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بائٹ سائز  -ٹریننگ

بائٹ سائز  -انٹرنیٹ کا تعارف
موبائل انٹرنیٹ کے بارے میں مزید عام سواالت کے جوابات دیےن میں مدد کرنے کے لیے بنایا گیا
یہ صفحہ ٹرینرز کو
آ
ےہ۔ یہ ان سواالت کی �سان آوضاحتیں دیتا ےہ جو لوگ اکـثر انٹرنیٹ کے بارے میں پوچھےت ہیں۔ اس صفحے کو
پرنٹ کرنا مفید ہو سکـتا ےہ۔ �پ کو یہ مثالیں اس ٹول کٹ کے ماڈیولز کے اندر بھی ملیں گی۔

یہ کیا ےہ؟
اﻧﭩﺮﻧیﭧ ﮐﺎ ﺗﻌﺎرف
مواصالت
ﺑیﻨﮑﻨﮓ

ﺗﻔﺮیﺢ

اﻧﭩﺮﻧیﭧ

سفر
رسکاری
خدمات

ٓ
ان ﻻﺋﻦ
ﺧﺮیﺪاری
تعلیم

'انٹرنیٹ پوسٹر' (صفحہ  )195دکھائیں "انٹرنیٹ دنیا بھر میں الکھوں کمپیوٹروں کا
نیٹ ورک ےہ جو فون آالئنوں ،سیٹال ئـٹس اور کیبلوں کے ساتھ ایک دوسرے سے
جڑے ہوئے ہیں۔ یہ �پ کو معلومات اور خدمات کی ایک بڑی رینج تک رسائی دیتا
ےہ اور یہ ہر وقت بڑھ رہا ےہ۔ انٹر آنیٹ سب کے لےئ ےہ .اس پر کوئی پابندی نہیں ےہ
کہ اسے کون استعمال کر سکـتا ےہ۔ �پ کو صرف ایک کمپیوٹر ،موبائل فون یا ٹیبلٹ
اور ڈیٹا کنکشن کی ضرورت ےہ۔"

ﺻﺤﺖ ﮐی
ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت

آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
آ
"انٹرنیٹ �پ کو بہت سے کام کرنے میں مدد کرے گا۔ مثال کے طور پر� ،پ پیغامات بھیج سکیں گے یا دوستوں
دیکھ سکیں گے ،موسیقی سن سکیں
اور اہل خانہ کے ساتھ بات کر سکیں گے،
تصاویر بھیج سکیں گے ،ویڈیوز آ
گے ،چیزیں خرید و فروخت کر سکیں گے اور رقم منتقل کر سکیں گے۔ اس سے �پ کو تقریبا کسی بھی موضوع پر
معلومات آتالش کرنے میں بھی مدد مےل گی ،بشمول خبریں ،موسم ،تفریح ،ٹرانسپورٹ ٹائم ٹیبل ،مذہب یا
کھیل۔ اگر �پ مالزمت آکی تالش میں ہیں ،صحت کے مشورے کی ضرورت ےہ ،یا کوئی نئی مہارت سیکھنا چاہےت
ہیں تو یہ اس میں بھی �پ کی مدد کر سکـتا ےہ۔"
ٹرینر اپنی ذاتی مثالیں شامل کر سکـتا ےہ کہ انٹرنیٹ نے ان کی کس طرح مدد کی ےہ۔ اسے ٹرینی سے متعلقہ
بنائیں :اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ یہ ٹرینی کی اپنی زندگی میں کیسے فائدہ مند ہو سکـتا ےہ۔
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بائٹ سائز  -انٹرنیٹ

بائٹ سائز  -انٹرنیٹ کا تعارف
یہ کیسے کام کرتا ےہ؟
موبائل فون کی
دو اقسام ہیں
آ
جو �پ انٹرنیٹ
تک رسائی کے لےی
استعمالکر
سکـےت ہیں

$

ڈیٹا کا خرچہ
ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

13

1۔ سمارٹ فون :یہ فونذ آمنی کمپیوٹر 2۔ فیچر فون :ان میں سمارٹ فون سے
کم فیچرز ہیں۔ ان کے آپاس ایسی
کی طرح ہیں۔ عام طور پر �پ بٹن
نہیں ےہ جسے �پ چھو سکـےت
استعمال کرنےو کے بجائے سکرین کو چھو سکرین آ
ہیں لیکن �پ موسیقی سن آ سکـےت ہیں
کر انہیں کنٹر ل کرتے ہیں۔ وہ
تصاویر لے سکـےت ہیں ،موسیقی اور
تصاویر لے سکـےت ہیں۔ �پ اپنی
اور آ
ویڈیوز سن اور دیکھ س آکـےت ہیں اور ان مطلوبہ �ن الئن خدمات استعمال کرنے
کے پاس ‘ایپس’ ہیں جو �پ کو فوری
کے لےئ براؤزر پر انٹرنیٹ تک رسائی
طور پر انٹرنیٹ سروس پر لے جا سکـتی حاصل کر سکـےت ہیں۔
ہیں۔

