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  بت پائي من ۾مح
אن ضرورت جي پورאئي ال دنيا جي هر ٻولي ۾ אوهان کي كتاب .  ٿو يا نهكمپيوٹر جو אستعمال ڄاڻي ته ماڻهو  آهي خوאندگي جو معيار אهو۾ אن دور . אڄ جو دور אنفارميشن ٹيكناالجي جو دور آهي   باب . كتاب جا پهريان ٹي باب كمپيوٹر جي تاريخ، ۽ אن جي حصن تي مختصر روشني وجھن ٿا  مل  .پيار جو پورهيو كيو אٿمهي  אنهي کوٽ جي پورאئي ال. پر אفسوس كو كتاب سنڌي ۾ نٿو ملي. ندא ياد رهي ته אنهن موضوعن تي علحده . ٿمאيكسل ۽ پاورپوאئنٹ جا مکيه كم سيکارڻ جي كوشش ورتي אباب پنجين، باب ڇهين، ۽ باب ستين ۾ ترتيبوאر ورڊ، . چوٿين ۾ ونڈوز آپريٹنگ جا عام كم ٻڌאيا ويا آهن אن حساب سان هي هكڑو אنتهائي مختصر كتاب آهي، جنهن ۾ رڳو ضروري نكتن . كتاب لکيا ويندא آهن ر ۽ دوستن جو ٿورאئتو آهيان، جن هن كتاب کي אي بك مير آفتاب ٹالپ  ساٿيآئون پنهنجي نوجوאن   تي  . لکيو ويو آهي     sanaihabib@y      ahoo.com  2006مئي حبيب سنائ  ي  م  .ناسب ردوبدل كري سگھجيپيارن پڑهندڙن کي پرخلوص وينتي آهي، אهي غلطين جي نشاندهي كن جيئن אڳتي جي אيڈيشن ۾   ج  . آڏو پيش كيو آهيي صورت ۾ سنوאري אوهان جي 
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  كمپيوٹر جي تاريخ  :باب پهريون

ڳڻپ ”ٰي معني آهي  مان ورتل آهي، جنهن ج(Compute) “ كمپيوٽ” لفظ ي هك ٻئ“كمپيوٹر”لفظ   אھو אوزאر אڄ تائين چين ملك ۾ كم ۾ آندو .  جي نالي سان سڃاڻون ٿا(Abacus)جنھن کي אسان אئبكس  عرصي ۾ ھك ڳڻپي אوزאر אيجاد كيو، ه چينين ٻن کان پنجن ھزאر قبل مسيح وאريچيو وڃي ٿو ت  ھ  .ٿورאڙيون ھڻندو אچي  ئيسڳورو אنسان حساب كتاب ۽ ڳڻپ کي تكڑو تكڑو سر אنجام ڏيڻ ال شروع کان. پرאڻو آهي ليکي چوكي ۽ حساب كتاب كرڻ وאرو عمل ڏאڍو ،ڳڻپ “ .کو يا حساب كتاب كرڻيلرڻ،  شمار ك،كرڻ   پي  .ويھه پنجويھه سال אڳ אسانجي پرאئمري אسكولن ۾ אھو پيل ھوندو ھو. و وڃي

5 

شيخن ۾ گول دאڻا، مڻكا جيئن شكل مان پڌرو آھي ته ھك فريم ۾ شيخون ڀچايل آھن، אنھن    ٻي شيخ جو . ين شيخ جو مڻكو يا دאڻو אيكي کي ظاھر ٿو كريئپھر.  پويل آھن)پٿرن يا كاٺ وغيره وאرא( َمڻكو سو وغيره وغيره َ.  

    



  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون

 6 

ع ڌאري ھك אسكاٹش رياضي دאن جان نيپئر ھك مقالو لکيو، جنھن ۾ ھن نشانيل 1617سال   ن  ع 1617يپئر جا بونز     .مٹجي ويل آھيپرאھو تاريخ جي صفحن مان אئبكس جي אيجاد کان پو ذري گھٹ ھزאرين سال ٻيو نئون אوزאر يا ته אيجاد نه ٿيو، يا ٿيو به کڻي،    (Marked) אستعمال كرڻ جو طريقو سمجھايو) شيخن( رאڊن אوزאر کي . کي ضرب ۽ ونڈ كرڻ جي ال אنھي و سالئيڈ رول  ي  .سھائتا مل ۾ (Development) جي ٺاھه ٺوھه (Slide rule) وري ھك ٻيو ڳڻپي אوزאر سالئيڈ رول  جي بدولتאنهن .אيجاد ھو جي (Logarithms)نيپيئر جو אھم ترين كارنامو الگردمز . ُحاصل ٿي ويندא ھئا) (Quotients يا ونڈ אپت (Product)ھك אنگ אھڑي نموني لکيل ھو، جو جيكر تن کي پاڻ ۾ مالئي رکبو ھو ته وڏن אنگن جا ضرب אپت ھر رאڊ تي . نز جو سيٹ يارنھن رאڊن تي مشتمل ھوھن جي بو.  سڎيو ويو(Napier’s Bones)نيپيئر جا بونز  ُאن مشين جو آڌאر ھن אصول تي ھو ته كن .  جي نالي سان אڻ مكمل مشين ٺاھي(Difference Engine)אنجن   ڌאري ڊفرنس ع 1823(Charles Babbage) ئمبرج يونيورسٹي ۾ رياضي جي پروفيسر چارلس بابيج ك  چ  1823ارلس بابيج جي ڊفرنس مشين    سر . ھن جي ٺاھيل كلكيوليٹر ذريعي جوڙ كٹ تكڑي نموني ۾ كري پئي سگھجي.  אنجام ڏنو ورھين جي ڄمار ۾ جوڙ كرڻ وאري مشين ٺاھڻ جو كارنامو 19فرينچ رياضي دאن بليز پاسكل،     پ  1642اسكل جو كلكيوليٹر     (  .وليم آٹريڈ جي سر تي سجايو وڃي ٿوجو سھرو אنگريزي رياضي دאن ) جي אيجاد) x(۽ پڻ ضرب جي نشاني جيتوڻيك سترھين صدي ۾ يورپ אندر سالئيڈ رول مختلف شكلين ۾ موجود ھو، پر אن جي אيجاد   ج  1632 آٹريڈ  ورنس كمپنين אھا مشين אڳتي ھلي אنش.  ھوندو آھي(Constant)جو تفاوت ھك ساريكو  Values فارمولن ۽ پر .  تيار كيو(Design)جو خاكو (Analytical Engine)  ۾ ھك ٻي مشين 1833ھن صاحب وري . کي كم ۾ آئي אڄ كلھه وאرو . ُجيئن ته אن زماني ۾ ٹيكناالجي אيتري ترقي يافته نه ھئي، سو אھا مشين ٺھي نه سگھي     . قرאريو وڃي ٿو(Prototype)كمپيوٹر אنهي مشين جو نقل 
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، آمريكا ۾ آدمشماري وאري کاتي ۾ شماريات جو ماهر (Dr. Herman Hollerith)ڊאكٹر هرمن هولرٿ   0  ع تائين1944ع کان 189 ٹن صرف ماري جا אنگ אکر  وאري آدمش1890هن مشين جي مدد سان . مشين ڇنڈي ڇاڻي، ترتيب ٿي ڏنوع ڌאري هن אهڑي مشين ٺاهي، جنهن ۾ هٿ سان ڊيٹا دאخل ٿي كئي ويئي، جنهن کي אن 1887سال . هو אهو كلكيوليٹرن . ع ڌאري مكمل ٿيو1944אهو كمپيوٹر .   تي كم شروع كيوI_مارכ  كمپيوٹر بنام كمپني جي אنجنيئرن جي سهائتا سان هك نئين (IBM) پنهنجي شاگردن ۽ אنٹرنيشنل بزنيس مشين (Howard G Aiken)ع ڌאري هاورڊ يونيورسٹي جي پروفيسر هاورڊ جي אيكن I) 1944 (: 1937_ مارכ   س  .الن ۾ ترتيب ڏنا ويا ِكرڻ ال رلي  Processسيس وهنکي پر.  אوزאر هوElectro-Mechanical مكينيكل_وאنگر אليكٹرو ِ)Relay : بجلي هن ۾ . ُمنجھس ساڍא ست لک پرزא پيل هئا. ُ فوٽ هئي8 ضربيان 51هن جي سائيز . ُلڳل هئا) جا سركٹ ُآئوٽ پٹ( ۽ نتيجو وٺڻ  (Paper Tape)ديٹا دאخل كرڻ ال پيپر ٹيپ. ُ ميل هئي500تار جي ڊيگھ אستعمال ٿيل وאئريا  هٿ سان ڇهن مهينن ۾ پورو ٿيندڙ كم هن جي .  ٿي אستعمال ٿيا(Punched Card)ال پنچٹ كارڊ ) ُ    .ذريعي هك ڏهاڙي ۾ پورو ٿي كيو ويو
GENERATIONS OF COMPUTER DEVELOPMENT  

 
پر جڎهن אهم ترين سڌאرو يا وאڌ אيندي آهي، ته . كمپيوٹرن ۾ ڏينهون ڏينهن سڌאرא אيندא رهن ٿا   :First Generation      ن پيڑهييئپهر_ 1 رقي کي كمپيوٹرن جي نئين جنريشن كري  جھ ع تائين، ته ك1959ع کان 1951 كي صاحب ،ين پيڑهي جو عرصوئجديد كمپيوٹرن جي پهر   ت  .ڀانيو ويندو آهي سڌאري ۽ ّهن جنريشن جي مکيه شناخت אها آهي ته هن دور ۾ . ع تائين ڳڻين ٿا1959ع کان 1946حضرאت אن کي  ِيونيورسٹي جي مور אسكول آو אليكٹريكل אنجنيئرنگ ۾ جان ماشلي ي نالي وאري كمپيوٹر کي پنسلوאنيه ج) ENIAC  (  (ELECTRONIC NUMERICAL INTEGRATOR AND CALCULATOR) אليكٹرאنك نيوميريكل אنٹيگريٹر אئنڈ كلكيوليٹر،ٻي عالمي جنگ هلندي  رن  . אستعمال كيا ويا(Vacuum Tube)ُجي جا تي وئكيئم ٹيوب  (Rely)كمپيوٹ ۾ رلي  ُ(John Mauchly)  ۽ پريسپر אيكرٽ (Presper Eckert)אلف (:ُهن کي ٺاهڻ پويان ٻه مقصد هئا.  ۾ جڑي رאس ٿيوع1946אهو .  ٺاهڻ شروع كيو(  ميزאئلن جي خط پروאز(Trajectory) جو تعين كرڻ؛)אليكٹرכ رلي وאرن . موسم جي אڳكٿي كرڻ) ب هي هك سيكند ۾ پنج هزאر جوڙ، .  كمپيوٹر هزאر ڀيرא وڌيك تيز رفتار هوكمپيوٹرن جي ڀيٹ ۾ هي ِهن جي אندر אرڙهن يا אوڻيهه هزאر وئكيئم ٹيوب، ستر هزאر رزسٹر . ۾ مكمل كري سگھيو ٿي ڏينهن  ڏينهن جو كم هكڑي30ٻين لفظن ۾ אڳوڻن كمپيوٹرن جي . ساڍא ٹي سو ضربون كرڻ جو אهل هو ُ



وٹن جي جا وאالريندو هو ۽ سائيز جي حساب سان ٹي هزאر  ٹن هو27هن جو وزن . ُ هئا]سولي سنڌي ۾ چئجي کڻي ته ڳنڍ[ (Soldered Joints) ملين سالڈرڊ جائنٹس 5، ۽ Switch)  (ِ، سٺ هزאر سوچ(Capacitors)، ڏهه هزאر كئپيسيٹر net.voiceofsindh.www  (Resistors)  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون   .كيوبك
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، אيڇ (John Von Newman)ع وאري ڏهاكي جي وچ ڌאري مشهور رياضي دאن جان وون نيومئن 1940   ف دنيا جو پهريون كمپيوٹر . رکڻ وאرو پروگرאم به كمپيوٹر אندر رکڻو هو، جيكو پو پاڻ هرتو هلندو رهيאن نئين نظريي موجب كمپيوٹر جي آپريشن کي ظابطي ۾ .  كرڻ جو تصور ڏنو(Store)كمپيوٹر ۾ ذخيرو  سان گڎجي پروگرאم کي אڳوאٽ ئي (A.W Burks) ۽ אي ڊبليو بركس H.H Goldstineאيڇ گولڈ אسٹائين  ع ڌאري كئمبرج 1946جيكو ) EDSAC ((ELECTRONIC DELAYED STORAGE AUTOMOTIC COMPUTER)אليكٹرאنك ڊليڈ אسٹوريج آٹوميٹك كمپيوٹر ”جنهن ۾ אهو پروگرאم אڳوאٽ ئي رکيو ويو هو، سو هو  ع ۾ 1952ساڳي خصوصيت وאرو پهريون آمريكي كمپيوٹر مور אسكول ۾ . يونيورسٹي ۾ ٺاهيو ويو . ، بيورو آف سينسس ۾ كم كرڻ شروع كيو “UNIVAC-I” ع ڌאري هك ٻيو كمپيوٹر بنام 1951   ]ل  . وسيلي אسٹوريج ۾ رکيو ٿي ويو} پٹي { (Paper)پيپر سورאخي[ (Punched)هن كمپيوٹر ۾ كمپيوٹر پروگرאم کي پنچٹ .  جي نالي سان ٺاهيو ويو(EDVAC)   (ELECTORNIC DISCRETE VARIABLE AOTOMOTIC COMPUTER)אليكٹرאنك ڊسكريٹ ويرئيبل آٹوميٹك كمپيوٹر ” ۽ אن کان عالوه گھڻي گرمي جي كري ٹيوب سڑندא ۽ ناكاره ٿيندא رهندא . ئاُناكاره به ٿيندא ه ته ٻي پاسي جلد ،ُهنن ۾ لڳايل وئكيئم ٹيوب هك پاسي تمام گھڻي گرمي پيدא كندڙ هئا .2  .هن جنريشن جا كمپيوٹر وزني ۽ وڏي سائيز وאرא هئا.1  خ  :اميون  م  .  ٿي אستعمال  كئي ويئي(Tape Magnetic) ئگنيٹك ٹيپ ال (Output) ۽ آئوٽ پٹ (Input) هن ۾ ڊيٹا دאخل كرڻ ٻي ڳالهه ته.  كمپيوٹر خودرو چكاس كندڙ هوهي ي 

 

کي بدالئڻو تنهن كري אنه.   سمجھي ٿي سگھيا(Programming)  . ن کي هالئڻ چالئڻ هرماڻهو جي وس نه هوّهن دور جا كمپيوٹر رڳو مشين ٻولي يا پو وري אسيمبلي ٻولي ۾ ٿيل پروگرאمنگ  .3  .    ٿ پيو هئا، جن
 )ُ ٻيو ته هنن کي هالئڻ ال אيئركنڈيشنگ . هنن کي هالئڻ ال گھڻي بجلي ٿي אستعمال ٿي .5  . جي گنجائش گھٹ هئيMemory)هنن ۾ ميمري .4 ڑهي  ) 2(    .ُضروري هئي  موאد مان ٺاهيا ويا [                               ] (Semi-Conductor)ٹرאنسسٹر سيمي كنڈكٹر . אستعمال كيا ويا هن جنريشن جي مکيه سڃاڻپ אها آهي ته كمپيوٹرن ۾ وئكيئم ٹيوب جي جا تي ٹرאنسسٹر  پي  {Second Generation }1960_1965ٻي 



  .  جي مدد سان بجلي جي وهكري کي ظابطي ۾ رکڻ ال كم آڻبو آهي(Circuits)ي ۽ אنهن کي سركٹن   net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون
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.   ۾ به وאڌ آئي(Reliability)صرف كمپيوٹرن جي سائيز ۾ گھٹتائي ٿي، بلك كمپيوٹرن جي رفتار ۽ آڌאريت אنهن جي אستعمال سان نه . ُ۽ گھڻن ٹيوبن جي ڀيٹ ۾ ٿوري تعدאد ۾ ساڳيو كم سر אنجام ڏيندڙ پرزא هئا گرمي پيدא كندڙ، گھڻو وقت هلندڙ ٹرאنسسٹر سستا، سائيز ۾ به ننڍא، گھٹ بجلي کپائيندڙ ۽ گھٹ  ٿ ّهن دور ۾ ها ليول زبانون .  جو אستعمال وڌيو(Magnetic Core)هن عرصي ۾ אسٹوريج ال مئگنيٹك كور  אن کان عالوه حساب كتاب ۽ شمارجڻ جو .  به ٺهڻ شروع ٿيون(FORTRAN)۽ فورٹرאن  (COBOL)كوبول  ٻين لفظن هك سيكنڈ ۾ ٻه لک هدאيتون سر אنجام ٿي . هدאيتون هك مائكرو سيكنڈ ۾ مكمل ٿي ٿيون   (1965-70){Third Generation}      هي ٹي پيڑ) 3  (  ڏن  .يون ويون
ّآهي ته هن دور جي كمپيوٹرن ۾ ٹرאنسسٹرن جي جا تي אها هن جنريشن جي مکيه سڃاڻپ  آهي، جنهن تي سوين ) پٹي(آ سي هك אهڑي چپ .  אستعمال ٿيا(Integrated Circuit)אنٹيگريٹيڈ سركٹ  ّهن دور ۾ . ُكندڙ، אسٹوريج جي وڏي گنجائش رکندڙ، ۽ ننڍي سائيز وאرא ۽ گھٹ الڳت ۾ تيار ٿيڻ جهڑא هئاي به گھٹ گرمي پيدא كندڙ، تکي رفتار سان كم هي آ س. ُ ريزسٹر ۽ كئپيسيٹر رکيا ويا هئا،ٹرאنسسٹر ّهن دور ۾ ٺهيل . هن عرصي ۾ مائكروكمپيوٹر ٺهيا. كمپيوٹرن جي سائيز۾ אڃان به گھٹتائي آئي سيكنڈ (يا نينو سيكنڈ ) سيكنڈ جو ڏهه لکوڻو حصو(حسابي ۽ منطقي آپريشن مائكروسيكنڈ   س  .گھيا ملين حرف אسٹوريج ۾ رکجي پئي 8 ۽ ،تون هاليون ٿي ويون ملين هدאي5كمپيوٹرن ۾ هك سيكنڈ ۾  ۽ پهريون آپريٹنگ سسٹم به هن عرصي ۾ . ٺاهيا ويا) مانيٹر وغيره( Output Devicesبورڊ ۽ آئوٽ پٹ אوزאر  جهڑوכ كي Input Devices ّهن دور אندر نوאن אن پٹ אوزאر. ۾ سر אنجام ڏنا ٿي ويا) جو هك אربون حصو و   (1970 to Present){Fourth Generation}    .چوٿين پيڑهي) 4  (      ٿي  .אن کان عالوه هن عرصي ۾ ٻيون وڌيك ها ليول زبان به ٺاهيون ويون. متعارف 

وري هن کي אڃا تائين هلندڙ طور ع ۾ كن ٿا ته كي 1981كي صاحب هن پيڑهي جي پڄاڻي  آ سي چپ ۾ ترقي جو عمل جاري . ڳڻين ٿا، ۽ ساڳئي وقت پنجين جنريشن جي شروعات کي مڃين ٿا جا سڀئي  الرج אسكيل אنٹيگريٹڈ سركٹ جي אيجاد سان ممكن ٿيو ته هك چپ تي كمپيوٹر. رهيو مائكروپروسيسر جو بنياد      . (Micro Processor)هن جنريشن جي سڃاڻپ آهي مائكرو پروسير    ك . ويوאهڑي چپ کي مائكروپروسيسر چيو. אليكٹرאن پرزא گڎي رکيا وڃن



آهي، جنهن کي ٻين كيميائي جزن سان   هك سيمي كنڈكٹر عنصرSiliconسليكان . سليكان چپ آهي  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون ُال كيو ٿو وڃي جو אهو سليكان אنكري אستعم.  ٺاهيو وڃي ٿو(CPU)گڎي، אهو سينٹرل پروسسنگ يونٹ 
  .عنصر بجلي جي وهكري کي روكڻ يا وڌאئڻ ال بهترين عنصر آهي
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. ع ۾ هارڊ ڊسك متعارف كرאئي ويئي1973 אنچن وאري فالپي ۽ 8ع ۾ 1971. كمپيوٹر به عام جام آهن ۾ سمائجي وڃڻ   هاڻي هٿ جي تريوجآهي، אيتري گھٹي  هن عرصي ۾ كمپيوٹرن جي سائيز  ح  .سابي ۽ منطقي كم سر אنجام ڏئي ٿوسيسر چڻي جيترو آهي، پر پنهنجي ذאت ۾ هك پورو كمپيوٹر آهي، ڇو ته אهوئي ومائكرو پر   ّزא هن دور ۾ ٺاهيا ويا ۽ אستعمال אن کان عالوه ٻيا كيميائي אوزאر ۽ پر. كمپيوٹر ماركيٹ ۾ آندو ويو [Portable] نامي پهريون کڻي هلڻ جوڳو پورٽ بل Osborn 1ع ۾ 1981. ع ۾ آپٹيكل ڊسك ٺاهي ويئي1980 ڊسك Compactع ۾ نه صرف كمپئكٹ 1985.  كمپيوٹر ماركيٹ ۾ آندو80286وאري فالپي ڊسك ۽ אنٹيل  אنچن 3.5ع ۾ 1984. ع ۾ ئي هك نئون אنقالبي آپريٹنگ سسٹم אيم אيس ڊאس رאئج ٿيو1981. كيا ويا آهن (CD-Rom) پينٹيم 80486عالوه אن کان .  كمپيوٹر به ٺاهيوويو80386 پر ،(I, Pro, MMX, II, III, IV) ن ۽ אٹانيم  (Present & Future){Fifth Generation}    پنجين پيڑهي ) 5  (  آه  .ٺاهيا ويا 
هن پيڑهي ۾ كمپيوٹر אنساني مدאخلت کان . كم جاري آهي تي   (Artificial Intelligence)آرٹيفشل אنٹليجنس ڇو ته پنجين پيڑهي جي سڃاڻپ .چيو وڃي ٿو ته پنجين جنريشن جو بنياد پئجي چكو آهي     .بغير پنهنجا فرאئض אدא كندو
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 )Types of  Computers(كمپيوٹرن جا نمونا    :باب ٻيو
هك  حوאلي . ٿلهي ليکي كمپيوٹرن کي ٻن حوאلن سان مختلف قسمن يا نمونن ۾ ورهايو وڃي ٿو   . 1: אن حساب سان كمپيوٹرن جا ٹي نمونا آهن.  وڃي ٿوسان אنهن کي كمن كارين جي نسبت سان ورهايو جي نسبت سان مختلف نمونن ۾ ۽ پروسيسنگ پاور ) ننڍ وڏאئي(ٻي حوאلي سان هنن کي سائيز   ڊ  هائبرڊ. 3אئناאالگ  . 2جيٹل  ) 3(مين فريم  ) 2(سپر كمپيو ٹر ) 1: (چار قسم آهن אن حساب  سان كمپيوٹرن جا. تقسيم كيو وڃي ٿو کي سڃاڻڻ ال بجلي جي هجڻ يا غير موجودگي جي ) كچو موאد(هي ڊيٹا . אندر محفوظ كري سگهندא آهن ۽ نتيجن کي پنهنجي ، کي ڀيٹي سگهندא آهن (Values)آهن، جيكي حساب كتاب كري سگهندא آهن، ملهن پروگرאمن مطابق هلڻ جوڳا אليكٹرאنك אوزאر هي تيز رفتار، مختلف. ڏسو ٿا، سي ڊجيٹل كمپيوٹر آهن אوهان אكثر جيكي كمپيوٹر آفيسن، گهرن، ۽ تعليمي אدאرن ۾ كم كندي :    كمپيوٹر Digitalڊجيٹل) 1(    :אچو ته אول پهر ئين حوאلي وאرن كمپيوٹرن جو ذكر كريون  من  .ما ئكرو يا پرسنل يا ڊ يسكٹاپ يا پورٹبل كمپيوٹر) 4( مپيوٹر ي ك ٻين لفظن ۾ אئين چئجي ته توهانجي كهڑي به نموني لکيل ڳالهه کي  جڎهن .  تي مبني هوندي آهي1۽  0ل ۾ كمپيوٹر صرف مشيني زبان سمجهندو آهي، جيكا رڳو ٻن אنگن אص.  کي ڳڻيندא آهن (Signals)אشارن ڊجيٹل كمپيوٹرن کي .  אستعمال جي كري ئي هن کي ڊجيٹل كمپيوٹر سڎيو وڃي ٿو جي (Digits)אنگن  אنهن  . تي مبني ٻولي ۾ بدالئبو آهي، تڎهن ئي كمپيوٹر אن کي سمجهندو آهي1 ۽ 0بائنري كوڊ يعني  هي كمپيوٹر لڳاتار . يو ويندو آهي ك ال ٺاهيو ۽ אستعمالته אنهن کي خاص كارجن جي پورאئي كمپيوٹر به چيو وڃي ٿو، ڇو )Purpose-Special (هنن کي خاص كارج وאرو:  كمپيوٹر)Analogue (אئناالگ) 2(  ع  .  وאرو كمپيوٹر به كوٺيو وڃي ٿو(General-Purpose)ام كارج  سڀ ماپ كندڙ אوزאر حقيقت ۾ אئناالگ  كمپيوٹر .  ڊيٹا کي قبول كري سگهندو آهي (Continuous)هلندڙ آٹوموبائيل אسپيڈوميٹر، ٿرموميٹر ۽ فرنيس ٿرموميٹر وغيره  .  ماپون وٺي سگهبيون آهن (Physical)طبعي ۽ وولٹيج  وغيره  جهڑيون  (Speed)، رفتار (Pressure)، دאٻ(Temperature)هنن جي سهائتا سان گرمي پد . آهن هي . ٰ هائبرڊ جي معني آهي کار، گاڏوڙ يا ٻن شين جي ميالپ جو نتيجو: كمپيوٹر)Hybrid(هائبرڊ ) 3(  אئ  .ناالگ  كمپيوٹرن جا مکيه نمونا آهن هنن ۾ ڊجيٹل ۽ אئناالگ كمپيوٹرن .  ٺاهيا ويندא آهنكمپيوٹر به خاص كمن ۽ مقصدن جي حاصالت ال گ وאري تيز رفتاري هوندي آهي ته ٻي الهنن ۾ هك پاسي אئنا. وאريون خصوصتيون شامل هونديون آهن هي كمپيوٹر تحقيقي ليبارٹرين، دفاعي .  آهيو هوند (Accuracy)ُپاسي وري ڊجيٹل كمپيوٹرن وאرو تزپڻو .  وغيره ۾ אستعمال كيا  وڃن ٿا(Intensive Care Units)ي نگهدאشت وאرن شعبن אدאرن، אسپتالن جي אنتهائ



אسپتالن جي آ سي يو ۾ هي .  هائبرڊ كمپيوٹر جو مکيه مثال آهي (Cock Pit)جنگي جهازن جو كاכ پٹ  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون هنن جو אئناالگ حصو مريض جي نبض، بلڈ پريشر ۽ ٻين אهڑن . كمپيوٹر مريض سان سلهاڙيل هوندא آهن ر كا אگ.  كندو رهندو آهيupdate کي Case Historyڊجيٹل حصو אن ڊيٹا جي مدد سان  مريض جي . رهندو آهي אماڻيندو אنهن ۽ گڎ كيل ڊيٹا کي ٻئي ڊجيٹل حصي ڏ، جو حساب كتاب رکندو آهي(Symptoms)نن אركا   .אر كندو آهي ته پاڻ هرتو نموني ڊאكٹرن ۽ نرسن کي خبرد،بنارمل يا אگري ريڈنگ نظر אيندي אٿس
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هنن کي خاص قسم جي .  هي دنيا جا تمام وڏא، سگهارא ۽ تيز رفتار كمپيوٹر آهن:سپر كمپيوٹر )1(    سائيز موجب كمپيوٹرن جا نمونا  אئ دنيا ۾ سپر .  كرڻ ال ٺاهيو وڃي ٿو(Process)جهجهي ڊيٹا کي تمام تكڑو ۽ مختلف نمونن سان پروسيس  هنن کي ترقي يافته ملكن ۾ سائنسي، دفاعي تحقيق ال אستعمال . كمپيوٹرن جو تعدאد تمام ٿورو آهي ُٹر هئا، سي وڏي ع جي ڏهاكي تائين دنيا ۾ جيكي كمپيو1960 : كمپيوٹر )Main Frame (مين فريم  )2(  م . ٿي ماڻهو هنن کي  אستعمالي سگهن ٿا ۽ ساڳئي وقت هزאرن کان ،سپركمپيوٹر ۾ هك کان وڌيك پروسيسر لڳل هوندא آهن. كيو پيو وڃي
كي صاحب سپركمپيوٹرن کي مين فريم كمپيوٹرن جو ئي هك قسم . (ُهئا سائيز جا مين فريم كمپيوٹر وڏא ۽ تيز رفتار هوندא آهن، ۽ هنن ۾ به هك کان وڌيك پروسيسر لڳل  هي كمپيوٹر به سائيز ۾.) قرאرين ٿا اص ماحول ۽ אيئر كنڈيشنگ جي ضرورت رهيهنن کي هالئڻ ال هك پاسي گهڻن ماڻهن جي ضرورت رهي ٿي، ته ٻي پاسي هنن . ۽ سائنسي تجربا وغيره جي تياري (Pay Rolls)موسمن جي אڳكٿي، پي رولز : هنن جا مکيه كم آهن. كمپيوٹر אستعمال كندא آهن سركاري ۽ صنعتي אدאرא مين فريم بئنكون، אنشورنس كمپنيون، جهازرאن كمپنيون، وڏא . هوندא آهن ع وאري ڏهاكي جي وچ ڌאري هك كمپني بنام ڊجيٹل אكئپمينٹ Computer-Mini(: 1960(مني كمپيوٹر  )3(   ي خ . ٿيوאسط ن، يونيورسٹين، אسپتالن ۽ هي كمپيوٹر بئنكن جي برאنچ.  يا مني كمپيوٹركوٺيو ويو(Minimal)منيمل مين فريم كمپيوٹرن کان ٿورא ننڍא كمپيوٹر ماركيٹ ۾ آندא، جن کي (Digital Equipment Company)كمپني ويجهڑ ۾ مائكرو كمپيوٹرن جي كري אنهن جي אستعمال ۾ . صنعتي אدאرن ۾ אستعمال ٿيندא رهيا آهن َشروع ۾ هي كمپيوٹر . ع ۾ پهريون پي سي ٺاهيو ويو1981 . كمپيوٹر به چيو وڃي ٿو (Portable)پورٹبل هنن کي پرسنل كمپيوٹر يا ڊيسك ٹاپ كمپيوٹر يا :)Micro Computer(مائكرو كمپيوٹر ) 4(  گ .هٹتائي ضرور آئي آهي پر هي אڳتي هلي كري نه صرف تعليمي ميدאن، پر هر هك شعبي ۾ وڏي אٿل پٿل . سيکڑאٹن ال ٺاهيا ويا  کي مائكرو كمپيوٹرن طور  (PDA) پام ٹاپ، پرسنل ڊجيٹل אسسٹنٹ، نوٹبك، (Laptop)لئپٹاپ    ج  . ًهن وقت تقريبا  هر آفيس ۽ گهر ۾ אوهان کي پي سي هكيو تكيو حاضر ملندو. و سبب بنيا آهن
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                                    . ڳڻيو وڃي ٿو



حبيب سنائي  هالئڻ سکون   Computer System and its Components  كمپيوٹر سسٹم ۽ אن :ون  net.voiceofsindh.www  אچو ته كمپيوٹر   جا حصاباب ٹي
) 2(يئر هارڊو) 1: (كمپيوٹر سسٹم جا مکيه ٻه حصا آهن. كمپيوٹر هك مكمل سسٹم يا نظام آهي         س  .افٹويئر

جيكي ) پروگرאمز( مان مرאد آهي אهي لکتي هدאيتون (Software)باقي سافٹويئر .  سڎجي ٿو(Hardware)كمپيوٹر جا אهي پرزא يا אوزאر، جن کي ڏسي يا ڇهي سگهجي ٿو، تن کي گڎيل طور هارڊويئر       هارڊويئ  ر     ج  .و هك حصو  هارڊويئر آهي، پر سافٹويئر نه آهي، ته אئين ڀانيو ته אهو هارڊويئر بي فاعده آهيين چئجي ته جيكر אوهان  وٽ كمپيوٹر سسٹم אن حساب سان אئ.  هارڊويئر کي هالئڻ چالئڻ ۾ كم אچن

