينٹر فار سائبر كرائمز

(Crimesقائم كيو ويو آهي. ويبســــــــــــــــــــــائيٹ تي موجود فارم جي مدد سان آنالئن 

كمپلين به كري ســــــــگهجي ٿي يا وري هفتي جا ســــــــت ڏينهن چويهه ئي كالڪ کليل 

هيلپ الئن نمبر ۹۹۱۱ تي رابطو كري به مدد وٺي سگهي ٿي. 

 

 Malware مالويئر   

مالويئر لفظ (Malicious Software) جو اختيار آهي. مالوئير هك وســــــــــــيع ٹرم آهي، جنهن ۾ كمپيوٹر جا 

وائرس، ورمز، اسپائي ويئر، ايڈويئر ۽ ٻيا اچن ٿا. مالويئر بنيادي طور تي هك پروگرام هوندو آهي. جيكو مســـــــئال 

پيدا كرڻ ال ٺاهيو ويندو آهي. اهي ايترا خطرناڪ ٿي سگهن ٿا ته ڊوائس هارڊويئر کي به نقصـــــــان پهچائي سگهن ٿا. پر 

تڎهن پر عام طور تي مالويئر ڊيٹا کـي خـراب يا ختم كندا آهن، كمپيوٹنگ، مـركـزي عملن کـي متاثـر كندا آهن يا 

مختلف سرگرمين کي ڊسٹرب كندا آهن. 

5.2.1   �تلف مالوئ�

مالوئير جي قسمن ۾ وائرسز، وومز، ايڈو ۽ اسپائي ويٹر اچن ٿا. 

Computer Virus  كمپيوٹر وائرس    (i)

كمپيوٹر وائرس هك كمپيوٹر وائرس آهي، جيكو پنهنجون كاپيز ٺاهيندو كمپيوٹرز نيٹوركـز ۾ داخل 

ٿي پکڑجندو آهي. جنهن جي عام طور تي صــــــــــــــــارف کي خبر ناهي پوندي. هي ٻين كمپيوٹر پروگرامز ۾ به ردوبدل 

كندو آهي. انهن ۾ پنهنجا كوڊ داخل كري كمپيوٹر جي سيٹنگز کي بدالئي ڇڎيندو آهي. وائرس نقصانكار هوندا 

۵.١شكل
سائبر ريسکيوهيلپ الئن

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

كمپيوٹر وائرس جي وصف ۽ ان کان بچا جا طريقا بيان كرڻ. 
وائرس جي مختلف قســــــمن جي وصف ۽ منجهن تفريق كرڻ، جهڑوڪ، مالوئير، وورم، وائرس، 

ايڈوئير، اسپائي ويئر.
وائرس وورم، اسپائي ويئر ۽ ايڈويئر جي مختلف پکڑجڻ جي طريقين کي سڃاڻڻ 

اهو ســـڃاڻڻ ته اســـين وائرس ســــافٹويئر جهڑوڪ، Moafeee, Norton ، Avast ۽ ٻيا وائرس 
کان بچا ۾ مددگار ثابت ٿي سگهن ٿا.

5.2
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آهن. اهي اسـكرين تي  تنگ كندڙ پيغام وري وري ڏيکارڻ کان وٺي سـڀ ڊاكيومينٹس يا ته گم كري ڇڎيندا آهن يا 

اڏائي ڇڎيندا آهن. وائرس عام طور تي هوســــــــٹ فائل ۾ هوندا آهن. جيئن متحرڪ ٿيندا آهن ته ٻين فائلز ۽ پروگرامز ۽ 

 (Resident) ريزيڈنٹ ، (Boot Sector) ڊاكيومينٹس ۾ داخال ٿيندا ويندا آهن. وائرس جا قسم هي آهن. بوٽ سيكٹر

. (File Infector)۽ فائلر انفيكٹر (Macro Virus) ميكرو وائرسز ،

Worm ورم   (ii)

هي هك وائرس جو قســـــــــــــم آهي جيكو هك ٻئي كميپوٹر کان ٻئي كمپيوٹر تائين پنهنجون كاپيز ٺاهي 

پکڑبو آهي. ورم، كنهن ماڻهو جي سســــــــــــت اندازي، کان سوا پاڻ ئي پنهنجون كاپيز ٺاهيندو آهي. ان کي كنهن 

پروگرام يا فائل کي نقصـــــــــــــان پهچائڻ ال كنهن فائل سان داخل ٿيڻ جي ضرورت ئي كونه پوندي آهي. اهو كيترائي 

نقصـــان ڏيڻ وارا كم كري سگهي ٿو، جيئن اضافي بالوئير کي كمپيوٹر ۾ داخل كرڻ، ڊوائيســـز مٿان پاڻ کي كاپي 

كري رکڻ، متاثر سسٹم سان طبعي ڳانڍاپو قائم كرڻ، فائل آنالئن، ۽ انٹريل اسٹوريج، ميموري ذريعن کي استعمال 

كرڻ وغيره. 

Adware ايڈويئر   (iii)

ايڈويئر هك ايڈورٹائيزنگ سپورٽ كرڻ وارو سافٹويئر آهي. اهي بيشـــمار ايڈز ۽ پاپ اپ ونڈوز پيدا كندا 

آهن. جنهن سان ميموري ۽ پروسيســـــــــــــنگ ذريعي متاثر ٿيندا آهن. ايڈويئر، انٹرنيٹ برائوزر جون سيٹنگز پاڻ تبديل 

كندو آهي جهڑوڪ هوم پيج ۽ سرچ انجن مٹائي ڇڎڻ وغيره. 

عام طور تي هي ايترا خطرناڪ ناهن هوندا جيترا ٻيا مالويئر هوندا آهن. پر تنهن جي باجود به هي صــارف کي 
تنگ كندا آهن ۽ پروسيســـــنگ جي رفتار کي سســــــت كري ڇڎيندا آهن. اها ايڈورٹائزمينٹ كنهن وقت پاپ اپ جي ُ

صورت ۾ ظاهر ٿيندي آهي. كڎهن وري ننڍڙيون ونڈوز ٺهنديون آهن. جن کي بند كرڻ ممكن ناهي هوندو. ايڈويئر 

پروگرامز ۾ گيمز، ڊيســــــكٹاپ ٹول بار ۽ يوٹيليٹز هوندا آهن. عام طور تي ايڈويئر ويب تي مبني هوندو آهي. ۽ ويب 

برائوز تان،خاص طور تي پاپ ايس ۾ ايڈورٹائز ڏيڻ ال ڊيٹا کڻندو آهي. 

Spyware اسپائيوئر    (iv)

 جي ذاتي معلومات، سـندس مرضــي اسـپائيويئر اهو مالوئير آهي جيكو ڊوائس کي مانيٹر كندي، ماڻهو

کان ســـوا چورائي، ٻئي ماڻهو يا اداري کي موكليندو آهي. اســــپائي ويئر موبائل فون يا كمپيوٹر تي، ائين كنٹرول 

كندو آهي، جو صارف کي ان جي خبر به ناهي هوندي. اهو ويب برائوزنگ هسـٹري، ايميل ميسـيج، يوزرنيم، پاسورڊ 
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۽ آنالئن پيمينٹ جي معلومات چوري كندو آهي. اســــپائي ويئر كوكيز جي ذريعي يا وري ان وقت كمپيوٹر ۾ داخل 

ٿيندا آهن جڎهن كو پروگرام انسـٹال كندي، ان جي ٹرمس ۽ كنڈيشـنز کي پڑهڻ کان سوا راضپو ڏيکاريندا آهيون. 

(Cookies Trackers) كوكيز ٹريكرز(System Monitors)،اسپائي ويئر جا كجهه مثال هي آهن، سســـــــٹم مانيٹرز

،روٹكٹس، (Rootkits) كي الگرز(Key Loggers) وغيره. 

5.2.2َ   وائرس جي ڦهالء جا ذريعا

كمپيوٹـر وائـرس به فلو وائـرس وانگــر آهــي. ان کــي ائين ٺاهيو ويندو آهــي ته هك كمپيوٹــر کان ٻئــي تائين 

پهچي ۽ پاڻ کي منتقل كندو رهي. جيكا به ڊوائس وائرس متاثر هوندي اها ٻين ڊوائسـز کي متاثر كندي. ان جو مطلب 

ته وائرس ٻاهران ايندا آهن. كيئن ايندا آهن؟ ان جا كجهه طريقا هيٺ ڏجن ٿا. 

USB Flash Disk & CD's  يو ايس بي فليش ڊسك ۽ سي ڊيز   (i)

يو ايس بي فليش ڊوائسز، فائلن کي ٹرانسـفر كرڻ جو سڀ کان عام ذريعو آهي. هك وائرس متاثر سســٹم 

هك صــــــاف شـــــــفاف يو ايس بي ۾ وائرس منتقل كندو آهي ۽ بلكل ائين هك متاثر يو ايس بي هك صـــــــاف شـــــــفاف 

كمپيوٹر ۾ وائرس منتقل كندو آهي. ونڈوز ۾ موجود آٹورن (Auto-Run)پروگرام، ســــي ڊي يا فليش ڊســـــك لڳائڻ 

شـرط كم كرڻ شـروع كندو آهي. اهو عمل وائرس کي كمپيوٹر ۾ پکيڑڻ جو سـبب بڻبو آهي. اهو متاثر كندڙ فائل 

كاپي كندو كمپيوٹر ۾ منتقل كندو آهي. 

  Internet Download Manager انٹرنيٹ ڊائونلوڊ مينيجر   (ii)

كمپيوٹر وائرس انٹرنيٹ تان ڊائونلوڊ ٿيندڙ فائلز يا ســـــافٹويئرز جي ذريعي به پکڑجي ســـــگهن ٿا. انٹرنيٹ 

منجهان داخل ٿيندڙ وائرس به اســـــــانجي كمپيوٹر کي هيكرز جي هٿن ۾ ڏئي ســــــــگهن ٿا. جيتوڻيك هر اينٹي وائرس 

سافٹويئر، وائرس جو شـكار ڊائونلوڊ کان بچا جي ڍال ڏيندا آهن. ان جي باوجود به اهو ضـروري آهي ته فائل ۽ ڊائونلوڊ 

كنهن ڀروسي الئق ذريعن تان كئي وڃي.

اســــتاد کي ٹراجن هارس، روٽ كيٹ، بيكڈوراس ۽ بوٹس وغيره ۾  اهڑن وائرســــن جي ڄاڻ ڏيڻ گهرجي. 

انهن کي اسائنمينٹ طور ڏئي سگهجي ٿو.

 هدايتاستادن الِء
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Computer Network كمپيوٹر نيٹورڪ    (iii)

صارفين کي محتاط رهڻ گهرجي ته لوكل ايريا نيٹوركس (LAN) مان کنيل فائل پڻ اسان جي كمپيوٹرن کي 

نقصــــان ڏئي سگهن ٿا. ساڳيوئي مســـــئلو بلوٹوٿ ذريعي هك موبائل کان ٻئي موبائل ۾ ڊيٹا موكلڻ دوران ٿي سگهي 

ٿو. 

 Email Attachment  ا�يل اٹيچمينٹ    (iv)

وائرسز پکيڑڻ جي اهم ذريعي ۾ ايميل اٹيچمينٹ پڻ مشــــــــــــهور 

آهــي.ايميل اٹيچمينٹس ذريعــي هك كمپيوٹــر کان ٻئــي كمپيوٹــر تائين 

وائرس آساني سـان پکڑجي سـگهي ٿو. متاثر كندڙ مواد كنهن كوڙي يا 

اڻڄاتل ايميل ذريعي اچي ســــگهي ٿو. مجرم ڇا كندا آهن  جو يا ته كوڙي 

آڊي ذريعي يا ســـــــــــــــــــچي آ ڊي مان هك ٻه اکر مٹائي، ان ذريعي وائرس 

موكليندا آهن. اســـــــانجي رابطن ۾ موجود ماڻهو به اســــــــان کي اهڑو متاثر 

كندڙ مواد موكلي ٿا ســگهن جنهن جي کين به مواد جي خبر ناهي هوندي. 

ِصــــــــارفين کي گهرجي هر ايميل ۾ ايندڙ مواد يا لنك کي كلك كرڻ کان 

پهرين ايميل جي اصــليت ضـــرور چيك كن. خاص طور تي اســـپيس ميل ۾ 

آيل اٹيجمنٹس کي وڏي ڌيان سان کولڻ گهرجي. 

Anti-Virus .5.2 3  اينٹي وائرس

اينٹي وائرس، ڊيٹا يا هارڊ ويئر کي درپيش ممكنه نقصـــــــــــــان کان بچائڻ ال خاص طور تي ڊزائن ٿيل يوٹلٹي 

پروگرام آهن. صارفين کي اهو پرزور مشــــــــورو ڏجي ٿو ته ونڈوز جهڑي آپريٹنگ سســــــــٹم تي اينٹي وائرس پروگرام 

ضرور انســٹال كجي. اينٹي وائرس پروگرام پســمنظر ۾ هلندو آهي. هر هك هلندڙ سافٹويئر ۽ انٹرنيٹ تان ايندڙ ڊيٹا 

اپيل جو جائزو وٺندو آهي. كنهن به مشكوڪ سرگرمي جي صورت ۾ اينٹي وائرس صارف کي ايكشـن کڻڻ ال آگاهه 

كندو آهي. عام طور تي اينٹي وائرس فائلن کي وائرس ســان پاڪ كندو آهي ۽ جي صــاف نه ئي ســـگهيو ته متاثر فائلن 

کي الڳ كري رکي ڇڎيندو آهي. اهو به مشـــــــــــــــــورو ڏجي ٿو ته صارف پنهنجي اينٹي وائرس کي معمول مطابق اپڈيٹ 

كندو رهـي. كيتــرائــي اينٹــي وائــرس انٹــرنيٹ تــي موجود آهن جن مان گهڻا ته بلكل مفت ۾ ملندا آهن. تڎهن به مفت 

وارن اينٹي وائرس پروگرام ۾ تازا فيچرز ناهن هوندا. پيســــا ڀريندڙ صارفين کي پريميئر صارف چيو ويندو آهي. انهن 

کي سيكيورٹي جا تازا فيچرز ڏنا ويندا آهن.

وائرس ايميل اٹيچمينٹسشكل ۵.۲

ذريعي پکڑجي سگهي ٿو
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عام ترين اينٹي وائرس هي آهن. 

 Avast  (i)

Avast دنيا جي وڏين سـيكيورٹي كمپنين مان هك آهي. اواســت 

جـي انتظاميه جـي اها دعوي آهـي ته هو وقت کان اڳ پـري ٹيكناالجـي ذريعــي 

حقيقي وقت به ســـــائبر حملن کان بچڻ جي تحفظ ڏين ٿا. هنن جي اها دعوي پڻ 

آهي ته هن وٽ كالئوڊ تي مبني هك مشــــــــــــــــــــــــين لرننگ انجن آهي جيكا 

كروڙين صارفين جي ڊيٹا کي مســـــلســـــل حاصل كندي رهي ٿي اها وائرسز 

(Artificial جي تيزترين ســــــــــــــــــــــــــڃاڻ کي ممكن بنائي ٿي ۽ هٿرادو ذهانت

(Intelligence کي بهتر ۽ وائرس جي خالف مؤثر بنائي ٿي.

Norton  (ii)

نارٹن اينٹي وائرس ۱۹۹۱ع کان مشــــهور آهي. هي سيكيورٹي، 

يوٹيلٹي سافٹويئرز جي هك وڏي خاندان سمنٹيك كارپوريشن جو حصو 

آهي. نارٹن اينٹي وائرس اســتعمال ۾ بالكل آســان آهي ۽ منجهس اهڑيون 

كانفيگيوريشـــــــن آهن، جيكي ماهرن کي گهربل هونديون آهن. هن کي 

ٹيســـــــــــــــــٹنگ ليبس پاران كيل چكاس  ۾ سڀ کان مٿاهين ريٹنگ وارو 

ســـافٹويئر ڄاڻايو ويو آهي ۽ ان کي اهڑي طرح ڊزائن كيو ويندو آهي جو 

توهان جي سسٹم جي كاركردگي تي گهٹ کان گهٹ اثر وجهي. 

McAfee  (iii)

McAfee جي دعوي آهي ته هو اينٹي وائرسس، برائوسـس ۽ سـڃاڻ جي 

تواز ۽ فيچرز جو مجموعو آڇيندا آهن. هن صارفين کي جديد وائرسز، مالويئر، 

رينســـــــــــمويئر ۽ اسپائي ويئر حملن کان بچائيندو آهي. ۽ انهن جي سڃاڻپ  جي 

رازداري پڻ بچائيندو آهي. 

۵.4 اينٹي وائرس Nortonشكل

۵.5 اينٹي وائرس McAfeeشكل

۵.۳ اينٹي وائرس Avastشكل
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5.2.4ُ   مالوئ� کان بچاء

  مالويئر ۽ وائرس کان بچڻ اســــــــــــــــــانجي پنهنجي هٿ ۾ 

هوندو آهي. %90 کان وڌيك كمپيوٹر صـــــارفين جي غلطين جي 

سبب متاثر ٿيندا آهن. اسان جو كمپيوٹر سسـت ٿي ويو آهي. يا ان 

جي كاركردگي تي اثر ٿي رهيو آهي؛ پراسيسـز جي دوران بيهي 

رهي ٿو يا گهڻا ڀيرا ري اســٹارٽ ٿئي ٿو. غير ضـــروري پيغام اچڻ 

شــــــروع ٿين ٿا ڊاكيومينٹ ۽ فائل غائب كري ڇڎي ٿو ته مطلب ان 

کي وائرس لڳي ويو آهي. اسـان کي اهڑي صــورتحال پيدا ٿيڻ کان 

بچڻ گهرجي. هي كجهه عام اقدام آهن. جن ســـــان اســـــان پنهنجي 

سسٹم کي وائرس ۽ مالويئر کان بچائي سگهون ٿا. 

اينٹي وائرس سافٹويئر انسٹال كري ان کي اپڈيٹ كندا رهو. 

اينٹي وائرس سافٹويئر جي مدد سان روزانو سسٹم اسكين كندا رهو. 

پنهنجي OS کي اپڈيٹ رکو. 

اهي انٹرنيٹ لنكس جنتي غير معمولي قســـــــم ڇا ليبل، فوٹو يا كيپشــــــــن هجن، انهن تي كلك كرڻ کان 

پرهيز كيو. 

اڻڄاڻ ماڻهن پاران موكليل ايميل اٹيجمينٹس ۽ هائپر لنكس تي كلك نه كيو. 