بائٹ سائز  -انٹرنیٹ

آ
"اپےن موبائل فون کے ذریعے انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے� ،پ یا تو موبائل ڈیٹا کنکشن
یا وائی-فائی کنکشن استعمال کرسکـےت ہیں۔"
'ڈیٹا پوسٹر' (صفحہ  )197دکھائیں
آ
آ
فون پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ،تو �پ موبائل ڈیٹا
اپےن
پ
�
"عام طور پر ،جب
آ
فون
استعمال کر رےہ ہوتے ہیں۔ �پ کو یہ اپےن مقامی
موبائل نیٹ ورک ایجنٹ یا آ
کریڈٹ فروخت کرنے والی دکان سے خریدنے کی ضرورت ہوگی۔ کچھ چیزیں جو �پ
انٹرنیٹ پر کرتے آہیں ،جیسے ویڈیوز دیکھنا یا موسیقی سننا ،زیادہ ڈیٹا استعمال
کرتے ہیں ،لہذا �پ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔"

ز
پوسٹر
آ
تصاویر( کٹ �ؤٹ(
اور
معلوماتیشیٹس
186

آ
پوسٹرز ,تصاویر(کٹ �ؤٹ) اورمعلوماتی شیٹس

سیشن کے بنیادی اصول
یہ جگہ ےہ:

محفوظ

اس ٹریننگ میں تمام آمعلومات کو خفیہ رکھیں۔
ہمارا مشورہ ےہ کہ �پ گروپ کے دوسرے
ممبران کے ساتھ ذاتی نمبر شیئر نہ کریں۔

مثبت اور کھال

براہ کرم اپنی رائے اور گـفتگو میں احترام اور مثبت
صحیح یا غلط جواب نہیں ےہ اور
برتیں۔آ کوئی
آ
�پ کو یہاں �زمایا نہیں جا رہا ےہ

ایک مشترکہ برادری

یہاں پر مختلف پس منظر ،علم اور رائے رکھےن
والے لوگ ہیں۔ یہ ہماری مشترکہ جگہ ےہ ،اس
لیے سب کا احترام اور تعاون کریں۔

منصفانہ

آ
ہم چھوٹے گروپوں میں کام کریں گے اور ہم �پ
کو مشترکہ فون فراہم کریں گے -ہم ہر ایک کو
سنےن اور باری باری فون کا استعمال کرنے کا
برابر موقع دینا چاہیں گے۔

آ
انٹرنیٹ پر محفوظ رہےن کے لےی �سان تجاویز

‘بالک’ کریں یا انآ لوگوں کو نظر
انداز ک آریں جنہیں �پ نہیں جانےت،
یا جو �پ کو پریشان کر رےہ ہیں

اپنی ذاتی معلومات کو نجی
رکھیں

آ
اگر �پ کسی بھی چیز کو دیکھےن یا
تجربہ کرنے کے بارے میں ناخوشگوار
محسوس کرتے ہیں ت آوکس یایس ے
پجان ےتہی ں
صک وبتائی ںجس ے �
شخ 
سپ ربھروس ہکرت ےہیں
او را 

شائستگی
لوگوں کے ساتھ آ
اور احترام سے پیش �ئیں

تعریفیں

ٹرینرز موبائل انٹرنیٹ پر مقامی متعلقہ معلومات شامل کرنے کے لےئ اس سیکشن میں اضافہ کرسکـےت ہیں

2G / 3G / 4G

انٹرنیٹ مختلف رفتاروں سے چل سکـتا ےہ۔  2Gانٹرنیٹ سست ترین 3G ،انٹرنیٹ
تیز اور  4Gانٹرنیٹ تیز ترین ےہ۔

ایپ

آ
ایک ایپ �پ کو اپےن فون پر سروس کا شارٹ کٹ دیتی ےہ۔ انٹرنیٹ سروسز جیسے
گوگل ایپس،اس سروس کو استعمال کرنے کے لیے
کہ ،واٹس آایپ ،فیس
بک ،ر آ
انٹرنیٹ پر �نے کا ایک فوری او �سان طریقہ فراہم کرتی ہیں۔

ایڈریس بار
www.google.com

ابھی
خریدیں!

Advert
or Ad

براؤزر

آ
آ
ایڈریس بار �پ کو دکھاتا ےہ کہ �پ کس ویب سائٹ پر ہیں۔ ایڈریس بار میں
ہمیشہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہوگا جیسےکہ www.google.com
آ
اشتہار معلومات کا ایک ٹکـڑا ےہ جو �پ کو کچھ بیچےن کی کوشش کر رہا ہوتا ےہ۔
اشتہارات پر کلک کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
آ
•اشتہارات ویڈیوز یا تصاویر کی شکل میں �پ کی سکرین پر نمودار ہو سکـےت ہیں۔
آ
•اشتہارات گوگل کے نتائج کے اوپر والے حصے اور اسکرین کے دائیں جانب �نے والی
لنکس بھی ہو سکـےت ہیں۔
ایک ویب براؤزر ،یا محض "براؤزر" ،ویب سائٹ تک رسائی اور دیکھےن کے لیے
استعمال ہونے والی ایپلیکیشن ےہ۔ عام ویب براؤزرز میں شامل ہیں؛