 14 

אن . 2سينٹرل پروسيسنگ يونٹ، . 1(هارڊ ويئر جي پرزن، אوزאرن يا حصن کي كي عالم ٹن نمونن      אن پٹ ۽ آئوٽ پٹ ڊوאئيسز، . 2پروسيسر، . 1(۾ ته كي وري چئن حصن ) وאئيسزآئوٽ پٹ ڊ. 3پٹ ڊوאئيسز،  . 3ميمري، . 2سينٹرل پروسيسنگ يونٹ، . 1( ته كي وري אنهن کي پنجن حصن ،)אسٹوريج. 4ميمري، . 3

ه  ارڊويئر جا حصا  
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. هن کي مختصر نموني پروسيسر به سڎيو وڃي ٿو: )Central Processing Unit(سينٹرل پروسيسنگ يونٹ . 1    .صن جو ذكر كريون ٿاپاڻ پوئين ورهاست تحت אنهن ح  א  .۾ تقسيم كن ٿا) آئوٽ پٹ ڊوאئيسز. 5אن پٹ ڊوאئيسز، . 4سٹوريج ڊوאئيسز،  אهو پروسيسر .  آهيCPU پروسيسر يا سي پي يو) كي صاحب دل قرאر ڏين ٿا( كنهن به كمپيوٹر جو مغز .  ۽ منظم كري ٿو،دאيتن کي عمل ۾ آڻي ٿو ۽ سافٹويئر جي ه (User)ئي هوندو آهي، جيكو אستعماليندڙ אنکي كڎهن چپ جي نالي . (پرسنل كمپيوٹر ۾ عام طور هكڑو ئي مائكرو پروسيسر لڳل هوندو آهي ٻين لفظن ۾ .  لڳايا ويندא آهن (Transistors) لکين ٹرאنسسٹرزجي كنهن ٹكري مان ٺاهيو ويندو آهي، ۽ אن ۾ آهي، جنهن کي سليكان  (Circuit)  سركٹ (Integrated)مائكرو پروسيسر هك ڳتيل .) سان سڎيو ويندو آهي كنهن به ڊيٹا کي .  ٹرאنسسٹرز لڳايا وڃن ٿاكننڍي پر ڊگهي پٹي يا ٹكرو آهي، جنهن تي لکين אليكٹرאن موאد مان جڑيل (Silicon) ، سليكان  (Semi-Conductor)אئين چئجي ته مائكرو پروسيسر هك سيمي كنڈكٹر بجلي جو .  كمپيوٹر אنهن ٹرאنسسٹرز ۾ بجلي אماڻيندو آهي،ا هدאيتن کي عمل ۾ آڻڻ الپروسيس كرڻ ي אنهن ٻنهي אنگن کي .  کي پڌرو كندي آهي0 کي ظاهر كندو آهي، ۽ אن جي غير موجودگي אنگ 1هئڻ אنگ  . وڃي ٿو طور אستعمال كيو (Bit)بائنري ڊجٹ کي مختصر كري بٹ .  سڎجي ٿو (Binary Digit)بائنري ڊجٹ  وغيره کي ظاهر كرڻ ال جي كنهن אکر يا كنهن ٻئي אنگ يا كنهن نشاني بٹ يا هك بائيٹ 8ٻولي (Byte) אلبدل بائنري אنگن ۾ ٺاهيو ويو، جنهن کي אئسكيشروعاتي دؤر ۾ אنگريزي אلفابيٹ، אنگن ۽ ٻين ضروري نشانين جو نعم .  جو معيار مقرر كيل آهي(ASCII) سٹينڈرڊ كوڊ فار אنفارميشن  يا آمريكن א ً ٺاهيو ويو آهي، جنهن ۾ تقريبا دنيا جي هر ٻولي (Unicode)אن کي سڌאري پو يونيكوڊ  . ظاهر كندڙ هو نشانين کي 256אهو كوڊ صرف .  سڎيو وڃي ٿو(American Standard Code for Information Interchange)אنٹرچينج 
هن كتاب جي كمپيوٹر كمپوزنگ אنهي كوڊنگ جو ئي . وڊ آهيجي אلفابيٹ نشانين ال بائنري ك كمپني ٺاهيندي آهي، سو عام  Intelجيئن ته كمپيوٹرن ۾ لڳايا ويندڙ پروسيسر אكثر كري אنٹيل     نت   . نشانين تي مبني آهي65536 ياد رهي ته يونيكوڊ .يجو آهي مثال طور אڄكلهه  .  ورتو وڃي ٿوطور  كمپيوٹر جو نالو به אنهن پروسيسرن جي نالي جي حساب سان אصل ۾ پينٹيم فور پروسيسر جو ئي نالو آهي، جنهن کي אنٹيل  .  كمپيوٹر هلي ٿوPentium-4 پينٹيم فور .  جي نالي سان ٻئي نوع جو پروسيسر ٺاهيو آهي (Celeron)אنٹيل وאرن سيلرאن. كمپني وאرن ٺاهيو آهي جنهن ۾ صرف .  ۾ آندو هوماركيٹ جي نالي سان 4004_ אنٹيلع ۾1971אنٹيل پهريون پروسيسر    אن  . كمپنيون پروسيسر ٺاهي رهيون آهن (Motorola)۽ موٹروال (Advance Micro Devices - AMD) ٹيل کان عالوه אرٿمئٹك الجك يونٹ ) ب(، (CU)كنٹرول يونٹ ) لفא: (ه حصا آهن جا مکيه ٻ (.C.P.U)سي پي يو      . لکن تائين ٹرאنسسٹر لڳل هوندא آهن55 ٹرאنسسٹر لڳل هئا، ۽ אڄ كلهه جي پينٹيم فور ۾ 23 (ALU. אن جو مختصر אحوאل هيٺ ڏجي ٿو .  )  )لفא (حصو سي پي يو جي آپريشن : كنٹرول يونٹ هي)۽ ٻين حصن سان ،کي منظم كري ٿو) هلڻ چلڻ 



ن کي אنهن کي  پر ٻين پرز،هي حصو پنهنجي ليکي هدאيتن تي عمل نٿو كري. رאبطي كاري كري ٿو  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون   .  جون هدאيتون ڏئي ٿو (Execute)مل ۾ آڻڻ 
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هن حصي ۾، جيئن نالي مان وאئکو ٿئي ٿو ته، حسابي ۽  :  (Arithmetic Logic Unit)אرٿمئٹك الجك يونٹ) ب(  ع جوڙ، كٹ، ضرب، ونڈ بنيادي حسابي كم آهن، ۽ منطقي كمن ۾ ملهن . منطقي كم سر אنجام ڏنا وڃن ٿا אوهان جيكا ڊيٹا كمپيوٹر ۾ موكليندא رهندא آهيو، سا אول ميمري ۾ . ظاهر ٿيڻ وאري جا  ميمري آهيאها  .אوهان جيئن ئي كنهن پروگرאم کي كمپيوٹر אندر کوليندא آهيو، تيئن هو אچي אوهان آڏو ظاهر ٿيندو آهي.  ميمري، هك طرح، كمپيوٹر אندر كم كار وאسطي אليكٹرאنك رف نوٹبك آهي: )Memory (ميمري. 2  يا  .  کي پاڻ ۾ ڀيٹايو وڃي ٿو ته אهي پاڻ ۾ برאبر آهن، يا گهٹ وڌ آهن، غيره (Values) رقمن هن ميمري کي .  ميمري به سڎيو وڃي ٿو (Primary) يا אبتدאئي (Main)هن ميمري کي مکيه. ذخيرو ٿيندي آهي ڎين ٿا ۽ ٻئي کي روم  س RAM (Random Access Memory)هك حصي کي رئم . ٻن حصن ۾ ورهايو وڃي ٿو RO (Read Only Memory) سڎين ٿا .  M  )كمپيوٹر אندر جيكو אول אول لکيو پڑهيو وڃي ٿو، سو אن . رئم، ميمري  جو אهم ترين حصو آهي) لفא رئم عارضي يا .  به كوٺيو وڃي ٿو (Read/Write Memory)אن كري هن کي. جي אندر ئي لکيو پڑهيو وڃي ٿو پر . جيسين تائين كمپيوٹر کليل آهي، אوسيتائين אن ۾ رکيل ڊيٹا به محفوظ آهي.  آهي (Volatile)ووليٹائيل ۽ . אلوپ ٿي ويندوختم  يا بجلي ويئي ته אنهي ميمري وאرو موאد به ،جيئن ئي אوهان كمپيوٹر بند كيو عام طور جيتري .  ۽ سگهائپ جو دאرومدאر رئم جي مقدאر تي به آهيكمپيوٹر جي تيز رفتاري     .ڻو پوندو كر(Load)وري كمپيوٹر کولڻ کانپو، گهربل پروگرאم يا سيو ٿيل فائيل ٻيهر ميمري ۾ لوڊ  جيئن אڳ۾ ٻڌאيو ويو آهي ته ميمري . رئم وڌيك، אوتري تيزي سان كمپيوٹر هدאيتن کي عمل ۾ آڻيندو آهي אنهن هدאيتن . هن ميمري ۾ هدאيتون مستقل طور رکيل هونديون آهن: (ROM) (Read only Memory)روم ) ب(  آه  . ميگا بائيٹ هوندي آهي256 ميگا بائيٹ کان 128אڄ جي پينٹيم فور جي رئم . ن ميمري جي مقدאر جا مکيه אصطالح كلو بائيٹ، ميگا بائيٹ، گگابائيٹ يا ٹيرאبائيٹ.  Byteجو عام ماپو آهي جن אوزאرن وسيلي موאد كمپيوٹر אندر دאخل كبو آهي، تن کي אنپٹ : )Input Devices (אنپٹ ڊوאئيسز. 3  م  .آهن)  يو هدאيتون ۽ ڊيٹا تيزي سان حاصل كري سگهندو آهييهن جي مدد سان سي پ(يمري  (Cache)، ۽ كئش )دجيٹل كئميرא وאنگر تصوير ذخيرو كرڻ ال(لئش ميمري אن کان عالوه ف    ج  .و تعلق كمپيوٹر جي آپريشن سان هوندو آهي   אن  .پٹ ڊوאئسز آهن ، الئيٹ پين، ڊجيٹل كئميرא، مائكرو فون وغيره مکيه  (Optical Mark Recognition) ، אو אيم آر (Optical Character Recognition)كي بورڊ، مائوس، אسكينر، جوא אسٹك، ٹريك بال، אو سي آر. وڃي ٿوڊوאئيسز كوٺيو 
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. جي پكي صورت کي אوهان کي حاصل كرڻ ۾ مدد كن، تن کي آئوٽ پٹ ڊوאئيسز كوٺيو وڃي ٿو ٿيل ڊيٹا کي ڏيکارين يا پروسيس ٿيڻ بعد אن אهي אوزאر جيكي دאخل: )Output Devices(آئوٽ پٹ ڊوאئسز  جهڑوכ .  ٿينديون آهن–يون  אنپٹ ۽ آئوٽ پٹ  وאر-ياد رهي ته كجهه אوزאرن ۾ ٻئي خصلتون     مانيٹر، پرن  . ، אسپيكر وغيره אهم ترين آئوٽ پٹ ڊوאئيسز آهن (Plotter)ٹر، پالٹر موڊيم אئناالگ ڊيٹا کي . ( ۽ مائكروفون وغيره، فالپي ڊسك، هارڊ ڊسك (Modulator-demodulator)موڊيم . لن کي حفاظت ۽ سنڀال وאسطي رکيو وڃي ٿوאسٹوريج فائيل كئبينيٹ يا אلماري مثال آهي، جتي אنهن فائيאئين سمجهو ته رئم هك ميز مثل آهي، جتي אوهان فائيل کي کولي كم كريو ٿا ۽ .  سڎيون ٿا (Secondary Memory) يا سيكنڈري ميمري (Backing Storage)تنهن کي אسين ٺلهو אسٹوريج يا بئكنگ אسٹوريج جيكو پرزو يا حصو آهي، كمپيوٹر אندر دאخل ٿيل ڊيٹا کي مستقل محفوظ بنائڻ الStorage( :  (אسٹوريج . 5  ڊ  .)جيٹل ڊيٹا ۾ ۽ ڊجيٹل ڊيٹا کي אئناالگ ڊيٹا ۾ منتقل كندو آهي ، هارڊ يفالپ. ٿلهي ليکي אڄكلهه ٻن ٹيكناالجين جا אسٹوريج ڊوאئيسز ماركيٹ ۾ ميسر آهن    پ  .و جڎهن ٻيهر אنهن جي گهرج پوي ٿي ته אتان کڻي وري ميز تي آڻي كم كريو ٿا ٻئي قسم جي ٹيكناالجي .  وڃي ٿوڊسك، ٹيپ ڊرאئيوز وغيره کي مئگنيٹك ميڈيا وאري ٹيكناالجي كوٺيو ٻين . پروگرאم وري لکيل هدאيتن جو ميڑ آهي. سافٹويئر پروگرאمن جي مجموعي کي سڎجي ٿو     (Software)سافٹويئر     ر  .به كري سگهجي ٿيکي سگهجي ٿي، پر אن ۾ ردوبدل אسٹوريج ۾ هارڊ ڊسك אهم ترين پرزو آهي، ڇوته אن ۾ وڏي مقدאر ۾ ڊيٹا نه صرف محفوظ كري     ٹي  . كناالجي جا مکيه مثال آهن אنهي )(DVD، ڊجيٹل ورسٹائيل ڊسك )سي ڊي(كمپيكٹ ڊسكيٹ . کي آپٹيكل ڊرאئيو سڎيو وڃي ٿو جو نالو آهي، جيكي كمپيوٹر جي هارڊ ويئر کي هدאيتون  لفظن ۾ אئين چئجي ته سافٹويئر אنهن پروگرאمن .  אندر سافٹويئر کي رکي يا محفوظ كري سگهجي ٿوكمپيوٹر. ڏيندא آهن ته كيئن كم سر אنجام ڏجي پروگرאمنگ ) ث(אئپليكيشن سافٹويئر، ) ب(سسٹم سافٹويئر، ) אلف: (سافٹويئر جا مکيه ٹي قسم آهن جيكي پروگرאم كمپيوٹرن جي پرزن جي آپريشن تي ظابطو رکن :  (System Software)سسٹم سافٹويئر) אلف(  لئ  .نگئيجز آپريٹنگ سسٹم، ) 1: (سسٹم سافٹويئر جا وري ٹي قسم آهن. فٹويئر سڎيو وڃي ٿوٿا، تن کي ئي سسٹم سا אڳي . گ سسٹم سڎيو وڃي ٿوپرزن وچ۾ رאبطي كاري كرڻ وאرو جيكو پروگرאم آهي، تنهن کي آپريٹن کي  منظم كرڻ ۽ Flowكمپيوٹرن جي پرزن وچ۾ ڊيٹا جي وهكري :  (Operating System)آپريٹنگ سسٹم) 1(  2(  .يوٹيليٹيز ) 3(ٹرאنسليٹر، ) 



אن جي پارאن كم .  مکيه آپريٹنگ سسٹم هو (DOS) يا ڊאس(Disk Operating System)ڊسك آپريٹنگ سسٹم   net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون يعني אن ۾ كمانڈون لکي .  سڎيو وڃي ٿو (Command Line Interface)كار وאسطي فرאهم كيل ماحول کي אڄكلهه  جو אهم ترين آپريٹنگ سسٹم ونڈوز . אينٹر كبيون هيون، پو ئي كو عمل سر אنجام ٿيندو هو Windowsن شونڈوز جا هن وقت به مختلف ور.  آهي(Versions)98كي ماڻهو אڃا توڻي ونڈوز.  هلي رهيا آهن ،   .  ، يونيكس وغيره آهنLinux ، Mac OSس אنهن مان אهم ترين الئنك. ن عالوه ٻيا به آپريٹنگ سسٹم ماركيٹ ۾ موجود نونڈوز کا.  پيا هالئينXP يا ونڈوز2000ته كي وري ونڈوز
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  ش

کي   ها ليول لئنگئيجز ۾ لکيل پروگرאمن کي كمپيوٹر جي سمجهڻ  ال אنهن: (Translators)ٹرאنسليٹرز ) 2(  آه אنهي كم کي جيكو پروگرאم سر אنجام ڏيندو آهي، אنکي . مشين كوڊ يا بائنري كوڊ ۾ بداليو ويندو آهي كمپائيلر ) 2(، (Assemblers)אسيمبلر ) 1(ٹرאنسليٹر ٹن نمونن جا هوندא آهن؛ . ئي ٹرאنسليٹر چيو وڃي ٿو (Compilers ،)3 ( אنٹرپريٹر(Interpreter).   )   )3 ( يوٹيليٹيز(Utilities) : هي هك طرح جا אضافي پروگرאم آهن، جيكي آپريٹنگ سسٹم جي سهائتا كندא هي مختلف طور طريقا آهن، جن تحت كمپيوٹرن ال  :  (Programming Languages)پروگرאمنگ لئنگئيجز) ب(  و  .غيره ال جيكي پروگرאم كم אچن ٿا، تن کي  يوٹيليٹيز چيو وڃي ٿووغيره كڍڻ يا روكڻ، ڊسكن جي جانچ پڑتال كرڻ فائيلن کي سوڙهو يا كمپريس كرڻ، يا وאئرس . آهن شروع شروع ۾ يا . ون ٺاهيون ويون آهن کن زبان200هيسيتائين . هدאيتون لکبيون ۽ ترتيب ڏبيون آهن جيئن אڳ۾  . אڄ ڏينهن تائين به كمپيوٹر  جي پنهنجي زبان مشين لئنگئيج آهي. مشين لئنگئيج سڎيو ويو אنگن تي ئي مبني هئي ۽ אنکي 1 ۽ 0زبانن جي پهرئين پيڑهي يا جنريشن ۾ جيكا زبان ٺاهي ويئي، سا  ن ۾ ڊيٹا کي لکو، پر אڳو پو אها ڊيٹا مشين كوڊ ۾ تبديل عرض كيو ويو آهي ته אوهان کڻي كهڑي زبا ٻي .هونئن هتي אهو لکڻ بي جا نه ٿيندو ته هر سي پي يو جي مشين لئنگئيج منفرد ٿيندي آهي. ٿئي ٿي هي سافٹويئر يا پئكيجز مخصوص :  (Application Software / Packages)אئپليكيشن سافٹويئر يا پئكيجز) ث(    . ، אوريكل وغيره אهم زبانون آهن نيٹچوٿين جنريشن ۾ وزيوئل بيسك، سي شارپ، ڊאٽ     (  . ، אهم ترين زبانون آهنCسي ۽  ،  (Report Programme Generator)، پاسكل، آرپي جيBeginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code)، بيسك (Common Business Orientation Language)، كابول (Formula Translation)אن دؤر ۾ فورٹرאن. ٹين جنريشن ۾ ٺاهيل زبانن کي ها ليول لئنگئيجز به چيو وڃي ٿو     (  .  زبانون به كوٺيو وڃي ٿوLow Level)ٻنهي پيڑهين جي زبانن کي لو ليول.   אستعماليا ويا MNEMONICS (Memory Aiding Alphabetic Codes) كوڊ يا  (Symbolic)پيڑهي ۾ هك ٻي زبان ٺاهي ويئي، جنهن ۾ بائنري אنگن جي بدرאن سمبالك مشهور אئپليكيشن سافٹويئرن ۾ ورڊ پروسيسنگ، אسپريڈ . نمونن جا كم سر אنجام ڏيڻ ال  ٺاهيا وڃن ٿا   .يٹ، گرאفكس، ڊيٹا بيس وغيره آهن



سيسنگ سافٹويئر ورڊ אسٹار هو، אنکانپو ورڊ وپهريون ورڊپر. رپورٹون، ۽ ٻيا ڊאكيومينٹ ٺاهيا وڃن ٿا جي ذريعي خط، هن. ورڊ پروسيسنگ سافٹويئرن ۾ אڄ كلهه گھڻو هلندڙ مائكروسافٹ ورڊ آهي    net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون   .۾ آندא پيا وڃنروسيسنگ پئيكيجز جھڑوכ אئپل وאرن جو رאئيٹ، لوٹس آفيس جو ورڊ پرو وغيره كم  پر ٻيا به ورڊ .אڄ كلهه گهڻي ڀاڱي مائكروسافٹ ورڊ אستعمال ٿئي ٿو. پرفيكٹ جو بول باال ٿيو
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אڄكلهه مائكروسافٹ אيكسل، ونگ زيڈ، كورل كئاٹرو پرو .  אبتدאئي پروگرאم هو123لوٹس . سڎجي ٿومالي معلومات يا بجيٹي كم کي ترتيبڻ ال جيكو پئكيج كم ۾ אچي ٿو، تنهنکي אسپريڈ شيٹ     پ אڊوب فوٹوشاپ، كورل ڊرא، مايا . ٺاهيون وڃن ٿيونرون يا ٻيون شكليون يگرאفكس ۾ تصو    و  .آهنپروگرאم غيره مکيه אسپريڈشيٹ  کي ڳولڻ ڦولهڻ يا אنکي مخصوص نموني ترتيب ڏيڻ ال جيكو  كرڻ يا אنكٺو وڏي ڊيٹا کي     و  .پئكيجز آهنگرאفكس غيره مکيه  مائكروسافٹ אئكسيس، لوٹس אئپروچ، فائيل . کي ڊيٹابيس سڎيو وڃي ٿو سافٹويئر كم אچي ٿو، تنهن אوهانکي كنهن موضوع تي كٿي مختصر ۽ دلچسپ معلومات :  پئكيجز (Presentation)پريزنٹيشن    م  .ورل پئرאڊوكس مکيه ڊيٹابيس پروگرאم آهنيكر پرو، ك مائكروسافٹ پاورپوאئنٹ، كورل . אن ال هي پريزنٹيشن وאرو پئكيج كم אيندو آهي. ڏيڻي آهي ال، مائكروسافٹ پبلشر، سيرف پيج ) نيوزليٹر، پوسٹر وغيره جي تياري(ڊيسكٹاپ پبلشنگ     پ  .ريزنٹيشن، لوٹس فري النس وغيره مکيه پروگرאم آهن אن سلسلي .   پئكيجز آهن (Computer Aided Designing – CAD)تفصيلي نقشن يا رٿائن جي تياري ال    پل  .س، אڊوب پيج ميكر، كئارכ אيكسپريس آهن مائكروسافٹ .   سڎين ٿا (Integrated Software)تن کي جامع يا ڳتيل سافٹويئر. بيس کي يكجا كيو ويو آهيكجھه سافٹويئر אهڑא آهن، جن ۾ سڀ مکيه پئكيجز جھڑوכ ورڊ پرאسيسنگ، אسپريڈشيٹ ۽ ڊيٹا     ۾  . آٹوكئڈ، وياگرאفكس، ڊزאئين پروگرאم آهن         و  .ركس، אئپل وركس אن سلسلي جا אهم پروگرאم آهن
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  (Operating System)آپريٹنگ سسٹم : باب چوٿون
אهو ماحول אصل ۾ كجھه . ٿا  ۾ אچو (Interaction)אوهان كمپيوٹر جي نظام سان لهه وچڑ ۽ باهمي عمل مهيا كري ٿو، جنهنجي مدد سان (Environment)هي אوهانکي אهڑو ماحول .  پروگرאم آهي) مکيه ظابطي كار( Master Controlآپريٹنگ سسٹم، جيئن نالي مان پڌرو آهي، هك طرح كمپيوٹر جو ماسٹر كنٹرول      جڎهن אوهان كا كمانڈ . هيآ جو گڎيل نالو  (Icons) ۽ آئكنز (Commands)، كمانڈز(Objects)آبجيكٹس  ۾ منتقل كري ٿو ) كمپيوٹر کي سمجھه ۾ אيندڙ ٻولي(אستعماليو ٿا ته آپريٹنگ سسٹم אنکي مشين كوڊ  جو نتيجو مانيٹر جي אسكرين تي يا پرنٹر تي ڇپيل پني تي ۽ אهڑو אنتظام كري ٿو ته توهان جي عملن  אسكرين تي موجود אنهن مڑني عنصرن کي گڎيل طور . كمپيوٹر سان رאبطي ۾ אچو ٿا مهيا كري ٿو، جن جي سهائتا سان אوهان  (Elements)אوهانکي אسكرين تي אهڑא عنصر )1(  پ  :آپريٹنگ سسٹم جا مکيه كم هيٺيان آهن. ڌرو ٿئي ويئر پرزن توڙي سافٹويئر پروگرאمن  سي پي يو، رئم، كي بورڊ، مائوس، پرنٹر ۽ ٻين هارڊ )3( .جيئن אوهان אن ۾ پنهنجو كم كار سرאنجام ڏئي سگھو ٿئي ٿو ته  Loadميمري ۾ لوڊ) ورڊ، אيكسل وغيره(هنجي مدد سان אوهانجو گھربل پروگرאم  )2(  . سڎجي ٿو (Interface)אنٹرفيس   تن  :ٿو،  جو وچورهيٺ ڏجي ٿوאن کان عالوه جڎهن אوهان كو پروگرאم هالئي رهيا آهيو، تڎهن به אهي كافي خدمتون سرאنجام ڏئي   4( .معلومات کي ڊسك אندر محفوظ كرڻ يا حاصل كرڻ جو אنتظام كري ٿو ) . ٿووچ۾ رאبطي كاري سرאنجام ڏئي
  . گھربل فائيل کي کولڻ ۾ مدد كري ٿو)1( 
ي ٿو  ئ(Save) کي ڊسك ۾ سيو  (Contents) فائيل جي موאد)2( .א  كر
 . ڊسك ۾ سيو ٿيل فائيل کي ميمري ۾ لوڊ كرאئي ٿو)3( 
 .  سسٹم مددگار ٿئي ٿوٿا گھرو ته אن سلسلي ۾ آپريٹنگ توهان كنهن فائيل، فولڈر وغيره کي هك جا کان ٻي جا کڻي وڃڻ ٿا چاهيو يا אنجي كاپي نيڻ  )5( . ڊאكيومينٹس يا ٻي موאد کي پرنٹر ۾ אماڻي ٿو، ۽ پرنٹر کي كم كار الئق بنائي ٿو)4( 
  تا  ريخ   .يا شكلين وغيره کي پڌرو كري ٿو کي سڃاڻي، אن سان الڳاپيل حرفن (Strokes) جي אسٹروكس  Keys يا كيزClick مائوس جي كلك  )7( . جي ورڇ كري ٿو(RAM) هلندڙ پروگرאمن ۾ مناسب رئم )6( 
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هوع ۾ آ بي אيم كمپيوٹرن يا אن جھڑو آركيٹكچر 1980و  ٺاهيو، جيك (Disk Operating System – DOS)                    ڊسك آپريٹنگ سسٹم هك گڎجي وאرن  IBM مائكروسافٹ ۽ آ بي אيم )2(  .אنٹرفيس کي كمانڈ الئين אنٹرفيس سڎجي ٿو ع ۾ هنن ڊאس جو 1993. بهرحال هنن جون كوششون جاري رهيون. ڊאس جي سهاري هلندڙ هو هك گرאفيكل ماحول ڏيندڙ ونڈوز سافٹويئر ٺاهيو، جيكو شروع ۾ مائكروسافٹ كمپني )4( .پبلشرن، ملٹي ميڈيا ڊولپرز، گرאفكس آرٹسٹس جي پهرئين چونڈ مئك آپريٹنگ سسٹم آهيאن هوندي به אڃان توڻي .  ۾ هلي ٿي سگهيونكيو، پر אهو رڳو אئپل كمپني جي ٺاهيل كمپيوٹرمئكنٹوش آپريٹنگ سسٹم پهريون آپريٹنگ سسٹم هو، جنهن گرאفيكل يوزر אنٹرفيس مهيا  )3( .אهو به كمانڈ الئين אنٹرفيس ڏيندڙ . ٿيكم كري سگھيو رکندڙ كمپيوٹرن ۾  ٺاهيو، پر אهو אيترو ته وڏو هو جو אن زماني جي אكثر ) نيو ٹيكناالجي(م אلبدل ونڈوز אين ٹي نع پر پو אن ۾ . سو אنکي عام کپتكارن ال جاري نه كيو ويو. كمپيوٹرن ۾ هلڻ جوڳو نه هو אصل ۾ ڊאس وאرو . אنهي آپريٹنگ سسٹم ماركيٹ ۾ وڏي אٿل پٿل پئدא كئي. جاري كيو ويو جي نالي هك مكمل آپريٹنگ سسٹم 95ضروري تبديليون كري، عام کپتكارن وאسطي ونڈوز پر هن سسٹم جو אنٹرفيس مئك آپريٹنگ . كمانڈن سان ڀريل هولفظي אنٹرفيس بي رونق ۽  يعني عام كمانڈن ۽ آبجيكٹس کي ننڍين شكلين . سسٹم وאنگر گرאفيكل يوزر אنٹرفيس هو (Icons)مائكروسافٹ وאرن ٻيو אنتظام אهو . و ويو ۾ سمائي אسكرين تي فرאهم كي אن کانپو ن ۾ نوאن فيچر جھڑوכ אنٹرنيٹ אيكسپلورر، ه، پر ن جھڑيون هيو95 ونڈوزخاصيتون ته אڳوڻي ورشن آيو، جنهن ۾ بنيادي 98ونڈوز Versionيٹنگ سسٹم جو نئون ورشن آپر چند سالن کانپو ونڈوز   .سگھجي ٿوسان، جيكرهك پروگرאم جو ماحول سمجھه ۾ אچي ويو ته ٻئي پروگرאم کي به آساني سان هالئي אنهي حساب . ماحول به אنهي نوع جو جوڙيوאنٹرفيس يا كيو، جو אئپليكيشن سافٹويئرن وאرو  پر אڃان . ا آهن به ماركيٹ ۾ آيVersionsورشنز  آپريٹنگ سسٹم جا نوאن زجيتوڻيك אن کانپو ونڈو    אئ  . كٹو ڊيسكٹاپ وغيره شامل كيا ويا خاصيتن جي אن ميالپ אنکي كافي .  جو فائيل سسٹم، نيٹوركنگ سگھه ۽ אستحكام هوNTونڈوز وאرو אنٹرفيس ۽ فيچر هئا، ته ٻئي پاسي 98 ۾ هك پاسي ونڈوزVersionورشن אن . ماركيٹ ۾ وאرد ٿيو 2000ع ۾ ونڈوز2000وري سال .  אيترو كامياب نه ٿيوMillenniumزملينيم  کانپو آيل ونڈو98ونڈوز    به  . جي سهاري سان كيو وڃي ٿو98 ونڈوز وري  كاربهرحال، אكثر كم. آهي پي پڻ אنسٹال ٿيل هوندو  پروفيشنل يا ونڈوزאيكس2000ته ونڈوز ساڻ يا 98אلبت אئين ضرور ٿيو آهي ته كن جاين تي ونڈوز.  گھڻو كم ۾ آندو ٿو وڃي98تائين به ونڈوز سرور ) 2 ؛ پروفيشنل2000ونڈوز) 1 : جا چار نمونا آهن2000ونڈوز. بنايو آهيسگھارو آپريٹنگ سسٹم    .ڊيٹا سسٹم سرور) 4אئڈوאنسڈ سرور؛ ۽ ) 3אسٹينڈرڊ؛ 
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هك هوم ۽ ٻيو . هن جا ٻه אيڈيشن آهن.  جاري كيو ويوXP ۾ نئون ورشن ونڈوز2001آكٹوبر      . جي سوين ٻولين ال سپورٽ سسٹم آهي ورشن אنكري به אنقالبي آهي، جو אن ۾ دنيا هي. پروفيشنل هي كمپوزنگ به אنهي جو . سپورٽ سافٹويئر אنسٹال كري سنڌي ۾ كمپيوٹنگ كري سگھوٿا جو سنڌي  آهي، ته پو محترم عبدאلماجد ڀرڳڑيXP ۽ آفيسXPهن وقت جيكر אوهان وٽ ونڈوز ٰ ۽ ڊيسكٹاپ جي معني عام  Deskجنهن ميز تي אوهان لکپڑه كندא آهيو، تنهنکي چوندא آهن ڊيسك    ڊي    Desktopسكٹاپ     Basic Functions and Featuresبنيادي كم ۽ فيچر   ۾  . كمپيوٹنگ كري سگھبي ورٽ هوندي، ۽ پو سڌو سنئون سنڌينئين ورشن ۾ سنڌي ال باقاعده سپאيندڙ ونڈوز جي . نتيجو آهي ر جي تناظر ۾ ڊيسكٹاپ אها אسكرين آهي، جيكا پر كمپيوٹ. “ميز جو مٿيون تهه يا حصو”زبان ۾ ٿي      . אها هك طرح كمپيوٹر ۾ كم كرڻ جي جا آهي. يندي آهيكمپيوٹر کليل هجڻ جي صورت ۾ نظر א