يو ايس بي فليش ڊسك، SD كارڊ ۽ موبائل فون کي استعمال كرڻ کان پهرين اسكين كيو. 

غير ضروري پيغامن، پاپ اپس ۽ انســــــــــــــــٹنٹ ميســــــــــــــــيجزکان بچا جي ال اسپيم بالڪ ۽ فلٹرنگ ٹولز      

استعمال كيو. 

انٹرنيٹ تان فقط ڀروسي جي الئق ذريعن تان مواد ڊائون لوڊ كيو. 

كو به اوپن وائي فائي كڎهن به استعمال نه كيو. 

5.2.5   بيك اپ ڊيٹا رکڻ

  اســــان کي پنهنجي ڊيٹا جي امكاني ذيان کان بچڻ ال پڻ كجهه اقدامات كرڻ گهرجن ان جا كجهه طريقا هيٺ 

ڏجن ٿا. 

  سسٹم ريسٹور پوائنٹ هر روز ڏسندا رهو ۽ ان کي ناكاره نه ٿيڻ ڏيو.

شيڈول اسكين ۵.۶شكل
 نقصان کان محفوظ رکي سگهي ٿو
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اهم ڊيٹا کي ســــــي ڊي يا ڊي وي ڊي تي كاپي كري رکو. جيئن ته اهي محفوظ هونديون آهن. ان كري انهن ۾ 

وائرس ناهي وڃي سگهندو. 

اهم فائلن جو بيك اپ، هك کان وڌيك جاين تي رکو. 

توهان پنهنجي ڊيٹا کي گوگل ڊرائيو ۽ مائكروسافٹ ڊرائيو جهڑن كالئوڊ اسٹوريج تي پڻ بيك اپ كيو. 

Authentication Mechanism آٿنٹيكيشن مكينزم   

  هي هارڊويئر ۽ ســـــــــــافٹويئر تي مبني هك ســـــــــــڃاڻپ جو مكينزم آهي، جيكو ڊوائس ۾ اندر ڊيٹا تائين 

رسائي کان پهرين اسان جي سڃاڻ جي پك كندو آهي. 

5.3.1   سيكيورٹي مكينزم جا قسم

  صارف جي سڃاڻ کي ممكن بنائڻ ال كيترائي كمپيوٹر سيكيورٹي سســــــــــــٹم آهن انهن مان كجهه هيٺ 

ڏجن ٿا. 

Username and Password يوزرنيم ۽ پاسورڊ  (i)

  يوزرنيم ۽ پاسورڊ ،كوڊز جو جوڙوهوندا آهن. جن جي صـارف کي خبر هوندي آهي اهي صـارف جي سـڃاڻ 

كرڻ جو كم كندا آهن. اڄ جي دور ۾ ويب تي، صــــارف جي ســـــڃاڻ ال يوزنيم پاســـــورڊ تي ڊفالٹ طريقيكار آهن. 

تڎهن به كجھ جديد وڏن كمپيوٹر حملن، يوزرنيم ۽ پاسـورڊ وارن سـڃاڻ جي طريقي کي ناقابل قبول بنائي ڇڎيو آهي. 

ان سان گڎ مكمل سڃاڻ جي ال اضافي سڃاڻ جا طريقا پڻ الڳو كيا ويا آهن. 

(ii)  پرسنل آئڈٹيفيكيشن �� 

Personal Identification Number (PIN)

Personal  جو مطلب آهي ذاتي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــڃاڻ جو انگ يا PIN  

Identification Number هي توهان جي ســـــــــــــــــــــــــڃاڻ جي پك كرڻ جو هك 

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

آئٹيكشن مكينزم جي وضاحت كرڻ. 

آئٹيكشن مكينزم جي مختلف طريقن جي لسٹ ترتيب ڏيڻ. 

يوزرسيس پاسورڊ، پرسنل آئڈنٹيفيكيشن نسر ۽ بائيوميٹرڪ آئنٹيكيشن مكسزم ۾ فرق 

بيان كرڻ.

۵.۷ پرسنل آئڈٹيفيكيشن نمبرشكل

5.3
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ســـــيكيورٹي كوڊ آهي. هي پاســـــورڊ وانگر هوندو آهي، جنهن کي پڻ رازداري ۾ رکڻ گهرجي. ڇو ته هي توهان جي 

رازداراڻي ايميل ۽ مالي ٹرانســـيكشـــن جهڑن اهم معاملن ۾ استعمال ٿيندا آهن. ڊيبٹ يا كريڈٽ كارڊ جي چوري يا 

گم ٿيڻ جي صورت ۾ PIN تحفظ ڏيندا آهن، ڇو ته PIN کان سوا كابه ٹرانسيكشن نه ٿي كري سگهجي. 

Biometric Verification بائيوميٹرڪ تصديق  (iii)

  بائيوميٹرڪ تصـــــــــــــــــــديق، Authentication طريقي كار کان 

مختلف آهي. هي پهرين تصــــــــــــــــدق كندي آهي ته اصلي صارفئي ڊيٹا يا 

 ڊوائيس تائين رسائي حاصل كري سگهي. بائيوميٹرڪ تصــــديق ماڻهو

جي منفرد بائيوميٹرڪ نشــــــانين تي انحصــــــار كندو آهي. بائيوميٹرڪ 

تصــــديق حقيقي وقت به ڊيٹا حاصل كري ان کي جديد سســــٹم تي موجود 

ڊيٹا ســـــــــان ڀيٹائي ڏســـــــــندو آهي. جڎهن بائيوميٹرڪ جي ڊيٹا ٻئيميس 

جٿيندو آهي ته پو تصــــــــــــديق مكمل ٿيندي آهي. بائيوميٹرڪ جو عام 

ترين استعمال آڱرين جي نشــــــــــــــانين (Finger Print) جي اسكينگ وارو 

آهي. جڎهن ته كجهه جديد سســــــــٹم ۾ اکين، اک جي پتلين، منهن ۽ آواز 

جي سڃاڻ جا طريقا پڻ موجود آهن. 

   كمپيوٹر جي ميدان ۾ پيشاورانه اخالقيات 

Professional Ethics in the Field of Computer  

   كنهن پيشــــــي جي حوالي سان شخصــــــي شانداراني قانون جيكي رويي جي رهنمائي كنانهن کي پيشــــــآور 

اخالقيات يا Professional Ethics چئبو آهي. كنهن پيشـــــــي متعلق ٹائيم ٹيبل پيشــــــــاوراڻي ضابطي جو فريم ورڪ 

جيكو قدر ۽ قانون پڻ جوڙيندو آهي. كمپيوٹنگ پروفيشــــــــنلر جا عمل دنيا کي تبديل كندا آهن. کين پنهنجي كم 

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

كمپيوٹر جي ميدان جي پيشاوراڻي اخالقيات جي اهيمت بيان كرڻ
مصدقه معلومات جي وضاحت كرڻ

انٹيليكچوئيل پراپرٹي حقن جي مختلف قســـــمنCopyrights ،Patents ۽   Trademarksجي 
وضاحت بيان كرڻ

سافٹويئر پائريسي (Software Piracy)  ۽ ان جي اثرات جي وضاحت كرڻ. 
معلومات جي رازداري جي وضاحت كرڻ. 

پليجيئرزم (Plagiarism)  تي بحث كرڻ

آڱرين جي نشانين ۽شكل ۵.۸
اک جي پتلي جي سڃاڻ 

5.4
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۵.۹  معلومات جي تصحيحشكل

جي وســــيع كارج تي غور فكر كرڻ گهرجي ته جيئن ســــندن كم لڳاتار عوامي ڀالئي ال اســــتعمال ٿئي. ان ال كجهه 

رهنما اصول هيٺ ڏجن ٿا. 

انساني ۽ سماجي ڀالئي ۾ كردار ادا كرڻ ۽ اهو پڻ تسليم كرڻ ته كمپيوٹنگ ۾ سڀئي ماڻهو ڀائيوار آهن. 

ايمانداري سچائي سان كم كرڻ

ساز و سامان جي عزت كرڻ

نقصان پهچائن کان پرهيز كرڻ

كنهن به قسم جي تفريق، ٺڳي يا هراسمينٹ كرڻ کان پرهيز كرڻ

نون، خيالن، ايجادن تخليقي كم ۽ اخالقي عمل ال گهربل كم جي عزت كرڻ

رازداري برقرار رکڻ ۽ رازداري جو احترام كرڻ. 

پيشاوارائڻ روين، مهارتن ۽ اخالقي عملن جي عمده معيارن تي عمل كرڻ

ٻين فردن ۽ گروهن جي واڌاري ۽ ترقي ال موقعا فراهم كرڻ

شخصي ۽ ٻين ذريعن کي ورڪ الئف کي بهتر كرڻ ال استعمال كرڻ. 

ان جي پك كرڻ ته مجموعي طور كمپيوٹنگ جي كم جو مقصد مفاد عامه آهي

كمپيوٹنگ ۾ مواصالتي ذريعن تائين اجازت سان رسائي حاصل كرڻ

ماڻهن ۾ كمپيوٹنگ ۽ ان سان الڳاپيل ٹيكنالوجيز جي واهپي ان جي نتيجن جي آگاهي کي وڌائڻ. 

5.4.1   معلومات جي تصحيح جي وصف كرڻ

Define Information Accuracy 

  معلومات جي تصــــــــــحيح اهو قدم آهي جنهن سان معلومات جي 

سڄي ۽ صحيح هجڻ جي تصــــديق كري سگھجي. اهو به ضروري آهي ته بي 

اعتمادي واري ڊيٹا منجهان معلومات اخذ نه كجي. معلومات جي تصــــــحيح 

ال ضروري آهي ته معلومات کي ڀروسي الئق ذريعن سان ڀيٹائجي. 

  معلومات جي دؤر ۾ اســــان کي معلومات حاصـــــل كرڻ ال اڳتي 

وڌائڻ ۾ بي حد احتياط کان كم وٺڻ گهرجي. خاص طور تي ســوشــل ميڈيا 

تي موجود معلومات جو صحيح هجڻ هميشه سواليه هوندو آهي. 
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Intellectual Property Rights 5.4.2   انٹيليكچوئل پراپرٹي جا حق

  جڎهن كوبه ماڻهو كو سافٹويئر ٺاهي، كتاب لکي، تحقيقي مقالو لکي يا كا سيشـــــــــن يا طريقه كار تخليق 

كري، ته اهو ان شـخص جي ڏاهپ ميراث يا انٹليكچوئل پراپرٹي(Inflated Property)سـڎائيندو آهي. ڏاهپ جو ميراث 

انســــــــــــــــاني ذهانت جي تجريدي تخليق آهي. ٻين ملكيتن وانگر ڏاهپ جي ملكيت به چوري ٿي سگهي ٿي. ڏاهپ جي 

(Intellectual Property Right) ڏاهپ جي ملكيت جو حق يا غلط استعمال يا ڦهالئڻ کان بچائڻ ال ملكيت کي چوري

اســـــتعمال ٿيندو آهي. انهن حقن جي ذريعي، كاپي رائٹس، پيٹنٹس ۽ ٹريڈ ماركس وسيلي، ڏاهپ جي ملكيت کي 

بچائي ســـــــــــــــگهجي ٿو. اهي پيٹينٽس، ٹريڈماركس يا 

كاپـــي رائيٹ  اڳ ۾ ٿيل كم جـــي مالكن کـــي پنهنجــــي 

كم يا الڳت جـــــــــي تحفظ جو اختيار ڏيندا آهن. انهن حقن 

تحت، كو به ماڻهو يا ادارو اجازت کان ســـــــــــوا كنهن جي 

انٹيلكچوئل پراپرٹي کي كاپي يا اســـــــتعمال نه ٿو كري 

ســگهي. ڏاهپ جي ملكيت جا حق ســـڄي دنيا ۾ اســـتعمال 

International Property  ٿيندا آهن. پاكســــــــــــــــــــــــــتان به

Organization ڏاهپ ســــــــــــــــــان الڳاپيل حقن جي نظرداري 

كندو آهي. 

Patent پيٹنٹ  (i)

پيٹنٹ كنهن به ايجاد جي ٺاهڻ، اسـتعمال كرڻ ۽ وكڻڻ ال محدود عرصـي تائين مليل اختياري 

حق آهي. پاكســـــــــــــتان ۾ ان جو مدو ويهه سال آهي. پيٹنٹ جو حق رکڻ واري کي اختيار آهي ته 

پنهنجي ايجاد (تخليق) کي ٺاهڻ، وكڻڻ يا اســــــتعمال كرڻ کان كنهن کي به روكي ســـــــگهي. 

هائيرايجوكيشـن كميشـن شاگردن ۽ اسكالرز جي تحفظ الIPO  سان پيٹنٹ رجسـٹريشــن کي 

ســــــــــپورٽ كري ٿو. پيٹنٹ جو طريقو نئون آهي، جديد طريقي ســـــــــــان ان کي عمل كري ٿو ۽ 

صنعت ۾ پڻ استعمال كري سگهجي ٿو. 

Copy Right كاپي رائيٹ  (ii)

  هي هك قانوني حربو آهي جنهن جي مدد ســــــان فن پارو ۽ ادب يا كوبه معلومات يا 

خيال ونڈڻ وارو تخليقكار پنهنجي تخليق کي محفوظ كندو آهي. ســــادن لفظن ۾ هي كاپي 

۵.۱۰ انٹليكچوئل پراپرٹي جو خيال رکڻ گهرجيشكل

پيٹنٹشكل ۵.۱۱

كاپي رائيٹشكل ۵.۱۲
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۵.۱۳ ٹريڈ مارڪ رجسٹريشكل

كرڻ جو استحقاق آهي. كاپي رائيٹ جو مقصــــــد اهو هوندو آهي ته معلومات جي واڌاري جي ال، كم جي تخليقكار 

کي معاشي فائدو ڏنو ويندو آهي. ©جي نشاني عام طور تي كاپي رائيٹ وارين شين کي لڳل هوندي آهي. 

Trademark ٹريڈ مارڪ  (iii)

  ٹريڈ مارڪ كنهن شي يا خدمت کي ســـڃاڻ ڏيئي ان کي باقي شــــين ۽ 

خدمتن کان الڳ كندو آهي. ٹريڈماركس به انٹيليكچوئل پراپرٹي رائٹس تحت 

محفوظ ٿيندا آهن. جنهن جو مطلب آهي ته كا شي يا خدمت كنهن مخصـــــــوص 

ماڻهو يا اداري جي ملكيت آهي. هي كو به فهم جوڳو اصـــــطالح، لفظ، لوگو يا 

كا نشـــــــاني ٿي سگهي ٿي ۽ ان کي TM سان ظاهر كيو ويندو آهي. TM ادارن کي 

سـندن شـيون جي لوكل ۽ گلوبل ماركيٹ تائين رسـائي ۾ مدد ڏيندو آهي. ٹريڈ 

مارڪ ٺاهڻ به هك تخليقي كم آهي ۽ پيشــــــــــــه آور طريقي سان ٿيندو آهي. ٹريڈ 

مارڪ ٺاهڻ ال كيترائي سافٹويئر موجود آهن. 

Software Piracy 5.4.3   سافٹويئر جي چوري

  سافٹويئر يا پائريســـي جي معني آهي كنهن كاپيرائيٹيڈ سافٹويئر جو غير قانوني استعمال كاپي يا وكرو 

 عمل ســـافٹويئر انڈســـٹري کي درپيش تمام وڏو خطرو آهي. اهو  ســــافٹويئر ٺاهيندڙن ۽ وكرو كندڙن ال كرڻ. هي

وڏي پئيماني تي نقصــان جو سبب بڻجي سگهي ٿو. پائريســـي جي كري اصلي سافٹويئر وكرو كندڙن وٽ ايترا پئســـا 

ناهن هوندا جو هر ان ميدان ۾ ٿيندڙ نئين تحقيق کي هٿي وٺرائي ســــــگهن. جيئن ته کين تمام گهٹ فائدو ملندو آهي. ان 

كري هو ڳريون قيمتونصارفين جي مٿان مڑهڻ تي مجبور ٿي پوندا آهن. 

  ســـــــافٹويئر جي كمپنين مختلف حربا اســـــــتعمال كري ڏٺا آهن ته ســــــــافٹويئر جي چوري يا كاپي کان بچي 

ســـــگهجي، پر انهن مان اكثر ناكام ويا آهن. هنن كاپي تحفظ جي ال به اڳڀرائي كئي جنهن ۾ صـــــارف کي پروگرام 

هالئڻ ال كا Key لڳائڻي پوندي آهي. اڄ جي دور ۾ هر كو سافٹويئر آنالئن رجســــــــــــــــــٹر ٿئي ٿو. پر ان جي باوجود به 

سافٹويئر جي كاپي ركي ناهي سگهي.

 پڻ خطرناڪ آهي. قانوني نتيجن ڀوڳڻ جو خوف پنهنجي جا چوري كيل سافٹويئر جو استعمال صارفين ال   

تي چوري وارو ســــافٹويئر اســــتعمال كندڙ صــــارف، ســــافٹويئر جي اهم فيچرز کان پڻ محروم هوندا آهن. چوري يا 

كاپي ٿيل سـافٹويئر كنهن به وقت كم ڇڎي ســگهي ٿو، يا كم کي صــحيح انداز ســان ســرانجام نه ٿو ڏئي ســگهي. ان 
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کان عالوه چوري ٿيل ســــــــــافٹويئر اســــــــــتعمال كرڻ وارا صـــــــــــارف، قانوني مدد، اپگريڈ، ٹيكنيكلمواد، تربيت ۽ 

بگفكسز کان پڻ محروم رهندا آهن. 

Plagiarism 5.4.4   پليجريزم

  كنهن ليکك يا تخليقار جا خيال سندس نالو ٻڌائڻ کانســـــــــــــــوا، پنهنجي نالي سان پيش كرڻ کي پليجرزم 
چئبو آهي. اكيڈمك ايمانداري جي اها گهر آهي ته كنهن جو به خيال، لفظن يا ڊيٹا کي اســــــــــــــــــتعمال كرڻ وقت انهن ُ

اصلوكن مالكن جو نالو ضرور ٻڌائجي پليجرزم هك بداخالقي آهي ۽ ان جا اگرا نتيجا نكري سـگهن ٿا. كاليجون ۽ 

يونيورســٹيون شــاگردن کي پابند كنديون آهن ته هو پنهنجو ذاتي كم پيش كن ۽ جيكڎهن كنهن ٻئي جا خيال، لفظ 

۽ كم ٻڌائن ٿا ته ان جا مكمل ضــــابطي اندر حواالضـــــرور قلمبند كن. جي هو اهو نه كري ســـــگهيا ته انهن تي ڏنڈ لڳي 

سگهي ٿو. پليجرز جي مسئلن کان بچڻ ال آنالئن طريقيكار به آهي.تعليمي ادارا پليجرزم کي سڃاڻڻ واريون خدمتون 

خريد كندا آهن. انهن مان سڀ کان وڌيك استعمال ٿيندڙ خدمت ٹرنيٹن (Turnitin)  آهي. 
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كمپيوٹر جو تحفظ مطلب، كمپيوٹر هارڊويئر، ســـــــــافٹويئر ۽ ان ۾ موجود معلومات کي چوري ٿيڻ يا امكاني  |

طور نقصان يا وائرس جي حملي کان بچائڻ. 

