گالسری (لغت)

ایپ

 :ایپ ایک ایسا کمپیوٹرپروگرام ہوتا ہے جوڈیوائس پررن ہوتا ہے۔ یہ چوکورآئیکون

کی شکل میں نظرآتا ہے۔ کچھ ایپس مفت ہوتے ہیں ،کچھ ایپس خریدنے پڑتے
ہیں۔ اسکائپ  ،واٹس ایپ اورلنکڈ ان ایپس کی کچھ مثالیں ہیں

کوکیز:

کوکیزایک چھوٹی ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے۔ جو آپ کے کمپیوٹرمیں سیوو ہوتی

ہے۔ یہ ویب سائٹ کو آپ کے متعلق معلومات یاد رکھنے میں مدد دیتی ہے جب آپ ویب
سائٹ استعمال کررہے ہوں۔ مثلا اگرآپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خرید رہے ہیں تو کوکیز یہ
یاد رکھیں گی کہ آپ نے کون سے ٹکٹ کا انتخاب کیا اورجس وقت آپ ٹکٹ خرید رہے
ہوں گے توکوئی دوسرا وہی ٹکٹ نہیں لے سکے گا۔

ویب سائٹس آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا آُٓپ کوکیز استعمال کرنے کے لئے ان سے متفق
ہیں۔ آپ ویب سائٹ کی کوکیزاستعمال کی درخواست قبول یا مسترد کرسکتے ہیں۔کبھی
کبھی آپ ضروری کوکیزپراتفاق بھی کرلیتے ہیں اوردوسری کوکیز کومسترد کردیتے ہیں
جیسے مارکیٹنگ کی کوکیز۔
کچھ ویب سائٹس آپ کوانہیں استعمال نہیں کرنے دیتیں اگرآپ کوکیز کی درخواست مسترد
کردیں تو۔لیکن دوسرے استعمال کرسکتے ہیں۔
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ڈیوائس :اس گائیڈ میں ڈیوائس کا مطلب اسمارٹ فون ،کمپیوٹر ،لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ ہے۔

ڈاؤن لوڈ:

ڈاؤن لوڈ کا مطلب اپنے ڈیوائس پرکچھ کاپی کرنا ہوتا ہے۔

عام طورپر آپ اپنے ڈیوائس پرایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اپنی کاپی
موجود ہو۔

ای میل :ای میل ایک ایسا پیغام ہوتا ہے جوانٹرنیٹ کے ذریعے ایک شخص دوسرے
شخص کوالیکٹرونکلی بھیجتا ہے۔

فیس بک:

سوشل میڈیا ایپ ہے ۔

انسٹاگرام :سوشل میڈیا ایپ ہے۔

انٹرنیٹ :انٹرنیٹ کروڑوں کمپیوٹرز اورالیکٹرونک ڈیوائسزکا نیٹ ورک ہے۔
یہ بے تحاشا معلومات رکھتا ہے۔ یہ آپ کومختلف چیزیں جیسا کہ ویڈیوکالز
کرنے،کھانے کی خریداری ،بینکنگ اوربہت سی دوسری چیزوں کی اجازت
دیتا ہے۔ یہ تصورکرنا فائدہ مند ہوگا کہ انٹرنیٹ ایک شہریا حتی کہ گلوب جیسا ہے۔
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لنک :لنک ایسی تصویریا لفظ ہوتا ہے جس پرکلک کرنے سے آپ مختلف ویب پیجز یا
ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اکثرلنکس مختلف رنگوں میں لکھے ہوتے ہیں یا انڈرالئن
ہوتے ہیں۔

اسکائپ :ویڈیو کالنگ ایپ ہے۔

سوشل میڈیا

 :سوشل میڈیا ایسی ویب سائٹس یا ایپس ہیں جوآپ کومعلومات ،تصاویر،

ویڈیوز اوردیگرچیزیں دوسروں کے ساتھ شئیرکرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ آپ سوشل
میڈیا کوسوشلئزاوردوسروں سے رابطے کے لئے استعمال کرسکتے ہیں۔ ٹوئٹر،انسٹاگرام
اورفیس بک سوشل میڈیا ویب سائٹس اورایپس کی چند مثالیں ہیں۔

اسٹوریج اسپیس:

تمام ایپس آپ کی ڈیوائس کی میموری میں محفوظ(سیوو)ہوتے

ہیں۔ یہ اسٹوریج اسپیس کہلتی ہے۔ آپ اسٹوریج اسپیس کو شیڈ اورایپس کوڈبوں کی
طرح سمجھیں۔ ڈبوں کی مخصوص تعداد ہی شیڈ میں رکھی جاسکتی ہے۔

ٹیبلٹ:

ٹیبلٹ کمپیوٹراسکرین یا بڑے اسمارٹ فون کی طرح نظرآتا ہے

۔یہ کمپیوٹرکی طرح تمام تو نہیں لیکن کچھ کام کرسکتا ہے۔ اس کا ٹج اسکرین ہوتا ہے۔

ٹچ اسکرین:

ٹچ اسکرین ایسی اسکرین ہے جس کوچھوا جائے تووہ ریسپونس کرتی

ہے۔آپ آئیکون کوٹچ کریں گے تو وہ کھل جائے گا۔
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ٹوئٹر :سوشل میڈیا ایپ ہے۔

ویڈیو کالنگ:

ویڈیو کالنگ فون کال کی طرح ہوتی ہے جس میں آپ دوسرے شخص

کی ویڈیو کال کے دوران دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ ویڈیو کال کے لئے فیس ٹائم ،اسکائپ
اورواٹس ایپ کواستعمال کرسکتے ہیں۔ دیگرایپس بھی دستیاب ہیں۔

ویب سائٹ ایڈریس:

ویب سائٹ ایڈریس وہ ایڈریس ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگ

آپ کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عام طورپر
 wwwیا  https://سے شروع ہوتا ہے۔
اگر ویب سائٹ ایک گھر ہے توویب سائٹ ایڈریس وہ پتا ہے جس کے ذریعے آپ
انٹرنیٹ
پروہ گھر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ایڈریس کے لئے دوسرا لفظ یو آر ایل ہے۔

واٹس ایپ :میسج اورویڈیو کال کی ایپ ہے۔
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مزید تعاون کے لئے

مانچسٹرڈیجیٹل چمپئینز کی جانب سے فون پرمعاونت
آپ کے پاس ایسا ڈیوائس ہے جوانٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے؟
اس کے استعمال کے لئے مدد کی ضرورت ہے؟
ہمارے پاس ڈیجیٹل چیمپئینز کی ٹیم موجود ہے جوٹیلی فون پرمانچسٹرکے رہائشیوں
کومدد فراہم کرے گی۔پندرہ زبانوں میں کالزکی جاسکتی ہیں۔
 07860 064 128پرکال یا
 digitalinclusion@manchester.gov.ukپرای میل کریں۔
اپنا نام بتائین ہم آپ کوخود کال کریں گے اورمدد فراہم کریں گے۔
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کووڈ۱۹کے دوران رابطے میں رہیں
آن الئن آنے کے لئے اگرآپ کومدد اورسپورٹ کی ضرورت ہے توکمیونٹی کووڈ۱۹
سپورٹ ہیلپ الئن کے نمبر
 0800 23 46123پرکال کریں۔ یا
 digitalinclusion@manchester.gov.ukپرای میل کریں۔

مزید معلومات کے لئے:
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_con
nected_through_covid-19_leaflets
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