شكل هتي وאضح كندو هلجي ته ضروري نه آهي ته אوهانجي ڊيسكٹاپ جي شكل به هوبهو مٿئين     كٹاپ سڊيٿيم وאرو كالسك جو   XPوندوز: 4.1شكل نمبر    אهي آئيكنز .  ۽ אنهن هيٺان لکيل ناال نظر אيندא آهن(Icons)جي کاٻي پاسي تي ننڍڙيون تصويرون  جي كالسك אسٹائيل وאري ڊيسكٹاپ XPز پروفيشنل، ۽ ونڈو2000، ونڈوز98عام طور تي ونڈوز  ج  .אنجو دאرومدאر אوهانجي كمپيوٹر جي سيٹنگ، ۽ كنفگريشن تي آهي. ھڑي هجي



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي   ته كمپيوٹر هالئڻ سکون אهم ترين .  جي نمائندگي كن ٿا(Resources)پيل پروگرאمن، آبجيكٹس ۽ ٻين وسيلن كمپيوٹر אندر   אچو کاٻي ڇيڑي تي هك بٹڻ آهي،   ۾(Bottom)ن تري ئيڊيسكٹاپ جي هيٺ. آئيكنز جو אحوאل אڳيان אيندو אن سان لڳولڳ . אن کي אسٹارٽ بٹڻ چيو وڃي ٿو.  لکيل آهيStartجنهن تي ونڈوز جو مونوگرאم ۽ لفظ  אن بار جي کاٻي حصي ۾  . سڎجي ٿو (Task Bar)אنکي ٹاسك بار.  آهيBarڇيڑي تائين ويندڙ پٹي ساڄي  אن . لڳل هوندא آهن، جن کي هك كلك سان عمل ۾ آڻبو آهي)  بٹڻ، وغيرهShow Desktop ڊيسكٹاپ جھڑوכ אنٹرنيٹ אيكسپلورر، شو(אسٹارٽ بٹڻ کانپو هك حصو אهڑو آهي، جنهن ۾ كجھه آئيكنز  ساڄي ڇيڑي وאري پاسي ۾ وري ٻيا آئيكنز .  سڎيو ويندو آهيQuick Launch Bar کي אنهي كري حصي   .  سڎبو آهيNotification Areaوٹيفكيشن אيريا  يا  System Trayאن حصي کي سسٹم ٹري. آهن نظر אيندא) ، وغيرهMSN Messengerٹائيم، وאليوم، (
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اٻي پاسي لڑيل تير نظر אيندو آهي، جنهن کي مائوس אن אسكرين تي אوهانکي مٿي ڏאنهن ويندڙ ک  ن ِمائوس هك אن پٹ ڊوאئيس .  چون ٿا Mouse Pointerאئنٹروپ ُ ُ ِ ِInput Device جن کي كنهن آبجيكٹ کي چونڈڻ . אكثر ٻه بٹڻ هوندא آهن آهي، جنهن جي مٿئين حصي ۾Select ، سان دٻائبو آهي، ۽ تيزي کولڻ ال .  كبو آهي Active سرگرمكري  Double Clickאكثر آئيكنز کي ڊبل كلك.) کي كلك چوندא آهن كري، وري אن کي آزאد ڇڎڻ وאري عمل Pressبٹڻ کي تيزي سان دٻائي . (ي كبو آهClickيعني كلك  گھڻي ڀاڱي ليفٹ بٹڻ ئي كلك يا ڊبل . ال(Open)  ال، ۽ ٻيو كلك کولڻ (Select)پهريون كلك چونڈڻ  كمانڈز ۽  ( Menuאكثر حالتن ۾ رאئيٹ كلك جي كري هك مينو. نالي سان ياد كيو ويندو آهي جي  Right Clickساڄي بٹڻ کي كلك كرڻ وאري عمل کي رאئيٹ كلك. ل ٿيندو آهيكلك ال אستعما ، ٹاسك بار، Recycle Bin ۾ نظر אيندڙ ڊيسكٹاپ تي رڳو  Default Themeجي ڊيفالٹ ٿيم XPونڈوز    س  .ڎيو ويندو آهي مينو  Context مينو يا كانٹيكسٹ Short Cutظاهر ٿيندو آهي، جنهن کي شارٽ كٹ) آپشنز جي فهرست ُما كمپيوٹر، אنٹرنيٹ אيكسپلورر، نيٹورכ نيبرهڈ وאرא . אسٹارٽ بٹڻ ۽ سسٹم ٹري نظر אيندא آهن
    . دא آهنكنٹرول پينل، رن هيلپ אئنڈ سپورٽ وغيره جا آئيكنز ساڄي تاכ ۾ نظر אينپروگرאمن جي فهرست کاٻي تاכ ۾ هوندي آهي، ۽ ما كمپيوٹر، ما پكچرز، ما ڊאكيومينٹس،  عام אستعمال وאرن .آهي ۾ ورهايل  Panes هي مينو ٻن تاكن.آهي جي ڀيٹ ۾ كافي بدليل 2000ونڈوز يا 98 ونڈوز پڻאسٹارٽ مينو جوXP ونڈوز. ڊيسكٹاپ بجا אسٹارٽ مينو ۾ نظر אيندא آهن (Icons)آئيكنز
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جو ڊيسكٹاپ  XPونڈوز كرڻ سان Applyאنکي الڳو .  سگھو ٿاالڳو كري)  پروفيشنل جھڑو2000ونڈوز يا 98ونڈوز (جيكڎهن אوهانکي پرאڻي ڍنگ ۾ كم كندي آساني لڳي ته پو אوهان كالسك ٿيم     جي ڊيفالٹ ٿيم وאرو אسٹارٽ مينوXPونڈوز: 4.2شكل نمبر    .3  . کي كلك كريوOKپو . كالسك مينو آپشن کي سليكٹ كريو     . کي كلك كريو Tabאسٹارٽ مينو جي ٹئب جيكر ضروري هجي ته ۾،  ) 4.3شكل نمبر ( אئيالگ باكس אنهي ڊ  .2  .אڀري אينديبار אئنڈ אسٹارٽ مينو پرאپرٹيز ڊאئيالگ باكس  אن سان ٹاسك . آپشن کي كلك كريوPropertiesאن جي نتيجي ۾ אڀريل شارٽ كٹ مينو ۾ پرאپرٹيز  ،رאئيٹ كلك كريو، يا ٹاسك بار جي كنهن حصي تي رאئيٹ كلك كريبٹڻ تي אوهان אسٹارٽ   .1    كالسك ٿيم کي كيئن الڳو كجي؟  ت  . و لڳندوجھڑنوع پرאڻي وڙي אسٹارٽ مينو 
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אشهد آڱر کاٻي . سان پكڑيويعني چيچ ۽ ٻاچ پاسن کان آڱوٺي ۽ ٻن ساڄين آڱرين ٻنهي کي مائوس    ما  ئوس جو אستعمال    ٹاسكبار אئنڈ אسٹارٽ مينو پرאپرٹيز ڊאئيالگ باكس: 4.3شكل نمبر    مائوس کي אوهان جنهن پاسي ريڑهيندאئو، تنهن . آڱر ساڄي بٹڻ تي رکووچين بٹڻ تي ۽ ٻي ڀر وאري  אئنٹر کي אسٹارٽ بٹڻ مٿان آڻڻو پوندو، پو مائوس کي كلك و مائوس پکيکولڻ ٿا گھرو ته אوهان مثال طور אوهان جيكر אسٹارٽ مينو. אئنٹر אسكرين يا ڊيسكٹاپ تي رڙهندو نظر אيندووپاسي אنجو پ אئنٹر رکي، پو کاٻي بٹڻ کي پريس كري رکو ۽ وאهو هيئن ته אوهان كنهن آبجيكٹ تي پ. هيوٺبو آ كرڻ وאرو كم به Dragڊبل كلك، رאئيٹ كلك کان عالوه كنهن آبجيكٹ کي گھلڻ يعني ڊرئگ مائوس جي مدد سان كلك، . جنهنجي نتيجي ۾ אسٹارٽ مينو אسكرين تي אڀري אيندو. كرڻو پوندو אن سان אوهانجو چونڈيل آبجيكٹ يا آئيكن אن پاسي . مائوس کي گھربل رخ يا طرف ڏي ريڑهيو كمپيوٹر אندر رکيل موאد ۽ پروگرאمن وغيره کي ڏسڻ .  آئيكن جو نالو آهي ما كمپيوٹرئين پهريوאر ٿيم وאري ڊيسكٹاپ تي کاٻي پاسي جي كالسك XP پروفيشنل ۽ ونڈوز2000، ونڈوز98ونڈوز  م   My Computer ا كمپيوٹر  ر  .ڙهندي نظر אيندو   ٿ  .و به چيو وڃي  Navigational Toolٹول هن کي אنهي كري نيويگيشنل. مددي فيچر آهي ۽ جانچڻ ال هي
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    ما كمپيوٹر ونڈو : 4.4شكل نمبر 

 

ڊيفالٹ אندאز کي ٹائيل جي אيكس پي ( جو ڊيفالٹ אندאز يا نمونو ته آهي وڏن آئيكنز ۾ ظاهر ٿيڻ جو 2000 ۽ ونڈوز98ونڈوز.   ۾ ڏيکاري سگھجي ٿو Stylesننهن ونڈو ۾ نظر אيندڙ موאد کي پنجن نمو يا  ، Detailsزڊيٹيل ،List موאد کي ننڍن آئيكنز، لسٹאوهان ، پر جيكر )چون ٿا Tile Viewويو  ُگھرو ته אن ال ما كمپيوٹر ونڈو جي مينو بار مان ويوا ٿ نمونن ۾ ڏسڻ Thumbnailٿمنيل ِ  View Menu گھربل ويو אسٹائيل کي كلك كري الڳو كريو تي ٹائيل ويو آهينالي سان  زآئكن رڳو אيكس پي ۾  ( ويوسمال آئكنز. کوليو، پو جھجھا فائيل هك ۾) ويو آهي، ۽ אن ۾ الرج آئكنز جي جا 

، فالپي ڊسك ڊرאئيو، سي Partitionsهارڊ ڊسك ۽ אنجا ورهاڱيل حصا  (Drivesאن ۾ كمپيوٹر جا ڊرאئيوز )4.4ڏسو شكل ( .جي نتيجي ۾ جيكا دري کلي ٿيكرڻ ما كمپيوٹر جي آئيكن کي ڊبل كلك  אپ  אئل وאري ما كمپيوٹر ونڈو ۾ كنٹرول پينل آئيكن، ڊ98ونڈوز. نظر אيندא آهن) ڊي ڊرאئيو وغيره ) مشموالت (Contentsجيكر אوهان سي ڊرאئيو جا . هوندא آهنبه نيٹوركنگ آئيكن، پرنٹر جو آئيكن  אنجي نتيجي ۾ سي ڊرאئيو جا .  پو אن ڊرאئيو جي آئيكن تي ڊبل كلك كريوهڏسڻ ٿا گھرو ت אنجي وري . אيندאאڀري אسكرين تي هك نئين ونڈو אندر مشموالت  فائيلن ۽ فولڈرن جي صورت ۾  אن سان אن فولڈر ۾ . كنهن فولڈر جي مشموالت کي ڏسڻو هجي ته אن فولڈر کي ڊبل كلك كريو نه قصو كوتاه هن فيچر جي مدد سان אوهان فائيلن کي . אڀري אينديتي فائيلن جي فهرست אسكرين      . كري سگھو ٿاپڻ   (Organize)منظمصرف جانچي، پر 



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي   ته كمپيوٹر هالئڻ سکون   .ٿمنيل ويو ۾ هر فائيل جو آئيكن ۽ گرאفك אميج אڀري אچي ٿو.  ڊيٹيلز ويو ۾ فائيلن جا ناال، سائيز، پروگرאم، ٹائيم ۽ تاريخ پڻ ظاهر ٿين .ن ٿاאسكرين تي سمائجي وڃ  אچو

 

. ٹائيٹل بار جي هيٺان אوهانکي فائيل، אيڈٽ، ويو، فارميٹ وغيره جا لفظ هك قطار ۾ نظر אيندא      אنکانپو هيٺ وאري قطار ۾ .  چيو وڃي ٿوMenu Bar کي مينو بار אن قطار. אهي مينوز جا ناال آهن אن ٹول بار ۾ .  سڎين ٿاTool Barאن قطار کي ٹول بار .  آهن، جن کي بٹڻ به چيو وڃي ٿوIconsآئيكنز 
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.   ۾ ئي کلندوwindow يعني دري Rectangular Areaك مخصوص نوع جي چوكنڈي ۽ مستطيل אيرאضي ه ته אهو و فائيل، فولڈر يا آبجيكٹ کي کوليندאئ،אوهان ونڈوز آپريٹنگ سسٹم ۾ جنهن پروگرאم  د   Anatomy of Windowري جي جوڙجك   ٿا ًتقريبا  هر کلندڙ ونڈو جا بنيادي .  אنكري ئي هن آپريٹنگ سسٹم کي ونڈوز آپريٹنگ سسٹم سڎجي ٿو
אنچي يا אن كري مناسب رهندو ته دري جي ڍ. عنصر ساڳيا هوندא آهن، پو پروگرאم کڻي كهڑو به هجي אنهن . ڇيڑي تي אوهان کي ترتيبوאر منيمائيز، مئكسيمائيز يا ريسٹور ۽ كلوز نالن وאرא بٹڻ نظر אيندאهن بار جي ساڄي . ڏسڻ ۾ אيندو آهي پروگرאم آئكن ۽ אن ساڻ کليل فائيل ۽ پروگرאم جو نالو تي پاسيڇيڑي يا جي کاٻي ٹائيٹل بار .   چيو وڃي ٿوTitle Barنکي ٹائيٹل بار א. אسكرين تي بلو نظر אيندي آهي، جيكا هتي كاري ٿي نظر אچي، پر אوهان جي Barدري جي مٿئين حصي ۾ هك پٹي   ج  .وڙجك کي پڻ سمجھيو وڃي هندي ۽ رکي كلك كندאئو ته אها دري عارضي طرح אسكرين تان هٹي ويندي، پر ميمري ۾ لوڊ ٿيل  بٹڻ Minimizeمنيمائيز  جيكر אوهان ونڈو کي ٿوري وقت ال אسكرين تان هٹائڻ ٿا گھرو ته אن ال   ي  .  آهن  بٹڻ كم ۾ آڻباCloseا بند كرڻ ال كلوز  Unload بٹڻ، ۽ אنکي ميمري مان אن لوڊ Restore، ڊيفالٹ سائيز ۾ آڻڻ ال ريسٹور  Maximizeمئكسيمائيز بٹڻ، پوري אسكرين تي ڦهالئڻ الMinimize پر ميمري ۾ لوڊ ٿيل رهڻ ال منيمائيز  ،دري يا ونڈو کي אسكرين تان هٹائڻ.  به كوٺيو ويندو آهيSizing Buttonsکي گڎيل طور سائيزنگ بٹنز  پو وري ضرورت پوي ته אنکي אسكرين تي وري آڻجي يا ٻيهر سرگرم . رڳو غير سرگرم ٿي ويندي Activeאوهان  كجي ته אن پاڻ (ڊيفالٹ . رڻ گھرجي אن ونڈو جو ٹاسك بار تي پيل بٹڻ كلك كکيال طور ونڈو هك مقرر سائيز ۾ کلندي آهي ۽ אها سائيز ) هرتو אختياريل سيٹنگ يا ترتيب جو نمونو گھڻو كري אها ضرورت پوندي آهي ته אن کي پوري אسكرين تي . אسكرين کان ننڍي هوندي آهي سو אوهان .  جو نالو אختيار كندو آهي Restoreوچيون بٹڻ بدلجي ريسٹور. אسكرين وאالريندي آهي سان אها ونڈو پوري אن.  کي كلك كبو آهيMaximizeאن ال وچيون بٹڻ مئكسيمائيز . هاليو وڃيڦ كم كار ختم ٿيڻ . ڊيفالٹ سائيز ۾ آڻي سگھو ٿاونڈو کي كلك كري وري چاهيو ته אن بٹڻ کي  با  .ر وאرو بٹڻ به گم ٿي ويندوجنهن جي كري אها ونڈو אسكرين تان غائب ٿي ويندي ۽ ساڳئي وقت אن ونڈو جو ٹاسك . كبو آهي کي كلك Close بٹڻ كلوز نئي كرڻ ال ٹUnloadکانپو אن ونڈو کي بند كرڻ يعني ميمري مان אن لوڊ 



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي   ته كمپيوٹر هالئڻ سکون ٹول بار אكثر ٻن قطارن ۾ . گھڻو كم ۾ אيندڙ كمانڈن جي نمائندگي كندڙ آئيكنز قطاريل هوندא آهن  אچو אن بعد خالي אيرאضي آهي، جنهن .  هوندي آهيRulerאنهن کانپو رولر .  چوندא آهنFormatting Tool Bar کي فارميٹنگ ٹول بار  ۽ ٻيStandard Tool Barنڈرڊ ٹول بار ئپهرئين کي אسٹ. هيورهايل هوندي آ ن ڇيڑي ۾ نظر אيندڙ پٹي کي ئيونڈو جي هيٺي.  كوٺيو ويندو آهيWork Spaceکي ورכ אسپيس    . سڎين ٿاStatus Barٹيٹس بارس
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  آپ

ٹ بٹڻ אئنٹر کي ٹائيٹل بار تي آڻي، کاٻو يعني ليفوאن ال אوهان مائوس پ. سگھو ٿاکڻي وڃي چاهيو، ريڑهي جيكر كا ونڈو مئكسيمائيز ٿيل نه آهي، ته אنکي אوهان אسكرين جي جھڑي پاسي کڻي وڃڻ   و   Move the Window   نڈو کي ٻي جا ڏي ريڑهڻ يا کڻي وڃڻ  א جڎهن ونڈو אوهان جي دل گھري جا تي . دٻائي يعني پريس كري رکو، پو مائوس کي گھربل رخ ۾ ريڑهيو ته بٹڻ کي ڇڎي ڏيو يعني رليز  فرض كريو ته אوهانکي . جي ٿو سگھ وڌאئيکليل ونڈو جي سائيز کي پنهنجي مرضي رو به گھٹائي  و   Manual Sizing of Window  ونڈ جي سائيز گھٹ وڌ كرڻ  ي   .كريو Releaseرس ڇيڑي كناري يا  ونڈو جي كنهن به ،אئنٹروאن ال אوهان مائوس پ. ڊيفالٹ سائيز کان به ننڍي ونڈو گھرجي Edgeجي شكل אختيار كري ته אن مهل ليفٹ ) ↔ يا ↨(אئنٹر ٻه منهين تير وهر پاسي تي אهو پ.  تي آڻي رکو پر جيكر אوهان אهو ٿا گھرو ته هك .  يا ڊرئگ كري وڃوهيڑبٹڻ پريس كري مائوس کي گھربل رخ ۾ ري ۽ אهي نشان . مينو ۾ ڏنل كجھه كمانڈز يا آپشنز پاڻ سان كي אضافي نشانيون رکندא آهن. سڎجي ٿوكمپيوٹر ۾ موجود سافٹويئر אئپليكيشنز، ڊאكيومينٹس، كمانڈز ۽ آپشنز جي فهرست کي مينو  و   Menu Conventionsمين جو وڌيك אحوאل     بل  .ن کي آزאد كريوگھر سائيز ٿيڻ بعد א .پوندو، جڎهن אهو ٻه منهين پر پاسيري تير جي شكل אختياري، تڎهن אنکي אوهان گھربل رخ ۾ ريڑهي وڃوאئنٹر ونڈو جي هك كنڈ تي آڻڻو وويكر ۾ گھٹ وڌאئي ٿئي ته אن ال אوهانکي مائوس پ۽ ئي وقت ڊيگھه  אلپسس .  چيو ويندو آهيEllipsis لڳل هوندא آهن، جن کي אلپسس (Dots)אكثر كمانڈز ساڻ ٹي ٹٻكا   دو  . رهن کان خالي نه تصر אحوאل دلچسپيو مخאنهن نشانين وغيره ج. دא آهنوغيره وڌيك عمل جا گھرجائو هون يا كوره كمانڈ ذ، جڎهن آپريٹنگ سسٹم کي مي אن وقت ظاهر ٿيندي آهاجيك ،ي آهخاص مقصدي دري هك طرح هي[.  אڀري אيندي آهي Dialogue Boxوאري كمانڈ كلك كرڻ جي صورت ۾ ڊאئيالگ باكس    ].تي عمل پيرא ٿيڻ ال وڌيك معلومات گھربل هوندي آهيشن 



אنکي ساڄي ڏאنهن .  يا ٹكنڈو تير هوندو آهيTriangularكن كمانڈن جي ساڄي پاسي ٹرئنگيولر     net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون هنجي هئڻ جو مقصد آهي ته אن . به چوندא آهن Arrowhead هيڈ يا אئرو Right facing arrowمنهن رکندڙ تير  אنهن جو . ه لکيل هونديون آهنبKeyboard Shortcuts  سאكثر كمانڈز ساڻ كي بورڊ شارٽ كٹ      . كوٺيو وڃي ٿوSub Menuكمانڈ سان الڳاپيل كو ٻيو كو مينو به آهي، جنهن کي سب مينو  אنجو .  آهنא هوندout-Grayed مينو ۾ كجھه كمانڈز يا آپشنز ڌنڌال ٿيل : كمانڈز يا آپشنزGrayed Outڌنڌليون   א  .ستعمال كري  كم ۾ آڻي سگھوٿا كي بورڊ شارٽ كٹ ،جيمائوس אستعمال كرڻ  سنئون بغير ي سڌوکمقصد אهو آهي ته אوهان אن كمانڈ    م  .ن אچي سگھاقصد هوندو آهي ته אنهي وقت אهي كم ۾ نٿ
جيكر كنهن آپشن  جي . ن بند رکڻ يا کولڻ ال אهو نشان אستعمال كبو آهي كجھه شيو):√(چيك مارכ אستعمال ۾ نه אيندڙ كمانڈون عارضي طرح ڇو ته . مينو مكمل نموني نه کلندא آهنكري אكثر : ڊبل אئرو  ت  .ٻيو آپشن عمل ۾ آڻڻ چاهيو ته אن آپشن جي ڀر ۾ كلك كري چيك مارכ وجھوكو ي  توهان אن جي جا אگر.  آهيActive آهي يا آيلٰکاٻي پاسي אهو مارכ آهي ته אنجي معني ته אهو آپشن عمل ۾  ن وٻي.  ظاهر ٿينديون آهن، جيكي بار بار אستعمال ٿينديون آهننאهي كمانڈوאندر  ۾ مينو XPنڈوزو . پڌرא ٿيندא آهنون ۽ كمانڈَאنکي كلك كرڻ سان وڌيك آپشن. به چوندא آهن DOUBLE CHEVRON نکي جنه ، جي هيٺئين ڇيڑي ۾ ٻٹو تير نظر אيندو آهيهن ته אندא آهنکلنمينوאڻ مكمل جڎهن . گم ٿيو وڃن كمپيوٹر بند ئي אوهان אن طريقي تحت . قرر طريقو آهيمهك كمپيوٹر کي بند كرڻ جو باقاعده      Shut Down / Turn Off  كمپيوٹر کي بند كرڻ  ع  . جي هئڻ جي نشاني אهو ڊبل אئرو آهين يا آپشننكمانڈيا لكيل אنهن گم ٿيل . ارضي طور لكيو وڃن אنجي نتيجي ۾ .  آپشن کي كلك كريوي وאرTurn Off Computer يا Shut Downيندڙ אن ۾ نظر א. کوليوآسان طريقو אهو آهي ته پهريائين کليل پروگرאم بند كريو، پو אسٹارٽ بٹڻ کي كلك كري אسٹارٽ مينو جڎهن אوهان جي كمپيوٹر بند كرڻ ال دل گھري ته אن ال . كندאئو ته אوهان جي ڊيٹا وغيره محفوظ رهندي كس نظر אيندي   ا  . هيٺئين ب
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۽ . ن كلك كريو وאي آپشن يا بٹڻ کي مائوس پوאئنٹر ساTurn Offونڈوز אيكس پي ۾ ٹرن آف      جي شٹ ڊאئون ونڈو98ونڈوز: 4.6شكل نمبر    کاٻي پاسي وאري گول ننڍي جي ، يعني אن  وאرو آپشن چونڈيل آهيShut Down אگر وאري باكس ۾ 98ونڈوز وאري  אوهان אن آپشن جي کاٻي پاسي אگر אهو آپشن چونڈيل نه هجي ته پو. كي کي پريس كريو  Enter אينٹركي بورڊ جي  کي كلك كريو يا Ok يا Yes ته پو خاني يا ريڈيو بٹڻ ۾ كارو گھرو ٹٻكو پيل آهي، کانپو אسكرين تي  אن. אئين אهو آپشن سليكٹ ٿي ويندو. ريڈيو بٹڻ ۾ كلك كري كارو ٹٻكو وجھو . پو كجھه گھڑين ۾ سسٹم يونٹ جي زردي بتي אجھامي ويندي. ظاهر ٿيندو ته ونڈوز بند ٿي رهيو آهي . هرحال هاڻي אوهان ڀلي بجلي وאرو بٹڻ بند كري ڇڎيوب. كن مانيٹرن جي زردي بتي ڳاڙهي ٿي ويندي آهي كنهن به پروگرאم کي کولي אن ۾ كم كرڻ ال روאجي طريقو אهو آهي ته אوهان ڊيسكٹاپ جي   א  سٹارٽ مينو جو وڌيك אحوאل    .پو אينٹر كي پريس كريو. پريس كريوكنجيون  كيز يا  4F+Alt كي بورڊ جونسڌو سنئون אسٹارٽ مينو کولڻ بجا صورت ۾ تكڑ جي אلبت   . ه كيتري به جلدي هجي، אهو ئي طريقو אختيار كريوياد رکو ت جنهنجي نتيجي ۾ هك مينو . ين تري جي کاٻي كناري تي نظر אيندڙ אسٹارٽ بٹڻ کي كلك كريوئهيٺ   אڀ  . ري אيندو، جنهنکي אسٹارٽ مينو چئجي ٿو
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  Windows Explorer  ونڈوز אيكسپلورر  

كمانڈن ۽ آپشنز ۽ مکيه پروگرאمن، پيل جيئن אڳ ۾ ٻڌאيو ويو آهي ته هن مينو ۾ كمپيوٹر אندر    . جو كم كن ٿاتي آڻيو ڇڎين، پو سڌوسنئون אنکي ڊبل كلك كري ميمري ۾ لوڊ كري کولين ٿا ۽ پنهنجيتوڻيك كي אستعماليندڙ هر ضروري پروگرאم جو شارٽ كٹ آئيكن ڊيسكٹاپ . جي فهرست ڏنل آهي پئڈ ۾ كو ليٹر  ورڊ ۾ كم كرڻو آهي يا ورڊمائكروسافٹ مثال طور אوهان کي . پر سڀ אئين نٿا كن مينو سب אنجو مائوس پوאئنٹر رکي، يا  کي كلك كري ز آپشن۾ پروگرאم אن. ته אوهان אسٹارٽ مينو کوليو ، مناسب طريقو אهو آهي ال لکڻو آهي، ۽ אنهن جو شارٽ كٹ آئيكن ڊيسكٹاپ تي نظر نٿو אچي ته پو אن جيكر  پر. אن مينو ۾ نظر אيندאهي  آهي ته אوکولڻجو كو پروگرאم جيكر مائكروسافٹ آفيس . کوليو אهڑي صورت ۾ هلكي ڦلكي خط وغيره . ته پو אهي نظر نه אيندאوندي آفيس אنسٹال نه ٿيل همائكروسافٹ   پروگرאمز مينو ۾الAccessories אن۾ ورڊسب  پشن كلك كري אنجونالي وאرو آ پئڈ  مينو کوليو، پو WordPa ورڊ پئڈ جو وڌيك אحوאل אڳيان אيندو ( .کي كلك كري کوليو(.  d



هن جي مدد سان پروگرאم، فولڈر، .  ونڈوز אيكسپلورر آهيNavigational Toolٹول אهم ترين نيويگيشنل كمپيوٹر אندر پروگرאمن، فائيلن، فولڈرن ۽ ٻين آبجيكٹس تائين پهچڻ ۽ אنهنکي جانچڻ ال ٻيو     אچ  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  و ته كمپيوٹر هالئڻ سکون کڻي ۾ وڏي مدد كري ٿو، ڇوته هن جي ذريعي אسان كيترن فائيلن يا فولڈرن کي هك جا کان ٻي جا هي فيچر فائيلن کي ترتيبڻ ۽ منظم كرڻ . آهنبا   نموني ڏسي سگھ Hierarchicalفائيل وغيره درجيوאر يا  Move پروگرאمز آپشن کي . هك طريقو אهو آهي ته אوهان אسٹارٽ بٹڻ کي كلك كري אسٹارٽ مينو کوليوאن فيچر کي کولڻ جو . سگھون ٿا) مٹائي يا ختم كري(، يا كاپي كري سگھون ٿا يا אنهن کي ڊليٹ ن مان ونڈوز  جو مينو کوليو، אAccessoriesپو وري אئكسيسريز . هاالئيٹ كري אهو مينو کوليو אن جي نتيجي ۾ אڀري آيل . ٻيو تكڑو طريقو אهو آهي ته אسٹارٽ بٹڻ تي رאئيٹ كلك كريو  אي  .کوليوآپشن  کي كلك كري كسپلورر  אوهان جي ڊيسكٹاپ تي אيكسپلور جي .  آپشن کي كلك كريوExploreشارٽ كٹ مينو ۾ אيكسپلور    و  .ظاهر ٿيندي) 4.8ڏسو شكل نمبر (نڈو 
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مثال طور אوهان ڊرאئيو . ر אيندي آهي ۾ چونڈيل ڊرאئيو ۾ رکيل فولڈرن ۽ فائيلن جي فهرست نظPaneتاכ  Rightساڄي . אن ۾ درجيوאر فائيلن ۽ فولڈرن جون جايون يا لوكيشنز نظر אينديون آهن. كوٺيو وڃي ٿو کي אيكسپلورر بار پين Pane تاכ Leftکاٻي .  ۾ ورڇيل هوندي آهيPanesهي ونڈو ٻن تاكن 

    ونڈوز אيكسپلورر: 4.8شكل نمبر 



ِ ۾ حبيب فولڈر ۾ پيل فائيلن کي ڏسڻ گھرو ٿا، ته پهرئين אوهان ليفٹ پين ۾ ڊرאئيو אي جي آئيكن Eِאي   net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون پو گھربل فولڈر کي كلك كندאئو ته אن جا . کي كلك كري ڦهاليو ته جيئن אن جا فولڈر نظر אچن   .ئيٹ پين ۾ پڌرא ٿيندא
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Contents1: (سپلورر  بار کي אوهان چئن ڍنگن ۾ پڌرو كري سگھو ٿاאيك       رא ( سرچ پينSearch Pane ،)2 (   . سگھو ٿامخصوص فائيل ڳولي ۾ אهي ٹولز ملندא، جن جي آڌאر אوهان كو Displayسرچ پين وאري نما يعني ڊسپلي  .1  ف   .Folders Paneفولڈرس پين ) 4(، History Paneهسٹري پين ) Favourite Pane ،)3يورٽ پين 
  . پين ڊسپلي ۾ אوهانکي دلپسند فائيلن ۽ فولڈرن جي فهرست نظر אيندي.2 .  شروع ۾ ڊيسكٹاپ تي پيل آئيكنز جي فهرست ڏيکاري ٿوهي. ينديفهرست  نظر א جي حساب سان فولڈرن جي درجيوאر Locations پين ڊسپلي ۾ אوهانکي لوكيشنز سفولڈر .4 .فهرست پڌري ٿينديهسٹري پين ڊسپلي ۾ ماضي ۾ كم آيل يا کوليل فائيلن ۽ فولڈرن جي تاريخ وאر  .3 فيورٽ جي نشاني لڳل هوندي ) -(يا كاٹو (+) אوهان ڏسندאئو ته آبجيكٹس جي  کاٻي پاسي وאڌو  ُظاهر ٿئي ته אنجي مرאد אها ٿي ته هاڻي אن فولڈر يا آبجيكٹ کي وڌيك ڦهالئي نٿو پو جڎهن كاٹو نشاني .   ڦهالئي سگھجي ٿوفولڈر وغيره پيل آهن، سو אن کي وڌيكوאڌو يا جوڙ جي نشاني جو مقصد هوندو آهي ته אنهي آبجيكٹ يا فولڈر אندر ٻيا به .  آهي