سائبر كرائم اهو جرم آهي جيكو كمپيوٹر ۽ نيٹورڪ جي ذريعي كيو وڃي.  |

هيكرز پنهنجي صالحيتن کي استعمال كندي كنهن به نيٹورڪ جي كمزورين کي ڳوليندا آهن.  |

كريكرز اهي ماڻهو آهن جيكي كنهن به ٻئي سسٹم تائين غير مصدقه رسائي حاصل كندا آهن.  |

Phishing جو مطلب آهي ته كوڙين ايميلز ۽ ويبسائيٹس ذريعي كنهن جي ذاتي ڄاڻ تائين رسائي حاصل كرڻ.  |

كنهن کي ڊيڄارڻ، ڌمكائڻ ۽ هراس كرڻ ال كمپيوٹر ۽ موبائل فون جهڑا اليكٹرانك ذريعا پڻ اســــــــــــــــتعمال    |

ٿيندا آهن. 

جڎهن ســــائبر مجرم كمپيوٹر يا ٻي كا ڊوائس جا اســـــتعمال كندي كنهن ٻئي كمپيوٹر يا نيٹورڪ به داخل ٿي  |

وڃي ته ان کي سائبراٹيك چئبو آهي.

سائبر حملي جو شكار ٿيل ماڻهو کي كنهن اعتماد واري ماڻهو يا سركاري اداري سان ڳالهه كرڻ گهرجي.  |

مالويئر يا متاثر سـافٹويئر هك وسـيع اصـطالح آهي، جنهن ۾ كميپوٹر وائرس، Worms، اسـپائي ويئر، ايڈويئر  |

ٻيا مسئال پيدا كندڙ پروگرام اچن ٿا. 

وائرس يا سالويئر يوايس بي فليش ڊسك سـي ڊي، انٹرنيٹ ڊائونلوڊنگ، كمپيوٹر نيٹورڪ ۽ ايميل اٹيجيمنٹس  |

ذريعي پکڑبو آهي. 

اينٹي وائرس يوٹلٹي پروگرام خاص پروگرام آهن جيكو كمپيوٹر ڊيٹا يا هارڊويئـر کـي وائـرس ۽ مالويئـر جـي  |

خطرن کان بچائيندو آهي. 

ڊيٹا جي تحفظ جي ال ان جو هك کان وڌيك جاين تي بيك اپ رکي ڇڎبو.  |

تصديق وارو طريقيكار، هارڊ ويئر سافٹويئر سان الڳاپيل طريقيكار هوندو آهي جيكو اها تصديق كندو آهي  |

ته فقط اصلي صارف ڊيٹا تائين رسائي ٿي سگهن. 

پيشــــــاوراڻي اخالقيات مطلب اهي ذاتي ۽ كارپوريٹ اصول ۽ ضابطا جيكي پيشــــــي کي هك مربوط روين کي  |

احاطي ۾ رکڻ ال ٺهن. 

معلومات جي تصحيح اهو حربو آهي جنهن سان درپيش ۽ سچي معلومات جو تعين كري سگهجي.  |

خالصو
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ڏات جي ميراث يا ملكيت انســــاني ذهانت جي تجريدي تخليق آهي. ڏات جي ملكيت جي چوري، غلط استعمال  |

يا وكري کان بچڻ ال انٹيلكچوئل پراپرٹي رائيٹ جو اســــــتعمال ٿيندو آهي. انهن حقن ذريعي پيٹنٹس، كاپي 

رائيٹس ۽ ٹريڈ ماركس کي استعمال كندي ڏات جي ملكيت کي بچائي سگهي ٿو. 

سافٹويئر جي چوري معني، كاپي رائٹ ٿيل سافٹويئر جو غير قانوني استعمال، نقل يا وكرو كرڻ.  |

پليجرزم مطلب ٻئي كنهن جي كم يا خيال کي ان جي نالي ڏيڻ بجا، پنهنجي نالي سان پيش كرڻ. |

(الف) صحيح جواب چونڈيو

۱. اهو وسيع اصطالح جنهن ۾ مختلف نقصانكار سافٹويئر هونداآهن،انهن کي............. چئبو آهي.

  (الف) وائرس                       (ب)  اسپائڈيٹر   (ج) مالويئر    (د) ايڈويئر

۲. تصديق جو طريقه كار جنهن ۾ فقط اصلي صارف تي ڊيٹا تائينرسائي هوندي آهي، ان کي .........چئبو آهي. 

PIN (د)                      (الف) يوزرنيم پاسورڊ  (ب) اسكين كوڊ   (ج) بائيوميٹرڪ  

۳. سافٹ ويئر گهڻو............ تحت محفوظ كيا ويندا آهن. 

  (الف) Potent    (ب) كاپي رائٹس    (ج) ٹريڈ مارڪ    (د) لوگو

۴.كمپيوٹر ۾ پيشاوراڻي اخالقيات ان كري اهم آهي جو...................

  (الف) اها قانون طور ضروري آهي.     (ب) ان جي لتاڙ جا سنجيده نتيجا نكرن ٿا. 

  (ج) اها مثبت ۽ صحتمند كم جو ماحول ٺاهي ٿي.    (د) معاشي فائدن ال ضروري آهي.. 

۵. مفت جو اينٹي وائرس اكثر.........

  (الف) كجهه عرصي کانپو ناكاره ٿي ويندو آهي.    (ب) صرف محدود خدمت آڇيندو آهي. 

  (ج) ان کي اپڈيٹ نه ٿو كري سگهجي.     (د) اهو خريد نه ٿو كري سگهجي. 

۶. كنهن مواد کي انٹرنيٹ تان كاپي كري ان جي اصلي مالك جو حوالو نه ڏيڻ .......... جو مثال آهي. 

   (الف) پليجريزم      (ب) پيٹنٹ جو غير قانوني استعمال

   (ج) معلومات جي رازداري      (د) كاپي رائيٹ جي لتاڙ

مشق
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۷. جيئن ته اهو كا ڊيٹا كاپي يا چوري ناهي كندو ان كري سڀني کان گهٹ نقصانكار.......... مالويئر آهي. 

  (الف) وائرس    (ب) ايڈويئر    (ج) اسپائي ويئر    (د) ٹراجن

۸. مالويئر جيكو پنهنجا نقل كندو آهي ۽ ٻئي فائل سان ڳنڍيل ناهي هوندو اهو................ آهي. 

  (الف) وائرس    (ب) ايڈويئر    (ج) اسپائيويئر    (د) ورم

۹. وائرس ڇا جي ذريعي پکڑبو آهي؟

  (الف) ايميل اٹيچمنٹ   (ب) انٹرنيٹ ڊائونلوڊ   (ج) فليش ڊسك سي ڊي   (د) سڀني ذريعي 

۱۰. ”لنك تي كلك كيو ۵ ڊالر جو ميكڈونلڈ وائوچر حاصل كيو“ هي ڇا جو مثال آهي؟

ِ  (الف) اسكيم    (ب) فشنگ    (ج) كلك جيكنگ   (د) هيكنگ 

(ب) هيٺ� جا جواب ڏيو

۱. كمپيوٹر سيكيورٹي ڇو اهم آهي؟ ٹي سبب لکو. 

۲. سائبر بليئنگ کي مثال سان سمجهايو. 

۳. معلومات جي تصحيح ڇو اهم آهي؟

۴. ايٿيكل هيكنگ ڇا ٿيندي آهي؟

۵. توهان جو كو دوست سائبر هراسمينٹ جو شكار ٿيو آهي،توهان هن کي كهڑا به مشورا ڏيندا؟

۶. ايميل اكائونٹ هيكنگ کان بچڻ ال كهڑا ٻه قدم کڻجن؟

۷. سافٹويئر پائريسي، سافٹويئر ڊولپرز ال ڇو هاڃيكار آهي؟

۸. فشنگ جا ٻه مثال لکو؟

۹. ڏاهپ جي ملكيت جو حق ڇا آهي؟

۱۰. هيٺ ڏنل كرائيٹريا تحت هيٺين ۾ فرق بيان كيو؟

اسپائي ويئر

پکيڑ جو ذريعو

خطري جي سطح

كيئن شروع ٿيندو آهي

 هارڊويئر سافٹويئر کي نقصان ڏيئي
سگهي ٿو

كمپيوٹر رفتار تي اثر

ايڈويئرورموائرس كرائيٹ�يا
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(ٻ) كا� ڀيٹيو

الف ج�� ب ��

(الف)

(ب)

(ٻ)

(پ)

(ڀ)

(ت)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

كنهن ٻئي جا خيال پنهنجا كري
 پيش كرڻ. 

اهو ايڈورٹائيزنگ سافٹويئر جيكو
 پاپ اپ ونڈوز استعمال كري وائرس

 پکيڑيندو آهي. 
كمپيوٹر سسٹم ذريعي ٿيندڙ جرم

 جو نالو آهي

اهورازداراڻوكوڊ جيكو صارف جي
سڃاڻ ڏيندو آهي. 

اهو ماڻهو جيكو پاسورڊ بائي پاس
كندي ٻين جي كمپيوٹر ۾ داخل ٿيڻ. 
اهو يوٹلٹي سافٹويئر جيكو ڊيٹا کي

ٻئي نقصان کان بچائي. 

كريكر

اينٹي وائرس

 پليجريزم

 سائبركرائم

PIN

ايڈويئر

سرگرميون

: 1  سرگرمي

   پوســـــٹر نمائش جواهتمام كيو جنهن ۾ شـــــاگرد حاضــــــرين کي كمپيوٹر ۽ انٹرنيٹ محفوظ طريقي ســــــان 

استعمال كرڻ جو ٻڌائين كجهه ٹاپك هي ٿي سگهن ٿا. 

پنهنجي كمپيوٹرن کي وائرسز ۽ مالويئر کان بچايو. 

سائبر بليئنگ ۽ هراسمينٹ کان پرهيز كيو. 

پائريسي ۽ پليجرم کان پرهيز كيو. 

سائبر كرائيمز سان كيئن نبيرو كجي؟
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: 2  سرگرمي

  كالس ۾ بحث دوران هي صـــورتحال شـــاگردن جي ســـامهون رکو کين چئو ته ٻڌائن ته اهڑين حالتن ۾ ڇا كرڻ 

گهرجي؟ ۽ ڇو كرڻ گهرجي؟

توهان کي هك فون كال اچي ٿي كال كرڻ وارو توهان کي چوي ٿو ته توهان جو هك وڏو انعام نكتو آهـي ۽ 

توهان تائين انعام پهچائڻ ال ايڈوانس رقم گهربل آهي. 

توهان کــــــــــي هك اڻڄاڻ ايميل آ ڊي تائين ايميل اچــــــــــي ٿــــــــــي، جيكا توهان کان بينك اكائونٹ، ايميل ۽     

پاسورڊ گهري ٿي. 

كا اڻڄاڻ ويبسائيٹ وزٽ كندي، ويبسائيٹ توهان کان فيسبك گوگل اكائونٹ جا تفصيل گهري ٿي. 

: 3  سرگرمي

  انهن خدمتن جي لسٹ ٺاهيو جيكي مفت جي اينٹي وائرس ۾ ناهن ملنديون. 

: 4  سرگرمي

اخبارون انٹرنيٹ ذريعي كا ســائبركرائم جي كا شــئيڳولي لهو. خاص طور تي اها جنهن ۾ ملزم پكڑيو ويو هجي ۽ 

کيس سزا ملي هجي. 

: 5  سرگرمي

  ٿيســــز ۽ تحقيقي مقاال Turnitin جي ذريعي چيك ٿيندا آهن، جيكا هك ٻئينموني انٹرنيٹ تي ملندڙ سروس 

آهي، جنهن ذريعي پليجرزم جي ســـــــــــــڃاڻ ٿيندي آهي. اهڑيون ٻيون به آنالئن خدمتون آهن جي پنهنجي ڊاكيومنٹ ۽ 

پليجرزم چيك كري سگهن ٿيون. 

كجهه  لنكس هي آهي. 

www.duplichcate.com
www.guetext.com
www.hageen.com

كنهن به ٹاپك تي مضمون لکو.مواد جو كجهه حصو انٹرنيٹ تان كاپي كري مضـمون ۾ لڳايو ۽ پو پنهنجي مضـمون 

جو پليجرزم چيك كيو. 

http://www.duplichcate.com
http://www.guetext.com
http://www.hageen.com
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ڇهونيونٹ

ويب ڊولپمينٹ
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Basic Terms of Web Development ويب ڊولپمينٹ جا بنيادي اصطالح   

   ويبســــــــــــائيٹس آن الئن ايپليكشــــــــــــن جي اوسر (نموني) کي ويب ڊولپمينٹ چئجي ٿو. اها مختلف ٻولين ۾ 

كوڊنگ ۽ مختلف ويب ڊولپمينٹ جي ٹولس کي استعمال كندي كئي ويندي آهي. هك مكمل ايپليكيشــــــــن يوزر 

انٹرفيس  ۽ بيك اينڈ سرور Back and Server units ۽ ڊيٹا بيس تي مشتمل هوندي آهي.

6.1.1   اصطالحن جي وصف

Word Wide Web (www)  ورلڈ وائيڈ ويب   (i)

  ورلڈ وائيڈ ويب کــي عام طور تــي ويب چئجــي ٿو. ويب نيٹورڪ ذريعـــي ڳنڍيل كمپيوٹـــرن جو مجموعو 

آهي جيكو عام رسائي واري معلومات فراهم كندو آهي.

web page ويب صفحو   (ii)

  ويب پيج HTML ۾ لکيل ڊاكيومينٹ(Document)هوندو آهي جيكو ويب برائوزر کي اسـتعمال كندي پهچ 

جوڳو هوندو آهي.

website ويب سائيٹ   (iii)

  ويبســـــائيٹ ويب جي صفحن جو مجموعو آهي جنهن ۾ ٹيكس(Text) ،تصـــــويرون(Images) ۽ مخصــــــوص 

معلومات سان منسلك ملٹي ميڊيا موجود هوندا آهن.URLذريعي ويبسائيٹ تائين رسائي حاصل كري سگھجي ٿي.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

 ويب ڊولپمينٹ سان منسلك اصطالحن جون يادگيريون
 مختلف اصطالح بيان كرڻ

 مختلف قسم جي ويب سائيٹس جي سڃاڻپ

اســـــــــتادن کي واڌو معلومات ڏيڻ ال همٿائجي ٿو مثال: ويب الســـــــــٹنگ مان كيئن فائدو وٺجي ويب 

Google .وڊيوز استعمال كري سگھجن ٿا سروس كيئن كم كري ٿي تصــــــــــــــــــــــــور سمجهائڻ ال

 Chrome, Mozilla Firefox ۽ Safari عام ويب برائوزر آهن.

استادن الِء
 هدايت

6.1
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  Web Browser  ويب برائوزر   (iv)

  ويب برائوزر ويبسائيٹ تائين رسائي حاصل كرڻ ال سافٹ ويئر ايپليكيشن آهي.

 Uniform Resource Locator (URL) يونيفارم ريسوسلوكيٹر   (v)

  اهو (URL) انٹرنيٹ تي ذريعي جو پتو هوندو آهي جيئن (http:/www.google.com) ان ۾ ٻه جزا شامل آهن.

.(http://) استعمال ٿيندو آهي جيكو ذريعي تائين رسائي حاصل كرڻ ال (Protocol) پروٹوكول  

The Location Of Server( .com) سرور جي لوكيشن   www.google

Search Engine سرچ ا�ن   (vi)

  ڳوال انجڻ ويبســـــــــــائيٹ سان الڳاپيل ٹول آهي جيكو استعمال كندڙ کي معلومات ڳولڻ جي قابل بڻائيندو 

آهي.Google, Yahoo ۽ Bing مشهور سرچ انجڻ آهن.

 Home page  هوم پيج  (vii)

  هوم پيج جنهن کي (Landing Page) به ســــــــــــــــڎجي ٿو هك ويب پيج آهي جيكو ويب ســــــــــــــــائيٹ جي نقطئه 

آغاز(شروعاتي نقطي)جي طور كم كندو آهي.

(web hosting) ويب هوسٹنگ   (viii)

  ويب هوســٹنگ هك اهڑي ســـروس آهي جيكا ويب ڊولپر کي ويب ســـائيٹ کيعوام الپهچ جوڳي بنائڻ جي 

قابل كندي آهي.

(Web Server) ويب سرور   (iv)

  ويب سرور هك كمپيوٹر آهي جيكو ويب سائيٹ ۽ ٹيكســـــــٹ ۽ ميڈيا سميت سموري مواد کي صارف جي 

خدمت ال پيش كندو آهي.

(Types of website) 6.1.2   ويب سائيٹ جا قسم

Single Access  پورٹل هك ويب سـائيٹ آهي جيكا سـمورن صــارفن کي معلومات جي :(Portal) پورٹل  

Point مهيا كندي آهي.

http://www.google
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   نيوز (News): نيوز ويب سائيٹ جديد دور ۾ اخبار جو نعم البدل آهي.ان قســـــــم جي ويب سائيٹ تي تازن 

معاملن ،Current Affairsراندين،ســياســـت،موســـميات، صـــحت، ٹيكناالجي ۽ تفريح وغيره ســـان الڳاپيل معلومات 

هوندي آهي.

  معلوماتي (Information): معلوماتي ويب سائيٹون كنهن به شعبي مختلف تفصـــيلي معلومات فـراهم 

كنديون آهن. سائنس،آرٽ،راندين،آنالئن سکيا،سرچ وغيره ال شاندار ويب سائيٹون (موجود) آهن.

  ذاتي (Personal): كو به ماڻهو پنهنجي سوانح عمري يا پنهنجون حاصالت مخصــــوص ٺهيل ويب سائيٹ 

۾ رکي سگھي ٿو.

   كاروباري (Business): پنهنجي جنســـــن ۽ خدمتن جي مشـــــهوري ال كنهن به اداري وٽ كاروباري ويب 

سائيٹ موثر طريقو آهي اها (ويب سائيٹ) ان ادري جي ٹيم،پالســــــــين،طريقيكار بابت پڻ معلومات ڏيندي آهي جيئن  

اسٹاڪ ايكسچينج جي ويب سائيٹ آهي.