گوگل کروم

ڈیٹا

موزیال فائر فاکس

اوپرا

مائیکروسافٹ
انٹرنیٹ ایکسپلورر

آ
آ
جب بھی �پ آ اپےن فون پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو �پ ڈیٹا استعمال کر رےہ
ہیں۔ �پ اپےن موبائل نیٹ ورک فراہم کنندہ سے ڈیٹا خرید سکـےت ہیں،
ہوتے آ
جیسے کہ �پ فون کریڈٹ خریدتے ہیں۔

فیچر فون

فیچر فون ایک ایسا موبائل فون ےہ جس میں انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے
اور موسیقی کو اسٹور کرنے اور چالنے کی صالحیت موجود ہوتی ےہ لیکن اس
میں اسمارٹ فون کی جدید فعالیت کا فقدان ےہ۔

گوگل

آگوگل ایک انٹرنیٹ سروس ےہ جو انٹرنیٹ پر کسی بھی معلومات کو تالش کرنا
�سان بناتی ےہ۔

تعریفیں

ٹرینرز موبائل انٹرنیٹ پر مقامی متعلقہ معلومات شامل کرنے کے لےئ اس سیکشن میں اضافہ کرسکـےت ہیں

انٹرنیٹ
لنک
میگا بائٹس
اور گیگا بائٹس
تالش
اسمارٹ فون

انٹرنیٹ دنیا بھر میں الکھوں کمپیوٹرز کا ایک نیٹ ورک ےہ جو فون آالئنوں،
سیٹال ئـٹس اور کیبلز کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ �پ کو
معلومات اور خدمات کی ایک بڑی رینج تک رسائی فراہم کرتا ےہ اور یہ ہر وقت بڑھتا
سب کے لیے ےہ۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ےہ کہ کون اسے
جا رہا ےہ۔ انٹرنیٹ آ
ر
استعمال کرسکـتا ےہ۔ �پ کو صرف ایک کمپیوٹر ،موبائل فون یا ٹیبلیٹ او ڈیٹا
کنکشن کی ضرورت ہوتی ےہ۔
آ
جوڑتی ےہ۔ دوسری
دوسری
پر
سائٹ
ویب
سے
سائٹ
ویب
ایک
کو
پ
�
ایک لنک
آ
آ
ویب سائٹ پر جانے کے لیے� ،پ لنک کو چھو سکـےت ہیں اور یہ �پ کو دوسری
ویب سائٹ پر لے جائے گا۔
آ
میگا بائـٹس ( )MBاور گیگا بائـٹس ( )GBڈیٹا کے یونٹس ہیں جو �پ موبائل
انٹرنیٹ آاستعمال کرتے وقت استعمال کرتے ہیں۔  MB ، GBسے  1000گنا بڑا
ےہ۔ اگر �پ کوئی گانا ڈاؤن لوڈ یا اسٹریم کرتے ہیں ،تو اس میں تقریبا 5MB
 1MBفی منٹ) استعمال ہوگا۔
آ
آ
سرچ فنکشن �پ کو آ اس چیز کو تالش کرنے میں مدد کرتا ےہ جس کی � آپ تالش
کر رےہ ہوتے ہیں۔ �پ آتالش کے خانے میں ان الفاظ کو ٹائپ کریں جو � آپ تالش
کرنا چاہےت ہیں اور پھر �پ کو ممکنہ جوابات کے لنکس کی فہرست نظر �ئے گی۔
ایک ایسا موبائل فون جس میں انٹرنیٹ تک رسائی ،موسیقی اور ویڈیوز کو اسٹور
کرنے اور چالنے اور 'ایپس' چالنے کی صالحیت ےہ۔ ان فونز میں عام طور پر ٹچ
اسکرین بھی ہوتی ےہ۔
آیوٹیوب ایک انٹرنیٹ سروس ےہ جو انٹرنیٹ پر ویڈیوز تالش کرنا ،دیکھنا اور سننا
�سان بناتی ےہ (صرف ویڈیوز)۔

ویب سائٹ

انٹرنیٹ پر معلومات مختلف ویب سائـٹس پر رکھی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر بہت
سی الگ اور مختلف ویب سائـٹس ہیں جیسے گوگل ایک ویب سائٹ ےہ،
یوٹیوب ایک ویب سائٹ ےہ۔
آ
واٹس ایپ ایک انٹ آرنیٹ سروس ےہ جو �پ کے جانےن والے لوگوں سے جڑنا اور ان
سے بات چیت کرنا �سان بناتی ےہ؛ خاندان ،دوست اور ساتھی۔

وائیفائی

آ
فون پر انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے
اپےن
کو
پ
�
وائی فائی زون ایسی جگہ ےہ جہاں
آ
اپنا ڈیٹا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ �پ مفت میں انٹرنیٹ سے جڑ
سکـےت ہیں۔ وائی فائی زون کچھ عوامی مقامات جیسے کافی شاپس اور کیفے پر
دستیاب ہیں۔
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سرٹیفیکیٹ
نے بنیادی موبائل انٹرنیٹ مہارتوں کی
ٹریننگ مکمل کر لی ےہ
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