کي سليكٹ كرڻ ال אنجي آئيكن تي پوאئنٹر آڻي ) يا ٻي كنهن آبجيكٹ وغيره(كنهن فائيل     ف   كرڻSelectائيل يا آبجيكٹ کي سليكٹ    .مرتب كرڻ آسان بنجي ٿوאهو ورجائڻ אجايو نه ٿيندو ته هن فيچر جي ذريعي فائيلن ۽ فولڈرن کي منظم ۽ . سگھجي אنجو مقصد אهو آهي ته אهو سليكٹ ٿي ويو .  ٿيل نظر אيندوHighlightالئيٹ  نتيجي ۾ אهو ها. كلك كريو   كنٹرول كي بورڊ وאري  صورت ۾אهڑي. وچان وچان مختلف فائيل سليكٹ كرڻا پوندא آهن  كڎهن كڎهن لڳاتار فائيلن کي سليكٹ كرڻ بدرאن، : فائيل سليكٹ كرڻRandomوچان وچان  .2  . فائيل سليكٹ ٿي ويندאوאرא سڀ  نتيجي ۾ پهرئين کان وٺي آخري فائيل تائين .يو آخري فائيل کي كلك كرپريس كري، كي  Shiftشفٹ كي بورڊ جي پو . فائيل کي كلك كري سليكٹ كريوئين پهرאول  پوي ته אن ال  جڎهن אوهان کي لڳاتار رکيل فائيلن کي سليكٹ كرڻو :لڳاتار فائلين جو جٿو سليكٹ كرڻ .1  گ  : Files   Select Multipleڻ ھڻن فائيلن کي سليكٹ كر  آڻ  .ي كلك كريو مائوس پوאئنٹر ال خالي جا تي) سليكشن کي رد كرڻ (De-selectفائيل وغيره کي وري ڊيسليكٹ . آهي



neth  حبيب سنائي  كمپيوٹر هالئڻ سکون Ctrlאچو ته  .كي دٻائي رکو ۽ گھربل فائيلن کي كلك كري سليكٹ كندא وڃو.voiceofsind.www  
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فرض كريو ته אوهان جي كمپيوٹر ۾ رڳو ونڈوز آپريٹنگ سسٹم لڳل آهي، ۽ مائكروسافٹ   و    Work in Word Padرڊ پئڈ ۾ كم كرڻ    پر . هيאنسٹال نه ٿيل آ) مختلف אئپليكيشنز جھڑوכ ورڊ، پاورپوאئنٹ ۽ אيكسل وغيره جو مجموعو(آفيس  جو متبادل ورڊ ياد رهي ته ورڊ پئڈ كو مائكروسافٹ . אندر هك پروگرאم ورڊ پئڈ جي نالي سان رکيل آهي وאسطي ونڈوز آپريٹنگ سسٹم אوهان کي كو ننڍو ڊאكيومينٹ يا ليٹر ٺاهڻ جي گھرج پوي ٿي، ته אنهي ورڊ پئڈ کي کولڻ .  آهنون كيون وي كجھه خصوصيتون אن ۾ شاملنאئين چئجي ته ورڊ جوאلبت  .نه آهي ي مائوس تאن ۾ پروگرאمز جي آپشن . ئين אسٹارٽ بٹڻ کي كلك كري אسٹارٽ مينو کوليوياال، پهر پئڈ جو  ين حصي ۾ אوهان کي ورڊئجي هيٺ) 4.9مبر ڏسو شكل ن( تازي אڀريل مينو אنهي. جو مينو کوليو وאري آپشن تي مائوس پوאئنٹر رکي אن Accessories مينو ۾ אئكسيسريز אن .  אنجو مينو کوليو،پوאئنٹر آڻي אسكرين تي ) 4.10شكل نمبر (ونڈو אنٹر فيس نتيجي ۾ ورڊپئڈ جي . אن کي كلك كريو. نالو نظر אيندو   دي  .אڀري אين

  אسٹارٽ مينو۾ پروگرאمز، אئكسيسريز جا سب مينوز: 4.9شكل نمبر   
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هتي אن ۾ موאد لکڻ، אن . אن پروگرאم جي ونڈو جي جوڙجك يا אئناٹامي אوهانکي אڳ۾ ٻڌאيل آهي    ر فيس يا אنٹونڈوאبتدאئي ورڊ پئڈ جي : 4.10شكل نمبر  אن ونڈو جي خالي אيرאضي جي شروع ۾ אوهانکي ٹمكندڙ كاري אڀي ليك نظر אيندي، אنکي       مאکري      Enter textوאد وجھڻ    ک  .ي سيو كرڻ ۽ پرنٹ كرڻ جو طريقو ٻڌאيو وڃي ٿو אها جتي به هوندي، אتان ئي אکري موאد .  به كوٺيندא آهنCursor يا كرسر Insertion Point پوאئنٹ אنسرشن אن . پريس نه كبو آهي، بلكه ٹائيپنگ جاري رکبي آهي، ڇوته موאد خود بخود نئين الئين تي رسيو وڃي کي  Key كيEnterكمپيوٹر אندر موאد ٹائيپ كندي هر قطار يا الئين جي پڄاڻي تي אينٹر : نوٽ    ه  .هي جي صورت אختيار كندو آI-Beamوندو آهي ته אهو پنهنجي شكل بدالئي آ بيم هتي هك ٻي ڳالهه پڻ ذهن ۾ رهي ته مائوس پوאئنٹر جڎهن אکري موאد وאري אيرאضي ۾ . لکجڻ شروع ٿيندو ي ته אن صورت ۾ אلبت ٻي پئرאگرאف شروع كرڻي هج.  چوندא آهنWord-Wrappingفيچر کي ورڊ رئپنگ    א    Insert Textضافي موאد دאخل كرڻ    אي  . نٹر كي پريس كرڻي پوندي



فرض .  پوندو آهيInsertكڎهن كڎهن ٹائيپ ٿيل موאد ۾ אضافي كو نئون لفظ يا جملو وجھڻو     net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون يا پهريائين אوهان گھربل جا تي אنسرشن پوאئنٹ . کي جملي ۾ كي وڌيك لفظ وجھڻا آهن كريو ته אوهان كرسر کي אن جا آڻڻ ال هكڑو طريقو אهو آهي ته אوهان كي بورڊ تي لڳل אئرو كيز . آڻيوسر کي كر Arrow keys)  جن کي موومنٹ كيزMovement keysتي پهچو)  به سڎبو آهي ٻيو . کي אستعمالي گھربل جا ڻي كلك كريو، كرسر يا طريقو אهو آهي ته جنهن لفظ يا جملي کانپو אهو موאد وجھڻو آهي، אتي آ بيم آ کانپو אوهان جيئن موאد ٹائيپ كندאئو، تيئن אنسرشن پوאئنٹ موאد جي  אن. אنسرشن پوאئنٹ אتي پڌري ٿيندي ساڄي پا
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אد ظاهر ٿئي ته אن ال אوهان كرسر کي אن گھربل جا تي آڻي، پو كي بورڊ تي אنسرٽ جا تي نئون موهتي אهو ٻڌאئڻ אجايو نه رهندو ته جيكر אوهان אهو چاهيو ٿا ته پرאڻو موאد ختم ٿيندو وڃي ۽ אن جي   . ي وينديسي אڳتي رڙهند Insert کي پريس كري אوور ٹائيپ نالي وאري كي Overtypeموڊ يا فيچر کي الڳو كري، موאد لکڻو پوندو  . אگر אوهانکي كو . كڎهن كڎهن אوهانکي ٹائيپ ٿيل موאد مان كي لفظ يا جمال مٹائڻا پوندא آهن  م    Delete Textوאد كڍڻ يا مٹائڻ   א  .  ويندون صورت ۾ پرאڻو موאد ڊليٹ يا غائب  ٿيندو ويندو ۽ نئون موאد אن جي جا وאالريندو هكڑو طريقو אهو آهي ته אوهان . لفظ يا جملو كڍڻو پوي ته אهو كم چپٹي وڄائڻ وאري وقت ۾ ٿي ويندو كي بورڊ (ته אن جي کاٻي پاسي كرسر کي آڻيو، پو ڊليٹ كي  كرڻ ٿا چاهيو Deleteجنهن لفظ کي ڊليٹ  ۾ אئرو كيز جي مٿان ڊليٹ   جي وچAlpha-Numeric Pad ۽ אلفانيوميرכ پئڈ Numeric Pad۾ نيوميرכ پئڈ  Delete אينڈ ،End پيج ڊאئون ،Page Down پيج אپ ،Page Upهوم ، Home אنسرٽ ، Insert אکر אکر مٹايوسان אنجو.) آهن جي نالن سان كيز  . هك ڌכ سان אهو لفظ ڊאهڻ الCtrl+Deleteאگر אوهان .  کي پريس كريو جيكا אلفا  (Backspaceكرسر جي کاٻي پاسي وאري لفظ کي אکر אکر كري مٹائڻ چاهيو ته پو بئك אسپيس  پو مائوس جو ليفٹ بٹڻ پريس كري مائوس پوאئنٹر کي אن موאد مٿان گھمايو، يعني مائوس کي . آڻيولفظ يا جملي کي سليكٹ كرڻو آهي، אن لفظ يا جملي جي شروع ۾ אنسرشن پوאئنٹ کي كلك كري هكڑو طريقو אهو آهي ته جنهن . موאد کي سليكٹ كرڻ جا كيترאئي طريقا آهن. ڻو پوندو آهيهاالئيٹ كرאکري موאد کي هك ڌכ ۾ ڊليٹ كرڻ يا فارميٹ كرڻ ال پهريائين אن موאد کي سليكٹ يا       Select the Textموאد کي سليكٹ كرڻ    پ  .و ڊليٹ كي کي پريس كريوپر جيكڎهن هك ٻن لفظن کان وڌيك موאد مٹائڻو آهي ته پهريائين אنکي سليكٹ كريو، . אستعمال كريو جو Ctrl+Backspaceאنهي لفظ کي هك ئي وقت ۾ ڊאهڻ ال . کي كم ۾ آڻيو) نيوميرכ پئڈ جو حصو آهي ٿي وڃي، ) אکر אڇا ٿين ۽ پس منظر كارو بنجي(جڎهن אوهان جو موאد هاالئيٹ . ل رخ ۾ ڊرئگ كريوگھرب ڇڎيو  تڎهن ليف   آزאد  كي Arrowكا مناسب אئرو كي کي پريس كري رکو ۽ Shiftكلك كري آڻيو، پو كي بورڊ جي شفٹ ٻيو طريقو אهو آهي ته جنهن موאد کي سليكٹ كرڻو آهي، אن جي شروع ۾ אنسرشن پوאئنٹ . ٹ بٹڻ کي



سليكشن جا وڌيك طريقا مائكروسافٹ ورڊ . پريس كندא وڃو، جيسيتائين אوهان جو موאد هاالئيٹ نه ٿئي  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون   . ي باب ۾ ٻڌאيا ويا آهن
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يا ٹول بار ۾ אوپن .  کي دٻائڻو پوندوCTRL+Oيا ته فائيل مينو مان אوپن كمانڈ کي كلك كرڻو پوندو، يا אوهان ورڊ پئڈ کولي آهي ۽ هاڻي אڳ ۾ كو سيو ٿيل فائيل کولڻ ٿا چاهيو ته پو אن ال אوهان کي  آهي ته پو אن خاني جي ساڄي پاسي ۾ لڳل ڊאئون אئرو کي كلك كريو ته جيئن لوكيشنز جي فهرست سو جيكر אوهانجو فائيل אن فولڈر ۾ نه .  خاني ۾ نظر אيندڙ فولڈر אهو هوندو، جيكو تازو کليل هوندوlook inُאن باكس جي لك אن . وپن ڊאئيالگ باكس کلنديٹنهي صورتن ۾ א.  كلك كرڻو پوندوبٹڻنالي وאرو 

يا كي . جي پهرئين مينو بنام فائيل کي كلك كري کوليو ۽ אن مان سيو آپشن کي كلك كري چونڈيوسيو كرڻ جو روאجي طريقو אهو آهي ته مينو بار . صورت ۾ مناسب رهندو ته אن فائيل کي سيو كيو وڃي אهڑي هك ته بجلي تي ڀروسو نه آهي، ٻيو ته جيكر אوهانکي كو فائيل ٻيهر حوאلي ال کپي ته  ف   Save the Fileائيل کي سيو كرڻ    ج ي سيو بٹڻ چئبو جنهنک(يا אسٹئنڈرڊ ٹول بار ۾ فالپي آئيكن .  کي پريس كريوCTRL+Sبورڊ شارٽ كٹ  ڊאئيالگ باكس Save As پهريون ڀيرو سيوאئز . بهرحال جيكو به طريقو אختيار كريو. کي كلك كريو) آهي مثال طور אوهان کي . אن باكس ۾ كجھ ضروري معلومات وجھڻي پوندي آهي. אسكرين تي אڀري אيندي فرض . يل كو ٻيو فولڈر نظر אيندوآهي۾ کول  يا אڳMy documents خاني אندر Save inڊيفالٹ طور   . אن کانپو אن خاني جي ڀر  ۾ نظر אيندڙ سيو بٹڻ کي كلك كرڻو پوندو. ڻو پوندونالو وجھ  خاني ۾ فائيل جو File Nameپو فائيل نيم . אوهان پنهنجي ڊرאئيو، ۽ אن ۾ رکيل گھربل فولڈر کولي سگھو كرڻي پوندي، ته جيئن  خاني جو ڊאئون אئرو كلك كري، لوكيشنز جي فهرست ظاهر SAVE INسيو אن نتيجي . אن حالت ۾ אن خاني جي ساڄي ڇيڑي تي هيٺئين منهن وאرو تير يعني ڊאئون אئرو كلك كريو. آهي پيو نظر אچي، پر אوهانکي ٻئي كنهن فولڈر ۾ אهو فائيل سيو كري رکڻو My documents كريو ته אن ۾ ۾ אن ڊرאئيو کي كلك كريو، جنهن אندر אهو فولڈر אن فهرست .  جي فهرست پڌري ٿيندين۾ لوكيشن ف   Open the file کولڻ   ائيل   .پو نئون فولڈر کوليو. كلك كريو کي Create New Folderאوهان سيو אئز ڊאئيالگ باكس ۾ سيوאن خاني جي ساڄي پاسي ۾ نظر אيندڙ بٹڻ جيكڎهن אوهان אن ڊرאئيو ۾ نئون فولڈر کولي אهو فائيل سيو كرڻ گھرو ٿا ته אهڑي صورت ۾     سيوאئز ڊאئيالگ باكس ۾ نئون فولڈر کولڻ     .يويا אينٹر كي پريس كر. كريوبعد فائيل نيم وאري خاني ۾ فائيل جو نالو ٹائيپ كري، אن خاني جي کاٻي پاسي وאري سيو بٹڻ کي كلك אن . گھربل فولڈر کي ڊبل كلك كري کوليو. نتيجي ۾ אن ڊرאئيو جا فولڈر ۽ فائيل ظاهر ٿيندא. رکيل آهي
 



نتيجي ۾ אن ڊرאئيو جي فولڈرن . ۾ אوهان جو فولڈر هجي، אن کي كلك كريوپو جنهن ڊرאئيو . ظاهر ٿئي  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون אن سان وري אن فولڈر ۾ پيل فائيلن . אن ۾ پنهنجي فولڈر کي كلك كري کوليو. جي فهرست نظر אيندي جيكر אوهان کي پنهنجو گھربل فائيل نظر אچي ته אن کي كلك كري سليكٹ . جي فهرست پڌري ٿيندي . س جي אوپن بٹڻ کي كلك كريو يا سڌو سنئون אن فائيل کي ڊبل كلك كري کوليوكريو پو אن باك پر ياد رهي ته فائيل مينو جي آخر ۾ تازو کوليل چئن فائيلن جي فهرست . فائيل אسكرين تي אڀري אيندو אن سان ڇا ٿيندو ته فائيل ۽ جنهن پروگرאم ۾ אهو فائيل ٺهيل . ڏنل گھربل فائيل کي كلك كري کوليوتكڑو کولڻ جو هك ٻيو طريقو אهو آهي، ته אسٹارٽ مينو کولي ۾ ڊאكيومينٹس جو مينو کوليو ۽ אن ۾ تازي فائيل کي . אگر فائيل مينو ۾ אهو فائيل نظر پيو אچي، ته אن کي كلك كري کوليو. نظر אيندي آهي   .وندو، سو به کلي پوندو
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ضرور אوهان אن ۾ كي فائيل . آهي سو بي مقصد ته نه آهيאوهان جيكو نئون فولڈر کوليو  אن ال روאجي طريقو אهو آهي ته گھربل . جيكي ٻين فولڈرن ۾ پيل آهن، تن کي هتي آڻي رکڻ ٿا چاهيو يا فائيل سليكٹ كري [ آپشن چونڈيو Moveفائيل کي رאئيٹ كلك كريو، نتيجي ۾ אڀريل مينو مان CTRL+Xجنهن فولڈ] دٻايو אن فولڈر אندر رאئيٹ كلك . ر ۾ אهو فائيل رکڻو آهي، אن فولڈر کي کوليو، پو فائيلن کي هك جا کان . ] دٻايوV+CTRL يا فولڈر کولڻ بعد [ آپشن چونڈيو Pasteكري شارٽ كٹ مينو مان 

אن سان پرאڻو نالو ها .  كمانڈ كلك كريوRenameكلك كري، نتيجي ۾ אڀري آيل شارٽ كٹ مينو ۾فائيل جو نالو بدالئڻو هجي ۽ אن جو אهو نالو ما كمپيوٹر ونڈو جي فهرست ۾ نظر אچي ته אن کي رאئيٹ سو אوهان کي جيكر كنهن . אسان کي فائيلن جا ناال بدالئڻ جي ضرورت پوندي آهيكڎهن كڎهن  ف Rename a fileائيل کي نئون نالو ڏيڻ      ه پر אوهان کي ما كمپيٹر ونڈو . سيونگ دورאن ته אوهان کي نئون فولڈر کولڻ جو طريقو ٻڌאيو ويو  ن  ئون فولڈر کولڻ     .توهان نئون نالو لکو ۽ אينٹر كي پريس كريو.  يٹ ٿيندوالئ يا خالي .  آپشن تي مائوس پوאئنٹر آڻي אنجو سب مينو کوليوNewونڈو ۾ مينو بار جي فائيل مينو ۾ جي  كندي نئين فولڈر کولڻ جي ضرورت پوي ته אن ال אوهين گھربل ڊرאئيو کولي، אن Navigate۾ نيويگيٹ  ٻنهي .  آپشن کي كلك كريوNew אن ۾ نيو.  مينو کوليوشارٽ كٹאيرאضي ۾ رאئيٹ كلك كري  . ونتيجي ۾ نئون فولڈر کلي ويند. صورتن ۾ אن جي سب مينو ۾ نظر אيندڙ فولڈر آپشن کي كلك كريو אوهان فولڈر جو نالو ٹائيپ كريو، جيكو .  لفظ ها الئيٹ ٿيل نظر אيندאNew Folderفولڈر جي آئيكن هيٺان    ف  Move the Filesٻئي پاسي کڻي وڃڻ  کي ائيلن   ني  . אوهان جو نئون فولڈر کلي ويو.  پو אينٹر كي دٻايو.و فولڈر لفظن جي جا وٺندو

و سليكٹ ٿيل فائيل کي ڊرئگ كرڻ ال مائوس جو کاٻ.  به كبو آهيDragٻي جا ڏאنهن کڻي وڃڻ ال کين 



.  ڊرאئيو ۾ پيل آهنCفرض كريو ته كجھه فائيل . بٹڻ دٻائي رکو، پو مائوس ريڑهي گھربل جا تي رکو  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون ٹڻ پريس كري ڊرئگ كري فولڈر فائيل کي ليفٹ مائوس ب. وאرو آهيDrag ته پو אن ال אهو آسان طريقو  كرڻ ٿا گھرو Moveאوهان هاڻي אن ڊرאئيو ۾ هك نئون فولڈر کوليو آهي ۽ توهان אنهن کي نئين فولڈر ۾    . ٿي ويندوMoveي آئيكن مٿان ڇڎيو، فائيل خود بخود אن فولڈر ۾ 
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ربل فائيلن کي سليكٹ كرڻ کانپو رאئيٹ آسان طريقو אهو آهي ته گھ. تي کڻي وڃي رکي سگھجي ٿينه صرف فائيلن کي هك جا کان ٻي ڏאنهن کڻي وڃي سگھجي ٿو، پر אنهن جي كاپي به ٻي جا  ف Copy the Filesائيلن کي كاپي كرڻ   ج ٻيو طريقو אهو .  آپشن کي كلك كريوPasteپهچي خالي جا تي وري رאئيٹ كلك كري אڀريل مينو مان  آپشن كلك كري، پو جنهن فولڈر ۾ אهي رکڻا هجن، אتي Copyكلك كري אڀريل شارٽ كٹ مينو ۾ ٹيون طريقو אهو ته گھربل فائيل تي .  كريوPaste جي مدد سان אن كاپي کي پيسٹ V+CTRLوي  كنٹرولאن بعد جنهن ڊرאئيو ۽ فولڈر ۾ אن جي كاپي کڻي وڃڻي آهي، אن ڊرאئيو ۽ فولڈر ۾ پهچو، جتي . كريو پريس كري كاپي C+CTRLسي  کان پو كنٹرولאن .  كريوSelectآهي ته گھربل فائيل کي كلك كري  جيكر אهو אن . پو جنهن فائيل کي كاپي كرڻ ٿا گھرو. فالپي ڊسك کي فالپي ڊرאئيو ۾ وجھو  ف  الپي ڊسك ۾ كاپي كرڻ  ک  . كريوReleaseي ڊرئگ كريو پو گھربل جا تي אچي كنٹرول كي ۽ ليفٹ بٹڻ آزאد ي پريس كري، مائوس جي ليفٹ بٹڻ کي پريس كري אن فائيل مائوس پوאئنٹر آڻي، پو كنٹرول كي ک אهو آهي ته فائيل مينو אوهان كاپي فالپي ۾ رکڻ ٿا گھرو ته پو فالپي ۾ אن جي كاپي ٺاهڻ جو طريقو אگر אهو فائيل کليل آهي، جنهنجي . نتيجي ۾ مذكوره فائيل جي كاپي فالپي ڊسك ۾ ٺهي ويندي.) چونڈيو جو آپشن هوندو آهي، אن کي كلك كري، فالپي کي Send toكرڻ سان جيكو مينو کلندو، אن ۾ به   كلك گھربل فائيل تي رאئيٹ. (  جو آپشن چونڈيوFloppy Disk 3 1/2אن سب مينو مان .  کي كلك كريوSend toאن بعد  فائيل مينو کي کولي אن مان آپشن . پو אن کي سليكٹ كريو. وאرو آئيكن אسكرين تي آڻيووگرאم אندر کليل نه آهي ته پو مناسب رهندو ته ما كمپيوٹر ذريعي אنجو نالي وقت אسكرين يا پنهنجي پر אن لسٹ ۾ فالپي . پاسي وאري ڊאئون אئرو يا هيٺ منهين تير کي كلك كري لوكيشنز جي لسٹ کوليو خاني جي ساڄي Save inڊאئيالگ باكس جي مٿئين حصي ۾ Save As پو .  آپشن كلك كريوSave Asمان   ڊرאئيو جي آئيكن کي كلك كري  کوليو، ۽ پوSaveאگر نئون نالو ڏيڻو آهي، ته سيو .  بٹڻ كلك كريو ۽ پو سيو بٹڻ كلك كريو يا אينٹر كي . بٹڻ كلك كرڻ کان אڳ فائيل نيم خاني ۾ نئون نالو وجھو ا ڊرאئيو אستعمال ٿئي ٿي، جنهن کي ڊيٹڊسك بل وאڄ كلهه فالپي ڊسك جي جا تي هك رمو    ف   يا رموبل ڊرאئيو ۾ سيو كرڻبيس ييو א/ ليش   پ   .ريس كريو



ونڈو אيكس پي ۾ ته אهو آساني سان אستعمال . ٹريولر، فليش ڊرאئيو يا يوאيس بي ڊرאئيو به سڎيو وڃي ٿو  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون يونيورسل ( بي سאي۽ ٻيو ته אهو كمپيوٹر جي يو.  ۾ אن جا ڊرאئيور لڳائڻا پون ٿا98زٿئي ٿو، پر ونڈو ئيندאئوئو، تڎهن لڳاڊرאئيو אها אن پورٽ ۾ אوهان جڎهن . ٽ ۾ لڳائي سگھبو آهيرپو) سيريل بس אن تي كلك كري . ٻي باكس אڀري אيندي، جنهن ۾ هك آپشن אهو هوندو ته ڊرאئيو جا فولرڊ کي کوليوאن يعد אسكرين تي هك . ننڍڙو آئيكن ظاهر ٿيندونوٹيفكيش אيريا يا سسٹم ٹري ۾ אن ۾ سائي رنگ جو  جي آئيكن تي رאئيٹ كلك يا فولڈر ٰسيو كرڻ ال گھربل فائيل كو فائيل يا فولڈر ۾ ڊرאئيو אن   . ري ڇڎيوپو ڀلي אن کي منيمائيز ك. ۾ موجود فائيل ۽ فولڈر ڏسوڊرאئيو  بل ڊرאئيو و آپشن کي كلك كريو پو אن جي سب مينو ۾ رموSend toكري شارٽ كٹ مينو مان سينڈ ٽ  و مان كو فائيل אن ڊرאئي. وينديٺهي  ڊرאئيو ۾ هيאن فائيل جي كاپي אننتيجي ۾ . کي كلك كريو کي كلك كريو، پو هارڊ  ته אن فائيل جي آئيكن کي رאئيٹ كلك كري كاپي آپشن .كرڻو هجيكاپي  کليل فائيل کي אن ۾ سيو كرڻ ال فائيل مينو مان . فولڈر ۾ وڃي پيسٹ كريوڊرאئيو ۽ ڊسك جي گھربل  . كجھ فائيل وقت گذرڻ سان پنهنجي אفاديت وڃائي ويهن ٿا، ۽ אجايو جا وאالريو ويٺا هوندא آهن  ف   كرڻDelete ائيل ڊليٹ   س  . جو آپشن אستعمال كرڻو پوندو Save Asيوאئز  پر .  کي كلك كريوDeleteشن  مينو مان آپContextتي آڻي رאئيٹ كلك كريو ۽ پو אڀريل شارٽ كٹ يا אن جو آسان طريقو אهو آهي ته مائوس پوאئنٹر گھربل فائيل .  ڇڎجيDeleteسو بهتر آهي ته אنهن کي مٹائي  ڏسو شكل نمبر ( كيو ويندو ته אهو فائيل وאقعي به ڊليٹ ٿا كرڻ چاهيو؟ Confirmאوهان کان ٻيهر كنفرم  אن کان پو אهو فائيل אن فولڈر مان ته ختم .  بٹڻ کي كلك كريوOk  يا Yesאينٹر كي پريس كريو يا ). 4.11 کي پريس كيز ڊليٹ  صفا ختم كرڻ ال شفٹ. ۾ موجود رهي ٿوRecycle Bin ٿئي ٿو، پر אهو ريسائيكل بن ي ختم ٿي وڃي، پو فائيل مٹجمتان كو ضروري . پر بهتر آهي ته אن آپشن کي אستعمال نه كريو. كريو   א  .وهان هٿ مليندא رهو

  كنفرم فائيل ڊليٹ ڊאئيالگ باكس: 4.11شكل نمبر   
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ن אهو ڊليٹ ٿيل فائيل ريسائيكل بن ۾ آهي، אوسيتائين توهان وٽ אن کي ٻيهر بحال جيستائي Restoreאوهان ڊيسكٹاپ تي نظر אيندڙ ريسائيكل بن کي ڊبل كلك كري .  كرڻ جو אختيار آهي אن ال

  ف   كرڻ Restoreائيل کي ٻيهر بحال   



نتيجي ۾ . کي كلك كريو“ ريسٹور”אن ۾ نظر אيندڙ فائيل سليكٹ كري، فائيل مينو مان آپشن . کوليو  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون ياد رهي ته كنهن به ونڈو کي بند كرڻ ال .  کي گڎي دٻايوF4 كي ۽ فنكشن كي Altيا كي بورڊ جي  .אن کان پو אن ونڈو کي بند كرڻ ال كلوز بٹڻ کي كلك كريو. يل وאپس پنهنجي جا تي پهچي ويندوفائ Alt+Fאهو به كي بورڊ شارٽ كٹ آهي.  کي پريس كيو ويندو.  
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  ڊ

. جنهن کي وري خالي كبو آهي. ڊليٹ ٿيل فائيلن جو عارضي ٺكاڻو ريسائيكل بن هوندو آهي  ر   كرڻ سائيكل بن کي خاليي  4 אن ونڈو جي فائيل . ريسائيكل بن جي ونڈو کي کولڻ ال ڊيسكٹاپ تي پيل آئيكن کي ڊبل كلك كريو در کاٻي پاسي يا ونڈو جي ورכ אسپيس אيرאضي אن.  آپشن کي كلك كريوEmpty the Recycle Binمينو مان  אوهان کان ٻيهر كنفرم كيو ويندو، ته אوهان وאقعي .  کي كلك كريوEmpty the Recycle Bin۾ لکيل  ل بن کي خالي كرڻ چاهيو ٿا؟   ٹاپ جي آئيكن ريسائيكل بن کي جلدي ۾ خالي كرڻ جو آسان طريقو אهو آهي ته אوهان ڊيسك  ك  .  کي كلك كريو، يا אينٹر كي کي پريس كريوYes يا Okريسائي אگر אوهان کي אهڑي كنهن . وسري ويندو آهينالو وسري ويندو آهي ۽ بعضي ته אن فائيل جو پورو نالو به جيكڎهن كنهن فائيل کي كافي وقت تائين אستعمال نه كجي ته אن جي لوكيشن يا فولڈر جو   ف    Find or Search the file ل ڳولڻيائ  ت  .   آپشن کي كلك كريوEmpty Recycle Binو مان ڀريل ميني رאئيٹ كلك كري א אن ۾ نظر . אن ال אسٹارٽ مينو کوليو. فائيل کي کولڻ جي ضرورت ٿئي ته پهريائين אن کي ڳولڻو پوندو אن سان فائينڈ ڊאئيالگ باكس کلي . آپشن کي كلك كريو جي سفولڈرאئنڈ אن مينو ۾ فائيلز   אي  . אن جو مينو کوليو،آپشن کي كلك كريجي نالي وאري ) Search سرچ XPيا ونڈوز (Findندڙ فائينڈ  خاني جي خالي ٹيكسٹ باكس ۾ فائيل جو نالو جيترو به ياد Named  ڊאئيالگ باكس ۾ نيمڈ ڈفائين  پ  .) نالي وאري ڊאئيالگ باكس کلنديSearch Resultsאيكس پي ۾ سرچ رزلٹ . (وندي . جيئن سرچ مكمل ٿيندي، تيئن الڳاپيل فائيلن جي فهرست אن ونڈو ۾ אچي ويندي. کي كلك كريو بٹڻ Find Nowپو אن ونڈو ۾ نظر אيندڙ .  خاني ۾ ڊرאئيو لوكيشن کي چونڈيوLook inאن بعد . خاني ۾ لکو نالي وאري Containing Textאن فائيل جو خاص لفظ يا فقرو جيكر فائيل جو نالو ياد نه آهي ته پو . هجي لکو ائيل آهي ته אن کي ڊبل كلك كري کوليو، ورنه ٻي ڊرאئيو يا אن جي پارٹيشن ۾ جيكر אن فهرست ۾ אهو ف    Create Shortcut on the desktopيسكٹاپ تي شارٽ كٹ ٺاهڻ   ج  .انچ جاري رکو