  بالگ (Blog): بالگ خاص قســم جي ويب سائيٹ آهي جيكا آرٹيكلن ۽ پوسٹن تي مشـــتمل هوندي آهي. 

 Word Press اهي آرٹيكل قســــــمن جي حســـــــاب سان مرتب هوندا آهن ڇپجڻ جي وقت حســـــــاب سان رکيل هوندا آهن

مشهور بالگ سائيٹ آهي.

 تعليمي ويب ســـائيٹون اســـتادن ۽ شـــاگردن ٻنهي تائين تعليمي مواد پهچائڻ ال :(Educational) تعليمي  

ٺهيل هونديون آهن جيئن sabaq.pk khanaccademy.org وغيره.

  فورم (Forum): فورم آنالئن جڳھ آهي جتي مختلف صارفين كنهن موضـوع تي ويچار ونڈي سـگھن ٿا. 

ان ۾ موضوعن کي ورهائي(Categorized) سگھجي ٿو ته جيئن صارف پنهنجي پسند جو موضوع ڳولي سگھن.

  تفر�ي (Entertainment): تفريحي ويب ســائيٹ تي ويڈيو يا گيم جهڑو مواد هوندو آهي جيكو فقط 

تفريحي مقصد ال هوندو آهي. تفريح ال يوٹيوب تمام گھڻو استعمال ٿئي ٿو.

  �اجي (Social): ســــماجي ويب ســــائيٹ اهڑو پليٹفارم آهي جتي كيترائي ماڻهو هكٻئي ســـــان ملن ٿا ۽ 

ڳالھ ٻولھ كن ٿا .اهي پنهنجا پنهنجا ويچار رايه ۽ ميڈيا ٻين سان ونڈي سگھن ٿا. فيس بك ۽ ٹوئٹر سـماجي ويب سـائيٹ 

جا مثال آهن.

استادن کي كجھ ويب سائيٹ ڏيکارڻ گھرجن ته جيئن شاگردن جي مختلف قسـم جي ويب سائيٹن سان ڄاڻ 

سڃاڻ ٿئي.

 هدايتاستادن الِء
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    HTML جو تعارف 

Hypertext Mark up Language   جو مطلب آهي هائپر ٹيكسٹ مارڪ اپ لينگيوئيج HTML  

Hypertext Markup Language  6.2.1   هائپر ٹيكسٹ مارڪ اپ لينگوئيج

  HTML ويب پيج ٺاهڻ ال استعمال ٿيندو آهي جيكو ويب برائوزر ذريعي خصـــــــــــوصا˝ انٹرنيٹ تي ڏيکاريو 

ويندو آهي.اهاڊاكيومينٹ ال مخصـــــــــــــــوص مارڪ اپ ٻولي آهي. اها هيڈنگ،پيراگراف،لنك،بالڪ كوٹس ۽ ٻي 

ميڈيا (Headings,paragraphs,Links,Blok,Quotes and other Medias) جي ذريعي صارفالStructured مواد ٺاهڻ 

۾مدد كندي آهي. هي ويب صفحن تي فارميٹنگ،گرافك ۽ نيويگيشــــــــــــــــــــــــــــن جو تاثر حاصل كرڻ ال سمپل كوڊ 

اسٹركچر (Simple Code Structures) جو فائدو حاصل كندي آهي جنهن کي ٹيگ Tag ۽attributesچئجي ٿو.

6.2.2   ايڇ ٹي ا� ايل ۾ ويب صفحو ٺاهڻ الء اقداماتِ

  Steps Involved in Creating Web Page in Html

  HTMLکي استعمال كندي هك سادو ويب صفحو ٺاهڻ نهايت آسان آهي. ان ال ٹيكســــــٹ ايڈيٹر ايڇ ٹي ايم 

ايل جي ايكسٹنيشن سان فائل ۽ هك ويب برائوزر جي ضرورت پوندي آهي.

 Text Editor پهريون قدم: ٹيكسٹ ايڈيٹر

HTML  پنهنجي پســـــــــند جي ٹيكســــــــــٹ ايڈيٹر ۾ خالي فائل ٺاهڻ سان شروعات كيو. ويب صفحو ٺاهڻ ال  

Codingشروع كرڻ ال نوٽ پيڈ جھڑي سادي ٹيكسٹ ايڈيٹر کي استعمال كري سگھجي ٿو.

ٻيو قدم:  ٹيكسٹ ايڈيٹر ۾ HTML كوڊ لکو.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

HTML جي باري ۾ سمجھ حاصل كرڻ

ويب پيج ٺاهڻ ال مختلف اقداماتکڻڻ 

 HTML Tags جي باري ۾ سمجھ حاصل كرڻ

 HTML document جي بنيادي ڍانچي جي سڃاڻ كرڻ

6.2

<html> 
    <head> 
        <title>My Website</title> 
    </head> 
    <body> 
        Welcome to my first  web page. 
    </body> 
</html> 
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ٹيون قدم:  HTML پيج کي �فوظ كيو.

 (html/html) تـي كلك كـريو.ان ڳالھ کـي يقينـي بنايو ته محفوظ ٿيندڙ فائل کــي Save فائل مينيو ۾ وڃو ۽  

ايكسٹنيشن ڏنل آهي ائين كرڻ سان اهو خالي ٹيكسٹ فائل بجا ويب پيج طور محفوظ ٿيندو.

View HTML page as browser  :چوٿون قدم

  پنهنجي ڊي فالٹ ويب برائوزر ۾ محفوظ ٿيل فائل کوليو ويب برائوزر ويب پيج صــــــحيح ڏســــــڻ ال پاڻمرادو 

HTML كوڊ ترجمو كندو.

HTML Tags   6.2.3

  HTML جا عنصــر HTML پيج جي كرنگھي جي هڎي آهن. اهي عنصــر اسان جي ڊاكيومينٹ ٹيگ رکي بيان 

). كجھ ٹيگس ان ۾ صــــــــفتون (attributes) شــــــــامل كري  <>كيا ويا آهن اهي ٹيگس وچين ڏنگي ۾ رکيل آهن اهي (

وڌيك تصحيح جي اجازت ڏين ٿا. هك HTML ٹيگ کي هيٺيون ڍانچو هوندوآهي.

 Simple Tag: content<tag-name> </tag-name>

Tag with Attribute: content<tag-name attribute-name= “attribute value”> </tag-name

مٿين تركيب ۾ ٹيگ کولڻ جي وصف جي قدرن ۾ان ٹيگ جي نمائندگي كندڙ عنصــــــرن جوکلندڙ ۽ بند ٿيندڙ ڍانچو 

ڏيکاريو ويو آهي.گھڻو كري ايڇ ٹي ايم ايل کي هميشه هك اختتامي ٹيگ جي ضـــرورت هوندي آهي جڎهن ته كجھ 

خالي ٹيگ هوندو آهي جنهن کي بند ٿيندڙ ٹيگ جي ضرورت نه پوندي آهي. <br>ايڇ ٹي ايم ايل ٹيگز جيئن 
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   ڊيزائننگ ۽ فارميٹنگ

  كجھ HTML ٹيگس مواد کي ســــڎو ســــنئون ويب پيج ۾ رکندا آهن، جڎهن ته ٻياان مواد جي ڊيزائن ۽ فارميٹ 

بهتر كري رکندا آهن. هيٺ كجھ عام ڏيک تبديل كندڙ ٹيگس جي وضاحت كجي ٿي.

6.3.1  ٹائٹل ۽ فوٹر

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

ويب پيج ۾ فوٹر ۽ ٹائٹل درج كرڻ ال ٹائٹل ۽ فوٹر جو استعمال

ويب پيج ۾ پيراگراف لکڻ

نئين لكير کان ٹيكســـــٹ شروع كرڻ ال الئين بريك جو استعمال مختلف ٹيكســــــٹ فارمنگ 

ٹيگس جو استعمال جيئن بولڈ،اٹالك، انڈرالئين وغيره

 اسپيس ۽ الئين بريك ٻنهي کي محفوظ كرڻ ال

پري ٹيگ الڳو كرڻ

رنگ ٹيكسٹ جي حصي جي صفبندي كرڻ 

ويب پيج ۾ سب اسكرپٹ سپر اسكرپٹ لکڻ 

6.3

 

<!DOCTYPE 
html> 

<html> 

<body>  

<head>  

اهو HTML جو استعمال ٿيندڙ ورجن مخصـــــــوص كري ٿو ته جيئن ويب برائوزر HTMLجي 

معيارن مطابق ويب پيج ڏيکاري 

<  HTML > <HTML >سـمورا HTML ڊاكيومينٹ ٹيگ سـان شـروع ٿين ٿا ۽ ٹيگ سـان ختم 

ٿين ٿا

    اهو ويب پيج واڌو معلومات ال اســــــــــــــــــتعمال ٿئي ٿو ان ۾ ٹيگس جو مجموعوهوندو آهي 

< title>جيئن  وغيرھ  < meta > < style > < script >, , ,

جي وچ ۾ هوندو آهي < body/ >ويب پيج جو مکيه مواد ۾  ۽   <body >

وضاحتٹيگ

اهو ٹيگ ويب پيج جو عنوان بيان كندو آهــــــي ٹائٹل تمام اهم هوندا آهن ڇاكاڻ ته اهــــــي 

برائوزر جي دري جي چوٹي تي هوندا آهن ۽ سرچ انجڻ جي نتيجن تي ظاهر ٿيندا آهن.

اهو ويب پيج جي فوٹو کي بيان كري كري ٿو جيئن 

“All rights reserved copy right 2020”

وضاحتٹيگ

<title>

<footer>
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<p>  

<br> 

<hr>  

اهو ويب پيج تي پيراگراف جو ٹيكســــــــٹ ظاهر كندو آهي اهو هميشـــــــــه نئين لكير کان 

شروع ٿيندو آهي ۽ ٹيكسٹ جي اڳ ۽ پڇاڙي ۾ اسپيس ڏيندو آهي 

<P >اهو الئن بريك کي ظاهر كري ٿو ۽ ايندڙ مواد کي نئين الئن کان شـروع كري ٿو جي 

ابتڑ اهو ٹيكسٹ جي اڳياڙي ۽ پڇاڙي ۾ اسپيس نه ٿو ڏئي 

اهو جتي افقي ليك كڍڻي هجي اتي افقي ليك كڍي ٿو اهو پيج جي حصـن ۾ فرق ڏيکارڻ 

ال استعمال ٿيندو آهي.

وضاحتٹيگ

<h1> - <h6>
<h1>اهو HTML  جي ســتن درجن کي ظاهر كندو آهي (h1, h2, h3, h4, h5, h6)  چٹي کان 

<h6>چٹي هيڈنگ هوندي آهي ۽  ڌنڌلي کان ڌنڌلي هيڈنگ هوندي آهي.

وضاحتٹيگ

<b>, <i>, 
<u>  

<pre>  

<font> 

<center>

اهي ٹيگس کي ٿلهو boldٹيڑوitalicize ۽ انڈرالئن Underline ال استعمال ٿيندا آهن 

اهواڳ ۾ جڑيل ٹيكسـٹ ڏيکارڻ ال استعمال ٿيندو آهي ويب برائوزر اهڑي ٹيكسـٹ کي 

اســـــــپيس ۽ الئن بريكس ســــــــان ڏيکاريندو آهي جيئن اهوhtml  كوڊس ۾ ڄاڻايل هوندو 

آهي.

هي فانٹ جو كلر ۽ سائيز ڏيکارڻ ال استعمال ٿيندو آهي. هي ٹيگ ٹن خصــــــوصيتن سان 

ٺاهي ســــــــــگھجي ٿو ســــــــــائيز،رنگ ۽ فيس هي ٹيگ ايڇ ٹي ايم ايل ۴٫۱ درجن تائين قابل 

استعمال هوندو آهي.

اهو ٹيكســٹ کي ويب پيج جي افقي وچ تي رکڻ ال استعمال ٿيندو آهي هي ٹيگ htmlجي 

۴٫۱ ورجن تائين قابل استعمال هوندو آهي.

وضاحتٹيگ
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Output:
 

TG
with their attributes

<html>

 

    
<head>

 

        
<title>My

 
Website</title>

 

    
</head>

 

    <body> 

        <h1>Evolution of Computer</h1>  

        <p>The computers which we see  today  are  modern  shape  of  com

puters which has been evolved in centuries.  The  evolution  of  comput

ers
 

is
 

generally
 

divided
 
in
 
three

 
eras.</p>

 

        
<h2>Mechanical

 
Era

 
(Dark

 
Age)</h2>

 

        
<p>

 

            

Men

 

has

 

been

 

trying

 

to

 

invent

 

machines

 

that

 

can

 

solve

 athematical

 

problems.

 

In

 

mechanical

 

era,

 

human

 

became

 

successful

 

to

 

make

 

simple

 

machine

 

that

 

can

 

help

 

performing

 

simple

 

arithmetic

 

ope

ration,

 

in

 

other

 

words

 

computing.

 

These

 

machines

 

were

 

manually

 

oper

ated

 

since

 

the

 

electricity

 

was

 

not

 

invented.

 

            

<br>

 

            

<b>Some

 

of

 

the

 

important

 

machine

 

of

 

this

 

era

 

are:

 

</b>

<br>

 

<i>Abacus,

 

Napier's

 

bones

 

(1612

 

AD),

 

Slide

 

Rule

 

(1622

 

A

D),

 

etc.</i>

 

</p>

</body>

</html>

<sub>

<sup>

اهو سب اسكرپٹ ٹيكســـٹ کي ڏيکاريندو آهي جيكوbaseline جي هيٺيان هوندو آهي 

۽ سائيز ۾ ننڍو ٿيندو آهي 

هي اهڑو ٹيكســـــــــٹ ڏيکاريندو آهي جيكو عام ٹيكســـــــــٹ واري لكير جي ٿورو مٿان 
2E=mc هوندو آهي.هن جي سائيز ننڍي هوندي آهي. مثال .

مثال :

آوٽ پٹ :
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   لسٹ ٺاهڻ 

  نقطه به نقطه معلومات ڏيکارڻ ال لسٹون تمام كارائتيون هونديون آهن جيئن ٹوڊو لسـٹ طعام ال، مصـالحن 

جي لسٹ كيٹيگريز جي لسٹ وغيره.Html ٹن قسـمن جي لسـٹ جا عنصـر مهيا كري ٿو جن جا ناال هن ريت آهن ان آرڊر 

لســٹس، آرڊرڊ لســٹس ۽ ڊسكرپشــن لســٹس.  ويب برائوزر ايڇ ٹي ايم ايل تي پاڻمرادو انڈينٹس،اسپيس ۽ ماركرس 

لڳائيندو آهي.

6.4.1   ان آرڊرڊ لسٹ

<u1 >  ان آرڊرڊ لســــٹ هكجھڑين شين جي لســـــٹ هوندي آهي جنهن ۾ ترتيب غيرمتعلقه هوندي آهي.ان کي  

ٹيگ سان ظاهر كبو آهي. ويب برائوزر اهي لســـــــــــٹون بلٹ  <i1 >ٹيگ سان ظاهر كبو آهي ۽ لســــــــــٹ جي هر ائٹم کي

پوائنٹس ۾ ڏيکاريندو آهي.

6.4.2   آرڊر لسٹ 

  آڊرڊر لسـٹ پڻ هكجھڑين شين جي لسـٹ ڏيکاريندي آهي هي انهن جاين تي استعمال ٿيندي آهي جتي ائٹم 

<01 >(شين) جي ترتيب ضروري هجي جيئن شاگردن جا ناال، انهن جي امتحاني كارگردگي جي حســـــــــاب سان ان کي  

ٹيگ سان ظاهر كيو آهي. ويب برائوزر انهن لســــــــــــــــــــــــــــــٹن کي بلٹس پوائنٹن جي بجا ۱ کان شروع ٿيندڙ نمبرن سان 

ڏيکاريندو.

<h5>Commonly used components of

 Microsoft  </h5> 
<ul> 

    <li>Word</li> 

    <li>Excel</li> 

    <li>PowerPoint</li> 

    <li>Access</li> 

</ul> 

Of fi ce

آوٽ پٹ :مثال :

 هدايتاستادن الِء استادن کي گھرجي ته عام ٹيگس جو عملي كم ۽ خصوصيتن سان گڎ ڏيکاري

ان آرڊر لسٹ، آرڊرڊ لسٹ ڊيفينيشن لسٹ ۽ نيسٹڈ لسٹ ۾ فرق 

ان آرڊر لسٹ، آرڊرڊ لسٹ ڊيفينيشن لسٹ ۽ نيسٹڈ لسٹ ۾ ٺاهيو 

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

6.4
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آرڊرڊ لسٹ کي ان جي خصوصيتن سان پڻ ظاهر كري سگھجي ٿو اسٹارٽ ۽ ريزورڊ لسـٹ.آرڊرڊ لسـٹ جي لسـٹ ائٹمن 

 کي ويليوايٹريبيوٽ سان پڻ ظاهر كري سگھجي ٿو.جيكو ان ائٹم کي كنهن مخصــــــــــــوص جڳھ يا نمبر تي رکڻ ال

استعمال ٿيندو آهي.

6.4.3   ڊسكرپشن لسٹ 

  ڊسكرپشـــــن لســـــٹ مختلف اصالح ۽ انهن جي وصف ٻڌائيندي آهي. لكل كنهن لغت يا گلوسري وانگي ان 

<dt >کي  ٹيگ سان ظاهر كبو آهي ۽ لســـــــــــٹ جو هر هك ائٹم ٻن عنصـــــــــــرن جو ٺهيل هوندو آهي : اصطالح ۽ ان جي    

وصف (بيان)

<dd >  اصطالح کي  ٹيگ سان ڏيکاربو آهي ۽ ان جي بيان کي  سان ظاهر كيو ويندو آهي ڊسكرپشــــــــن  < dt>

لســـــــــــٹ ۾ هك اصطالح کي هك يا ان کان وڌيك وصفون ٿي سگهن ٿيون اهڑي طرح ڊسكرپشــــــــــــن ال هك يا وڌيك 

اصطالح ٿي سگھن ٿا.