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي   ته كمپيوٹر هالئڻ سکون ڊيسكٹاپ تي . ئيكن ڊيسكٹاپ تي لڳايو אن جو شارٽ كٹ آ  : شارٽ كٹ ٺاهڻ الوאسطي،אگر אوهان كنهن فائيل، فولڈر يا پروگرאم کي بار بار کوليندڙ آهيو، ته پو אن کي جلدي ۾ کولڻ   אچو
۽ وقت مٿان آهي،  نظر אيندو Timeڊيسكٹاپ جي هيٺئين حصي ۾ ٹاسك بار جي ساڄي ڇيڑي تي وقت   تا    Change Date and Timeريخ ۽ وقت بدالئڻ    .اپ تي پئجي ويندوشارٽ كٹ آئيكن ڊيسكٹ۾ نتيجي .  جي كمانڈ کي كلك كريوDesktop(Create Shortcut) آپشن تي مائوس پوאئنٹر رکي، نئون مينو کوليو، جنهن ۾ Send toאڀري آيل مينو ۾  )2(  . پروگرאم کي رאئيٹ كلك كريو/ فولڈر/אوهان گھربل فائيل)1(  جيكر אوهان کي .  به پڌري ٿيندي آهيTool Tipپوאئنٹر کي كجھه گھڑين ال رکبو ته تاريخ جي ٹول ٹپ  يا وقت بدال . نتيجي ۾ ڊيٹ ۽ ٹائيم پرאپرٹيز ونڈو אڀرندي. آسان طريقو אهو آهي ته وقت تي ڊبل كلك كريو )1(    :אن ال. ئڻو پوي ته אهو پڻ ممكن آهيتاريخ بهرحال گھربل وقت . אن ونڈو ۾ هك پاسي تاريخ جو حساب آهي ۽ ساڄي  پاسي گھڑيال ٺهيل آهي     .  بٹڻ كلك كريوOk پو . بٹڻ کي كلك كريوApply۽ تاريخ دאخل كري، پهريائين  

  ڊيٹ אئنڈ ٹائيم پرאپرٹيز ڊאئيالگ باكس: 4.12شكل نمبر   
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  و
   Change the Wallpaperאل پيپر بدالئڻ   



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي   ته كمپيوٹر هالئڻ سکون   .يعني وאل پيپر هڻي سگھو ٿاאوهان پنهنجي אسكرين يا ڊيسكٹاپ جي بئك گرאئونڈ ۾ پنهنجي پسند وאري تصوير يا كو ٻيو منظر   אچو
۽ אن شارٽ كٹ مينو ۾ . ئيٹ كلك كري شارٽ كٹ مينو آڻيوڊيسكٹاپ جي خالي حصي ۾ رא )1(   .پرאپرٹيز كمانڈ کي كلك كريو
. ڊאئيالگ باكس אڀري אچي ته אن ۾ پهريون بٹڻ بئك گرאئونڈ آهي Display Properties ڊسپلي پرאپرٹيز )2( אن مان هر هك کي ها . אن ڊאئيالگ باكس ۾ هيٺئين אڌ ۾ موجود وאل پيپرز جي فهرست آهي אگر אوهان کي אن فهرست ۾ كو وאل . ٹ كندא ته אهو مٿئين حصي ۾ ٺهيل مانيٹر ۾ نظر אيندوالئي אن ڊאئيالگ  ته אن کي وאل پيپر بنائڻ ال ،رکي آهيسيو كري پنهنجي كنهن ٻار وغيره جي تصوير  يا ، كري رکيو هجي لوڊڊאئوننيٹ تان  אوهان ٻئي هنڌ كو وאل پيپر ، ۽پيپر پسند نه ٿو אچي هيٺئين حصي ۾ ساڄي پاسي برאئوز بٹڻ کي كلك كري نئين ڊאئيالگ باكس بعنوאن كس جي با Browse)  אن .  ۾ אن جو نالو אوپن ڊאئيالگ باكس هوندو آهي98ونڈوز. کوليو) 4.14شكل نمبر پو אها تصوير ڊسپلي ۾ پڌري ٿيندي ۽ فهرست ۾ . ۾ گھمي پنهنجو دل گھري تصوير کي كلك كريو  . بٹڻ كلك كريوOkيندو پو אپال بٹڻ تي كلك كريو ۽ آخر ۾ אن جو نالو א
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  ڊسپلي پرאپرٹيز ڊאئيالگ باكس: 4.13شكل نمبر 



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي   هالئڻ سکون אچو ته كمپيوٹر
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  برאئوز ڊאئيالگ باكس: 4.14شكل نمبر
سينٹر؛ . 1: אن ڊسپلي پرאپرٹيز ڊאئيالگ باكس ۾ وאل پيپر کي אسكرين تي رکڻ ال ٹي آپشن آهن ۾ وאل Tile ٹائيل .  وאري آپشن ۾ تصوير אسكرين جي وچ ۾ نظر אينديCentreسينٹر  . אسٹريچ . 3ٹائيل؛ . 2   .وאالريندي ۾ אها وאل پيپر ڦهلجي سڄو אسكرين Stretchאسٹريچ  . پيپر جو ننڍيون كاپيون אسكرين تي نظر אينديون

  Screen Saverאسكرين سيور 
ُكافي عرصو אڳ جيكي مانيٹر هوندא هئا، تن ۾ אها خامي هوندي هئ ي ته كو אميج جيكر گھڻي وقت ُ אن جي توڙ ال . ُجي كري ڳڑٻڑ ٿيندي هئي  Burn Inال אسكرين تي کليل ڇڎي ڏبو هو ته אن ۾ برن אن אنهن گھمندڙ ڦرندڙ . چڻ شروع ٿينديون آهنعرصي کان پو אسكرين تي گھمندڙ ڦرندڙ تصويرون نظر אجڎهن אوهانجو كمپيوٹر بغير كم جي کليل هوندو آهي ته مقرر . אسكرين سيور جو فيچر ٺاهيو ويو אڳوڻي زماني ۾ אنهي بندوبست جي كري אهو אميج برن אن . تصويرن کي אسكرين سيور جو نالو ڏنو ويو هن . هن وقت جي مانيٹرن ۾ אها خرאبي نه آهي، پر پو به אهو فيچر قائم رکيو ويو آهي. کان بچي ٿي ويو    :نئين אسكرين سيور کي الڳو كرڻ ال. يا سي ڊيز مان كاپي كري سگھجن ٿاكري  Downloadپيپرز جيان كجھه אسكرين سيور ونڈوز جي پئكيج ۾ شامل آهن ۽ كافي ته نيٹ تان ڊאئون لوڊ  وאل . אوهان جو אسكرين تي پيل אهم كم ٻين جي نظرن کان پري رهيوقت אن جو אهم كارج אهو آهي ته 

  . كلك كريوڊيسكٹاپ جي خالي אيرאضي ۾ رאئيٹ )1(
 .אڀريل شارٽ كٹ مينو ۾ پرאپرٹيز کي كلك كريو )2(



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي   ته كمپيوٹر هالئڻ سکون  )4.13ڏسو شكل نمبر . (ڊسپلي پرאپرٹيز ڊאئيالگ باكس ۾ אسكرين سيور جو ٹئب چونڈيو )3(  אچو
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۽ وقت سيٹ كريوته . جيكو وڻي אن کي الڳو كريو. فهرست ۾ هر هك کي ها الئيٹ كري ڏسو )4( يعني אهو ٻڌאيو ته كيتري وقت تائين . (كيتري وقت بعد אهو אسكرين سيور سرگرم ٿيڻ گھرجي  .)  كم كار نه كرڻ کان پو אسكرين سيور ظاهر ٿئي
 .پو الڳو كريو. گھرو ته אن کي برאئوز كري فهرست ۾ آڻيوجيكر אوهان كو نيٹ تان ڊאئون لوڊ كيل يا سي ڊي تان كاپي كيل אسكرين سيور الڳو كرڻ ٿا  )5(

ڻي אسكرين آڻڻ אنظر אچي ته אن کي ختم كري پنهنجي پرجيكڎهن אوهان کي אسكرين سيور سرگرم    .به كي پريس كريو ال رڳو مائوس کي چوريو يا كا
   Control Panelكنٹرول پينل 

كو نئون پروگرאم يا پرزو سان هن جي سهائتا . توڙي پرزن ۾ مناسب تبديلون آڻي سگھجن ٿيونكنٹرول پينل هك אهڑو فيچر آهي، جنهن جي مدد سان אوهان جي كمپيوٹر ۾ لڳل پروگرאمن  Device אنسٹال يا אن אسٹال ِ َUn-installهن جي مدد سان ڊسپلي ٿيم .  كري سگھجي ٿو Display Theme ۽ . مائوس جي بٹڻ جي كمن ۾ تبديلي آڻي سگھجي ٿي. ظاهري شكل شبيهه ۾ تبديلي آڻي سگھجي ٿي   . جو ذكر كجي ٿونكنيكن مکيه آئجن مان . كنٹرول پينل ونڈو ۾ كيترא آئيكن نظر אيندא آهن
  . کوليوאن کي كلك كريو ۽. אسٹارٽ مينو ۾ ئي كنٹرول پينل آپشن نظر אچي ٿو جي ڊيفالٹ ٿيم ۾ XPونڈوز. آپشن كلك كري، אن جي مينو مان كنٹرول پينل کي كلك كريو جو Setting پروفيشنل ۾ كنٹرول پينل جي ونڈو آڻڻ ال אسٹارٽ مينو ۾ 2000 يا ونڈوز98ونڈوز

  Main or important Iconsمکيه آئيكنز 
   Accessibility Option : كي بورڊ، سائونڈ، مائوس ۾ تبديليون آڻي سگھي ٿو هن آپشن جي مدد سان كو ٻوڙو يا گھٹ نظر وאرو يا معذور شخص پنهنجي سهوليت ال.  
 Add/Remove Hardware  : پرنٹر، אسكينر وغيرهمائوس، موڊيم، (هن جي مدد سان كو ڊوאئيس (   .  كري سگھجي ٿوUninstall َאنسٹال يا אن אنسٹال
 Add/Remove Programs :يا كو پرאڻو . هن جي مدد سان كو نئون سافٹويئر אنسٹال كري سگھو ٿا   .كري سگھو ٿاUninstall پروگرאم אن אنسٹال 
 Date/Time :سگھجي ٿيهن جي مدد سان نظر אيندڙ وقت ۽ِ تاريخ ۾ تبديلي آڻي .  



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  ته كمپيوٹر هالئڻ سکون    .هن آپشن جي مدد سان وאل پيپر، אسكرين سيور ۽ِ ٿيم ۾ تبديلي آڻي سگھجي ٿي: Display  אچو 
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ٻئي پاسي . אڄ كلهه جي كمپيوٹرن ۾ سي ڊي روم يا ڊي وي ڊي روم ته عام جام لڳل هوندא آهن   

  .هن جي مدد سان كي بورڊ جي رفتار وغيره گھٹ وڌ كري سگھجي ٿي:  كي بورڊ
  .عالوه پوאئنٹر جون شكليون به بدالئي سگھجن ٿيونکان אن . كري سگھجن ٿا هن جي مدد سان ليفٹ بٹڻ جا كم رאئيٹ بٹڻ جي حوאلي ۽ رאئيٹ جا كم ليفٹ حوאلي : مائوس

  .کوليوجو ٻيو طريقو אهو آهي ته ما كمپيوٹر ونڈو کولي אن ۾ كنٹرول پينل آئيكن کي ڊبل كلك كري كنٹرول پينل کي کولڻ .  آهن، جن جي روين ۾ به تبديلي آڻي سگھجي ٿيَهنن کان عالوه ٻيا به آئيكن
    Helpهيلپ 

جنهن جي مدد سان . אنهي سلسلي ۾ אوهان وٽ هيلپ فيچر آهي. آهي ته אهو كيئن سر אنجام ڏنو وڃيوهان ونڈوز سان الڳاپيل كو كم يا ٹاسك كرڻ گھرو ٿا، پر אوهان کي אن متعلق پوري ڄاڻ نه جڎهن א ، Contents ترتيبوאر كنٹينٹس Tabsאن ۾ ٹي ٹئبز . אن کي كلك كرڻ سان جيكا ونڈو کلي ٿي. آهي  ۾ هيلپ جو آپشن אسٹارٽ مينو ۾98ونڈوز. ضروري معلومات حاصل كري אهو كم پورو كري سگھو ٿا   .  آهنSearch، ۽ سرچ Indexאنڈيكس 
توهان .  ٹئب ۾ هيلپ جي موضوعن کي كتابن جي صورت ۾ گڎي رکيو ويو آهيContents كنٹينٹس  ي فهرست هيٺ אڀرندي ۽ هر موضوع  جTopicsكنهن كتاب کي كلك كري کوليندא ته الڳاپيل ٹاپكس  אن سان الڳاپيل موאد ساڄي ته אن کي كلك كبو آهي، . جي کاٻي پاسي سوאليه نشاني وאرو آئيكن هوندو   .تاכ ۾ پڌرو ٿيندو

جنهن مان كوبه موضوع چونڈي . אنڈيكس ٹئب جي ذريعي موאد جي אلف بي وאر ترتيب پڌري ٿيندي   . ڌرو ٿيندوكلك كبو، אن جو موאد ساڄي تاכ ۾ پ
  . سرچ ٹئب ۾ אوهان كو لفظ يا لفظن جوميڑ وجھي، אن سان الڳاپيل موضوع ڏسي سگھو ٿا

אن . אهو آپشن אسٹارٽ مينو ۾ هوندو آهي.  ۾ אهو فيچر هيلپ אئنڈ سپورٽ جي نالي سان آهيXPونڈوز אن کي كلك كبو . هن ۾ مکيه موضوعن جي فهرست ڏنل هوندي آهي. هيلپ ونڈو کان كافي بدليل آهي جي 98ڈوزאها ونڈو، ون. کي كلك كرڻ سان هيلپ אئنڈ سپورٽ جي ونڈو אسكرين تي אڀري אيندي آهي   .ته אن جي تفصيلي فهرست אڀري אيندي
  ميڈيا پليئر



אنهي سلسلي ۾ . پر אن کي هالئڻ وאرو سافٹويئر به هجي. ڊي يا ڊي وي ڊي روم جو هئڻ ضروري كونهي نه رڳو سي گانن يا فلم جي سي ڊي هالئڻ ال .  سي ڊيز تي אچي رهيو آهيگانا، فلمون ۽ ٻيو موאد وغيره به  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون . پنهنجو پروگرאم ونڈوز ميڈيا پليئر آهيسندس آپريٹنگ سسٹم ۾ ونڈوز سوين سافٹويئر موجود آهن، پر ن کي هالئڻ گھرو، ته هكڑو طريقو אهو آهي ته ما كمپيوٹر ونڈو کولي אن ۾ سي ڊي روم جي آئيك ۾ پر جيكر אوهان אن کي ونڈو ميڈيا پليئر . هوندو آهي، سو وجھڻ سان خود بخود هلڻ شروع كنديون آهنאكثر فلم وאرين سي ڊين ۾ هالئڻ وאرو سافٹويئر پيل . سي ڊي کي سي ڊي روم ۾ وجھوگھربل אوهان  نتيجي ۾ ميڈيا . אنهن مان كنهن کي ڊبل كلك كريو.  جي نالي سان فائيل هوندאAVESQکي کوليو، אن ۾  وאري فولڈر Mpgepفلم جي صورت ۾ . אن ۾ سي ڊي جا فولڈر ظاهر ٿيندא. كلك كري אن جي ونڈو کوليو אن بعد برאئوز كري سي ڊي ۾ پيل گھربل . ك كريو فائيل مينو کي كلك كري پو אوپن کي كل۾ אن جي ونڈو ). ۾ سي ڊي پليئر جي نالي سان אهو ساوفٹويئر هوندو آهي98ونڈوز . (پليئر کي كلك كريوطريقو אهو آهي ته אوهان אسٹارٽ مينو کولي، אن ۾ پروگرאمز، אئكسيسريز، אنٹرٹينمينٹ ۽ پو ونڈوز ميڈيا אن کي کولڻ جو روאجي . کوليويا پهرئين ميڈيا پليئر کي . پليئر کلي ويندو ۽ אهو فائيل به هلڻ شروع كندو   .فائيل کي كلك كريو
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  پڄاڻي
وڌيك سکڻ ال ماركيٹ ۾ كيترאئي كتاب موجود آهي، אنهن مان خريد . אستعمال ال سمجھڻ ضروري آهنهن باب ۾ آپريٹنگ سسٹم جي حوאلي سان كجھ مکيه ڳالهين کي بيان كيو ويو آهي، جيكي عام    . كريو ۽ سکو
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  مائكروسافٹ ورڊ: باب پنجون
خط پٹ يا ليٹر لکي ٿا سگھو، پر پورو كتاب به  مائكروسافٹ ورڊ جي سهائتا سان אوهان نه صرف كو   אنسٹال ٿيل نه آهي، ته אول אن کي אنسٹال جيكر אوهان وٽ אها . مائكروسافٹ آفيس אنسٹال ٿيل آهي يا نهאڳتي وڌڻ کان پهريائين אهو جانچڻ ضروري آهي ته אوهان جي كمپيوٹر ۾ . كمپوز كري سگھو ٿا ئن يپر אكثر حالتن ۾ آفيس جي سي ڊي ج. ول كريپو אن مطابق پروگرאم אنسٹا. جي ڊאئيالگ باكس کولي وאري آئيكن کي کولي אن Add or remove programeאن جي ونڈو ۾ . كنٹرول پينل کي كلك كري کوليوروאجي طريقو אهو آهي ته אسٹارٽ مينو ۾ سيٹنگ آپش کي كلك كري אن جي سب مينو ۾ . كريو جنهن ۾ پهرئين ته شرطن يا . ئي سي ڊي روم ۾ وجھبي آهي ته پاڻ هرتو سيٹ אپ پروگرאم هلندو آهي يا كوڊ نمبر سي ڊي كي تي آهن، ته ٻئي مرحلي ِا بقبولجڎهن אهي معاهدي کي قبولڻ ال چيو ويندو آهي،  אهو نمبر لڳائڻ کان پو آفيس وאرو . و آهيپني تي پويان لکيل هوندسي ڊي جي אهو نمبر گھرندو آهي،  ، 97جيئن آفيس.  آهن Versionsنآفيس جا به مختلف ورشنمائكروسافٹ پريٹنگ سسٹم وאنگيان آ    .پروگرאم אنسٹال ٿي ويندو آهي آهن ۽ كمانڈن  ته سڀني ورشنن ۾ بنيادي فنكشن ساڳيا ياد رهي. 2003 ۽ آفيس 2002 يا XP آفيس،2000آفيس אلبت هر نئين ورشن ۾ پرאڻي جي ڀيٹ ۾ وڌيك فيچر شامل . کي ظاهر كندڙ آئيكن يا بٹڻ به ساڳيا آهن ۾ ٿيل پرאڻي ورشن  ۽ نئين ورشن جي אچڻ سان، پرאڻو ورشن ناكاره نٿو بنجي كري تنهن. كيا ويا  آهن ئين ورشن ۾ آساني سان کليو وڃي رو   ن  .  ورشن אستعمالي رهيا آهنمختلف ماڻهو مختلفنتيجي ۾ . كم سافٹ ورڊ کي کولڻ جو مائ   :طريقو אهو آهي ته روאجي ك

  .کوليو) 5.1شكل نمبر(אسٹارٽ بٹڻ کي كلك كري، אسٹارٽ مينو .1 
.אسٹارٽ مينو ۾ پروگرאمز آپشن کي هاالئيٹ كري אن جو مينو کوليو  .2
. كسيل وغيره نظر אيندאآفيس پئكيج جا پروگرאم ورڊ، אيمائكروسافٹ אن پروگرאمز مينو ۾  .3 ين هكڑي ننڍڙي دري אسكرين تي ٿوري ئنتيجي ۾ پهر. مائكروسافٹ ورڊ کي كلك كريو ۽ پو وري جيكا .  پروگرאم جو نالو لکيل هوندو آهي۾ ورڊوقت ال ظاهر ٿيندي آهي، جنهن  شكل ( Interfaceيا אنٹرفيس ونڈو مکيه ونڈو ظاهر ٿيندي آهي، سا ئي مائكروسافٹ ورڊ جي   .آهي)  5.2نمبر 



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  هالئڻ سکون אچو ته كمپيوٹر 

  

  

 49 

    )אسٹارٽ مينو، ۽ پروگرאمز جو سب مينو(:  1-5شكل نمبر 
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ک  . ي سمجھيو وڃي وغيره Elementsجي عنصرن  جي אنٹر فيس رڊيعني وאڳتي وڌڻ کان אڳ مناسب رهندو ته אن ونڈو     . يا אنٹرفيسونڈومکيه مائكروسافٹ ورڊ جي  : 5.2شكل نمبر   
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هن بار . Title Bar ٹائيٹل بار :אن پٹي کي چون ٿا. ٿي نظر אچي، پر كمپيوٹرאسكرين تي بلو نظر אيندي آهي آهي، جيكا هتي ته كاري Bar אن جي مٿئين حصي ۾ ٺهيل پٹي ،جو پهريون حصوٹرفيس אنورڊ    ، ۽ ساڄي ڇيڑي تي لکيل هوندو آهي۽ پروگرאم جو نالو ڊאكيومينٹ آئيكن، جي کاٻي ڇيڑي تي پروگرאم  אن کان پو .  نالن وאرא بٹڻ آهنClose ۽ كلوز Restore ريسٹور / Maximize، مئكسيمائيز Minimizeمنيمائيز   يا 2000آفيس. ( آهنTool Barsمينو بار کان هيٺ وאريون پٹيون ٹول بارز.  آهيMenu Barٻي پٹي مينو بار

ي  رورڊ ج אنٹر فيس جا عنص  



شتمل هوندא آهن، پر אنهن کي ٻن پٹين تي آڻي אهي ٹول بارز ڊيفالٹ طور هك پٹي تي م  ۾XPآفيس  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون . ٹول بار سڎيو ويندو آهيFormatting  ۽ فارميٹنگ Standard ڊאنهن ٹول بارز کي אسٹئنڈر). سگھبو آهي بار بار אستعمال ۾ אچڻ جوڳين كمانڈن فائيل کي کولڻ، سيو كرڻ ۽ אيڈيٹنگ متعلق אسٹئنڈرڊ ٹول بار ۾  Commandsن يا آپشن Optionsئيكنز آ/ ن شكليون  جوIconsماپ پٹي يا . کي فارميٹنگ كرڻ ۾ مدد كندڙ آپشنن يا كمانڈن جا آئيكنز يا بٹڻ لڳل آهنفارميٹنگ ٹول بار ۾ موאد . آهنلڳل بٹڻ عني  ي אن کان پو ۾ تبديليون آڻي سگھجن Tab Setting  ۽ ٹئب سيٹنگ Margins آهي، جنهن جي مدد سان مارجنز Rulerرولر  אنهي אيرאضي جي مهاڙ ۾ هك ننڍڙي ٹمكندڙ אڀي الئين آهي، جنهن کي .  سڎيو وڃي ٿوEditing Area يا אيڈيٹنگ אيريا Work Spaceرولر کان پو جيكا אڇي אيرאضي آهي، تنهنکي ورכ אسپيس . ٿيون موאد  لکي جتي אهو كرسر هوندو، אتان ئي .  سڎيو وڃي ٿوInsertion Point يا אنسرشن پوאئنٹ Cursorكرسر جيكي بٹڻ آهن، تن کي مٿي  کان Status Barهيٺئين ڇيڑي ۾ کاٻي پاسي تي אسٹيٹس بار. سگھبو آهي جنهن جي مدد سان .  آهيVertical Scroll Barساڄي پاسي ورٹيكل אسكرول بار. لکيل هوندي آهي آهي، جي ڄاڻ אنسرشن پوאئنٹ جي ورכ אسپيس אندر موجوده بيهك كهڑي الئين ۽ كهڑي كالم وغيره ۾אسٹيٹس بار ۾ صفحو نمبر، سيكشن نمبر، . سڎجي ٿوDocument View Buttons ڊאكيومينٹ ويو بٹڻ  ڊאكيومينٹ ويو بٹڻن سان گڎ هاريزنٹل אسكرول بار . كري ڏسي سگھجي ٿو ڊאكيومينٹ کي هيٺ مٿي Horizontal Scroll Barڄي پوري نموني جيكا تڎهن كم ۾ אيندي آهي، جڎهن موאد کاٻي کان سا.  آهي .  جو خانو آهيHelp جيكو هيلپ ، جي ونڈو ۾ مينو بار جي ساڄي پاسي هك خالي خانو آهيXPورڊ  א  .ٿيندو آهي، ۽ אن کي جانچڻو هوندو آهيسكرين تي ظاهر نه  אن .  ته هيلپ جو موאد אڀري אيندو،کي پريس كبوKey كي نالي وאري  Enterאن ۾ سوאل ٹائيپ كري אينٹر  “  ٹاسك پين” אيكس پي جو هك ٻيو نئون فيچر אهو آهي ته אن ۾ ساڄي پاسي ۾ هك نئون تاכ کان عالوه ask  Pane  5.3شكل نمبر (به نظر אيندو آهي.  T )    

  .نيو ڊאكيومينٹ ٹاسك پين: 5.3شكل نمبر   
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جڎهن אوهان پهريون ڀيرو ورڊ .  کلندא آهنَمختلف كمن جي نسبت سان مختلف ٹاسك پين  



جنهن جي مهاڙ ۾ אكثر تازא کوليل . ه אن جي ونڈو ۾ نيو ڊאكيومينٹ ٹاسك پين کليل هوندوکوليندאئو ت  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون  .אن پين کي بند كرڻ ال אن جي كلوز بٹڻ کي كلك كريو. كيومينٹس جا ناال هوندא آهن

 52 

  م

نظر אيندڙ مکيه بٹڻن ۽ ٻين آبجيكٹس جو علحده ورڊ جي אنٹر فيس ۾ هتي مناسب رهندو ته   ڊא ۽ אن بعد پروگرאم جو نالو هوندو )  هوندو1جيكر אڃان אوهان نالو نه ڏنو آهي ته ڊيفالٹ طور ڊאكيومينٹ ( جي کاٻي ڇيڑي تي پروگرאم جو آئيكن، پو ڊאكيومنٹ يا فائيل جو نالو Bar هن پٹي :ٹائيٹل بار     .جي ته جيئن پڑهندڙن کي אنهن جي چڱي آگاهي مليعلحده אحوאل ك ارن جي درجيبندي كري مختلف مينو جوڙيا كم ك.  كوٺيو وڃي ٿوMenuوڃن ٿا، تن جي فهرستن کي  אستعماليا Options يا آپشن Commands ون مختلف كم كاريون سرאنجام ڏيڻ ال جيكي كمانڈ:مينو بار   .تن جو אڳ ۾ بيان كيو ويو آهي. لوز آهنك ۽ Restore ريسٹور / Maximize، ميكسيمائيز Minimizeتي ٹي بٹڻ ترتيبوאر منيمائيز  ڇيڑي Rightساڄي . آهي ،  Tools، ٹولز Format، فارميٹ Insert ، אنسرٽView،  ويوEdit، אيڈٽ Fileهن پٹي ۾ אوهان کي فائيل . ويا  آهن אن کان .  كرڻ، پرنٹ كرڻ، وغيره جون كمانڈون هونديون آهنsaveِنو ۾ فائيل کولڻ، سيو فائيل مي) אلف(  ٹي  .אنهن جو مختصر אحوאل بيجا نه رهندو.  جي نالن سان مينو نظر אيندא Help ۽ هيلپWindow، ونڈو  Tableبل بار بار .  آهنونسو هن مينو ۾ فائيل کي ٺاهڻ ٺوهڻ وאسطي كمانڈ. ٰ فارميٹ معني ٺاهه ٺوهه:فارميٹ) ت(  .فوٽ نوٽ لڳائڻ، وغيره جون كمانڈون آهن يا سيكشن بريك وجھڻ، صفحو نمبر ۽ تاريخ يا وقت لڳائڻ، كو نشان وجھڻ،  هن مينو ۾ پيج:אنسرٽ) ڀ(  . هن ۾ پيج کي ڏسڻ،  ٹول بارز کي ڏسڻ يا لكائڻ، هيڈر ۽ فوٹر وجھڻ وغيره جون كمانڈون آهن:ِويو) ٻ(  .آهنא  يا آپشن هوندون وغيره جون كمانڈ Replace and Findريپليس ۽ فائينڈ ، Deleteڊليٹ ، Pasteپيسٹ ، Copyكاپي ،Cut هن مينو ۾ موאد کي كٹ :يڈٽ א) ب(  .كم אيندڙ كمانڈن ۽ آپشنن جا بٹڻ אوهان کي אسٹئنڈرڊ ٹول بار ۾ نظر אيندא آهنهن مينو سان الڳاپيل مکيه يا بار بار . عالوه هن مينو ۾ تازو کوليل چئن فائيلن جي فهرست به هوندي آهي ، אسپيلنگ ۽ گرאمر چيك كرڻ، لفظ ڳڻڻ، ميل مرج وغيره جون Thesaurus هن مينو ۾ ٿيسارس:ٹولز) ٽ(  . رکيو ويو آهي جي بٹڻن کي فارميٹنگ ٹول بار ۾نكم ۾ אيندڙ فارميٹنگ كمانڈ ومينٹس ۽ فائيلن جي فهرست هن ۾ אن وقت کليل ڊאكي:ونڈو) ث(  . هوندي آهي  . جون كمانڈز آهن هن مينو ۾ ٹيبل ٺاهڻ، אن ۾ كالم ۽ قطارون وجھڻ، كڍڻ، خانن کي مالئڻ يا ورهائڻ وغيره :ٹيبل) ٺ(  .كمانڈون آهن كنهن به مينو کي کولڻ جو عام طريقو אهو آهي ته مينو بار אندر אن جي نالي کي مائوس پوאئنٹر     (  .ورڊ متعلق مدد وٺڻ ال هن ۾ كمانڈون هونديون آهن: هيلپ) پ   .ينو جي نالي وאري אنڈرالئين ٿيل אکر کي كي بورڊ ۾ پريس كريو کي پريس كري، Alt يا كي بورڊ جي. سان كلك كري کوليو) جيكو אن אيرאضي ۾ אڇو تير بنيل هوندو(



يا آپشن آهن، جيكي بار بار אستعمال ۾ ون  هن ٹول بار ۾ نظر אيندڙ بٹڻ، אهي كمانڈ:אسٹئنڈرڊ ٹول بار) net.voiceofsindh.www  )3  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون . ۾ אچن ٿيونאنهن کي مينو مان אئكٹو يا الڳو كرڻ ۾ وقت لڳي ٿو، سو هتان جلدي ۾ عمل . يندא آهنא نه ته ٻي صورت ۾ אوهان . אوهان کي كا كمانڈ אستعمال كرڻي آهي، ته رڳو אن جي بٹڻ کي كلك كريو . ين אن كمانڈ وאرو مينوکولڻو پوندو، پو אن مينو مان אها كمانڈ كلك كري الڳو كرڻو پوندييائکي پهر   .ن ٹول بار ۾ نظر אيندڙ مکيه بٹڻن جو אحوאل هيٺ ڏجي ٿو
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  ه
  .جيئن نالي مان ظاهر آهي ته هي بٹڻ نئون فائيل يا ڊאكيومينٹ کولڻ  ۾ كم אيندو آهي: Newنيو  •
هن کي كلك . ِكنهن به سيو ٿيل فائيل کي ٻيهر کولڻ ال هي بٹڻ كلك كبو آهي: Openאوپن  • جنهن ۾ پڇيو ويندو آهي، ته كهڑو فائيل کولڻوآهي، . كرڻ سان אوپن ڊאئيالگ باكس کلندي آهي אن باكس جو وڌيك אحوאل אڳتي .  يا كهڑي فولڈر ۾ رکيل آهي وغيرهlocationو كهڑي جا ۽ אه  .אيندو
ِپهريون ڀيرو سيو كندي .  آهيوאستعمال كببٹڻ  كنهن فائيل کي سيو كرڻ ال هيSave : ِسيو  • پوندو آهي جنهن ۾ فائيل جو نالو ڏيڻ کان عالوه אهو به ٻڌאئڻو . ِسيو אئز ڊאئيالگ باكس کلندي آهي  .אن باكس جو وڌيك אحوאل אڳتي אيندو. ته  كٿي ۽ كهڑي فولڈر ۾ אن کي سيو كبو
ِهن کي كلك كرڻ سان אي ميل ونڈو .  کان شروع ٿيو آهي2000 هي بٹڻ آفيس: Emailِאي ميل  • . ِجنهن ۾ אوهان آرאم سان אي ميل كمپوز كري، جڎهن دل چئي אن کي אماڻي سگھندא آهيو. کلندي هاٽ ميل، ياهو يا (ِ۽ אوهان وٽ אي ميل אكائونٹ . هي ته אماڻڻ ال אنٹرنيٹ کولڻو پوندو آهيظاهر آ  .هجڻ گھرجي) ٻي كنهن كمپني جو
هن کي كلك كرڻ سان . كنهن فائيل کي ڳولڻ ال هن بٹڻ کي كلك كبو آهي:  Searchسرچ  •  .سرچ ٹاسك پين کلندي آهي
سو . كلك كرڻ سان پرنٹ ڊאئيالگ باكس نه کلندي آهي، ۽ فوري طور پرنٹنگ شروع ٿيندي آهي کي بٹڻهتي ياد رهي ته  هن .  آهيوאستعمال كببٹڻ   فائيل کي پرنٹ كرڻ ال هي: Printپرنٹ  •  .کي אحتياط سان אستعمال كريوبٹڻ هن 
پرنٹ کان אڳ فائيل کي ڏسڻ ته אهو پرنٹ ٿيڻ کان پو كيئن نظر : Print Previewپرنٹ پري ويو  •  .ين אن کي سڌאرجييائجو سٹا يا سيٹنگ نظر אچي ۽ جي كا ڳڑٻڑ محسوس ٿئي ته پهرپرنٹ کان אڳ هن کي אستعمالڻ گھرجي ته جيئن אوهان کي موאد . هي كافي אهم كمانڈ آهي. دوאين
ڊאكيومينٹ جي אسپيلنگ ۽ گرאمر چيك كرڻ ال هن : Spelling and Grammarאسپيلنگ אئنڈ گرאمر  •   . آهيکي كلك كبو 
ِ  .موאد کي هك جا تان كٹي کڻڻ ال هن بٹڻ کي אستعمال كبو آهي: Cutَكٹ  •
  .موאد کي هك جا تان كاپي كري کڻڻ ال هن بٹڻ کي אستعمال كبو آهي :Copy كاپي •
  .كٹ يا كاپي ٿيل موאد کي گھربل جا تي لڳائڻ ال هن بٹڻ کي אستعمال كبو آهي: Pasteپيسٹ  •
  .جا  تي الڳو كرڻ وאسطي هي بٹڻ  كلك كبو آهيكنهن لفظ يا ٻي موאد تي الڳو ٿيل فارميٹنگ کي كاپي كري ٻي : Format Painterفارميٹ پينٹر  •