<h5>Steps to create HTML file </

h5> 

<ol> 

    <li>Text Editor</li> 

    <li>New File</li> 

    <li>HTML codes</li> 

    <li>Save as .html</li> 

</ul> 

آوٽ پٹ :مثال :

<dl> 

    <dt>Operating System</dt> 

    <dd>An Operating System is software which performs all the basic

 tasks like boots the computer, file  management, memory management, 

process management, and controlling peripheral devices such as hard 

disk, printer, etc.</dd> 

</dl> 
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6.4.4   نيسٹيڈ لسٹس

   HTML ايڇ ٹي ايم ايل لســــــٹ جي  هكٻئي ۾ پروئجڻ جي اھليت ان جي هك اھم خاصيت آهي. جنهن كري 

ھك قسـم جي لسـٹ ٻي قسـم جي لسـٹ جي فهرست ۾  ائتم طور شامل ٿي سگھي ٿي. ان ال نئين لسـٹ جي ٹئگ اڳئين 

<li>لسٹ جي   ٹئگ جي اندر رکي  ويندي آھي.  ويب برائوزر خودكار طريقي سان ان الڳاپيل لسٹ کي منسلك كن ٿا 

۽ ان ال مناسب نشاني پڻ وضع كن ٿا

آوٽ پٹ :

<h5>Guided Media</h5> 

<ul> 

  <li>Twisted Pair Cable 

    <ul> 

      <li>Unshielded Twisted Pair</li> 

      <li>Shielded Twisted Pair</li> 

    </ul> 

  </li> 

  <li>Coaxial Cable</li> 

  <li>Fiber Optical Cable</li> 

</ul> 

آوٽ پٹ :مثال :

استادن کي گھرجي ته لسٹ ايليمينٹس خصوصيتن جو استعمال سمجهائين.  هدايتاستادن الِء
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 Image and Background تصوير ۽ پسمنظر   

  تصـوير ۽ پسـمنظر ويبســائيٹ کي وزئوئل اپيل بخشــين ٿا.كڎهن كڎهن غير دلچســپ ٹيكســٹ کان وڌيك 
تصوير بهتر سمجھ پيش كري ٿي.

 Images 6.5.1   تصويرون

 <Img>  ٹيگ استعمال كندي Html ڊاكيومينٹ ۾ تصـــــــــــــــــــويرون لڳائي سگھجن ٿيون. اهو اميج جو نقل نه 

ٺاهيندو آهي بلكه اهو صرف اصلي تصـــــــــــــــــوير جو حوالو ٺاهيندو آهي جيكا كمپيوٹر جي اسٹوريز ۾كٿي موجود 

هوندي آهي.

 <Img> <Img/>  ٹيگ خالي ٹيگ آهي جنهن جي معني ته ان کي اختتامي ٹيگ  جي ضــــرورت آهي.اها پنجن 

ايٹريبيوٹس تي مشتمل هوندي آهي ،جنهنمان ٻه ضروري ۽ ٻيا ٹي اختياري هوندا آهن.

6.5.2   اميج ٹيگ جون خصوصيتون 

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

ويب پيج تي تصوير لڳائڻ 

ويب پيج ۾ تصوير اندر بارڊر لڳائڻ 
تصوير جي ڊيگھ ۽ ويكر مخصوص كرڻ 

تصوير ال متبادل ٹيكسٹ لکڻ

ويب پيج تي پسمنظر ۽ رنگ لڳائڻ
تصوير کي ويب پيج جي پسمنظر طور استعمال كرڻ 

 
Attribute Value Description 
src URL  Denes the source or reference of the image le.

Syntax: <img src=“image.jpg”> 
alt text  Denes alternate text for the image.

Syntax: <img src=“image.jpg” alt=“Introduction”> 
width pixels  Denes the display width of the image.

Syntax: <img src=“image.jpg” width=“300”> 
height pixels  Denes the display height of the image.

Syntax: <img src=“image.jpg” height=“120”> 
border pixels 

 

Denes the width of the border to be displayed 
around the image. (This attribute is supported till 
version 4.1 of HTML).
Syntax: <img src=“image.jpg” border=“2”> 

6.5
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6.5.3   پس منظر

  ويب برائوزر پاڻمرادو ايڇ ٹي ايم ايل ڊاكيومينٹ سفيد پسمنظر ۾ ڏيکاريندو آهي جڎهن ته bg color ۽ بيك 

گرائونڈ کي، ايٹريبيوٽ ٹيگ جي مدد سان ٻئي رنگ يا تصوير ۾ تبديل كري سگھجي ٿو.

 

<img src="bridge.jpg" alt="Bridge" width="600"> 

 
مثال :

آوٽ پٹ :

٤ تائين سپورٽ ٿيل آهن. .اهي ٻئي خاصيتون  HTMLجي ورجن ١

bg color: هي ايٹريبيوٽ ســــڄي ويب پيججو رنگ تبديل كرڻ ال اســــتعمال ٿيندو آهي ان جو كلر ويليو آر 

جي بي كوڊ هيگزا ڊيســـــــــيمل كوڊ يا كلر جي نالي سان بيان كري سگھجي ٿو. مثال طور ويب پيج جو رنگ 

rgb .اســــــــــــــان هنن مان ڪا هك ويليو اســـــــــــــــتعمال كري ســـــــــــــــگھون ٿا ســــــــــــــائي رنگ ۾ تبديل كرڻ ال

(0,255,0):#00f00:green

<bd bg color=“screen”> :مثال 

background : هي ايٹريبيوٽ ويب پيج تي تصـــوير کي بيكگرائونڈ جي طور تي استعمال كرڻ ال ٿيندو 

آهي.ان جو ويليو ريفرنس يا بيكگرائونڈ اميج جي url هوندو.

<body background=“image.jpg”> :مثال
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Hyperlinks  هائپر لنكس   

هائپر لنكس صـــــــارف کي هك صـــــــفحي کان ٻئي تي وڃڻ ۾ مدد كنديون آهن. هي ســـــــاڳئي صـــــــفحي جي مختلف 

سيكشــنس ۾ وڃڻ ال پڻ استعمال ٿيندو آهي. هائپرلنكس ٹيكســـٹ ۽ ٻئي مواد کي كلك ٿيڻ جوڳي مواد ۾ تبديل 

كنديون آهن. 

6.6.1     وصف 

href  هائپر لنكس کي  ايٹريبيوٽ ۽  ٹيگ ســـــــــــــــــــــان ظاهر كيو ويندو آهي. جو ويليو ٻئي پيج جو  <a> href

ريفرنس هوندو آهي يا ساڳي پيج جي كنهن حصي جو  ٻاهرين ڊاكيومينٹ ڏانهن لنكهوندو آهي هي صـــــــــــــارف کي 

hrefكنهن ٻئي ويب پيج جي تي موكلڻ ال ايٹريبيوٽ  الurl  کي ان پيج جي ويليو طور استعمال كنديون آهن.

 <a href=“http://www.google.com”> </a>Goto Google مثال :

ساڳئي پيج ۾ لنك سيٹ كرڻ ال ٻه قدم دركار هوندا آهن.

i.     پيج جي ان حصي کي نالو ڏيڻ ال جنهن تي صارف کي لنك تي كلك كرڻ کانپو پهچڻ گھرجي 

ii.    كنهن به html ٹيگ جو id ايٹريبيوٽ استعمال كيو ،هائپر لنك ٺاهيو ۽ مٿيون نالو (#) نشــــــــــــــــــــــــاني سان 

شروعات كنديهن لنك جي href attribute طور سيٹ كيو.

<”Send user here on click<p id=“navigate مثال: </p>

Go to the linked paragraph<a href=“#navigate”> </a>

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

هائپر لنك جي وضاحت كرڻ

ٻاهرين ويب پيج جا ساڳئي ويب پيج ۾ هائپر لنك ٺاهڻ

اينكر ٹيگ جي باري ۾ سمجھ حاصل كرڻ

اينكر ٹيگ جي مختلف ايٹريبوٽ جو استعمال 

 
Attribute Value Description 

href URL
 Species the URL or section id of the 

page the link goes to. 

name  Section Name
 Species the name of an anchor. This 

attribute works till version 4.1 of HTML. 

target 

_blank  
_parent : _self 
_top
framename 

Species where to open the linked 
document. 

:
:

:

6.6
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 Tables  جدولون   

  جدولون ٹيكســـــــــــٹ اميج لنكس وغيرھ جھڑو مواد Rows and Coulmns جي صورت ۾ ڏيکارينديون آهن 
Rows کي Column ســـــان مالئيندڙ جڳھ کي cell چئبو آهي انهن خانن ۾ (cells) ۾ ويب پيج جو كجھ مواد هوندو آهي 

ايڇ ٹي ايم ايل ۾ٹيبل کي  tag(table) سان ظاهر كيو ويندو آهي.

Column ۽Rows   6.7.1

  Rows ٹيبل جي افقي خانن جو مجموعو آهن كنهن جدول ۾ كيتريون ۽ Rows ٿي ســــــگھن ٿيون.ســــــمورين 

<Rows<fi۾ خانن جو انگ برابر هوندو آهي ان کي  ٹيگ ســـــــــــــــــــان ظاهر كبو آهي جيكا تبديل ٹيگ جي اندر رکبي 

آهي.Column ٹيبل جي عمودي خانن جو مجموعو آهن كنهن ٹيبل ۾ Column ان جو انگ به كيتروئي ٿي ســــگھي ٿو ان 

<tr>کي  ٹيگ سان ڏيکاربو آهي جيكو  ٹيگ جي اندر رکبو آهي   <H>

6.7.2   ٹيبل ٹيگ 

<HTML  <th ٹيبل اســان جي Column ال هيڈر ظاهر كري ٿي. هيڈر ســـيل کي  ٹيگ ســـان ڏيکاربو آهي جنهن 

<td>کي Rows جي اندر  ٹيگ ۾ رکبو آهي  .اهو عام  ڊيٹا سيل جي اندر رکيل مواد ۾ فرق كندو آهي <tr>

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

ٹيبل جي اصطالح جي وضاحت 

Rows and Columns ۾ فرق كرڻ 

ٹيبل هيڈنگ ۽ ٹيبل ڊيٹا ٹيگس وچ ۾ فرق كرڻ 

ويب پيج ۾ ٹيبل ٺاهڻ 

سيل جي مواد جي افقي ۽ عمودي صف تبديل كرڻ 

مخصوص پكسل يا في سيكڑي تي مواد جي ويكر سيٹ كرڻ 

ٹيبل جي ٻاهران بارڊر ٺاهڻ 

پيڈنگ ايٹريبيوٽ کي استعمال كندي ڊيٹا سيل ۾ موجود ڊيٹا جي مفاصلي وچ ۾ ضبط قائم كرڻ

نسلين پيسٹنگ کي استعمال كندي آمهون سامهون وارن سيل جي وچ ۾ خال ۾ ضبط قائم كرڻ.

 Rows and Coumns  كولســــــــن ۽ روزسپين ايٹريبيوٽ کي استعمال كندي ڊيٹاسيل ٺاهڻ جيكي

جي ڏنل انگ ۾ ڦهال كن.

6.7
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6.7.3   ٹيبل ڊيٹا

<td>ڊيٹا سيل جي اندر ٹيبل ۾  ٹيبل ڊيٹا ٹيگ استعمال كنديرکيو ويندو آهي.   

Table Attribute  6.7.4     وٹيبل ايٹريبيوٽ

Cell Attribute  6.7.5     سيل ايٹريبيوٽ

 

Attribute Value Description 

align 
left : 
center : 
right 

Species the alignment of a table 
according to surrounding text. 

width  pixels : % Species the width of a table. 

border 1 or 0 
Enables or disables the border around the 
table. 

cellpadding pixels 
Species the space between the edge of 
cell and the content inside. 

cellspacing pixels Species the space between cells. 
All the above attributes are supported till version 4.1 of HTML. 
 

 

Attribute Value Description 

align 
left : 
center : 
right 

Species the alignment of the content 
inside the cell. 

valign 

top : 
middle : 
bottom : 
baseline 

Vertically aligns the content in a cell. 

colspan number 
Species the number of columns a cell 
should merge into. 

rowspan  number 
Sets the number of rows a cell should 
merge into. 

All the above attributes are supported till version 4.1 of HTML. 
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<h5>Minimum
 
Requirements

 
for

 
Windows</h5>

 <table

 
width="100%"

 
border="1"

 
cellspacing="5"

 
cellpadding="5">

 

  

<tr>

 

    

<th>Component</th>

 

    

<th>Requirement</th>

  

  

</tr>

 

  

<tr>

 

    

<td>Processor:</td>

 

    

<td>1GHz

 

(Minimum

 

1

 

Gegahertz)</td>

 

  

</tr>

 

  

<tr>

 

    

<td>Memory:</td>

 

    

<td>1GB

 

for

 

32-bit

 

or

 

2GB

 

for

 

64-bit</td>

 

  

</tr>

 

  

<tr>

 

    

<td>Storage:</td>

 

    

<td>32GB

 

Free

 

Space</td>

 

  

</tr>

 

  

<tr>

 

    

<td>Graphics

 

Card:</td>

 

    

<td>DirectX

 

9

 

or

 

later

 

with

 

WDDM

 

1.0

 

driver</td>

 

  

</tr>

 

<tr>

<td>Display:</td>

<td>800x600 resolution</td>

</tr>

</table>

مثال :

آوٽ پٹ :
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Frame  فر�   

  فريمس سگھارا عنصـــــــــــــر هوندا آهن جيكي ويب پيج تي ٻئي HTML ڊاكيومينٹ جو مواد ڏيکاريندا آهن. 
ويب پيج کي گھڻن حصــــن ۾ ورهائي سگھجي ٿو هر حصـــــو فريمس کي استعمال كندي مختلف پيجن تان سمورو مواد 

ڏيکاري سگھي ٿو.

Src  ان کي ٹيگ  tag ســـان ظاهر كيو ويندو آهي.  ايٹريبيوٽ ٻئي پيج جو ريفرنس مهيا كندو آهي  <frame>

جيكو ان پيج ۾ ڏيکاريو ويندو  آهي.

Frame Set  6.8.1   فر� سيٹ

  فريم ســــــــــــــــيٹ ڏيکاري ٿو ته كيئن ويب پيج Rows and Coumns ۾ ورهائبو آهي ته جيئن مختلف ويب پيج 

هكڑي پيج تي ڏيکاري سگھجن.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

فريم جي وضاحت كرڻ
فريم ۽ فريم سيٹ ۾ فرق كرڻ

برائوزر جي اســــــكرين کي Rows and Columns ۾ ورهائڻ ال فريم ســـــــيٹ جي ايٹريبيوٽ 

Rows ۽Column جو استعمال كرڻ
مختلف ايٹريبيوٹس جو استعمال جيئن src مارجنهائيٹ، مارجن وڊٿ، نيم، نوريسائيز، ۽ 

<frame >ٹيگ جي اسكرولنگ كرڻ

Attribute Value Description 

src URL 
Denes the URL of the page which 
should be displayed in the frame. 

marginheight pixels 
Denes top and bottom spaces of a 
frame. 

marginwidth  pixels Denes left and right spaces of a frame. 

noresize noresize 
Denes if the user can change the 
frame size or not. 

scrolling 
yes : no : 
auto 

Denes if the scroll bar should be 
displayed within the frame or not. 

HTML frames and framesets are supported till version 4.1 of HTML. 

Attribute Value Description 

cols pixels : % 
Denes the number and the size of frame 
columns. 

rows  pixels : % 
Denes the number and the size of frame 
rows. 

6.8
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Web Designing Tools  ويب ڊزائننگ ٹولس   

  هيٺ كجھ ٹولس جي فهرست ڏنل آهي ويب سائيٹ ٺاهڻ ۽ ڊزائين كرڻ ۾ مدد كن ٿا

 مائيكروسافٹ فرنٹ پيج 

 كورل ڊرا

 ايوب ڊريم ورڪ

 ورڊ پريس

 مائكروسافٹ ويجوئل اسٹوڊيو

وكس

فگما 

كامي كپ ايڇ ٹي ايم ايل ايڈيٹر 

 اڊوب ايكس ڊي

مختلف ويب سائيٹس ۽ ڊولپمينٹ ٹولس جي فهرست ٺاهڻ 
شاگردن جي سکيا

 جي حاصالت

6.9
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www  ورلڈ وائيڈ ويب ال اسـتعمال ٿيندو آهي اهوانٹرنيٹ تي ويب سـائيٹ تائين رسـائي حاصــل كرڻ جو طريقو  |
آهي.

انٹرنيٹ تي معلومات جي رســــائي ۽ اســـــتعمال جا كيترائي پهلو آهن جيئن ويب ســـــرور،ويب هوســـــٹنگ،ويب  |
سائيٹ ۽ ويب برائوزر

url يونيفارم ريسورس لوكيٹر ال استعمال ٿيندو آهي  |

اهو فارميٹ آهي جنهن ۾ ٻاهريان ذريعا حوالي طور پيش ٿيندا آهن. |

كيتيون ئي مخصـــــــــوص ويب سائيٹس آهن جيئن پورٹل، خبرون،معلوماتي،تعليمي،ذاتيكاروباري،بالگس،  |
فورمس تفريحي ۽ سماجي ايڇ ٹي ايم ايل ٻولي آهي جنهن ۾ ويب پيج كوڊ هوندا آهن.

ويب برائوزر ايڇ ٹي ايم ايل صفحا ڏسڻ ال استعمال ٿيندو آهي. |

HTML فائل ٺاهڻ ال كوڊ ٹيكســـــــــٹ ايڈيٹر استعمال كري سگھجي ٿو. جڎهن ته كجھ مخصـــــــــوص ايڈيٹر پڻ  |
موجود آهن.

HTML فائل الزمي طور تي HTML يا HTML ايكسٹنيشن هجڻ گھرجي. |

<>HTML ۾ استعمال ٿيندڙ كوڊس کي ٹيگ چئجي ٿو. انهن کي هنن برئكيٹس سان ظاهر كيو ويندو آهي. |

كيترائي HTML ٹيگس هوندا آهن جن مان كجھ ڏيک ال جيئن ٹيكســـــــٹ،اميج،وڊيووغيره. كجھ ٹيگ ويب  |
پيج جي باري ۾ واڌو معلومات مهيا كندا آهن.

ٹن قسمن جون HTML فهرستون ٿين ٿيون جن جا ناال هن ريت آھن . |

   آرڊرڊ لسٹ ،آن آرڊرڊ لسٹ ۽ ڊسكرپشن لسٹ
ان آرڊرڊ لسٹ ائٹمن جي اهڑي لسٹ ڏيکاريندي آهي جنهن ۾ موجود ائٹمن جي ترتيب ضروري نه هوندي آهي.َ |

ڊسكرپشــــن لســـــٹ گھٹ استعمال ٿيندڙ هونديون آهن جيكي اصطالح ۽ انهن جي معني بيان كرڻ ال استعمال  |
ٿينديون آهن. جيئن ڊكشنري ۾ لفظ ۽ انهن جي معني هوندي آهي.