كمپيوٹر هالئڻ سکون حبيب سنائي  ته   net.voiceofsindh.www  אچو  
تازي آندل تبديلي کي كينسل يا منسوخ كرڻ وאسطي هن بٹڻ کي אستعمال كبو : Undoאنڈو  •   .آهي
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  .ته אها تبديلي صحيح  هئي، ته אهڑي حالت ۾ אن کي وאپس كرאئڻ ال هي بٹڻ كم ۾ אيندو آهيهو، پر אوهان کي אهو אحساس  ٿيو  كيو undo تازي آندل تبديلي کي אوهان كينسل : Redoري ڊو  •
ٻي فائيل سان الڳاپو يا لنك وجھڻ ال هي كنهن فائيل אندر :  Insert Hyperlinkאنسرٽ هائيپرلنك  • ُآهي، אتي مائوس پوאئنٹر هٿ جي شكل جنهن جا تي لنك لڳل هوندي . بٹڻ كم ۾ אيندو آهي

  .אختيار كندو آهي ۽ אتي كلك كرڻ سان الڳاپيل فائيل کلي پوندو آهي
ِهي . אنٹرنيٹ جي ٹول بار کولڻ ال هن بٹڻ کي אستعمال كبو آهي:  Web Tool Barويب ٹول بار  •   .بٹڻ אيكس پي ورشن ۾ نه آهي
  .جنهن جي مدد سان אوهان كا ٹيبل ٺاهي، مٹائي، سڌאري وغيره سگھو ٿاٹڻ کي كلك كرڻ سان هك نئين ٹول بار کلندي آهي،  هن ب:  Tables and Bordersٹيبلز אئنڈ بارڊرز •
جڎهن אوهان ٹيبل ٺاهڻ بجا ٺهيل ٺكيل آڻڻ ٿا گھرو ته پو هن بٹڻ کي : Insert Table אنسرٽ ٹيبل  •   .كلك كريو
אيكسيل يا لوٹس جي  : Insert Microsoft Excel Worksheetאنسرٽ مائكروسافٹ אيكسل وركشيٹ  •   .ورכ شيٹ وغيره ورڊ ۾ آڻڻ ال هن بٹڻ کي كلك كبو
• sموني   .موאد کي אخباري ن كالمن ۾ ترتيب ڏيڻ ال هي بٹڻ كم آڻبو آهي : Columnكالمز 
  . ذريعي مختلف نمونن ۾ ترتيب ڏ يڻ وאسطي كم אيندي آهيكلپ آرٽ  هن کي كلك كرڻ سان ڊرאئنگ ٹول بار ظاهر ٿيندي آهي، جيكا موאد کي : Drawingڊرאئنگ  •
  .אستعمال كبو آهي فائيل جي مختلف حصن ۾ فوري طور پهچڻ ال هن بٹڻ کي : Map Documentڊאكيومينٹ مئپ  •
کي ڏسڻ يا غائب ) پئرאگرאف، ٹئب وغيره جا نشان (Show/Hide :  Non-printing symbols هائيڈ /شو •   .ستعمال كبو آهيكرڻ ال هي بٹڻ א
ِ  . ڊאكيومينٹ جي ويو کي گھٹ وڌ كرڻ ال هن باكس کي אستعمال كبو آهي: Zoomزوم  •
پيپر ( هن بٹڻ کي كلك كرڻ سان آفيس אسسٹنٹ : Microsoft Word Helpمائكروسافٹ ورڊ هيلپ   •   .אئكٹو ٿي ويندو، ۽ هيلپ باكس אڀري אيندي) كلپ جي شكل ۾
کيل رאن ۾ .  هن ۾ موאد کي ٺاهڻ ٺوهڻ وאسطي گھربل كمانڈن جا بٹڻ پيل آهن: فارمينٹنگ ٹول بار) 4(    .  كري سگھجي ٿوCustomizeٺاهي  ۾ آڻي ٿو سگھجي، ۽ ٻيو ته אنهن بارز کي پنهنجي منشا موجب هن بٹڻ کي كلك كري هك ته ٹول بار جي بٹڻن کي هك قطار  : Tool Bar Optionsٹول بار آپشنز  •   بٹ  .هيٺ ڏجي ٿوڻن جو مختصر אحوאل 

  .جي نالي وאري ٹاسك پين ساڄي پاسي אڀري אيندي هن کي كلك كرڻ سان אسٹائيلز אئنڈ فارميٹنگ : and Formatting Stylesאسٹائيلز אئنڈ فارميٹنگز  
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  .سگھجي ٿو
  .جنهن مان كوبه کڻي الڳو كري سگھجي ٿو.  جي لسٹ پيل آهينهن باكس ۾ فانٹ : Fontفانٹ  
جنهن مان كابه سائيز چونڈي .  هن باكس ۾ فانٹ جي سائيزن جي لسٹ آهي: Font Sizeفانٹ سائيز     .الڳوكري سگھجي ٿي
وڌيك  موאد جي كنهن حصي کي ٻين کان ممتاز ۽ منفرد كري ڏيکارڻ ال אن کي : Boldبولڈ     .אن ال هي بٹڻ كم ۾ آڻبو آهي. بولڈ كبو آهيرو يا كا
 ٹيكسٹ کي الڙي لکڻ يعني אٹالك كرڻ ال هن بٹڻ کي אستعما: Italicאٹالك   .ل كبو آهي 
  . ٹيكسٹ کي אنڈر الئين كرڻ ال هي بٹڻ كلك كبو: Underlineאنڈر الئين  
  .۾ אيندو آهي پاسي جي سڌ ۾ رکڻ ال هي بٹڻ كم  موאد يا ٹيكسٹ کي ليفٹ يا کاٻي: Align Leftאالئين ليفٹ  
  . موאد کي مركز تي رکڻ ال  هي بٹڻ كم ۾ אيندو آهي: Centreسينٹر  
  . موאد کي ساڄي سڌ ۾ رکڻ ال هي بٹڻ كم ۾ אيندو آهي: Align Rightאالئن رאئيٹ  
  جسٹيفاJustify : هي بٹڻ كم ۾ אيندو آهيموאد کي کاٻي توڙي ساڄي پاسي سڌ ۾ رکڻ  ال .  
ورڊ אيكس پي ۾ نظر ٿو رڳو هي بٹڻ به . سيل جي حدن وچ ۾ هكجيترو ورڇي ٿو  .אچي جو بٹڻ آهي،جيكو موאد کي پئرאگرאف يا Alignmentِهي به هك אالئينمينٹ : Distributedڊسٹريبيوٹڈ  
 .  ۾ آڻبو آهيالئينن وچ۾ وٿي وجھڻ ال هي بٹڻ كم : Line Spacingالئين אسپيسنگ  
هي . هي بٹڻ کاٻي کان ساڄي ڏאنهن موאد لکڻ ال كم ۾ آڻبو آهي : Left-to-rightُليفٹ ٽ رאئيٹ     .به آفيس אيكس پي جو نئون فيچر آهي
. هي بٹڻ موאد کي ساڄي کان کاٻي طرف لکڻ ال كلك كبو آهي : Right-to-Leftُرאئيٹ ٽ ليفٹ    هن بٹڻ کي كلك كري پو كي بورڊ جي کاٻي پاسي وאري  سنڌي، אردو، عربي وغيره لکڻ ال پريس ALT+SHIFTكيز کي  كري كم شروع كبو آهي .  
  .فهرست کي سليكٹ كري هن بٹڻ کي كلك كبوآهيرجيوאر ڏيکارڻ ال نمبر لڳائڻ ال گھربل د موאد אندر كنهن فهرست کي : Numberingنمبرنگ  
هيل كنهن فهرست ۾ درجيبندي جو خيال نه هوندو آهي، تڎهن جڎهن موאد אندر ٺا : Bulletsبليٹس     .هي فيچر كم ۾ آڻبو آهي
گھٹائڻ ال ) حاشي يا مارجن ۽ موאد جي وچ وאري خالي وٿي(אنڈينٹ  : Decrease Indentڊكريز אنڈينٹ     .هن بٹڻ کي אستعمال كبو آهي
  .ڻ ال هن کي كلك كبو آهيپئرאگرאف جي אنڈينٹ کي وڌאئ : Increase Indentאنكريز אنڈينٹ  
  .پئرאگرאف کي ٻاهرאن بارڊر وجھڻ ال هي بٹڻ كم ۾ آڻبو آهي : Outside Bordersآئوٽ سائيڈ بارڊر 
  .كري هن بٹڻ کي كلك كبو آهي لفظ يا الئين جي بئك گرאئونڈ کي ها الئيٹ كرڻ ال گھربل موאد سليكٹ : Highlightهاالئيٹ  
  .אکرن جو رنگ بدالئڻ ال هن بٹڻ کي كم آڻبو آهي:  Font Colorفانٹ كلر  
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نا  .אن کي אسكرين ٹپ يا ٹول ٹپ چيو وڃي ٿو. لو پڌرو ٿيندو
  
۽ אن کان پو .   بٹڻ آهينڈيكيٹر هن جي کاٻي ڇيڑي تي ٹئب א. هي ماپ پٹي آهي :  Rulerرولر) 5(

کاٻي پاسي .  آهيساڄي ڇيڑي تي رאئيٹ אنڈنيٹ جو مارכ .    آهن Marksאنڈينٹ وجھڻ جا ماركس  هاريزنٹل رولر جي ساڄي پاسي تي ورٹيكل אسكرول بار .  به אكثر ورٹيكل رولر سڎڻ ۾ אيندي آهي
Scroll Barאپ אئرو جنهن ۾ مٿئين حصي تي אسكرول كرڻ ال.  آهي Up Arrow   ۽ هيٺيين حصي تي 

ٹائيپ كرڻ شروع .  ورڊ کليو پيو آهي.אوهان کي كو خط وغيره ٹائيپ كرڻو آهي ته دير نه كريو    Enter Textٹائيپ كرڻ  دאخل يا موאد     ته א  .   و آهيسكرول باكس کي ڊرئگ كري گھربل رخ ۾ وڃبكري ڏسڻو آهي ته אپ يا ڊאئون אئروز کي كلك  كبو رهبو آهي، پر جلدي ۾ هيٺ مٿي وڃڻو هوندو آهي جيكڎهن ڊאكيومينٹ کي قطار به قطار هيٺ مٿي .   آهي ۽  وچ۾ باكس  نظر אيندي آهيڊאئون אئرو  پر هتي جيسين پئرאگرאف هلندي .  کي دٻائي وאپس کاٻي پاسي אچڻو پوندو آهيCarriage Return Leverليور  ته مينئول ٹائيپ رאئيٹر ۾ ٹائيپ كندي אوهان کي هر الئين کانپو كئريج رٹرن هتي ياد رهي. وڌندو ويندوאوهان ڏسندאئو ته جيئن אوهان ٹائيپ كندא ويندאئو، تيئن אنسرشن پوאئنٹ يا كرسر به ساڄي پاسي ڏي . كريو ي  فيچر جي كري موאد خود بخود ٻText Wrap ٹيكسٹ رئپ يورڊ ج. رهي، تيسين تائين ٹائيپ كندא رهو אلبت אوهان کي ٻي پئرאگرאف ٹائيپ كرڻي آهي، يا خالي وٿي وجھڻي آهي ته پو . الئين تي אيندو رهندو Enterکي پريس كريو پ ٿيل سو جيكڎهن אوهان ٹائي. آهيهوندو אوهان کي ته معلوم آهي ته بجلي تي كو ڀروسو نه   م      Save the Fileوאد کي فائيل بنائي محفوظ يا سيو كرڻ    ي   . ك يا אسٹئنڈرڊ . كي کي پريس كيوS کي دٻائي رکو ۽ پو אيس KEY ِ كيCTRLكي بورڊ جي كنٹرول . 1  .كريو Saveאن ال مناسب آهي ته אن کي אوهان .  نه كندאئو ته אهو ضايع ٿي سگھي ٿوSaveموאد کي محفوظ يعني    )5.4شكل نمبر . (אڀري אيندي ڊאئيالگ باكس Save Asڀيرو ٻنهي صورتن ۾ پهريون . كلك كريوسيو بٹڻ کي ٹول بار ۾ نظر אيندڙ 
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كو אوهان  پر. رڻ ال سيو بٹڻ کي كلك كريوجيكر אهو وڻي ته  אن کي قبول ك. الئيٹ ٿيل هوندو آهيجو پهريون لفظ يا پهرئين الئين جو كجھ حصو نالي طور هن خاني ۾ رکيو ويندو آهي، ۽ אهو نالو ها ياد رهي ته ڊيفالٹ طور ورڊ ڊאكيومينٹ . ( خاني ۾ فائيل جو نالو لکوFile Nameهيٺئين ڇيڑي ۾ فائيل نيم  ته پو باكس جي אگر אوهان אن فولڈر ۾ ئي فائيل رکڻ ٿا گھرو،. نظر אيندوکليل ما ڊאكيومينٹس فولڈر   جي نالي وאري خاني ۾ ڊيفالٹ طور Save inאن باكس جي مٿئين ڇيڑي جي کاٻي پاسي ۾ سيو אن     سيو אئز ڊאئيالگ باكس : 5.4شكل نمبر  نتيجي ۾ אها باكس غائب ٿيندي، ۽ אوهان ڏسندאئو ته אوهان جو رکيل نالو ٹائيٹل بار تي لکجي . كريو بٹڻ کي كلك Saveپو אن خاني جي ساڄي پاسي ۾ ). ٹائيپ كريوڏيڻ چاهيو ته אن کي نئون نالو ٻيو    אي  .ندو
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۽ אن جي . جنهن سان نئون فولڈر ظاهر ٿيندو.  جي آئكن يا بٹڻ کي كلك كريو New Folder Createپاسي ۾ جيكر אوهان אهو فائيل نئين فولڈر ۾ ئي رکڻ ٿا گھرو ته پو אن باكس جي مٿئين ڇيڑي ۾ ساڄي    َنالي وאري خاني ۾ لفظ  َNew Folderالئيٹ ٿيل هوندא ُباكس کلندي، אوهان אتي فولڈر جو نالو ٹائيپ كري אينٹر  نيو فولڈر جي ڊאئيالگ אيكس پي ورشن ۾.  ها Enterאهو فولڈر سيو אن خاني .  كي پريس كريو بهرحال هاڻي אوهان فائيل نيم خاني ۾ فائيل جو نالو . ن ۾ كوبه فائيل نظر نه אيندوא. ۾ كرنٹ ٿي ويندو

بلكه كنهن אڳوאٽ کليل .  ۾ نٿا رکڻ چاهيوس فولڈرما ڊאكيومينٹ جيكڎهن אوهان هي فائيل  .  خاني جي ساڄي ڇيڑي تي ڊאئون אئرو کي كلك كري لوكيشنز جي فهرست کوليوSave inي، تڎهن جُه  ڊאئيالگ باكس کليل Save Asفولڈر يا هاڻي كو نئون فولڈرکولي אن ۾ رکڻ ٿا چاهيو ته אن ال جڎهن  ، باكس جي وچئين حصي ۾ نظر Contents کي كلك كري کوليو، אن جون مشموالت Eٿا گھرو ته وאليوم  ۾ אهو رکڻ Eآهن، ۽ אوهان وאليوم يا حصا  كمپيوٹر جي هارڊ ڊسك ۾ چار پارٹيشنز مثال طور אوهان جي كر  . يوكلك  بٹڻ کي Saveفائيل نيم باكس ۾ فائيل جو نالو لکي . گھربل فولڈر کي ڊبل كلك كري کوليو. אيندא



net.voiceofsindh  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون   www.  .אوهان جو فائيل سيو ٿي ويندو.  كريو بٹڻ کي كلكSaveکي אن جي ساڄي پاسي ۾ رکيل 
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پر ياد . ۽ אن ۾ تبديليون كريو. אن ال گھربل فائيل کوليو. هن ٻئي نالي سان محفوظ كجيموאد کي كنكڎهن كڎهن אهو ضروري ٿيندو آهي ته كنهن فائيل کي אصلي حالت ۾ به رکجي ۽  تبديلن وאري   ٻ   Save As with a new name  ئي يا نئين نالي سان محفوظ كرڻ     .کي كلك كندא رهوسيو بٹڻ  دٻايو يا Ctrl+Sصالح آهي ته وقفي وقفي سان   ل پر بهتر آهي ته شروع ۾ ئي . ُرکو ته كنٹرول אيس دٻائي يا سيو بٹڻ كلك كري، אهي محفوظ نه كريو ٻنهي . ليوو ک كي پريس كريF كي سان گڎ ئي Altفائيل کولي، پو אوهان فائيل مينو کي كلك كري يا       ).5.5ڏسو شكل نمبر . (صورتن ۾ فائيل مينو کلندو

پو فائيل نيم خاني ۾ فائيل . ڊאئيالگ باكس کوليوSave As  آپشن کي كلك كري Save As אن ۾     .کليل فائيل مينو : 5.5شكل نمبر     . محفوظ كندא وڃو يا سيو بٹڻ کي كلك كريאيس دٻائي كري كنٹرول אن کان پو وقفي وقفي سان ڀلي ٻيون تبديليون.  بٹڻ كلك كريوSaveجون نئون نالو لکي 
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אن مان گھربل . خاني جي ساڄي پاسي وאرو ڊאئون אئرو كلك كري لوكيشنز جي فهرست ظاهر كريو Look-In אن ڊאئيالگ باكس ۾ لك אن. نتيجي ۾ אوپن ڊאئيالگ باكس אڀري אيندي. بٹڻ کي كلك كريو Open کي پريس كريو يا אوپن Ctrl+Oته كنٹرول אو  سيو ٿيل پر بند فائيل کي کولڻ ال אوهان يا    ف   Open the fileائيل کولڻ   אن فولڈر ۾ אوهان وאري فائيل جو . ڊرאئيو کي كلك كري، پو گھربل فولڈر کي كلك كري کوليو يكٹ كرڻ  آئ  .אن کي كلك كري کوليو. يكن نظر پيو אيندو ياد رهي ته سليكٹ يا هاالئيٹ ٿيل موאد جا אکر אڇا ٿي ويندא ۽ بئك . ( يعني ها الئيٹ كجي Selectسليكٹ کي ٺاهڻ ٺوهڻ، مٹائڻ، هيڎאنهن هوڏאنهن نيڻ وغيره ال ضروري هوندو آهي ته אن کي پهريائين موאد  ل  Select the Text  موאد س   گ  .سليكٹ كرڻ ال هيٺيان طريقا אستعمال ٿيندא آهن.) رאئونڈ كارو ٿي ويندو
۾ Editing Area مائوس پوאئنٹر موאدي حصي  ( I-Beam  کي سليكٹ كرڻ ال آ بيمWordهك لفظ   •   .گھربل لفظ ۾ آڻي ڊبل كلك كريو) آ بيم جي شكل אختيار كندو آهي
بيم جملي ۾ كنهن به جا آڻي، پو كنٹرول كي دٻائي   سليكٹ كرڻ ال آ(Sentence)هك جملو •   . . ۽ كلك كريو يا ها الئيٹ ٿي ويندوسرکو   ڄو جملو سليكٹ
، ۾ آڻي)  يا مارجن کي سليكشن אيريا سڎبو آهيڊאكيومينٹ جي کاٻي پاسي وאري خالي אيرאضي( Selection area کي سليكٹ كرڻ ال مائوس پوאئنٹر کي سليكشن אيرאضي Lineهك قطار  • .دٻائيندאئو ته پوري الئين سليكٹ ٿيندي   كي Endكي کي دٻائي پو شفٹ  يا . كلك كريوجڎهن אهوساڄي پاسي ڏي لڑيل ڏسڻ ۾ אچي ته
  . كريوTriple clickپئرאگرאف אندر رکي ٹي ڀيرא كلك هك پئرא گرאف کي سليكٹ كرڻ ال يا ته سليكشن אيريا ۾ ڊبل كلك كريو، يا آ بيم  •
  .كلك كريو אيريا ۾ ٹرپل  يا سليكشن، پريس كريوCtrl+Aپورو موאد سليكٹ كرڻ ال يا ته كنٹرول אي  •
  م  وאد אيڈٽ كرڻ    . אوهان جو موאد سليكٹ ٿئيجي شفٹ كي کي پريس كري، پو אئرو كي کي دٻايو، جيسين تي ليفٹ مائوس بٹڻ دٻائي پوאئنٹر گھمايو، يا  گھربل حصي جي کاٻي پاسي آ بيم آڻي، كي بورڊ پر אوهان کي אڌ جملو يا چند لفظ هاالئيٹ يا سليكٹ كرڻا آهن ته אن ال אوهان يا ته گھربل حصي  •
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 بحال كيل تبديلي کي وري منسوخ كرڻ       

. ڻو پوي ته ڊليٹ كي پريس كجيٹائپنگ كندي كو אکر אنسرشن پوאئنٹ جي ساڄي پاسي ڊאه )2(  . هوندو آهيOn ڊيفالٹ طور אنسرٽ موڊ  کليل يا آن .  هوندא آهنGrayموڊ  دورאن هلكا يا  پورو لفظ مٹائڻ ال، جيكر אهو . کي بئك אسپيس كي سان پريس كجيאکر کاٻي پاسي وאري  يا ڊאكيومينٹ کي پڑهندي، אن کي هيٺ مٿي كري ڏسڻو . سان ڊאكيومينٹ אندر گھمائي ۽ ڦيرאئي سگھجيورڊ جي كنهن ڊאكيومينٹ کي אيڈٽ كندي، ضروري ٿيندو آهي ته אنسرشن پوאئنٹ کي تيزي   ڊ    Navigating Documents אكيومينٹ אندر گھمڻ ڦرڻ   . ڊليٹ كي پريس كريووڌيك موאد کي ڊאهڻ ال پهريائين אنکي سليكٹ كريو، پو . كبو پريس Ctrl+Delete، پر جي ساڄي پاسي آهي ته Ctrl+Backspaceאنسرشن پوאئنٹ جي کاٻي پاسي آهي ته  آ بيم جي ذريعي گھربل جا تي آڻبو ڊאكيومينٹ אندر ٻي جا تي آڻڻ ال وאئنٹ کي אنسرشن پ. پوندو آهي كرنٹ الئين جي شروع ۾ وڃڻ ال .  کي پريس كبو آهيCtrl+Endאينڈ صفا آخر ۾ وڃڻ ال كنٹرول . آهي کي پريس كبو Ctrl+Homeڊאكيو مينٹ جي شروع ۾ אنسرشن پوאئنٹ کڻي وڃڻ ال كنٹرول هوم     . يا كي بورڊ وאرين چئن אئرو كيز مان كا هك אستعمال كبي آهي. آهي אڳوڻي صفحي جي شروع ۾ وڃڻ .  کي پريس كبو End کي پريس كبو، ۽ آخر ۾ وڃڻ ال אينڈ Homeهوم  انکي אحساس ٿيندو ِكڎهن كڎهن كو لفظ يا جملو אسان غلطي ۾ مٹائي وجھندא آهيون، پر پو אس      کي منسوخ كرڻ  تبديليآندل تازي     . كي کي هك אسكرين هيٺ وڃڻ ال ۽ پيج אپ کي هك אسكرين مٿي وڃڻ ال پريس كبو آهيكيومينٹ کي אسكرول بار سان هيٺ مٿي كرڻ کان عالوه، كي بورڊ جي پيج ڊאئون ڊא. کي پريس كبو Ctrl+PageDown، ۽ ٻئي صفحي جي شروع ۾ رسڻ ال كنٹرول پيج ڊאئون Ctrl+PageUpال كنٹرول پيج אپ  بنيادي طرح هن كمانڈ جي אستعمال جو . אنکي كلك كري مٹايل لفظ يا جملي کي وאپس ورאيو. آهي جو بٹڻ Undoفارميٹنگ ٹول بار ۾ .  فيچر آهيUndoאنهن کي وري وאپس ورאئڻ ال . ُآهي ته אهي ضروري هئا   . وڃيكارج آهي ته آخري يا تازو آندل تبديلي کي منسوخ يا ختم كيو 
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אوهان אكثر ڏسندא آهيو ته كن لفظن جي هيٺيان ڳاڙهي ۽ كن هيٺان سائي אنگڑ ونگر لكير ظاهر 

پو كنٹرول ۽ . موאد کي سليكٹ كريوگھربل אهڑي ضرورت پيدא ٿئي ته אصل جا تي جڎهن . پوندو آهي کان مٿي يا مٿان کان هيٺ کڻي وڃڻو انكڎهن كڎهن אوهان کي كو موאد يا جملو وغيره هيٺ  م    Move the Textوאد کي ٻي پاسي کڻي وڃڻ    لڳ  .אن کي كلك كريو.  سان گڎ آهيUndo جنهن جو بٹڻ.  آهيRedoائڻ ال هك ٻيو فيچر  فيچر ذريعي وאپس ورאيل موאد کي ٻيهر ٺكاڻي Undoسو . پر אن کي وري ورאئڻ وאرو كم ئي غلط هوكڎهن كڎهن אوهان کي وري אهو אحساس جاڳندو آهي ته אوهان ڊאهڻ وאرو كم صحيح كيو هو،    موאد אصل جا تان . پو دلپسند جا تي אچي ليفٹ مائوس بٹڻ کي آجو ڇڎيو.  وڃو(Drag)گھربل جا ڏي گھلي يا ٹيون طريقو אهو آهي ته سليكٹ ٿيل موאد وٽ مائوس پوאئنٹر آڻي پو ليفٹ بٹڻ دٻائي موאد کي     . کي كلك كريوPasteل ٻئي بٹڻ پو گھربل جا تي پهچو، كٹ بٹڻ جي ڀر ۾ رکي. كلك كريو بٹڻ کي Cut كرڻ ال אسٹئنڈرڊ ٹول بار ۾ نظر אيندڙ كٹ (Move) يا سليكٹ ٿيل موאد کي موو     .پريس كري، אن موאد کي پيسٹ كريو Ctrl+Vאن کان پو گھربل جا تي אنسرشن پوאئنٹ آڻي، كنٹرول وي .  كيز کي پريس كريوCtrl+X אيكس  ي پو אنسرش پوאئنٹ , پريس كريCtrl+Cپهريون طريقو אهو ته سليكشن کان پو كنٹرول سي  )1(  پو. موאد کي كاپي كرڻ ال پهرين אهو سليكٹ كريو. ر آهيفيچ  جو copyجيكڎهن هك جملي يا وڌيك موאد کي ٻن يا وڌيك جاين تي رکڻ ٿا چاهيو، ته אن ال كاپيCopy the Text       رڻ  كاپي ك  ه  .ٹي نئين جا تي پهچي ويندو و Ctrl+V جا تي آڻينئين אن کان پو .  وאرو بٹڻ كلك كريوcopyٻيو طريقو אهو آهي ته سليكشن کان پو ٹول بار ۾  )2(  .نتيجي ۾ سليكٹ ٿيل موאد جي كاپي אتي لڳي ويندي.  کي پريس كر .  بٹڻ کي كلك كريوPasteگھربل جا تي אنسرشن پوאئنٹ آڻي، كاپي بٹڻ سان گڎ رکيل پيسٹ  جا پهريائين . كي دٻائي پو ليفٹ مائوس کي دٻائي رکو ۽ گھلي يا ڊرئگ كري گھربل جا تي پهچوٹيون طريقو אهو آهي ته سليكشن کان پو مائوس پوאئنٹر سليكٹ ٿيل موאد ۾ آڻي، كنٹرول  )3( .אد אن  تي ظاهر ٿي ويندوكاپي ٿيل مو   א   چيك ۽ ٿيسارس وغيره جو אستعمالسپيلنگ  .ليفٹ مائوس بٹڻ آزאد كريو، پو كنٹرول كي آزאد كريو
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. هكڑي ڳالهه ذهن ۾ رهي ته كمپيوٹر ۾ אسپيلنگ جو نمونو آمريكي אنگلش وאرو هوندو آهي  ن אنهي حساب سان كافي لفظ برطانوي . جڎهن ته אسان وٽ אسپيلنگ جو نمونو برٹش אنگلش رهندو אچي كافي لفظ אسان غلط . پر אنهي جو אهو مقصد نه آهي ته אسان غلط אسپيلنگ نه كندא آهيون. هوندא آهن ويندא آهن، جيكي حقيقت ۾ صحيح ٹائيپ ٿيل ظاهر كياشهرن ۽ ماڻهن جا ناال به غلط אسپيلنگ طور  ،אن کان عالوه אسانجي عالئقن. هن، پر هتي אنهن کي غلط ڄاڻايو ويندو آهينموني صحيح لکيل هوندא آ پر پو به . بخود درست كيو ويندو آهي  فيچر ذريعي خود Auto Correctجن مان كن کي ته. آهيونلکندא  אسپيل چيك فيچر هالئي ، אنهي كري مناسب رهندو ته پرنٹ وٺڻ کان אڳ. كافي غلطيون هونديون آهن ر אحوאل ضروري آهي   ك  .نتيجي ۾ אسپيلنگ چيكر باكس אسكرين تي אيندي. ي کي دٻايو F7يلنگ אئنڈ گرאمر نامي بٹڻ کي كلك كيو يا אسپيلنگ ۽ گرאمر چيكنگ ال אسٹئنڈرڊ ٹول بار تي אسپ) 1(  ڊא  .جانچيو وڃيكيومينٹ کي  اكس ۾ ڏنل بٹڻ ج و مختص  .אن  َهوندي آهي ته پكڑيل لفظ ٻيهر به אستعمال ٿيل آهي، سو אوهان چاهيو ٿا ته אهو هن کي אكثر تڎهن אستعمال كبو آهي، جڎهن אوهان کي پك . کي كلك كبوها الئيٹ ٹيل گرאمري يا אسپيلنگ غلطي کي جيئن جو تيئن رکڻ ال هن بٹڻ   Ignore All Or Ignore Rule  .ها الئيٹ ٿيل غلطي کي جيئن جو تيئن رکڻ ال هن بٹڻ کي پريس كبو آهي Ignore Once  وضاحت  بٹڻب
. كلك كبو آهي  کي کي قبول كرڻ ال هن بٹڻ Alternativeها الئيٹ غلطي ال ڏنل كنهن نعم אلبدل   Change  .چونڈيل لفظ کي هٿرאدو ڊكشنري ۾ شامل كرڻ ال אستعمال كجيAdd to D  ictionary  .ٹ ۾ هٿ سان كيل تبديلي کي قبولڻ ال אستعمال كجيڊאكيومين  Next Sentence  .وري نه پكڑيو وڃي Change All  الئيٹ ٿيل غلطي هن بٹڻ کي كلك ها کي سڄي ڊאكيومينٹ ۾ بدالئڻ ال  يپ كريو ته خود بخود کي كلك كبو آهي ته جيئن אوهان ٻيهر אهو لفظ ٹائها الئيٹ ٿيل غلطي کي درست كري אن کي لسٹ ۾ دאخل كرڻ ال هن بٹڻ   Autocorrect  .كنهن گرאمري غلطي جي وڌيك وضاحت ڏسڻ ال هن بٹڻ کي كلك كبو آهي  Explain  .كبو آهي   .آهيآخري گرאمري ۽ אسپيلنگ وאرو عمل کي ختم كرڻ ال هي بٹڻ אستعمال كبو   Undo  .ٺيك ٿي وڃي
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Options  