HTML صفحا اميج جي استعمال سان مواد کي وڌيك سنوار ۽ معني ڏئي سگھن ٿا  |

هائپـر لنكس كنهن به ايڇ ٹـي ايم ايل ڊاكيومينٹ کـي كلك ٿيڻ جـي قابليت فــراهم كن ٿيون .هائپــر لنكس  |
پيج جي هك جا کان ٻي جا تي وڃڻ ال يا ساڳي پيج جي هك حصـــي کان ٻي حصـــي تي وڃڻ ال نيويگيشــــن جا 

ذريعا پڻ مهيا كن ٿيون

|  htmlفريمس ٻئي پيج جو مواد  موجوده پيج ۾ ڏيکارڻ ال استعمال كري سگھجن ٿا.

فريم سيٹ مختلف فريم ۽ انهن جو مواد ڏسڻ ال ڏيک جو تعين كندو آهي. |

ويب پيج ۽ ويب سائيٹ ٺاهڻ ۽ ڊزائين كرڻ ال مختلف ٹولس موجود آهن. |

خالصو
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(الف) صحيح جواب چونڈيو

۱. سروس جيكا ويب سائيٹ جي عام رسائي جي ال ذميدار هوندي آهي  ان کي...... چئبو آهي 

   web hosting (ب)     web server (الف)  

web browser  (د)      website (ج)  

۲. ويب سائيٹ جو مخصوص قسم جتي صارف سوال پڇي سگھن ٿا ۽ مختلف موضوعن تي ڳالهائي سگھن ٿا ان کي.... چئبو آهي. 

 blog site (ب)      Social site (الف)  

 web browser(د)      Forum site (ج)  

 ۳. انٹرٹينمينٹ سائيٹ مخصوص هوندي آهي.............. پهچائڻ ال

  (الف) News weather and current affair  (ب) كاروبارجي خدمتن ۽ پراڊكٹس جي باري ۾ ڄاڻ

  (ج) مخصوص ماڻهو جي ذاتي ڄاڻ     (د) ويڈيو اميج تفريح ال گيمن جھڑو مواد

۴. ويب برائوزر كوڊ کي ويب پيج ۾ تبديل كندو جيكڎهن ڊاكيومينٹ......... آهي.

 pdf(د)   doc (ج)   Text (ب)   HTML (الف)  

۵. ٹيكسٹ جي اڳيان ۽ پويان پاڻمرادو الئن اسپيس ڏيڻ ال............. ڏيک استعمال ٿيندو آهي.

<pre>  (الف)    (ب)   (ج)    (د)        <p> <hr> <br>

۶. لسٹ جو قسم جيكو ائٹمن کي هر نمبر وار ترتيب ۾ ڏيکاريندو آهي، اهو......... آهي.

description  (د)          Ordered list (ج)     unordered list (ب)   Nested list (الف)  

۷. كلك ٿيڻ جوڳو ٹيكســـــــٹ ٺاهڻ ال جيكو هك پيج يا حصــــــــي کان ٻئي پيج يا حصــــــــي ڏي موكليندو آهي ان ال اسان .......... 

استعمال كندا آهيون.

  tag (د)           tag (ج)    tag (ب)    tag (الف)  <Input> <b> <u> <a>

۸. ٹيبل ۾ هيڈنگ سيل کي سڄي ڊيٹا کان الڳ كرڻ ال.......... استعمال كندا آهيون

  tag (د)           (ج)     tag (ب)    tag (الف)  <dt> <td> <tr> <th>d

مشق
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۹. ويب برائوزر جو ٹائٹل كيپشن ڏيکارڻ ال.......... ٹيگ جو استعمال ٿئي ٿو

<h1>   (الف)    (ب)    (ج)            (د)  <title> <head> < thead>t t t

<img>  ٹيگ ۾ اميج جو url ريفرنس ڏيکاريندڙ ايٹريبيوٽ........ آهي .۱۰

 href  (د)    src(ج)  name  (ب)    target(الف)  

(ب) هيٺ� جا جواب ڏيو

1. ويب هوسٹنگ ۽ ويب سرور ۾ فرق بيان كريو

2. مكمل ويب سائيٹ ٺاهڻ ال كهڑا قدم شامل آهن؟

, جي وچ ۾ فرق بيان كريو. to ۽  tag <head> <title> <h1> <hr> .3

4. مواد جي فارميٹنگ ال استعمال ٿيندڙ HTML ٹيگ سڃاڻو ۽ انهن جي وضاحت كريو.

5. آرڊر ۽ ان آرڊرڊ لسٹ ۾ فرق ٻڌايو.

HTML .۶صفحي ۾ تصويرون كيئن ڏيکاريل آهن؟

۷. ڍصارف هك پيج کان ٻئي تي كيئن وڃي سگھي ٿو.

۸. ڊيٹا کي Rows and Columns ۾ ڏيکارڻ الHTML  جا كهڑا عنصــــــــــــــــر استعمال ٿين ٿا؟ انهن جي كجھ فارميٹنگ 

فيچرس تي روشني وجھو.

۹. ڇا اهو ممكن آهي  ته كنهن ٻئي پيج جوسڄو مواد اسان جي HTML پيج ۾ظاهر ٿئي؟كيئن؟

۱۰. مشهور ٹيكسٹ ايڈيٹرز ۽ ٻين ٹولس جي فهرست ٺاهيو جيكي ويب سائيٹ ٺاهڻ ۽ سنوارڻ ۾ مدد كن ٿا.
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(ٻ) كا� ڀيٹيو

الف ج�� ب ��

(الف)

(ب)

(ٻ)

(پ)

(ڀ)

(ت)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

ويب صفحن ۾ نيويگيشن سپورٽ
 شامل كريو

معلومات پوائنٹ جي طور تي
 ترتيب ڏيو

معلومات کي قطار ۽ كالمن ۾
ترتيب ڏيو

ويب پيج جي اضافي معلومات ۽

 اسٹائلنگ خاصيتن تي مشتمل آهي

كاروباري ويب سائيٹ

ويب پيج تي تصويرون ۽ انفوگرافك
 شامل كريو

اي كامرس

<head>

<ul><ol><dl>

<tables>

<img>

هائپر لنك

هيٺ� خاصي� سان ٹي پيج ٺاهيو:

(home.html)  .1

فائل جو نالو home.html هجي

پيج جو ٹائٹل unity6.activity home هجي

” input and out devices“ جي هيڈنگ ڏيو

انپٹ ڊوائيس

آئوٹپٹ ڊوائيس 

سرگرميون
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اهي ٻئي ائٹم هائير لنكس هجن”input device“ تي كلك كرڻ ســــــــــــان input html نالي ٻئي پيج تي پهچي 

وڃجي ۽”out put device“تي كلك كرڻ سان output html نالي پيج تي رسجي.

(inputs. html)  .2

پيج جو ٹائٹل”unit 6-activty –input device“ هجڻ گھرجي

پيج ۾ ٻن Column جي ڏيکاريل هجي

ِکاٻي Column ۾ مختلف ان پٹ ڊوائيس جا ناال هجڻ گھرجن

ِساڄي Column ۾ انهن ان پٹ ڊوائيس جون تصـــويرون هجن تصـــويرن جي ويكر ۲۰۰ پكســــل تي سيٹ 

ٿيل هجي

(outputs. html)  .3

پيج جو ٹائٹل”unit 6-activty –input device“ هجڻ گھرجي

پيج ۾ ٻن Column جي ڏيکاريل هجي

کاٻي Column ۾ مختلف آئوٽ پٹ ڊوائيس جا ناال هجڻ گھرجن

ساڄي Column ۾ انهن آئوٽ پٹ ڊوائيس جون تصـــــويرون هجن تصـــــويرن جي ويكر ۲۰۰ پكســـــل تي 

سيٹ ٿيل هجي  
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ستونيونٹ

ڊيٹا بيس سسٹم جو تعارف
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Data base ڊيٹا بيس  

  ڊيٹا بيس (مواد) کــي منظم انداز ۾ جمع كــري رکندو آهــي. ڊيٹا بيس جدولن جو ٺهيل هوندو آهــي جيكــي 

Rows and Columns جون ٺهيل هونديون آهن. انهن Rows and Columns کـي تـرتيبوار ركارڊ ۽ فيلڈ چئبو آهــي. ڊيٹا 

بيس اكثر هك کان وڌيك جدولون اســـــــــتعمال كندو آهي. مثال طور هك جنرل اســـــــــٹور جي ڊيٹا بيس ۾ خريداري، 

وكري، ذخيري ال الڳ الڳ جدولون اســـــتعمال كيون وينديون. انهن مان هر هك جدول كنهن خاص فيلڈ ســـــان تعلق 

رکندي جنهن ۾ ڏنل ڊيٹا/ معلومات انهي فيلڈ سان منســـــــــــــــــــــــــــــــــلك هوندي آهي. عام طور تي ڊيٹا بيس هك اهڑو 

اليكٹرانك سسٹم آهي جيكو ڊيٹا ۾ هيرڦير كرڻ ۽ تازو كرڻ (Update) ۾ مدد كندو آهي.

Use of Database ڊيٹا بيس جو استعمال

  اسكولن، يونيورسٹين، اسٹورن، الئبريرين ۽ اهڑن سڀني ادارن کي وقت بوقت ڊيٹا گڎ كرڻ، ان ال اهي سڀ 

ڊيٹابيس جو استعمال كندا آهن. اهي ڊيٹابيس پنهنجي پنهنجي فطرتن ۾ مختلف ٿيندا آهن ۽ كجهه مخصــــــــــــــــــوص 

صـــارفن (Users) جي ضـــرورتن ال ٺاهيا ويندا آهن. ڊيٹا بيس نهايت ئي ننڍڙا به ٿي ســـگهن ٿا جيئن صــــرف به جدولون، 

جيكي الئبريري ۾ رکيل كتاب ۽ انهن جي پڑهندڙن جو ركارڊ ڊيٹابيس نهايت ئي وڏا به ٿي ســـــــــــــــــگهن ٿا جيئن نادرا 

پاكســـــــتان سڀني شهرن جا ركارڊ رکي ٿي. اڄكلهه ڊيٹابيســـــــز آنالئن دستياب آهن جنهن جو مطلب ته اسان كڎهن به 

كٿي به گهربل ڊيٹا هٿ كري سگهون ٿا جيكڎهن اسان وٽ انٹرنيٹ موجود آهي.

Data base Management System (DBMS) 7.1.1   ڊيٹابيس مئنجمينٹ سسٹم

  ڊيٹابيس مئنجمينٹ سسٹم هك سافٹ ويئر آهي جيكو ڊيٹا بيس ۾ ڊيٹا جي هير ڦير كرڻ ۾ وضاحت كرڻ 

۾ ۽ درستگي كرڻ ۾ مدد كندو آهي.ڊيٹابيس مئنجمينٹ سســٹم مختلف كمن ال مختلف اوزار (Tools) مهيا كندو 

آهي جيئن ڊيٹا بيس ٺاهڻ، ٹيبلز ٺاهڻ، ڊيٹا کي اپ ڊيٹ كرڻ، ڊيٹا کي ســــهيڑي رکڻ ۽ كافي ٻيا.ڊيٹابيس مئنجمينٹ 

سسٹم ۾ هك کان وڌيك صارف ڊيٹا جي ڦيرڦار هك ئي وقت ۾ كري سگهن ٿا.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

فليٹ فائل سسٹم ۽ ڊيٹا بيس سسٹم، اصطالحن جي وضاحت كريو.

فليٹ فائل سسٹم ۽ ڊيٹا بيس سسٹم ۾ فرق كريو.

ڊيٹا بيس سسٹم جا فليٹ فائل سسٹم مان فائده بيان كريو

ڊيٹا بيس سسٹم ۽ ڊيٹا مئنجمينٹ سسٹم ۾ فرق كريو.

7.1
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DMBS جا كجهه مشهور مثال هيٺ ڏجن ٿا.

My SQL ما ايس كيو ايل

Oracle اوريكل

Microsoft SQL Server مائكرو سوفٹ ايس كيو سرور

Mongo DB مونگو ڊي پي

Visual fox pro وچوئل فاكس پرو

IBM Db2 آ بي ايم ڊي جي ٹو

Postgre SQL پوسٹ گر ايس كيو ايل

Flat file System 7.1.2   فليٹ فائل سسٹم

  پراڻا ڊيٹابيس نسـبتا فليٹ (هموار) هوندا هيا. جنهن جو مطلب ته اهي سادا  كالمن ۽ قطارن جا ٺهيل هوندا هيا ً

هك اســپريڈ شــيٹ وانگر. هك هموار فليٹ فائل ڊيبابيس جو پراڻو نالو آهي جيكو ڊيٹا کي هك اكيلي جدول (ٹيبل) 

ِ۾ گڎ كندو آهي .فليٹ فائل ڊيٹابيس عام طور تي سڌي متن جي شـــــــــــــكل ۾ هوندو آهي. جنهن ۾ هك الئن تي هك 

ركارڊ هوندو آهي. ركارڊ ۾ موجود شعبن کي نشانين جهڑوڪ كامه ۽ ٹيب سان ڌار كيو ويندو آهي.

7.1.3   ڊيٹابيس مئنجمينٹ سسٹم جا فليٹ فائل سسٹم مان فائدا

Characteristics of DBMS ڊيٹا بيس مئنجمينٹ سسٹم جون خاصيتون

  DBMSڊيٹا کي ڊيزائن كرڻ ڦير ڦار كرڻ ۽ منظم كرڻ جو جديد ورجن آهي. جيكو خاص طور تـي اهـڑا حل 

مشهورDBMSشكل ۷.١

هك کان وڌيك صـــــــارف ڊيٹا هك ئي وقت اســــــــتعمال 
كري سگهن ٿا.

ڊيٹا جي نهايت ئي وڏن شــــــــــين کي ســــــــــنڀالي رکڻ جي 
صالحيت رکي ٿو.

نقل نه ٿيڻ ۽ سالميت ۾ مدد كندو آهي.

آن الئن رسائي ممكن آهي.

ننڍڙن وچولن ۽ وڏن كاروبارن ال كارآمد آهي.

هك وقت ۾ هك صارف استعمال كري سگهي ٿو.

ڊيٹا جي ننڍن شين ال ٺهكندڙ آهي.

بيكار ۽ نقل ٿيندڙ ڊيٹا جو واڌارو ٿيندو آهي.

ريموٽ كنيكشن استعمال ناهي كندو.

ٿوري گهربل ڊيٹا تائين محدود آهي.

فليٹ فائل سسٹمڊيٹابيس مئنجمينٹ سسٹم



145

ڏيندو آهي جيكي فليٹ فائل سســـــــــــــٹم ۾ نه ڏئي سگهيو ٿي.DBMS جون كيتريون ئي خاصيتون آهن انهن مان كجهه 

هيٺ ڏجن ٿيون.

هك کان وڌيك صارف DBMS تائين رسائي حاصل كري سگهن ٿا ۽ ان ۾ ركارڊ شـامل كرڻ، ترميم كرڻ ۽ 

حذف كري سگهن ٿا.

DBMS اوزار مهيا كري ٿو جيئن (Queries) استفهام، ڏيک(Views) ۽ فارم (Forms) جيكي صارفن کي ڊيٹا 

۾ ڦيرڦار كرڻ ۽ اثرانداز طريقي سان استعمال كرڻ ۾ مدد كن ٿا.

DBMS وڌيك محفوظ ۽ قابل اعتماد آهي.

DBMS پنهنجون خصــــــــــــوصيات جهڑوڪ Keys ۽ شعبن جو پاڻ ۾ الڳاپو استعمال كندي مختلف ۽ هك کان 

وڌيك ٹيبلز ۾ ڊيٹا ورهائڻ ۾ مدد كري ٿو. جنهن جي كري ڊيٹا نقل ٿيڻ جو خدشــــو گهٹجي ٿو ۽ بيكار ڊيٹا 

به گهٹجي وڃي ٿي.

بيك اپ ٺاهڻ ۽ صارفن کي محدود اجازت ڏيڻ DBMS جون خاصيتون آهن.

DBMS وڏي ۽ منجهيل ڊيٹا کي آسـان طريقي ســان ســنڀالي ســگهي ٿو. ان جي كري ئي وڏا ۽ وچوال ادارا ان کي 

ترجيح ڏيندا آهن.

Component of DBMS جا بنيادي جز DBMS  ُ

  DBMS ڊيٹا بيس مئنجمينٹ سسٹم جا بنيادي جز هيٺ ڏجن ٿا.

Table جدول  (i)

  اهو ڊيٹا جي عنصرن جو هك منظم ميٹر هوندو آهي جيكو Rows and Columns جي شكل ۾ هوندو آهي. 

رابطه نمبرن جي فهرست ان جو ساده مثال آهي. يا شاگردن جي امتحاني نتيجن جو ركارڊ جيكو استاد ٺاهيندو آهي.

Fields فيلڈ   (ii)

  فيلڈ ڊيٹابيس جو ننڍڙو جز آهي. ڊيٹا داخل كرڻ كرڻ وقت ڊيٹا دراصـــــل شــــــعبن ۾ رکي ويندي آهي. هك ُ

اصطالحن جي وضاحت كريو ڊيٹا بيس ۾ استعمال ٿيندڙ جدول،فيلڈ، ركارڊ، ڊيٹا جا قســـــــــــم 

وغيره جهڑي اصطالحن جي وضاحت كرڻ.

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

7.2



146

جدول ۾ موجود سڀني شعبن جا منفرد ناال ٿيندا آهن.  فيلڈ کي 

كالم يا (Attributes) به چئبو آهـي. هك کان وڌيك فيلڈ ملـي 

ركارڊ ٺاهيندا آهن. كجهه ركارڊ ملـــــــــــي جدول ٺاهيندا آهن 

چند جدولون ملي كري ڊيٹا بيس ٺاهينديون آهن.

Record  ركارڊ   (iii)

  ٹيبل جـي اندر  ڊيٹا جـي هـر اكيلـي داخال کـي ركارڊ چئبو آهـي. ركارڊ کـي Tuples يا Rows به چئبو آهــي. 

ركارڊ ٻه يا ٻن کان وڌيك عنصــــــــرن جو ٺهيل هوندو آهي. جنهن کي ڊيٹا ظاهر كرڻ واري جدول ۾ Tuples چئبو آهي. 

مثال طور fig 7.2 ۾ ڏيکاريل شاگردن جي جدول  ۾ چار Tuples /Rows /ركارڊ آهن.

Data Types  ڊيٹا جا قسم   (iv)

  جدول ۾ موجود شعبن جو كونه كو قســـم هوندو آهي. ڊيٹا جو قســــم ڊيٹا رکڻ جو هك انداز آهي. جنهن ۾ 

خاص قســــــم جي قدرن جي حد هوندي آهي. ڊيٹا جو قســـــــم اها خاصيت آهي جيكا اهو طئه كندي آهي ته كهڑي ڊيٹا 

كهڑي فيلڈ ۾ رکي وڃي.ڊيٹا جا كجهه بنيادي قسم هيٺ ڏجن ٿا.

 

  مختلف DBMS مختلف قســـــــــــم جون ڊيٹا جون حدون طئه كندا آهن. مثال طور مائكرو سافٹ 32768- کان 

۳۲۷۶۷ تائين سڄا عدد استعمال كندو آهي. ڊيٹا بيس جو قســــــــــم صحيح چونڈيو وڃي ان ال جديد ڊيٹا بيس ضروري 

آهي جيكو تيزي سان كم كندو.

ٹيبل جا حصاشكل ۷.۲

استاد صاحبان کي هدايت ٿي كجي ته مائكرو سافٹ ايكســـــــــــــيس جي جزن جو استعمال كندي ڊيٹا جي 

قسمن ۽ DBMS جا تصور کولي بيان كن.

 هدايتاستادن الِء

145, -35, 74586

5.6, 3.14, 554.9

 A, B, c, d

Pakistan, Computer,@admin

1,0

01-01-2020 11:30

مثالوضاحتڊيٹا جو قسم

عدد

فلوٹنگ پوائنٹ

كيريكٹر

اسٹرنگ

بولينُ

وقت ۽ تاريخ

صرف سڄا عدد رکندو آهي.

ڏهائي وارا عدد رکندو آهي.

صرف هك كردار رکندو آهي.

عددن اکرن ۽ خاص كردارن جو مقرر کي ٿو.

بولين صحيح يا غلط قدر رکندو آهي.

خاص انداز ۾ وقت ۽ تاريخ رکندو آهي.
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View  ڏيک  (v)

  ڊيٹا بيس ۾ ڊيٹا جدولن ۾ رکي ويندي آهي. جڎهن ته اســان اها ڊيٹا ڊيک ۾ نٿا ڏســي ســگهون. ڏيک ڊيٹا جمع 

ناهن كندا آهي معلومات ظاهري طور(Physically) تي ڏيکاريندا آهن. انهن۾ مختلف جدولن مان ڊيٹا کڻي ســـــــــگهڻ 

جي صالحيت هوندي آهي. ڏيک ڊيٹا جو تحفظ برقرار رکندا آهن ۽ ان ڳالهه کي يقيني بڻائيندا آهن ته ڊيٹا ۾ تبديليون ته 

اچن ۽ اوريجنل ڊيٹا كاپي/ ۽ نقل نه ٿي سگهي.

  هاڻ اسان مائكرو سافٹ ايكسيس ۾ ڏيک ۽ جدول ٺاهڻ سکنداسين.

(i)  ڊزائ� ڏيک استعمال كندي جدول ٺاهڻ جا مرحال

۱. ڊيزائن ڏيک استعمال كندي MS ايكســـــيس ۾ جدول ٺاهڻ الCreate Tab  ۾ جدول جي نشــــــان تي كلك 

كريو پوMenu  کي هيٺ ڇكبو ۽ ڊزائين ڏيک (Design view) جي چونڈ كريو.

 Table 1 ۲. ائين كرڻ ســـــــــــــــــــــان جدول ڊزائين ڏيک ۾ نئين جدول ظاهر ٿيندي. ياد رکو ته ان ٹيبل جو ڏنل نالو

هوندو.

۳. فيلڈ واري حصي ۾ فيلڈ جو نالو لکو.

Drop down Menu .۴ جو استعمال كندي ڊيٹا جي قسم واري كالم ۾ ڊيٹا جي قسم جو فيلڈ درج كريو.
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  ۵. جيكڎهن ضرورت آهي ته فيلڈ ۾ ڏنل ڊيٹا جي وضاحت كريو.

. مرحلي ۴ ۽ ۵ کي ورجائيندا رهو جيسين جدول ۾ سڀ ضروري فيلڈ ٺهي وڃن. اهڑي جدول جو مثال هيٺين  ۶  

صرف جدول ٿي سگهي ٿو.

۷. كئك ايكسيس ٹول بار مان سيو جي بٹڻ تي كلك كريو.

ID صارف

نالو

ذات

پتو

نمبر

متن

متن

متن

صارف جو منفرد سڃاڻپ نمبر

صارف جو نالو

صارف جي ذات

صارف جي گهر جو پتو

وضاحتڊيٹا جو قسمفيلڈ جو نالو
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۸. پو نئي ٺهيل ٹيبل کي نالو ڏيو ۽ Ok تي كلك كريو.

(ii)   ڊزائ� ڏيک جو استعمال كندي، ”كيوري ياويو“ ٺاهڻ جا مرحال:

ِ ڊزائين ويو ۾ كيوري ٺاهڻ ال ربن ۾ كرئيٹ جي ٹيب تي كلك كريو، كيوري گروپ کي هيٺ ڇكيو  . ۱

۽ كم كيوريز ڊزائين بٹڻ تي كلك كريو.

۲. سئو ٹيبل ڊائالگ باكس ۾ جيكي به جدول يا جدولون توهان كيوري ڊزائين ڏيک ۾ شامل كرڻ چاهيو ٿا 

كريو.

۳. پنهنجي كيوري جي نتيجن يا ڏيک ۾ جيكي فيلڈ توهان ڏسڻ چاهيو ٿا اهي ٹيبل مان شامل كريو.

۴. هيكر كيوري ۽ ڏيک ۾ ســــڀ ضــــروري جدولون شــــامل ٿي وڃن ته پو ”ســــئو ٹيبل ڊائالگ باكس“ مان 

كلوز جي بٹڻ تي كلك كريو ته جيئن اهو اهو بند ٿي وڃي ۽ كيوري ڊيزائن ڏيک نظر اچي سگهي.

۵. ”كيوري ۽ ويو“ نتيجن جو سـيٹ ڏســڻ ال كيوري ٹولز ۾ ”ڊيزائن ٹيب“ جي ”رزلٹس گروپ“ تي كلك 

كري ۽ ”رن Run“بٹڻ تي كلك كريو.

۶. نتيجن جو سيٹ ٹيبل وانگر نظر ايندو. اهو نتيجن جو سيٹ ٹيبل مان منتخب كيل شعبن (فيلڈز) مان کنيل 

ڊيٹا جو عكس هوندو آهي.

۷. ســــــــــــــــــيو بٹڻ تي كلك كريو پنهنجي كيوري ال كو نالو لکو ۽ OK تي كلك كري پنهنجي كيوري 

محفوظ كري ڇڎيو.
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Data Modeling ڊيٹا ماڊلنگ  

  ڊيٹا جي عنصــــــــــــــــــــرن ۽ انهن جي پاڻ ۾ تعلق جي نظرياتي اظهار (Representation) جي پوري عمل کي ڊيٹا 

ماڊلنگ چئبو آهي. ڊيٹا بيس ۾ معلومات كهڑي ريت رکجي ان ال ڊيٹا ماڊلس اســــــــــــــــتعمال كيا ويندا آهن. جيكي 

ضــروري شــعبن جي ســڃاڻ كرڻ ۽ غير ضـــروري معلومات هٹائڻ ۾ مدد كندا آهن. هك طبعي ڊيٹابيس ٺاهڻ ال ڊيٹا 

بيس ٺاهيندڙ انهن ماڊلس جو استعمال كندا آهن. (كري سگهن ٿا) ان سان سندن كافي سارو وقت ۽ كوششــون بچائي 

سگهجن ٿيون. ڊيٹا ماڊل جا ٹي نهايت ئي ضروري جز ٿيندا آهن.

 Entity اينٹٹي     (i)   

Relationship تعلق     (ii)  

Referential Keys فرنشل كيز    (iii)  

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت

 Entity جي وضاحت كرڻ.

اصطالح تعلق (Relationship) تي ڊيٹا بيس جي حوالي سان بحث كرڻ.

پرائمري كي (Primary Key) فارين كي(Foreign Key) ۽ رفرنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كي 

(Referential Key) ۾ امتياز كرڻ.

7.3



151

Entity  7.3.1  اينٹٹي

  لفظي طور تي اينٹٹي  Entity هك آزاد شـــــــــــئي کي چئبو آهي. جنهن جون پنهنجون خوبيون ۽ خاصـــــــــــيتون 

هونديون آهن. ڊيٹا بيس جي ٻولي ۾ اها آزاد جدول آهي ۽ ان جي شـــــــــــــــــــعبن کي Attributes چئبو آهي. مثال طور تي  

Payroll جي ڊيٹا بيس ۾ هك مالزم جي نالي سان Entity ٿي سگهي ٿي. مالزمن جي اينٹٹي ۾ مختلف   Attributes ٿي 

سگهن ٿا، جهڑوڪ نالو، سڃاڻ نمبر، عهدو، اجورو وغيره.

Relationship 7.3.2    تعلق

  جڎهن ڊيٹابيس جا Structures وڌڻ لڳندا آهن ۽ وڌيك پيچيده ٿيندا ويندا آهن ته كافي ســـــــاري ڊيٹا بيكار 

ٿيڻ شروع ٿي ويندي آهي جنهن جو مطلب ته اها ڊيٹا غير ضـروري طور تي نقل ٿي رهي هئي ان جي كري ئي ڊيٹا اينٹٹيز 

سـان واسـطي ۾ اچڻ جي ضــرورت پئي بجا جوساڳي ســاڳي ڊيٹا جدولن ۾ دهرائي وڃي. انهي نتيجي ۾ RDBMS ڊيٹا 

بيس منيجينٹ سســـــــٹم ۾ تعلقن Relationship Database Managementجو تعارف كرايو ويو. تعلق ٻن جدولن جو 

پاڻ ۾ واسطو بيان كندو آهي اينٹٹيز جي وچ ۾ ٹن قسمن جا رابطه/ تعلق بيان كري سگهجن ٿا.

One to one relationship ون ٹو ون تعلق    (i)

  هن قســـم جي تعلق ۾ هك اينٹٹيز جي هك ركارڊ سان ٻئي اينٹٹيز جي هك ركارڊ سان جوڙي سگهجي ٿو. 

هي قسم ايترو عام ناهي هوندو ڇاكاڻ ته هك اكيلي اينٹٹي ۾ ڊيٹا  کي سڌي طرح رکي سگهجي ٿو.

One to many relationship هك جو گهڻن سان تعلق  (ii)

  هن قســــــم جي تعلق ۾ هك اينٹٹي جي هك ركارڊ کي ٻئي اينٹٹيجي گهڻن ركارڊن سان ماليو ويندو آهي. 

هي قسم تمام گهڻو عام آهي. ان تعلق کي گهڻن جو هك سان تعلق واري انداز ۾ به ڏسي سگهجي ٿو.

Many to many relationship گهڻن جو گهڻن سان تعلق   (iii)

  هن قســـــــم جي ڳانڍاپي ۾ هك يا وڌيك اينٹٹيز جا ايٹريبيوٹس، كنهن ٻي اينٹٹي جي ركارڊس سان ڳنڍيا ويندا آهن. عام 
 طور ڄاتو ويندو آهي، کي ٻن يا ٻن کان وڌيك اينٹٹيز کي جوڙڻ ال “Junction Table طور تي كنهن ٹين اينٹٹي کي ”جنكشــــــــــــــــــن ٹيبل

استعمال كيو ويندو آهي. 
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Referential Keys 7.3.3   ريفرينشل كيز

  اينٹٹيز تي رفرنشـــل كيز جو استعمال كندي تعلقات کي ترتيب ڏنو ويندو آهي. اهي كيز (بٹڻ) هك يقيني 

قســــــــــم جا اصول طئه كندا آهن جن تحت اينٹٹيز جي فيلڈ ۾ ڊيٹا جمع كئي ويندي آهي. انهن اصولن جي پيروي كرڻ 

ضروري آهي. وڏن ڊيٹابيســـن ۾ منفرد طور تي خاص ركارڊن جي نشـــاندهي كرڻ ال رفرنشــــل كيز نهايت ئي الزمي 

آهن. RDBMS ۾ ٻن قسمن جا كيز كتب آندا ويندا آهن.

Primary Keys پرائمري كيز  (i)

پرائمري كيز اينٹٹي ۾ كنهن منفرد طور تي ركارڊ جي ســــــڃاڻ ال اســـــــتعمال ٿيندو آهي. اهو ان تي پرائمري كي جا 

اصول مڑهيندو آهي جيكي هي آهن. 

اينٹٹيز ۾ هك منفرد قدر جو هئڻ الزمي آهي جيئن ان جي نشـــــــاندهي كري سگهي. منفرد قدر مان مراد جتي 

ِپرائمري كي کي عمل ۾ آندو ويو آهي اتي ساڳي اينٹٹيجا ٻه ركارڊ هكجهڑا نٿا ٿي سگهن.

ايٹريبيوٽ جي اها ويليو جتي پرائمري كي الڳو ٿيندي آهي، اها خالي (Null) نه ٿي ٿي سگھي.

ِ ِForeign Keys  فارين كيز   (ii)

  فارين كيز ٻن اينٹٹيز جي وچ ۾ تعلق يا واســـطو واضـــح كرڻ ال اســـتعمال كيو ويندو آهي. هك اينٹٹي جو 

ِفارين كي ٻئي اينٹٹي جي پرائمري كي سان جوڙڻ ال ترتيب ڏنو ويندو آهي ته جيئن اهو اهڑي اينٹٹي جنهن ۾ پرائمري  ِ

ِكي هجي ان جي ركارڊ سان ان اينٹٹي جي قدر کي مالئڻ تي زور ڏئي.

ِ Understanding Relationship and Referential Keys تعلق ۽ رفرنشل كيز کي �جهڻ 

شكل  7.3 ۾ چار جدولون ۽ انهن جا فيلڈڏيکاريا ويا آهن. 

  شـاگرد Students جدول کي شـاگردن جي انفرادي ۽ ذاتي معلومات ڏيڻ ال كتب آندو ويو آهي. ان ۾ هك 

IDِفيلڈ آهي جنهن کي بنيادي (Primary) كي طور رکيو ويو آهي. ان ۾ كالس فيلڈ به آهي جنهن ســــــــــــان فارين كي ۽  ِ

كالس ٹيبل جو هك جو هك سان وارو تعلق سيٹ كري سگهجي ٿو.

  كالس Class جدول اسكول جي كالس روم جي هر شـاگرد جي فردي معلومات رکڻ ال اسـتعمال  ٿيندي 

ِآهي. ان کي هك ID فيلڈ هوندي آهي. جنهن کي پرائمري كي طور رکيو ويندو آهي. هك شــاگرد  کي صــرف هك ئي 
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(One-to-One كالس ۾ داخل كري ٿو ســــــــــگهجي، تنهنكري شـــــــــــاگرد ٹيبل جو كالس ٹيبل ســـــــــــان هك جو هك

 (Relationship سـان وارو تعلق آهي. جيئن ته كيترائي اسـتاد گهڻن كالسـن ۾ به پڑهائي سـگهن ٿا انكري اسـتاد ٹيبل ۽ 

كالس ٹيبل جي وچ ۾ گهڻن جو گهڻن سان    (Many-To_Many Relationhip) وارو تعلق گهربل هوندو آهي.

  اســـــــتاد Teachers جدول جي ذاتي معلومات رکڻ ال اســـــــتعمال ٿيندو آهي. ان کي به ID فيلڈ هوندي آهي 

ِجنهن کي پرائمري كي طور كتب آڻبو آهي. كيترائي كالس كيترن ئي اســـــتادن جي ذريعي پڑهائي ســـــگهجن ٿا ان 

جي كري هتي استاد ٹيبل ۽ كالس ٹيبل وچ ۾ گهڻن جو گهڻن سان وارو تعلق گهربل هوندو آهي.

  اســــتاد كالس Teacher Class جدول اســــتاد ۽ كالس جي وچ ۾ گهڻن جو گهڻن ســـــان وارو تعلق رکڻ ۾ 

ِجنكشـــــــن طور مدد كندي آهي. ان ۾ پڻ ID فيلڈ ٿيندي آهي جنهن کي پرائمري كي طور استعمال كبو آهي. ٻيون به 

فيلڈز كهڑا استاد كهڑن كالسن ۾ پڑهائيندا طئه كرڻ ال مدد كنديون آهن. اها ٻنهي جدولن جي وچ ۾ هك جو گهڻن 

ِســــان وارو تعلق پيدا كندي آهي. اســــتاد كالس جدولون پنهنجي فيلڈ ID۽ فيلڈ جو فارين كي تعلق اســــتعمال كندي 

جدول مان ملندڙ معلومات كڍنديون آهن.

(Entity Relational Model) 7.3.4   اينٹٹي رليشنل ماڊل

  ER ماڊل (ERM) يا ER ڊاياگرام (ERD) ســاري ڊاياگرام ۾ اينٹٹي جي، ايٹريبيوٹس جي ۽ تعلقن جي وضــاحت 

اصطالح ER جي وضاحت كرڻ

مائكرو سلفٹ ايكسيس ۾ ڊيٹابيس الER  ماڊل ٺاهڻ

شاگردن جي سکيا
 جي حاصالت
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كندو آهي. هي ماڊل يا ڊاياگرام هك اصـــــــل ڊيٹابيس ٺاهڻ ال حوالي (Reference) طور كم اچي ســـــــگهي ٿو. ۽ اهو 

ڊيٹابيس جي structure ال اينٹٹيز جي Back-up طور تي اســـتعمال ٿي ســــگهي ٿو. ERD ٻن طريقن ســــان اســــتعمال ٿي 

سگهي ٿو.

هك تڎهن جنهن اڃا ڊيٹابيس نه ٺاهيو ويو هجي، ته ERD صارف جي گهرجن موجب سموري ڊيٹابيس جي صاف 

عكس بندي كرڻ ۾ مدد كندو آهي.

جڎهن هك موجوده ڊيٹابيس ۾ Documentation جي ضرورت پوي.ڊيٹابيس ٺاهڻ جا اوزار ERD جي پاڻمرادي 

تخليق جيكا موجود ڊيٹابيس جي بنيادن تي ٻڌل هوندي آهي ۽  Documentation ۾ مدد كندي آهي.

Components of ER Diagram ڊاياگرام جا جز ER    (i)

 ڊزائين مختلف جزن جو ٺهيل هوندو آهي جيئن ايٹريبيوٹس، تعلقات وغيره. انهن جزن کي ظاهـر كـرڻ ال ER  

خاص قسـم جون شكلون ۽ نشــانيون هونديون آهن. انهن مان كجهه شكلون جيكي انهن جزن جي وضاحت كن ٿيون، 

سي هي آهن.