ٹائيپ . ٰٿيسارس بنيادي لفظن جي هك جهڑي معني رکندڙ يا الڳاپيل لفظن جو مجموعو هوندو آهي      (Thesaurus)ٿيسارس    ٰكکي ته אوهان جيكو لفظ אستعمال كيوآهي، سو تز معني وאرאگر كندي אوهان کي  و نه آهي، پر كو ٻيو ُ . אهڑي حالت ۾ هي فيچر אوهان جي سهائتا كندو آهي. ذهن تي نه پيو אچيאن وقت مناسب لفظ آهي، جيكو  ٰجنهن ۾ لفظ جي معني ۽ . ٿيسارس ڊאئيالگ باكس אڀري אيندي.  کي دٻايوF7لفظ אندر آ بيم رکي شفٹ      . كري אها باكس هٹايو بٹڻ کي كلك Cancelپر سٺو نعم אلبدل نه ملي ته كينسل .  جو بٹڻ كلك كريوReplace ،كري يا چونڈي אن کي ها الئيٹ ، لفظ אوهان کي مناسب لڳي مان جيكوزسنانم.  جي فهرست אينديSynonymsنعم אلبدل 
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      Bold, Italic, under lineبولڈ، אٹالك ۽ אنڈرالئين    

אث  .رאئتو ۽ אپيلنگ بنائڻ ال فارميٹنگ جو عمل كيو وڃي ٿوٻين لفظن ۾ ڊאكيومينٹ کي دل كش ۽ دلپذير، . الئين كرڻ وغيره جا كم فارميٹ جي زمري ۾ אچن ٿايا سائيز وغيره کي بدالئڻ، אنهن کي بولڈ كرڻ، אٹالك بنائڻ يا אنڈر ) ٹفان(موאد ۾ אکرن جي אندאز 
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، )ٻين کان ممتاز ڏسڻ ۾ אچڻ ال وڌيك كارو كرڻ(نهن به لفظ، جملي يا ٻي موאد کي بولڈ ك   ئين אن کي سليكٹ كرڻ ضروري ياאٹالك كرڻ يا אن هيٺان لكير ڇكڻ ال توڙي ٻي تبديلي آڻڻ ال پهر م Text Alignment ۾ رکڻ   אئيوאد کي سڌ    .كريو پريس كريو يا فارميٹنگ ٹول بار ۾ אنڈر الئين بٹڻ كلك Ctrl+U אنڈر الئين كرڻ ال كنٹرول يو   . دٻايو، يا فارميٹنگ ٹول بار ۾ אٹالك وאرو بٹڻ كلك كريوCtrl+I אٹالك كرڻ ال كنٹرول آ  پريس كريو، يا فارميٹنگ ٹول بار ۾ بولڈ بٹڻ کي كلك Ctrl+B بولڈ كرڻ ال كنٹرول بي   .كريو  :، پوسو گھربل موאد کي سليكٹ كري. يآه
موאد کي ساڄي سڌ، يا . ٻنهي پاسي سڌ ۾ رکڻو پوندو آهي يا كنهن الئين کي مركز ۾ كرڻو پوندو آهيپر موאد کي كڎهن ساڄي سڌ ۾ ته كڎهن .  هوندو آهيLeft-alignedڊيفالٹ طور موאد کاٻي سڌ ۾      אڀي يا عمودي سڌ   ک  .ي پريس كريو کي پريس كريو يا אالئين ليفٹ بٹڻ Ctrl+L كرڻ الLeft-align  کاٻي پاسي سڌאئي رکڻ يعني ليفٹ אالئين   .ڻ کي كلك كريوبٹ پريس كريو يا אالئين رאئيٹ Ctrl+Rِ كرڻ ال كنٹرول آر Right-align ساڄي سڌ رکڻ يعني رאئيٹ אالئين   .ي كلك كريوبٹڻ ک رميٹنگ ٹول بار تي جسٹيفا فا کي پريس كريو يا Ctrl+J كرڻ ال يا ته كنٹرول جي Justify ٻنهي پاسي سڌ ۾ رکڻ يعني جسٹيفا   .رو بٹڻ كلك كريووא پريس كريو يا فارميٹنگ ٹول بار ۾ سينٹر نالي Ctrl+E جيكر موאد کي مركز يا سينٹر كرڻو آهي ته،   :پو.  كٹ كبو آهيي پاسي سڌ ۾ رکڻ يا مركز ۾ آڻڻ ال پهريائين אن کي سليٻنه
ُVertical Alignment     

پر אن کي אوهان مركز . ٹاپ تي رهندو آهيمٿي يا ڊيفالٹ طور موאد .  به سڌ ۾ رکبو آهيVerticallyکان مٿي  אالئين نه كبو آهي، بلك موאد کي هيٺان  Horizontallyموאد کي رڳو ساڄي کان کاٻي يعني زميني   .ح هونديلسٹ هيٺئين طر.  אن آپشن جي ڊرאپ ڊאئون אئرو کي كلك كري لسٹ אڳيان آڻيو  . وאرو آپشن چونڈيوVertical Alignment אن ٹئب ۾ ورٹيكل אالئنمينٹ   .چونڈيوTab  ٹئب Lay Out אن آپشن جي ڊאئيالگ باكس ۾ لي آئوٽ   . آپشن چونڈيوPage Set-up فائيل مينو کولي אن مان پيج سيٹ אپ    ۾  . يا هيٺ تري ۾ يا جسٹيفائيڈ طرز ۾ آڻي سگھو ٿا
 Top 
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پر كافي سارא فانٹ ۽ .  پوאئنٹ هوندي آهي12 سائيز ورڊ جو ڊيفالٹ فانٹ ٹائيمز نيورومن ۽ ڊيفالٹ فارميٹنگ ٹول بار جي . سو אوهان پنهنجو من پسند فانٹ ۽ سائيز چونڈي سگھو ٿا. سائيزون موجود آهن אن سان گڎ سائيز وאري خاني ۾ سائيز به نظر אيندي . فانٹ باكس ۾ كرنٹ فانٹ جو نالو نظر אيندو آهي אن فهرست مان گھربل . پاسي ۾ ٺهيل ڊرאپ ڊאئون אئرو کي كلك كري فانٹس جي فهرست پڌري كريوپو نالي وאري خاني جي ساڄي . انٹ بدالئڻ گھرو، تنهن کي سليكٹ كريوאوهان جنهن موאد جو ف. آهي אن کان پو جيكڎهن سائيز به بدالئڻي هجي ته سائيز وאري خاني جو ڊرאپ ڊאئون . فانٹ چونڈي كلك كريو

    Fontفانٹ 



. تائين سائيزون موجود آهنپوאئنٹن  72 کان وٺي 8. سائيزن جي فهرست אسكرين تي آڻيوאئرو كلك كري   net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون . ثر پرنٹر به بليك אئنڈ وאئيٹ هوندא آهن ڊيفالٹ طور אکرن جو אنگ كارو هوندو آهي، ڇو ته אك  ف  انٹ جو رنگ بدالئڻ  چ  .ونڈي كلك كريو אها ،بهرحال אوهان کي جيكا سائيز گھرجي.  پوאئنٹ سائيز هلندي آهي12 کان 10عام روאجي موאد وאسطي    te  . كي پريس كريوEnterאن ۾ دل پسند كلرکي  چونڈي אينٹر .  ظاهر كريوPalet كلر بٹڻ سان گڎيل ڊرאپ ڊאئون אئرو کي كلك كري رنگن جي پيتي فارميٹنگ ٹول بار ۾ فانٹ) يا(  . كلك كريوOkكلر چونڈي  אڳيان آڻيو ۽ אن مان گھربل Paletteرنگن جي پيتي .  فانٹ ڊאئيالگ باكس ۾ فانٹ كلر کي كلك كريو  .אن مان فانٹ آپشن کي كلك كريو.  مينو بار ۾ فارميٹ مينو کي كلك كري کوليو  . گھربل موאد کي سليكٹ كريو   لف  :و ته پوظن جو رنگ بدالئڻ جا خوאهان آهيאوهان وٽ كلر پرنٹنگ جي سهولت موجود آهي، ته پو אهڑي حالت ۾ جيكڎهن توهان هيڈنگ يا مخصوص پر אوهان يا ته ڊאكيومينٹ كمپيوٹر تي ڏيکارڻ ال ٿا ٺاهيو، يا .) كلر پرنٹنگ كافي مهانگي هوندي آهي(
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  . وقت الڳو ٿيندوڑي مان صرف هك ئي هكeffects ياد رهي ته אنهن   ائده الڳو كري ڇڎيو

ن مان א. ته پو هاالئيٹ بٹڻ جي ڀر وאري ڊאئون אئرو کي كلك كري، رنگن جي پيتي کي پڌرو كريوאهو رنگ پسند نه אچي . سليكٹ ٿيل كلر لڳي ويندو.  فارميٹنگ ٹول بار ۾ ها الئيٹ بٹڻ  كلك كريو  . گھربل موאد سليكٹ كريو  ال  :ئيٹ كرڻ ٿا چاهيو ته پو يا אن کي ها ،دالئڻ گھروجيكر אوهان אکرن جو رنگ بدالئڻ بجا אن جو بئكگرאئونڈ يا پس منظر ب   ن مختلف אسٹائيلال אوهان אنڈر الئين .  هونديSingleאنڈر الئين وאري لكير ڊيفالٹ طور אكيلي   م  وאد جو ڏيک ويک بدالئڻ  .رن  . گ پسند كري، אهو الڳو كريو     . كلك كريوOk جيكو אسٹائيل پسند پوي، تنهن کي سليكٹ كريو پو  .هن کي کوليوتن جي אسٹائيلز جي فهرست آهي، underline אن ڊאئيالگ باكس جي هيٺئين אڌ وאري حصي ۾ کاٻي پاسي   . אن مينو مان فانٹ آپشن كلك كري، فانٹ ڊאئيالگ باكس کوليو  .ليو پو مينو بار مان فارميٹ مينو کي كلك كري کو  . گھربل موאد کي سليكٹ كريوكم ۾ آڻي سگھو ٿريون لكيرون   .اوא
    Special effects  وصي אثرאت ص  خ

ڎيو وڃي س Effects کيڏيک ويک جي نمونن אنهن . ُאها لکت سب אسكرپٹ يا سپر אسكرپٹ وغيره هجيمثلن אن جا אکر سڀ كئپيٹل، يا سمال كئپس هجن، يا . جي ڏيک ويک ۾ אڃان به تبديلن جي گنجائش آهيٹيكسٹ جي كنهن حصي يعني هيڈنگ يا سب هيڈنگ کي ٻي موאد جي ڀيٹ ۾ ممتاز بنائڻ ال אن  : کي الڳو كرڻو هجي تهאنهن.    ٿو كلك كري  אوهان کي الڳو كرڻو هجي אن جي کاٻي پاسي effectجيكو . جي فهرست آهي effects אن ۾   .سيكشن ۾ אچو  Effects فانٹ ڊאئيالگ باكس ۾    . فارميٹ مينو کولي אن مان فانٹ آپشن چونڈيو  . گھربل موאد سليكٹ كريو باق كري אن کي Okوڻي ته . نظر אيندوالڳو ٿيل  אوهان کي Effect۾ אهو سيكشن  Preview هيٺئين حصي ۾،                    .ك مارכ  وجھوچي



ا ته ۾ يفهرست کي ٻي موאد کان ممتاز كري ڏيکارڻ ال אسان אن فهرست يل كنهن ٺاهموאد אندر              Bullets or Numberingبليٹس يا نمبرنگ    אچ  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  و ته كمپيوٹر هالئڻ سکون אنگ אكثر تڎهن . אستعمال كندא آهيون، يا אنگ אستعمال كندא آهيون) ٹٻكا يا ٻيا نشانگھرא (بليٹس  کي كنهن درجيوאر ترتيب ۾ ڏيکا تعمال كبا آهن، جڎهن فهرست  .رڻو هوندو آهيאس وليوپر جيكر אوهان אنهي . نتيجي ۾ ڊيفالٹ نشان لڳندو.  فارميٹنگ ٹول بار ۾ بليٹس جو بٹڻ كلك كريو  .يپ ٿيل آهي ته אن کي سليكٹ كريو جيكر فهرست אڳ ۾ ٹائ d بليٹس אئنڈ نمبرنگ ڊאئيالگ باكس مان بليٹڈ   .ونڈيوچٹئب نالي وאرو  Bulleteگ آپشن کي كلك كري، الڳاپيل ڊאئيالگ ب فارميٹ مينو مان بليٹس אئنڈ نمبرن  .اكس کوليوان جي جا تي كو ٻيو ٹٻكو يا نشان ڏيڻ ٿا چاهيو ته אن ال אوهان مينو بار مان فارميٹ مينو ک  .نش     . کي كلك كريوOkאسٹائيل چونڈي دل پسند  
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אگر אهو ڊيفالٹ אسٹائيل אوهان کي پسند نه אچي .  فارميٹنگ ٹول بار مان نمبرنگ بٹڻ کي كلك كريو  .جيكر فهرست يا موאد ٹائيپ ٿيل آهي ته پهريائين אن کي سليكٹ كريو 

 :אوهان بليٹس بجا אنگ وجھڻ جا طالب آهيو ته  
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. ڊאئيالگ باكس کوليو אن مينو مان بليٹس אئنڈ نمبرنگ آپشن کي كلك كري، الڳاپيل  .پو אوهان مينو بار مان فارميٹ مينو کوليو ۾ کليل نه  وאرو ٹئب کوليو، אگر אهو אڳNumbered אن ڊאئيالگ باكس ۾ نمبرڊ   .   هجي پو אينٹر كي پريس كندאئو ته خود بخود . رنگ ال فهرست جو پهريون آئٹم אنگ لکي ٹائيپ كندא نمب  :אوهان فهرست ٹائيپ كندي ئي نمبر ڏيڻ يا بليٹس ٿا אستعمالڻ گھرو ته، אنهي صورت ۾אگر     . بٹڻ کي كلك كريوOk אن ٹئب ۾ نظر אيندڙ אسٹائيلز مان كو هك چونڈي  ، كي بورڊ جي ٹئب ٹائيپ كري (*)    Asteriskك س אنگن بجا بليٹ وجھڻ ال אنگ جي جا تي אئسٹر  .و نمبر لکجي אيندوٻي موאد کي وڌيك אثرאئتو يا ممت  .از كري ڏيکارڻ ال אوهان אن جي چوڌאري بارڊر وجھي ٿا سگھو  با BORDERSرڊر وجھڻ        . كي کي پريس كريو، موאد ٹائيپ كريو
نتيجي ۾ ٹئبلز ۽ .  جو بٹڻ كلك كريوTables and Bordersאسٹئنڈرڊ ٹول بار ۾ ٹئبلز אئنڈ بارڊرز  )2(  .گھربل موאد سليكٹ كريو)1( 

.بارڊرز جو نئون ٹول بار אڀري אيندو  نتيجي ۾ الئين. אئرو كلك كريو . אسٹائيل پڌرא ٿيندאڀرسان وאري خاني جي ساڄي پاسي وאرو ڊאئون ) ربڑ(ن אسٹائيل چونڈڻ ال אريزر אن ٹول بار مان الئي )3(
گھربل موאد جي چوڌאري אهو دل گھريو بارڊر لڳي . پو بارڊر ٹائيپ مان بارڊر جو نمونو چونڈيو )5( .دل پسند אسٹائيل سليكٹ كريو)4(     .ڊرز ٹول بارکي هٹائڻ ال ٹئبلز אئنڈ بارڊر جي  بٹڻ کي ٻيهر كلك كريوٹئبلز ۽ بار. ويندو

    ٹيبلز אئنڈ بارڊرز ٹول بار: 5.10شكل نمبر   
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  بارڊر هٹائڻ  

س אندر ٹئب کي كلك كري، אن ۾ אن باك. نتيجي ۾ بارڊرز אئنڈ شيڈنگ ڊאئيالگ باكس کلندي. كريو وאرو آپشن كلك Borders and Shadingאن ۾ بارڊرز אئنڈ شيڈنگ . يا אوهان فارميٹ مينو کوليو گ  . سليكٹ كري، بارڊر هڻو)ويكر(ھربل אسٹائيل، وڊٿ 
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جيكر ضرورت پوي ته لڳايل بار  .ڊر کي ٻيهر هٹائي سگھجي ٿو  
  .بارڊر وאرو حصو سليكٹ كريو)1( 
אئروکي كلك كري אن جي فهرست ۾ אن ۾ آئوٽ سائيڈ بارڊر وאري آئيكن ڀرسان وאري ڊאئون  )3( .ٹئبلز ۽ بارڊرز وאرو ٹول بار کوليو)2(  كي کي ٹي ڀيرא ٹائيپ ) -(سنگل الئين وجھڻ ال كي بورڊ جي مٿيئن قطار ۾ نظر אيندڙ هائفن  )1(  :אنڈر الئين کان عالوه ٻي لكير وجھڻ الInsert line   لكير ڇكڻ يا الئين وجھڻ     . وאرو אسٹائيل چونڈيو(No Border)نو بارڊر    .الئين پئجي ويندي. كري אينٹر كي پريس كريو
و  ي)2( .كر گھري يا ٿلهي الئين وجھڻ ال ٹي ڀيرא אنڈر אسكور كي کي ٹائيپ كري אينٹر كي پريس  جنهن موאد جي بئك گرאئونڈ ۾ شيڈ)1(    Add Shadingشيڈنگ وجھڻ   . وאري نشاني کي ٹي ڀيرא ٹائيپ كري אينٹر كي پريس كريوequalٻٹي الئين وجھڻ ال برאبر  )3(
 
جي ڀر ۾ ڊאئون אئرو كلك كري رنگن ) رنگ پٹي جهڑو بٹڻ(אن بار مان شيڈنگ وאري آئيكن  )3( .ٹئبلز אئنڈ بارڊرز ٹول بار کي کوليو)2(  .جي، אن کي سليكٹ كريونگ لڳائڻي ه   .جي ٿالهي ظاهر كريو
אن وٿي . ۾ אڀي يا عمودي وٿي کي الئين אسپيس سڎيو وڃي ٿو ٹيكسٹ جي الئينن وچموאد يعني   ال  Line Spacingئينن وچ ۾ وٿي وجھڻ      .ڈيو وڃي چونNoneشيڈنگ هٹائڻي هجي ته مٿئين طريقي كار ۾ چوٿين قدم ۾  . شيڈنگ پئجي ويندي.گھربل رنگ کي كلك كريو)4(  پوאئنٹس سان ماپ .  جي حساب سان ماپيو ويندو آهيPointsکي يا ته قطارن جي حساب سان يا وري پوאئنٹس  ڈنگ    يڊ  : وٿي وجھڻ ال. ليڈنگ هوندي آهي%120۾ سنگل وٿي يا كرنٹ فانٹ  فالٹ طور الئين وچ  لي  .سڎبو آهي Leading کي 
 ، ترتيب وאر سنگل، ڊبل ۽ ڏيڍوڻ وٿي وجھڻ ال +5، يا كنٹرول +2، كنٹرول 1+يا ته كنٹرول  )2(  .موאد سليكٹ كريو)1( 
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نگ بٹڻ جي ڊאئون אئرو کي يا ورڊ אيكس پي جي فارميٹنگ ٹول بار ۾ نظر אيندڙ الئين אسپيس )3( . אستعمال كريو گھربل وٿي کي كلك كري الڳو ۾ אن . ظاهر كريوאسپيسز جي فهرست الئين كلك كري     . كلك كريوOkאن ۾ الئين אسپيسنگ جي فهرست مان گھربل אسپيس چونڈي . کوليو كلك كري Tab وאرو Indents and Spacingאن پئرאگرאف ڊאئيالگ باكس ۾ אنڈينٹس אئنڈ אسپيسنگ  )5( .کوليويا مينو بار مان فارميٹ مينو کولي، אن مان پئرאگرאف آپشن چونڈي، پئرאگرאف ڊאئيالگ باكس  )4( . كريو

אسپيس خالي ڇڎي پو ٹائيپ كرڻ وאري عمل کي אنڈينٹيشن وٿي يا אصل مارجن کان كجھه  אف کي אنڈينٹ كرڻپئرאگر   پئرאگرאف ڊאئيالگ باكس: 5.11شكل نمبر    ationIndent אنڈينٹس. آهن چوندא Indents  جا پنج نموناStyleهن نموني ۾ ساڄي پاسي کان موאد אنڈينٹ ٿيندو آهي:رאئيٹ) ب(  . هن نموني ۾ کاٻي پاسي کان موאد אنڈينٹ ٺهندو آهي :ليفٹ ) אلف(    . آهن . هي אسٹائيل گھڻو . گرאف جي پهرئين الئين ئي אنڈينٹ ٿيندي آهي هن نموني ۾ پئرא:فرسٹ الئين) ت(  . هن  نموني ۾ ٻنهي پاسن کان  موאد אنڈينٹ ٿيندو آهي:ڊبل) ث(   . هن نموني ۾ پهرين الئين کان سوא ٻيون الئينون کاٻي پاسي کان אنڈينٹ ٿينديون آهن:هئنگنگ) ج(  .هلندو آهي
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کاٻي پاسي ٹي ماركر گڎ نظر . چار ماركر يا نشان آهن  ۾Rulerورڊ جي ونڈو ۾ نظر אيندڙ رولر    وچيون ماركر هئنگنگ . جن ۾ سڀ کان مٿيون نشان يا ماركر فرسٹ الئين אنڈينٹ ال آهي. آهنאيندא  אهو ماركر رאئيٹ . چوٿون ماركر ساڄي پاسي نظر אيندو آهي. هيٺيون ليفٹ אنڈينٹ ال آهي. אنڈينٹ ال آهي لڳل ۾  جي نالن سان فارميٹنگ ٹول بار Increase Indent ۽  Decrease Indentאن کان  عالوه ٻه ٻيا بٹڻ  אن  .ڈينٹ ال آهي انلك جلدي ۾ موאد کي ليفٹ אنڈينٹ كرڻو هجي ته فارميٹنگ ٹول بار مان אنكريز אنڈينٹ بٹڻ کي   . گھربل موאد سليكٹ كريو  نאنڈي  :ٹ وجھڻ ال  آه  .אنهن کي جلدي ۾ كنهن موאد جي ليفٹ אنڈينٹ کي گھٹ وڌ كرڻ ال אستعمال كيو ويندو آهي. ن يا ٹئب كي کي .  فرسٹ الئين אنڈيٹ كرڻ ال يا ته فرسٹ الئين אنڈينٹ ماركر کي ڊرئگ كريو  .ريوك رאئيٹ אنڈينٹ وجھڻ ال رאئيٹ אنڈينٹ ماركر کي رولرجي ساڄي پاسي کان کاٻي پاسي ڊرئگ   .يا رولر م ليفٹ אنڈينٹ ماركر کي ڊرئگ كري کڻي وڃو. ك كريو نرڻ کان אڳ ٹئب کي پريس كري گھربل جا تائين אنڈي  .) ٹ كريوك كندي ئي فرسٹ الئين אنڈينٹ كرڻ جو אرאدو آهي ته هر پئرאگرאف ٹائيپ جيكر ٹائيپ. (پريس كريو ن ياد رهي ته فارميٹ مينو جي پئرאگرאف آپشن ۾ אنڈينٹس אئنڈ אسپسنگ ٹئب جي مدد سان به مٿيا    .  هئگنگ אنڈينٹ ال گھربل ماركر کي ڊرئگ كريو ڊאئيالگ باكس وאرو ٹئب אن . אن سلسلي ۾ אسان ٹئب سيٹنگ جو سهارو وٺندא آهيون. سهيڑيو ويندو آهيكڎهن  كڎهن موאد کي ٹيبل ٺاهي، אن ۾ ٹائيپ كرڻ بجا، موאد אندر مخصوص وٿي ڏيئي   ٹ  Tab Settingئب سيٹنگ    אن  .ڈينٹس وجھي سگھجن ٿا پر אوهان پنهنجي مرضي سان . ڊيفالٹ طور هر אڌ אنچ تي ٹئب سيٹ ٿيل آهي. وجھڻ ال אستعمال كبي آهي مخصوص وٿي Tab keyپر كي بورڊ وאري ٹئب كي . دو آهيجي هك تهه يا پرت يا پني جي نمائندگي كن ي  جا پنج نمونا آهTab Stopsٹئب אسٹاپس  . وٿ وڌאئي سگھو ٿا  .نאها 
  . هن نموني ۾ موאد کاٻي پاسي سڌ ۾ ئي بيهندو:ليفٹ)1( 
 هن نموني ۾ موאد ساڄي پاسي سڌ ۾ ئي:يٹرאئ)2( . بيهندو 
 .جيكي ڊيسيمل جي حساب سان سڌ وٺندא آهن.  هن نموني ۾ אكثر אنگ لکبا آهن:ڊيسيمل )4( . هن نموني ۾ موאد مركز ۾ ئي بيهندو:سينٹر)3( 
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وري كلك كندאئو ته رאئيٹ ٹئب . אن کي كلك كبو ته ٻيو نمونو سينٹر ٹئب ظاهر ٿيندو. نظر אيندو آهي (L)جنهن ۾ ڊيفالٹ نمونو ليفٹ .  بٹڻ آهيTab Indicatorرولر جي کاٻي كناري وٽ ٹئب אنڈيكيٹر    ن ظاهر ٿيندوشا   . نشان ظاهر ٿيندوאڃان به كلك كندאئو ته ڊيسيمل ٹئب جو. جو ن
ٹئب אنڈيكيٹر جي مدد سان ٹئب لڳائڻ ال گھربل نمونو ظاهر كري پو ليفٹ مائوس بٹڻ رولر ۾           يا. تي كلك كريو، جتي אوهان אهو ٹئب هڻڻ ٿا گھرو אن جا

    .بٹڻ کي كلك كريو Ok۽ .  אن باكس ۾ ٹئب אسٹاپ پوزيشن وאري خاني ۾ كلك كري گھربل جا ٹائيپ كريو پو  .אن جي ڊאئيالگ باكس مان گھربل אسٹائيل چونڈيو.  آپشن چونڈيوTabsفارميٹ مينو مان  

گ كاپي كرڻ      ٹئبز ڊאئيالگ باكس: 5.12شكل نمبر      . فارميٹنگ ٹول بار ۾ فارميٹ پينٹر بٹڻ کي كلك كريو  . فارميٹ ٿيل موאد کي سليكٹ كريو  ٻ  . تي الڳو كري ٿا سگھوي جا ،توهان نه رڳو موאد کي كاپي ٿا كري سگھو، پر موאد تي الڳو ٿيل فارميٹنگ کي به كاپي كري  ن  Copy Formattingفارميٹ
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ڊאكيومينٹ ۾ مختلف جاين تي ساڳئي فارميٹنگ الڳو كرڻ ( كاپي كرڻ ال (Repeatedly)بار بار    ال(    
  .ٹيكسٹ سليكٹ كريو ٿيل فارميٹ •
  .فارميٹ پينٹر بٹڻ کي ڊبل كلك كريو •
  .گھربل فارميٹ كرڻ وאرو موאد سليكٹ كريو •
 .ٿي وڃيالڳو  فارميٹتي אها ن مختلف موאد تائي جيسي،مٿيون قدم ورجائيندא رهو •
مجموعي کي אسٹائيل چيو الڳو كئي وڃي ٿي، تن جي فارميٹنگ حرفن يا پئرאگرאفن تي جيكا   א  Create Style  سٹائيل ٺاهڻ    .فارميٹ پينٹر کي كلك كري אن کي غير سرگرم كريو • ل مثا. ورڊ ۾ كافي אسٹائيل ٺهيا ٺكيا پيل آهن، جن کي كنهن وقت به الڳو كري سگھجي ٿو. وڃي ٿو אن . جنهن ۾ لفظ نارمل نظر אيندو رهندو آهي.  فارميٹنگ ٹول بار جي کاٻي حصي ۾ هك خانو نظر אيندو  . ٹيكسٹ سليكٹ كريو  م وجود אسٹائيل الڳو كرڻ ال    .אسٹائيل ٺاهي، אن کي سيو كري، پو ضرورت موجب אن کي الڳو كري سگھو ٿاپر ساڳئي وقت אها به گنجائش آهي ته אوهان پنهنجي فارميٹنگ الڳو كري، كو نئون .  אسٹائيلز آهن25  ٹيمپليٹ ۾  Resume אسٹائيلز آهن، جڎهن ته رزيومي15 אندر Templateطور ورڊ جي ڊيفالٹ نارمل ٹيمپليٹ  و كريو)1(  ن  ئون אسٹائيل ٺاهڻ    . אينٹر كي پريس كريو אن مان جيكو אسٹائيل پسند אچي، אن کي چونڈيني جي ساڄي پاسي وאرو ڊאئون אئرو كلك كري אسٹائيلز جي فهرست کولي  .خا جنهن جي نتيجي ۾ אسٹائيل ڊאئيالگ باكس .  آپشن چونڈيوSTYLEفارميٹ مينو کولي אن مان  )2(  .جنهن موאد وאري فارميٹنگ אوهان کي پسند آهي، تنهن موאد کي سليكٹ   

 . אڀري אيندي
אن.  بٹڻ کي كلك كريوNewאن باكس ۾)3( .ي ڊאئيالگ باكس کلندي وאرNew Style سان وري    .نالي وאري خاني ۾ אسٹائيل جو نالو لکو )4(
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ئرאگرאف يا كئريكٹر مان كو هك آپشن چونڈيو)5( ٽ ڈئباكس ۾ א ته توهان אن ،جيكر אوهان אهو گھرو ٿا ته אهو אسٹائيل مڑني ڊאكيومينٹس وאسطي حاضر رهي )6( .אسٹائيل ٹائيپ جي خاني مان 
پ 