1 1

1 M

هن  کي اينٹٹيز جي وضــــاحت كرڻ ال اســــتعمال كيو ويندو آهي. اها كابه 
حقيقي دنيا جي شئي ٿي نٿي سگهي جيئن استاد، شاگرد، كالس وغيره

 هك بيضـــوي شكلاينٹٹيز جي ايٹريبيوٹس ۽ ان جي خاصيتن جي وضاحت 
كندو آهي.هك اينٹٹي مختلف خاصـــــيتون رکي ســــــگهي ٿي جيكي هك 

کان گهڻن بيضوي شكلين سان ظاهر كيون وينديون آهن

 

تعلقات کي نموني طور ڊائمنڈ جي شـــكل ســـان ظاهر كيو ويندو آهي. اهو 
ٻن  اينٹيٹيز جا پاڻ ۾ تعلق بيان كندو آهي.

ڳنڍيندڙ لكيرون ٻن اينٹٹيز تعلق جو قســـــــــــــــــــم ظاهر كنديون آهن. اهي 
لكيرون ۱ ۽ M ســـــــــــــان ظاهر كيون وينديون آهن جتي M(Many) کي ظاهر 

.كندو آهي. تعلق جي قسم کي واضح كرڻ ال
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Steps to design ER Model ماڊل ٺاهڻ جا مرحالER    (ii)

۱. اينٹٹيز کي انهن جي صارفن جي گهرجن جي بنيادن تي سڃاتو ۽ ٺاهيو وڃي.

۲. گهربلاينٹٹيزسان گڎ خاصيتن جي سڃاڻ ۽ تخليق كريو.

۳. ٻن اينٹٹيز جي وچ ۾ تعلق جي سڃاڻ كريو.

۴. ملندڙ جلندڙ اينٹٹيز پرائمري كيز جي وضاحت كريو.

۵. گهرجن جي مطابق فارين كي تعلقن جي تخليق كريو ۽ انهن کي پوئتي ٺهيل پرائمري كيز سان جوڙيو.

۶. هك پاڻمرادو اينٹي تعلق پروگرام پيدا كيو.

مثال طور هيٺين بيان الERD  هن طرح بيان كري ســـــــــــگهي ٿو. هك ليکك ناول لکي ٿو ۽ هك صــــــــــــارف ناول خريد     

كري ٿو.

  هتي هن هيٺئين مثال ۾ ڊائگرام ۾ ڏيکاريو ويو آهي ته اينٹٹيز مستطيل خاني ۾ آهن.

   ۱. ليکك 

   ۲. صارف

۳.                     ناول

  تخليق شكل ۾ رکيل آهن.

   ۱. (كريئٹ) تخليق كرڻ

۲.     خريد كرڻ

خريد كري ٿو

ليکك �ليق كري ٿو

صارف ناول

اميد آهي ته استاد صاحبان شاگردن کي ماڊل ER ٺاهڻ ۾ مدد كندا جيئن عملي حصي ۾ ڏيکاريو ويو آهي  هدايتاستادن الِء
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ڊيٹا بيس ڊيٹا منظم انداز ۾ رکندو آهي. |

ڊيٹابيس مختلف ادارن ۽ صنعتن ۾ استعمال كيا ويندا آهن. |

هك ڊيٹا بيس مئنجمينٹ سسٹم DBMS ڊيٹا بيس ڊيٹا ٺاهڻ، بدالئڻ ۽ ڏيکارڻ ۾ آساني پئدا كندو آهي. |

DBMS جا كجهه مشهور پروگرام مائكرو سافٹ SQL، ماSQL  اوريكل وغيره آهن. |

فليٹ فائل سسٹم ۾ ڊيٹا جدول ۾ Rows and Columns تائين محدود آهي. |

فليٹ فائل سسٹم عام طور تي جيكا سڌي (Plain Text) متن ۾ رکندو آهي.  |

DBMS ڊيٹا جا نهايت ئي وڏا سيٹ سنڀالي سگهي ٿو ۽ هك کان وڌيك صارفن جي استعمال ۾ اچي سگهي ٿو. |

جدول ۾ موجود فيلڈز ڊيٹا جي قســـــــــــــــمن طور واضح كري سگهجن ٿيون جيكي موجود ڊيٹا سان وڌيك ملندڙ  |

جلندڙ هجن.

هك تعلقاتي (Relational) ڊيٹابيس Entities attributes relationship keys جي تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــورن سان واقف       |

كرائيندو آهي.

جدول کي اينٹٹي پڻ چئبو آهي. ركارڊ کي Row پڻ چئبو آهي. ۽ فيلڈ کي خاصيت جا Column پڻ چئبو آهي. |

بنيادي طور تي تعلقات جا ٻه قسم ٿيندا آهن. هك جو هك سان هك جو گهڻن سان. |

هك جو هك سان تعلق ۾ هك اينٹٹي جي هك ركارڊ کي ٻئي اينٹٹي جي هك ركارڊ سان ماليو ويندو آهي. |

هك جو گهڻن سان تعلق ۾ هك اينٹٹي جي هك ركارڊ کي اينٹٹي جي گهڻن ركارڊن سان ماليو ويندو آهي. |

جنكشــــــــــــــــــــــــــــــــن جدول جي مدد سان گهڻن تعلقن کي مالئي كري، گهڻن جو گهڻن سان وارو تعلق پئدا كري        |

سگهجي ٿو.

تعلق بٹڻ (Keys) جو استعمال كندا آهن. |

بٹڻن جا ٻه عام قسم پرائمري كيز ۽ فارين كيز آهن. |

ِپرائمري كي اينٹٹي ۾ ركارڊ جي منفرد طور نشاندهي كندو آهي. |

ِفارين كيٻن اينٹيٹن جي وچ ۾ تعلق کي واضح كندو آهي.  |

ERD يا ERM ڊيٹابيس جو Structures طور تي ڏيکاريندو آهي.  |

ERD يا جي جزن ۾ Attributes ،Entities، ۽ Relationship شامل آهن. |

ERD نئي ڊيٹابيس ٺاهڻ ال يا پراڻيڈاكيومينٹيڈ ڊيٹابيس جي مرمت كرڻ ال استعمال ٿيندو آهي. |

خالصو
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(الف) صحيح جواب چونڈيو

۱. مائكرو سافٹ جي هيٺين پروگرامن مان كهڑو BDMS آهي؟

  (الف)MS ورڊ    (ب)MS ايكسل    (ج) باوريوائنڈ    (د) MS ايكسيس

۲. فليٹ فائل سسٹم جي بنيادي حد اهاآهي ته .................

  (الف) اهو پيچيده آهي    (ب) اهو ڊيٹا اكيلي فائل ۾ رکندو آهي 

  (ج) اهو تمام ڳرو آهي    (د) MS انٹرنيٹ کي سپورٽ ناهي كندو.

۳. ڊيٹابيس شاگردن جي جدول ۾ شاگردن جو پتو .............. ٿيندو

  (الف) ركارڊ    (ب) فيلڈ/فيلڈ    (ج)  MS ڊيٹا جو قسم  (د) اينٹٹي

۴. ڊيٹابيس ۾ شاگردن جي جدول ۾ هك شاگرد جو.......... ٿيندا.

  (الف) ركارڊ    (ب) فيلڈ/فيلڈ    (ج) MS ڊيٹا جو قسم  (د) اينٹٹي

۵. هك تعلقاتي Relational ڊيٹا بيس ۾ بٹڻ كيز .......... ٺاهڻ ال استعمال ٿيندا آهن.

  (الف) جدول    (ب) فيلڈ    (ج) ركارڊ    (د) MS تعلق

۶. هك فيلڈ جنهن ۾شاگردن جا ناال هجن انکي ................... چئبو آهي.

  (الف) سڄو عدد    (ب) فلوٽ (Floot)   (ج) تار (Star)     (د) MS بولين

۷. هك بٹڻ جيكو فيلڈ ۾ منفرد داخالئون كري انکي ...... چئبو آهي.

ِ  (الف) پرائمري كي   (ب) سيكينڈري كي   (ج) فارين كي    (د) سپر كيُ ِ

۸. ڊيٹا Redundancy معني ڊيٹا جو ......................

  (الف) نقل    (ب) ڊيٹا جو معيار    (ج) ڊيٹا جي سائيز   (د) ڊيٹا جو قسم

۹. اهڑو تعلق جيكو هك اينٹٹي جي هك ركارڊ سان ٻئي اينٹٹي جي هك ركارڊ کي مالئي انکي ...... چئبو آهي.

  (الف) هك جو هك سان وارو تعلق    (ب) هك جو گهڻن سان وارو تعلق 

  (ج) گهڻن جو هك سان وارو تعلق    (د) گهڻن جو گهڻن سان وارو تعلق.

ERD .۱۰ ۾ خاصيتن (attributes) کي ظاهر كرڻ ال ........... شكل استعمال ٿيندي آهي.

  (الف) هيرو (Diamond)   (ب) Octagon    (ج) مستطيل    (د) بيضوي

مشق
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(ب) هيٺ� جا جواب ڏيو

۱. ڊيٹابيس مئنجمينٹ سسٹم کي فليٹ فائل سسٹم مٿان ترجيح ڇو ڏني ويندي آهي؟

۲. ڊيٹابيس جي كاروبار ۾ استعمال متعلق مثالن سان (بحث) كريو.

۳. ڊيٹا شيٹ ڏيک ۽ ڊزائين ڏيک ۾ كهڑو فرق آهي؟

۴. هر فيلڈ ۾ ڊيٹا جو قسم طئه كرڻ غور طلب ڇو هوندو آهي؟

۵. جدول ۽ ڏيک ۾ كهڑو فرق آهي؟

۶. اينٹٹي، خاصيتون ۽ تعلق هك هك مثال سان بيان كريو.

ِ پرائمري ۽ فارين كي جي مکيه خاصيتن جي فهرست ٺاهيو. .۷

۸. ڊيٹابيس ۾ تعلقن جي استعمال جا ٹي فائده لکو.

ERD .۹ هي اهيمت تي بحث كريو (كاروبار تي)

۱۰. هيٺين ER ڊائگرام مان كي به ٻه بيان لکو.

كمپ� جاري كيو ايڈورٹائزمينٹ

ورتي وڃي ٿي

انٹرويو منھنون اميدوار

الء درخواست ڏجيِ
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(ٻ) كا� ڀيٹيو

ج�� ب ��

(الف)

(ب)

(ٻ)

(پ)

(ڀ)

(ت)

(ٽ)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

ِپرائمري كي

الف

سڄا عدد ڊيٹا

تعلق

فيلڈ

ڏيک

فليٹ فائل سسٹم

اينٹٹي

ايٹريبيوٽ

هميشه فيلڈ ۾ منفرد قدر

سادي متن جي شكل ۾ ڊيٹا

ڊيسمل پوائنٹ کانسوا نمبر

ٻن ٹيبلن ۾ رابطو

مجازي ڊيٹا ڏيکاري ٿو

ٹيبل پنهنجي خاصيتن سان گڎ

۱. كجهه جدولون ٺاهيو ۽ ركارڊ شامل كرڻ، نوان كرڻ ۽ ختم كرڻ جي تجربا Practice كريو.

۲. ايكسل شيٹ شامل كندي مائكروسافٹ ايكسيس ۾ هك جدول ٺاهيو پو هر فيلڈ جي ڊيٹا جي قسم جي چكاس 

كريو جتي گهربل هجي ڊيٹا جا قسم تبديل كريو.

۳. ٻن جدولن مان ڊيٹا ڏيکارڻ ال مختلف ڏيک ٺاهيو.

۴. پنهنجي استاد جي نظرثاني ۾ پني تي هك سادو ERD ٺاهيو پو ان کي MS ايكسيس ۾ Important كريو، توهانجي 

ERD ۾ گهٹ ۾ گهٹ ٹي اينٹٹي هر جدول ال خاصيتن جي فهرست ڊيٹا جي قســــــــم جي صحيح نموني سان هر فيلڈ ۾ 

داخال، پرائمري ۽ فارين كي جو عمل (Importunity) ۽ اينٹٹي ۾ assignment سادو تعلق.

سرگرميون
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Fundamental of 
Computers

Ø https://www.javatpoint.com/history-of-computer

Ø https://www.edureka.co/blog/types-of-articial-

intelligence/

Ø https://www.tutorialandexample.com/computer-

fundamentals-tutorial/

Fundamental of 
Operating 
Systems

Ø https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/unders

tanding-operating-systems/1/

Ø https://www.dell.com/support/article/en-

pk/sln288177/how-to-install-windows-8-or-windows-

10-on-a-system-that-was-factory-downgraded-to-

windows-7?lang=en

Ofce 
Automation

Ø https://www.youtube.com/watch?v=fUkh3yWm3d4

Ø https://edu.gcfglobal.org/en/excel2010/

Data 
Communication 
and Computer 

Networks

Ø https://www.studytonight.com/computer-networks/

Ø https://www.ece.uvic.ca/~itraore/elec567-

13/notes/dist-03-4.pdf 

Ø https://www.youtube.com/watch?v=gFTyL4ZvS5s

Ø https://www.reveantivirus.com/en/computer-

security-threats/computer-hacking

Ø https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/difference-

copyright-patent-trademark/

Ø http://www.nr3c.gov.pk/rescue9911.html

Ø http://web.cs.unlv.edu/harkanso/cs115/les/14%20

-%20Computer%20Security.pdf

Computer 
Security and 

Ethics

ويب سائيٹز/
ويب لنكس

پيارا سکندڙؤ!

انٹرنيٹ ذريعن ســــان ڀري پئي آهي ۽ اڃا تيز رفتار ســــان وڌي پئي. هتي كجهه وڊيوز ۽ ويب ســــائيٹز ڏنيون ويون آهن ته 

جيئن توهان جي سکڻ بهترين بنائڻ ال مدد ٿي سگهي، جيكو توهان كتاب ۾ پڑهيو ان حســـــــــــاب سان، ياد رهي ته هي 

چند مثال آهن. توهان ۽ توهان جو استاد انٹر نيٹ جي اهڑا كافي سارا ذريعا ڳولي سگهو ٿا.

https://www.javatpoint.com/history-of-computer
https://www.edureka.co/blog/types-of-artificial-intelligence/
https://www.edureka.co/blog/types-of-artificial-intelligence/
https://www.tutorialandexample.com/computer-fundamentals-tutorial/
https://www.tutorialandexample.com/computer-fundamentals-tutorial/
https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/understanding-operating-systems/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/understanding-operating-systems/1/
https://www.dell.com/support/article/en-pk/sln288177/how-to-install-windows-8-or-windows-10-on-a-system-that-was-factory-downgraded-to-windows-7?lang=en
https://www.dell.com/support/article/en-pk/sln288177/how-to-install-windows-8-or-windows-10-on-a-system-that-was-factory-downgraded-to-windows-7?lang=en
https://www.dell.com/support/article/en-pk/sln288177/how-to-install-windows-8-or-windows-10-on-a-system-that-was-factory-downgraded-to-windows-7?lang=en
https://www.dell.com/support/article/en-pk/sln288177/how-to-install-windows-8-or-windows-10-on-a-system-that-was-factory-downgraded-to-windows-7?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=fUkh3yWm3d4
https://edu.gcfglobal.org/en/excel2010/
https://www.studytonight.com/computer-networks/
https://www.ece.uvic.ca/~itraore/elec567-13/notes/dist-03-4.pdf
https://www.ece.uvic.ca/~itraore/elec567-13/notes/dist-03-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gFTyL4ZvS5s
https://www.reveantivirus.com/en/computer-security-threats/computer-hacking
https://www.reveantivirus.com/en/computer-security-threats/computer-hacking
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/difference-copyright-patent-trademark/
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/difference-copyright-patent-trademark/
http://www.nr3c.gov.pk/rescue9911.html
http://web.cs.unlv.edu/harkanso/cs115/files/14%20-%20Computer%20Security.pdf
http://web.cs.unlv.edu/harkanso/cs115/files/14%20-%20Computer%20Security.pdf
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Web Development
Ø https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp

Ø https://www.youtube.com/watch?v=ABFi5V7AiXQ

Introduction of 
Database System

Ø https://www.studytonight.com/dbms

Ø https://www.tutorialspoint.com/dbms/er_model_basi

c_concepts.htm

General Websites

Ø https://www.webopedia.com

Ø https://www.unm.edu/~tbeach/terms/index.html

Ø https://www.edureka.co

Ø https://www.britannica.com/

Ø https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/

Ø https://www.homeandlearn.co.uk/BC/BeginnersCom

puting.html

https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
https://www.youtube.com/watch?v=ABFi5V7AiXQ
https://www.studytonight.com/dbms
https://www.tutorialspoint.com/dbms/er_model_basic_concepts.htm
https://www.tutorialspoint.com/dbms/er_model_basic_concepts.htm
https://www.webopedia.com
https://www.unm.edu/~tbeach/terms/index.html
https://www.edureka.co
https://www.britannica.com/
https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/
https://www.homeandlearn.co.uk/BC/BeginnersComputing.html
https://www.homeandlearn.co.uk/BC/BeginnersComputing.html
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(�ربو)
۹ كالس الء ليبارٹري ۾ �ربه كرڻ جي فهرستِ

(Operating System) 1.    آپريٹنگ سسٹم

  آپريٹنگ انسٹال كرڻ (ونڈوز جو جديد ترين ورجن)
  فائل ۽ فولڈر Massage كرڻ.
  ڊيسكٹاپ Customize كرڻ.

  مائكرو سافٹ آفيس جي انسٹال كرڻ (جديد ورجن)
  انيٹي وائرس سافٹ ويئر انسٹال كرڻ.

MS   .2 ورڊ

  درخواستون ۽ خط لکو.
  كالس ٹائيم ٹيبل ٺاهيو.

  دعوت نامه، مباركباد خط ٺاهيو.
  Certificate ٺاهيو.

Spreadsheet 3.   اسپريڈ شيٹ

  مارڪ شيٹ ٺاهيو.
  يوٹيليٹي بل ٺاهيو.

  ماهوار حاضري ركارڊ ٺاهيو.
  هك كريانه دكان جي سامان کي سنڀالڻ جي فهرست ٺاهيو.

4.   ويب پيج يا ويب سائيٹ ٺاهيو.

Lists فهرستون  
Background  تصويرون  

Hyper links هائپر لنكس  
Tables جدولون  

Frames فريم  

جيئن نصاب ۾ ڏنو ويو آهي
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