 .چيك مارכ آڻيو پاسي وאري ريڈيو باكس ۾ كلك كري جي کاٻي Add to Template  ٹيمپليٹُ
 )7( پوOkكلك كريو . )אسٹائيل ڊאئيالگ باكس ۾  )8Applyآهي2000 يا ورڊ97مٿيون طريقو ورڊ   . بٹڻ کي كلك كريو ورڊ.  الXPرميٹ مينو کولي אن مان  فا  .  پئرאگرאف يا هيڈنگ کي كلك كريو يا موאد سليكٹ كريو    : ۾ نئون אسٹائيل ٺاهڻ جو طريقو هيٺ ڏجي ٿوFormatting Style andجنهن جي نتيجي ۾ نيو אسٹائيل ڊאئي.  אن ۾ نيو אسٹائيل بٹڻ کي كلك كريو  .الگ باكس کلندي  .  کي چونڈي، مذكوره ٹاسك پين کوليو جنهن جي نتيجي ۾ فارميٹنگ چوאئس جي .  بٹڻ كلك كريوFormat تري ۾  پو אن باكس جي هيٺئين  .پو אسٹائيل ٹائيپ ۾ پئرאگرאف يا كئريكٹر چونڈيو.  אن باكس ۾ نالو لکو אن ڊאئيالگ باكس ۾ فارميٹنگ كمانڈون . אن جي ڊאئيالگ باكس کلندي.  جنهن به آپشن کي چونڈيندאئو  . ڄي لسٹ אڀري אينديس .  Characterهك پئرאگرאف ۽ ٻيو كئريكٹر . ۾ ٻه آپشن آهننمونن هتي אوهان ڏٺو ته אسٹائيل جي     . كلك كريوOk  ۾  آخر אسٹائيل ٺاهڻ وאسطي جيتر  . طريقو ورجائيندא رهو6 ۽ 5و ضروري هجي،    .خل كريودא جڎهن ته كئريكٹر . پئرאگرאف אسٹائيل ۾ فانٹ، אنڈينٹس، ٹئب سيٹنگ، بارڊرز، الئين אسپيسنگ شامل آهن     . يج نمبرس ڊאئيالگ باكس کلنديجنهن جي كري پ. پيج نمبرس آپشن چونڈيو  אنسرٽ مينو مان  . جو مينو کوليوInsert مينو بار ۾ אنسرٽ   : پيج نمبر وجھڻ ال.جھونمبر و ته پو مناسب ٿيندو ته אن ۾ صفحي جا ،جيكر אوهان جو ڊאكيومينٹ هك صفحي کان وڏو آهي  پ   Insert page Numbersيج نمبر وجھڻ   א  .لي شامل آهي ۾ تبدي Appearanceسٹائيل ۾ אنفرאدي אکرن جي ظاهري ڏيک ويک 
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وري .  جو تعين كرڻو پوندوBottom يا Topجنهن ۾ אوهان کي .  جو خانو آهيPosition אن باكس ۾    پيج نبمبر ڊאئيالگ باكس: 5.13شكل نمبر  ۾ خالي آهي ته پ  אڳڎهنجيك   ).و ڇڎي ڏيو.(پوندو جي کاٻي پاسي وאري ريڈيو بٹڻ مان چيك مارכ كلك كري ختم كرڻو number on front page show the باكس ۾ آپشن بنام هيאگر אوهان چاهيو ٿا ته پهرئين صفحي تي نمبر نه אچي ته پو אن. تعين كرڻو پوندو جو  يا אنسائيڈ ۽ آئوٽ سائيڈ،جو تعين كرڻو پوندوLeft  يا کاٻي Centre ساڄي، وچ Rightאالئينمينٹ خاني ۾  فحي ۾ هيٺئين حصي ۾ لڳندو صאنهي پيج يا وضاحت ال نكتي جي فوٽ نوٽ موאد جي كنهن   ف   Add foot Noteوٽ نوٽ وجھڻ     آه  . אنسائيڈ بائينڈگ جي ويجھو ۽ آئوٽ سائيڈ بائينڈگ کان پري رهندي آهي. ن جا آپشن پني جي ٻنهي پاسن تي ڇپجندڙ موאد سان الڳاپيل Outside ۽ آئوٽ سائيڈ Inside אنسائيڈ :نوٽ  .ريو بٹڻ كلك كOk אوكي  هڻڻ  .ِ موאد کي نارمل ويو ۾ ڊسپلي كريو .، جنهن ۾ אهو نكتو آيل هوندو آهيي  :فوٽ نوٽ وجھڻ الآه   نت  .ئيالگ باكس אڀري אينديאڊلي وאري  ناFootnote and Endnoteيجي ۾  آپشن کي كلك كريو Footnote ۽ پوReference   אن مان پهريائين رفرنسز، پو אنسٹرٽ مينو کولي  . جو نمبر  ٿا گھروFootnote אوهان فوٽ نوٽ ، آ بيم אن جا آڻيو جتي
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אوهان ڏسندאئو ته موאد ۾ گھربل جا تي نمبر لڳي ويو آهي .  كلك كريوOk۽ پو . ريڈيو بٹڻ كلك كريو جي هيٺيان آٹو نمبر جو Numberingپو نمبرنگ .  אن باكس ۾ فوٽ نوٽ جي ريڈيو بٹڻ کي كلك كريو    نوٽ אئنڈ אينڈنوٽ فوٽ: 5.14شكل نمبر  . אن کي ٻيهر ظاهر كري אن ۾ تبديلون كرڻ چاهيو ته پو אن אنگ تي آ بيم آڻي ڊبل كلك كريوאگر   ف  .ودائب ٿي وينوٽ نوٽ وאرو ٹيكسٹ غ نتيجي ۾ . كلوز بٹڻ کي كلك كريونظر אيندڙ  אن نئين ونڈو جي مٿئين ڇيڑي تي ، فوٽ نوٽ لکي  .۽ אن کي ٻي موאد وאنگر فارميٹ كريو.  אن نئين ونڈو ۾ فوٽ نوٽ لکو  . هيٺ ننڍي ونڈو کلي پئي آهي۽  آخر ۾ وري . پو جيكي تبديلون كرڻ گھرو، אن ۾ كريو. فوٽ نوٽ ٹيكسٹ باكس وري אڀري אيندي    Header and Footerهيڈر ۽ فوٹر وجھڻ    ك  .لوز بٹڻ کي كلك كري אن کي غائب كريو

7

  
  . مينو کي کوليوViewِ مينو بار ۾ نظر אيندڙ ويو

. گھڻو كري ڊאكيومينٹ جو ٹائيٹل، ليکك جو نالو ۽ صفحو نمبر هيڈر ۾ رکيو ويندو آهي. אچي مان مرאد אهو موאد آهي، جيكو ڊאكيومينٹ جي هر صفحي جي مٿئين حصي ۾ نظر (Header)هيڈر      Fo  .هيبه ساڳيو كارج אدא كري ٿو، پر אهو وري صفحي جي هيٺئين حصي ۾ رکيو ويندو آoterفوٹر



نتيجي ۾ هيڈر אئنڈ فوٹر ٹول بار ۽ .  آپشن كلك كريوHeader and Footer אن مينو مان هيڈر אئنڈ فوٹر  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون نٹر كيز يكمشت يكنٹرول ۽ א. ُ جنهن جا تي نئون صفحو گھرجي، אتي אنسرشن پوאئنٹ کي آڻي رکو  .ك جو آپشن حاضر آهيبري ته אن وאسطي پيج ، ٿا گھروאوهان אگر ڊאكيومينٹ ۾ كنهن جا تي نئون صفحو شروع كرڻ  پ  Insert a page breakيج بريك وجھڻ    .مٿيون طريقي كار ٻيهر ورجايو كرڻي هجي ته (Edit)جيكر אنهن ۾ ردوبدل .  كم مكمل ٿئي ته ٹول بار جو كلوز بٹڻ كلك كريو  . אن ۾ فوٹر جو موאد لکو جيكر فوٹر به وجھڻو هج  .فوٹر ال موאدي خانو کوليوي ته فوٹر جي آئيكن کي كلك كري   . هيڈر جو موאد ٹائيپ كريو .אد وجھڻ جو خانو אڀري אيندو مو אن مان پيج . كس אڀري אيندينتيجي ۾ بريك ڊאئيالگ با.  آپشن کي كلك كريوBreak אن مينو ۾ بريك   . مينو کوليوInsert مينو بار مان אنسرٽ    يا .يس كريوپر  بريك آپشن جي ريڈيو بٹڻ کي كلك كريو پوOkكلك كريو .  

  .كي پريس كريوDelete كٹ كري پو ڊليٹ     بريك ڊאئيالگ باكس: 5.15شكل نمبر   

 

مختلف فارميٹنگ رکڻ ال سيكشن بريك جو جاين تي مختلف ورڊ ۾ كنهن ڊאكيومينٹ ۾ 

    Section Breakسيكشن بريك وجھڻ   پيج بريك كڍي ڇڎڻ ال אن الئين کي سلي:نوٽ
78 
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 .هي ته نيوز ليٹر يا پمفليٹ ڊزאئين كرڻ ۾ سيكشن بريك كم ۾ آڻبي آهيرياد . كريو كلك Ok۽ِ .  پو אن جي نموني کي چونڈيو،كشن بريك کي چونڈيئيالگ باكس مان سيאبريك ڊ )2(  .אنسرٽ مينو کولي אن مان بريك آپشن كلك كريو)1(    سيكشن بريك هڻڻ ال    .ِ אكي אنگن وאرن صفحن تي سيكشن بريك الڳو كرڻ ال هي نمونو چونڈبو آهي:Odd page آڊ پيج   . نمونو אستعمال ٿيندو آهيٻكي אنگن وאرن صفحن تي سيكشن وجھڻ ال هي: Even pageِ אيون پيج   . هن نموني ۾ ساڳئي صفحي تي سيكشن بريك پوندو آهي:(Continuous) كنٹينيوئس  .هن نموني ۾ سيكشن بريك ۽ پيج بريك پئجي ويندو آهي: Next page نيكسٹ پيج אس  .سيكشن بريك جا چار نمونا آهن. تعمال كيو ويندو آهي
 

אن جي ڊאئون אئرو کي كلك . کاٻي پاسي ورٹيكل אالئنمينٹ جي لسٹ باكس آهيٹئب ۾  لي آئوٽ جي   . ٹئب كلك كريوLayout پيج سيٹ אپ ڊאئيالگ باكس ۾ لي آئوٽ   .אپ جو آپشن كلك كريو- فائيل مينو کولي אن مان پيج سيٹ مركز تي آڻڻو هجي אن ۾ آVertically جنهن موאد کي ورٹيكلي   . بيم آڻي رکو   ع    Vertically centering of Textمودي طرح موאد کي مركز ۾ رکڻ     لسٹ مان س. ريو کوليو  . آپشن چونڈيوCentreينٹر ك  پو Okاشيا بدالئڻ      . كلك كريوChange of Margins  موאد ۽ پني جي كنارن وچ ۾ خالي ڇڎيل وٿي کي حاشي يا مارجن   حMarginمارجنن جا چار .  چون ٿا ڊيفالٹ طور هر مارجن جي مقرر سائيز . Bottomباٹم ) Top ،4ٹاپ ) Right  ،3رאئيٹ) Left ،2ليفٹ ) 1: قسم آهن אنهن ک  .آهي   .ي אوهان موאد سارو گھٹائي وڌאئي سگھو ٿاپر
  . אن مان پيج سيٹ אپ جو آپشن چونڈيو،فائيل مينو کولي)1( 
يا אوهان لکيل אنگ کي سليكٹ . گھربل تير کي كلك كري دل گھري سائيز آڻيو. ويندو آهي بٹڻ به چيو Spinאنهن کي אسپن . ٺيون تير مارجن گھٹائڻ ال آهيمٿيون تير مارجن وڌאئڻ، ۽ هي .אن خاني جي ساڄي پاسي ۾ ٻه تير آهن. هر مارجن جي سامهون خاني ۾ ڊيفالٹ سائيز لڳل آهي )3( .  ٹئب كلك كريوMarginsپيج سيٹ אپ ڊאئيالگ باكس ۾ مارجنز)2(   . كلك كريوOkאئين جيكو مارجن بدالئڻو هجي، بداليو پو  )4( .گھربل אنگ لکوكري، אن جي جا تي 
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אوهان پنهنجو ليٹر ليگل سائيز אگر . فوليو ۽ ليگل سڎجي ٿوאنهن کي ترتيبوאر .  هلندي آهي(8.5x14) ياאنچ  (8.5x13)אن کان پو ٻي سائيز گھڻي ڀاڱي .  آهيA4يعني אنچ  (8.5x11)ورڊ ۾ پيپر جي ڊيفالٹ سائيز   پ Size of paperيپر سائيز     )مارجن ٹئب( ڊאئيالگ باكسپيج سيٹ אپ: 5.16شكل نمبر   :السائيز کي الڳو كرڻ  ته אن ،ا گھروٿ كرڻ ۾ پرنٹ
پيج سيٹ אپ ڊאئيالگ باكس کوليو  فائيل مينو مان پيج سيٹ אپ آپشن کي كلك كري، )1(  . 
پرنٹر سپوهونديون آهن، جيكو لڳل  .رٽ كري سگھندو آهيپيپر سائيز جي لسٹ باكس جي ڊאئون אئرو کي كلك فهرست ظاهر كريو אن ۾ אهي سائيزون  )3( .אن باكس ۾ پيپر نالي وאرو ٹئب كلك كري کوليو)2( 
 . بٹڻ کي كلك كريوOkאن باكس ۾  )5( .אن مان ليگل يا فوليو سائيز چونڈيو)4( 

80 

אن کي پورٹريٹ .  ننڍي حصي تي کاٻي کان ساڄي ٿيندي آهي، پني جيپني تي ڊيفالٹ طور ڇپائي نموني ۾ پني جي وڏي حصي تي کاٻي پاسي کان ساڄي پاسي ٻي . چون ٿاPortrait Orientation نٹيشن ئאور سرٹيفكيٹ، . چوندא آهنLandscape Orientation ٹيشن نאن نموني کي لئنڈ אسكيپ אورئ. ڇپائي ٿيندي آهي   .ٹيشن بدالئڻ النسو ڊيفالٹ אورئ. ٹيشن ۾ ڇاپيا ويندא آهننجدولون وغيره لئنڈ אسكيپ אورئ

  پ   Page Orientationني جو رخ يا ڍنگ    
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ظ אنسرشن پوאئنٹ كلك كري  آ بيم אن موאد ۾ ته پو ، אگر موאد אڳ ۾ ئي ٹائيپ كري ڇڎيو آهي :אن ال.  ۾ אوهان אخبارن وאنگر موאد کي كالمن ۾ سهيڑي سگھو ٿا    Column كالم وجھڻ     . كلك كريوOkپو .  אن ۾ گھربل אورئنٹيشن کي كلك كري الڳو كريو  . אن باكس مان مارجنز ٹئب کوليو آپشن فائيل مينو مان پيج سيٹ אپ  . چونڈي، אها باكس کوليو
ورڊ
ورڊ .  ورڊ ۾ به אکري توڙي אنگن وאري معلومات کي جدولن ۾ سهيڑڻو پوندو آهيكڎهن كڎهن   ٹ   Create Tablesبلز يا جدولون ٺاهڻ   ي  ت  .ڈيوعدאد چون گھربل  پو، ٹول بار ۾ نظر אچي ٿو، تنهن کي كلك كريبٹڻ كالمز جو جلدي ۾ كالم وجھڻ ال    .  كلك كريوOk كالم ڊאئيالگ باكس ۾ كالمن جو تعدאد وجھو ۽  . אن مان كالم آپشن کي كلك كريو، فارميٹ مينو کولي  .اهركريو ين آپشن ۾ كالمز ۽ ئ پهر.Draw the Table ۽ ٻيو آهي Insert the Tableهك آهي . ۾ ٹيبل ٺاهڻ جا ٻه آپشن آهن و تعدאد ٻڌאيو قطارن ۽  ۾ گھربل تعدאد ۾ كالمن Grid بٹڻ کي كلك كريو کليل گرڊ Insert Tableنڈرڊ ٹول بار۾ ٹئ אس   ج  : ٹيبل ٺاهڻ ال.ٺاهڻا پوندאپينسل جي مدد سان ٻي ۾ אهي .  ويندو ٹيبل ٺهي تهروز ظاهر אنسرٽ ٹيبل ڊאئيالگ باكس نتيجي ۾ . سب مينو ۾ ٹيبل آپشن کي كلك كريو אنسرٽ جي   . مينو کولي، אن مان אنسرٽ آپشن چونڈيوTable يا مينو بار مان .ي ها الئيٹ كري، كلك كريوک ۾ ٹيبل سאن . ندي    .خانن ۾ كالمن  ۽ قطارن جو تعدאد لکو ائيز جيٿي  okكلك كريو .  
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   :ته  پو אن صورت ۾پر جيكر אوهان هٿ سان ٹيبل جا كالم ۽ قطارون ٺاهڻ جا خوאهشمند آهيو     אنسرٽ ٹيبل ڊאئيالگ باكس: 5.17شكل نمبر   
ٹئبلز אئنڈ بارڊرز جي ٹول بار نتيجي ۾ ساڳئي . ٹيبل مينو کولي אن مان ڊرא ٹيبل جو آپشن چونڈيو .2 يا.بلز אئنڈ بارڊرز ٹول بار کوليوي بٹڻ کي كلك كري ٹيאسٹئنڈرڊ ٹول بار ۾ ٹيبلز אئنڈ بارڊرز ج.1    وهان جو مائوس پوאئنٹر پينسل نتيجي ۾ א. مان ڊرא ٹيبل جو بٹڻ كلك كريوאن . אڀري אيندي پو ساڄي پاسي . تي אوهان ٹيبل جو مٿيون کاٻو كنارو رکڻ چاهيو، אتي كلك كريونهن جا ج .3  .جهڑي شكل אختيار كندو אن سان گھربل . جنهن جا אوهان هيٺيون ساڄو كنارو رکڻ چاهيو אتي بٹڻ آزאد كريو. ڊرئگ كريو   .ٺهي پونديאيرאضي ۾ هك وڏو خانو يا آئوٽ الئين 
  .جيترא كالم کپن، تن ال مٿان کان هيٺ لكيرون وجھو.4 
.  وאسطي کاٻي کان ساڄي لكيرون وجھوRowsقطارن يا روز .5        كرڻ الMove ِٹيبل אندر אنسرشن پوאئنٹ موو     .ڊرא بٹڻ کي كلك كريو ال پينسل کي غيرسر گرم كرڻ  .6

b  كShift Tab کاٻي پاسي هك سيل ۾ وڃڻ ال   .وي دٻاي ساڄي پاسي سيل ۾ وڃڻ ال Taאئ . كي دٻايو  رو پريس كريو אپ  مٿئين سيل ۾ وڃڻ ال .و . 

2 
  

אئرو پريس كري  ڊאئون هيٺئين سيل ۾ وڃڻ ال    كالم جي پهرين خاني يعني سيل ۾  پهچڻ ال Alt + كالم جي آخري سيل ۽ . کي پريس كريو   . پريس كريوAlt + End  آخري خاني ۾ وڃڻ الAlt+Home ين خاني ۾ وڃڻ ال ئقطار جي پهر / رو . پريس كريو + Alt ال ۾ وڃڻ
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  يا.کي وڌאيو يا گھٹايو ڊيگھه ، مٿي وڃي ياهيٺكري فٹ مائوس بٹڻ پريس  ته پو لي،ٻه منهين تير جي شكل אختياري ۽ جڎهن אهو ،آ بيم آڻيون جي وچ وאري لكير تي قطارٻن  بدالئڻي آهي ته Heightقطارن جي ڊيگھه  •
نتيجي ۾ ٹيبل پرאپرٹيز ڊאئيالگ . ٹيبل مينو کولي، אن ۾ ٹيبل پرאپرٹيز آپشن کي كلك كريو • אندر گھربل هائيٹ وجھي، אوكي كلك . אن ۾ رو ٹئب کي كلك كريو. باكس ظاهر ٿيندي   .كريو
الئين تي آڻي، אن کي ٻه منهين تير وچ وאري كالم جي ٻن  آ بيم  وڌאئڻ الWidth كالم جي ويكر •   يا.وڃي ته بٹڻ کي آزאد كريو وאري سائيز ٿي مرضي. وهيڑيאن کان پو گھربل رخ ۾ ليفٹ مائوس بٹڻ پريس كري ر. ۾ بداليو
    .باكس ۾ كالم ٹئب كلك كري، אن אندر گھربل ويكر وجھي، אوكي بٹڻ کي كلك كريوڊאئيالگ پو אڀريل ٹيبل پرאپرٹيز . ٹيبل مينو کولي، אن ۾ ٹيبل پرאپرٹيز آپشن کي كلك كريو •

  ٹيبل پرאپرٹيز ڊאئيالگ باكس: 5.18شكل نمبر   

83 

 لكيرون ڊאهڻ  
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אن کي گھربل لكير تي ليفٹ مائوس بٹڻ پريس كري ڦيريو . ار كندومائوس رٻڑ جي شكل אختي. كريو يا رٻڑ کي كلك Eraserِ ته ٹيبلز אئنڈ بارڊرز ٹول بار مان אريزر ،كا لكير مٹائڻي يا ڊאهڻي هجي  وאري  پر אوهان بارڊر . هوندي آهيSingle lineورڊ ۾ ٹيبل جي بارڊر ال ڊيفالٹ طور אكيلي لكير   ٹ  يبل جو بارڊر  ته  .پو بٹڻ کي آزאد كريو.  الئين مٹجي ويندي پري ويو باكس .  گھربل بارڊر سيٹنگ سليكٹ كريو  .جوאستعمال كري אن سيٹنگ کي جانچيو  . بارڊرز אئنڈ شيڈنگ ڊאئيالگ باكس ۾ بارڊر وאرو ٹئب كرنٹ كريو  .  آپشن چونڈيوBorders and Shading فارميٹ مينومان چوگرد وאري بارڊر بدالئڻ ال אن کي  سڄي ٹيبل جي   .سليكٹ كريو  .کي بدالئي سگھو ٿاكير جي نموني ل  Delete  column/ rowكالم ۽ رو كڍڻ       .كلك كريوبٹڻ کي هڻڻ ال אوكي  אهو بارڊر نمونو 
جنهن جي نتيجي ۾ ڊليٹ سيلز ڊאئيالگ .  چونڈيوCells ٹيبل مينو مان ڊليٹ آپشن چونڈي، پو سب آپشن   . يا كالم کي ڊאهڻو هجي ته אن جي كنهن به سيل ۾ كلك كريو(Row) جنهن قطار    ر  . كلك كريوOkپو . يڈيو بٹڻ كلك كريون ۾ قطار ڊאهڻ ال قطار جي کاٻي پاسي وאرو ريڈيو بٹڻ كلك كريو يا كالم وאسطي كالم وאرو  א  .كس ظاهر ٿيندي  با

  ڊليٹ سيلز ڊאئيالگ باكس: 5.19شكل نمبر   

4 

   
  Insert column/rowنئون كالم يا رو وجھڻ   
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ورڊ אندر ٺهيل ٺكيل ٹيبلن جا كجھه نمونا يا אسٹائيل پيل آهن، جن کي الڳو كري אوهان پاڻ   آٹ    Apply Auto Formatو فارميٹ      . آپشن کي كلك كريوRows below، جي نه ته Rows Above نئين قطار مٿئين حصي ۾ گھرجي ته   .کي كلك كريووאري آپشن  Column to the rightجي نه  ته . ري آپشن کي كلك كري چونڈيووא Column to the left אنسرٽ مينو אندر، جيكر אوهان کي كالم אنسرشن پوאئنٹ جي کاٻي پاسي گھرجي ته ِ  . پو ٹيبل مينو مان אنسرٽ جو آپشن چونڈيوאوهان کي قطار يا كالم אنسرڀرسان   جنهن جا  . كري אنسرشن پوאئنٹ آڻيوُٽ كرڻو هجي، אتي كلك  :ٹيبل אندر نئين قطار يا كالم وڌאئڻ الء    . كريوApplyنمونو چونڈي אن کي الڳو دل پسند אئيالگ باكس ۾ אن ڊ )2(  . אڀري אيندو نتيجي ۾ ٹيبل آٹو فارميٹ ڊאئيالگ باكس .ٹيبل مينو مان ٹيبل آٹو فارميٹ آپشن كلك كريو )1(    :ٺهيل ٺكيل فارميٹنگ الڳوكرڻ ال  אن تي ،ٹيبل ٺاهي، אن ۾ موאد دאخل كري  . کان بچي ويندאگ كرڻ فارميٹن

   آٹو فارميٹ ڊאئيالگ باكس: 5.20شكل نمبر   
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جڎهن אهو אڇي تير جي شكل אختيار كري ته كلك . كريورو کي سليكٹ كرڻ ال مائوس پوאئنٹر گھربل رو جي کاٻي پاسي سليكشن אيريا ۾ کڻي وڃو،  )3( .شكل وٺي ته  كلك كري كالم سليكٹ كريوكالم سليكٹ كرڻ ال אن كالم مٿان مائوس پوאئنٹر آڻيو، جڎهن אهو هيٺ ويندڙ كاري تير جي  )2(  .يا ٹيبل مينو کولي، אن مان سليكٹ آپشن چونڈيو، پو ٹيبل کي كلك كريو. كلك كريو کاٻي پاسي ۾ سليكٹ ٹيبل بٹڻ کي انين سيل جي مٿئپوري ٹيبل کي سليكٹ كرڻ ال يا ته پهر )1(   ٹ    /To select Table, Column/Rowيبل، كالم يا رو کي سليكٹ كرڻ  
حساب كتاب كرڻ     . کي دٻائي كالم يا قطارن جا سيل سليكٹ كريوتير يا تير  ۽ پو شفٹ كي دٻائي، ،ين سيل ۾ كلك كريوئ سليكٹ كرڻ ال پهرMultiple Cellsگھڻا خانا  )5( .ي کي سليكٹ كرڻ ال ڊبل كلك كريوهك خان)4(  אن ال אن ۾ فارموال فنكشن . ساب كتاب كري سگھو ٿاتوهان ورڊ جي ٹيبل ۾ به ٿورو گھڻو ح  ۾  Calculations in a Tableٹيبل  آ هنموج   :جوڙ وغيره كرڻ ال. ود 
نمبر فارميٹ .  ته وجھڻو پوندو،پهرئين خاني ۾ كوفارموال نه آهيאگر  ،فارموال ڊאئيالگ باكس ۾ )2(  . آپشن چونڈيو ٹيبل مينو کولي، אن مان فارموال)1(        .جلدي ۾ جوڙ كرڻ ال ٹئبلز אئنڈ بارڊرز ٹول بار ۾ آٹو سم جي بٹڻ کي كلك كريو   . پيسٹ فنكشن جي ڊאئون אئرو کي كلك كريو الفارموال باكس ۾ كو ٻيو فارموال وجھڻ )3( .  پوندو آهي۾ אنگ کي ظاهر كرڻ جو אندאز ٻڌאئڻووאري آپشن 
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هن ۾ אوهان ڊيٹا يعني אنگن אکرن کي . ل آهيمائكروسافٹ آفيس جو ٻيو مکيه پروگرאم אيكس     نه صرف אيترو بلكه .  ۾ مرتب كري سگھو ٿاCharts ۽ چارٹس (Graphs)، گرאفز (Tables)ڊيٹالسٹن يا جدولن  هي پروگرאم אوهان کي آمدني ۽ خرچ      .  ضرب وغيره كري سگھو ٿا،אنگن کي جوڙ، كٹ، ونڈ {Income & Expenditureتاب رکڻ ۾ كم אيندو آهي جو حساب ك.  }  كسل کي ميمري אي ،آئيكن هجي ته אن کي ڊبل كلك كريشارٽ كٹ  جيكر אوهانجي ڊيسك ٹاپ تي אيكسل جو   אي  كسل کي كيئن شروع كجي؟Memoryٹاسك بار جي کاٻي   يا.  ۾ لوڊ كري شروع كريو Leftن مينو א.  ڇيڑي تي نظر אيندڙ אسٹارٽ بٹڻ کي كلك كري אسٹارٽ مينو کوليو آپشن تي مائوس پوאئنٹ۾   يا نتيجي ۾ אيكسل ونڈو .  אن مينو ۾ نظر אيندڙ مائكرو سافٹ אيكسل کي كلك كري کوليو  .جنهن جي كري نئون پروگرאمز مينو کلي پوندو.  آڻيورپروگرאمز   אن .אسكرين تي אڀري אيندي) 6.1شكل نمبر (ٹرفيس 

  يا אنٹرفيسאيكسل جي ونڈو: 6.1شكل نمبر   
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۾ به אڌ کان وڌيك אهي بٹڻ ۽ يا אنٹرفيس انچي ڏسندאئو ته אوهان کي لڳندو ته هن ونڈو ج   هي بٹڻ توڙي عنصر هتي به . ُ ۾ ڏٺا هئا يا אنٹرفيس آهن، جيكي אوهان ورڊ جي ونڈوObjectsآبجيكٹس  هتي ٹيبل مينو بجا ڊيٹا . אن کان پو مينو بار آهي. هن ونڈو جو پهريون عنصر به ٹائيٹل بار آهي  .ت آهي ته پو ڄڻ אوهانکي אيكسل אڌوگابري אچي ٿيتي مهار ورڊ אئين کڻي چئجي ته جيكر אوهان کي. אهوئي ساڳيو كارج אدא كندא آهن، جيكو אنهن ورڊ ۾ ٿي كيو ، سارٽ Sort Ascendingאن جي ڀر ۾ ترتيبوאر سارٽ אسينڈنگ .  آهيAuto sum وאرو بٹڻ آٹوسم ساڄي پاسي جي Insert Hyper linkאنسرٽ هائپر لنك . אيكسل جي אسٹئنڈرڊ ٹول بار ۾ كجھه بٹڻ نوאن آهن. مينو آهي אالئين . فارميٹنگ ٹول بار ۾ به كي بٹڻ نوאن آهن.  آهنChart Wizard، چارٽ وذرڊ Sort Descendingڊسينڈنگ  ، كرنسي אسٹائيل Merge and Center بٹڻ جي ساڄي پاسي ترتيبوאر مرج אئنڈ سينٹر Align Rightرאئيٹ  Currency style پرسينٹ אسٹائيل ،Percent style كاما אسٹائيل ،Comma style אنكريز ڊيسيميل ،Increase Decimal ، אن جي ڀر . אن کان پو אنسٹرٽ فنكشن جو بٹڻ آهي.  آهيي نظر אيندCell Address يا سيل אئڈريس Cell Reference جو كالم אکر ۽ رو نمبر يعني سيل رفرنسActive cellِאن خاني אندر אئكٹو سيل . خانو آهي لي وאرونا Name Boxفارميٹنگ ٹول بار جي هيٺيان فارموال بار آهي، جنهن جي کاٻي ڇيڑي تي نيم باكس    ڊك  .   آهنDecrease Decimalريز ڊيسيميل  فارموال بار جي . دو آهي ڏسڻ ۾ אينContentsجنهن ۾ אئكٹو سيل אندر دאخل كيل موאد . ۾ وڏو خانو آهي کاٻي ڇيڑي تي مٿان کان هيٺ ويندڙ . אهي אکر كالمن جي نمائندگي كن ٿا. هيٺيان אلفابيٹ جي قطار آهي אيكسل جي كم كار وאري .  جي نمائندگي كندڙ آهنRowsאڀي قطار ۾ אنگ نظر אچن ٿا، جيكي روز . ڻ ال هلكيون لكيرون نظر ٿيون אچنكالمن ۽ قطارن کي ڏيکار. אيرאضي كالمن ۽ قطارن ۾ ورهايل آهي אيكسل אندر فائيل کي وركبك . جيڎ ٿو سWorksheetאيكسل אندر אهڑو هك تهه يا پنو ورכ شيٹ . ٿو سڎجي Spreadsheetאهڑي ئي شيٹ کي אسپريڈ شيٹ . كالمن ۽ قطارن جي سنگم سان خانا يا سيلز ٺهيل آهن Workbookَאنهن شيٹن جا ٹئب .  ورכ شيٹون هونديون آهنڊيفالٹ طور هر وركبك ۾ ٹي.  ٿو سڎجيTabs אبتدאئي ونڈو ۾ نيو وركبك ٹاسك پين کلندي . אيكسل ۾ به ٹاسك پين جو آپشن شامل آهي    אه  .ان کي אسٹيٹس بار جي مٿان کاٻي پاسي نظر אيندא     .روز آهن 65536هك وركشيٹ ۾ .  سڎيو وڃي ٿوRow خانن جي زميني سلسلي يا مجموعي کي رو : رو  . نآه كالم 256هك وركشيٹ .  کي كالم ٿو چئجيVertical Collection جي אڀي مجموعي Cells خانن : كالم  . هك كالم ۽ رو جو سنگم يا ميالپ آهي سيل يا خانو: سيل   What are Cell, column and Row     سيل، كالم ۽ رو ڇا آهن؟   آه  .ي
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جي ساڄي پاسي يا كناري وאري ) كالم جي نمائندگي كندڙ אکر وאرو خانو ( Heading كالم جي هيڈنگ

وڌيك אهو ته  אنهي خاني . جيكا ڊيٹا لکي ويندي، سا אن خاني ۾ دאخل ٿيندي. אئكٹو سيل چيو ويندو آهيجي چوڌאري كارو بارڊر يا آئوٽ الئين هجي ۽ אندر אنسرشن پوאئنٹ هجي تنهن کي ئي جنهن خاني   אئ  ACTIVE CELL            كٹو سيل ته אن ال .  ۾ وجھڻي آهيB4 آهي، پر אوهان کي دאخال A1فرض كريو ته نظر אيندڙ אئكٹو سيل آهي . آهي ڀرڻي Dataرڻو پوندو ته אوهان کي كهڑي خاني ۾ ڊيٹا كאهو طئي ڊيٹا وجھڻ کان אڳ אوهان کي   ڊ  How to Enter Date  يٹا كيئن دאخل كجي   ني .  روشن ٿيل ڏسڻ ۾ אيندא2 ۽ رو جو אنگ Bم باكس ۾ لکيل نظر אيندو ۽ ٻي پاسي كالم جو نالو  B2 آهي ته هك پاسي B2مثال طور אوهان جو אئكٹو سيل .  ٿيل نظر אيندאBrightجو אکر يا رو אنگ به روشن  كالم ياد رهي ته אئكٹو سيل وאري. جي كالم جو אکر ۽ رو وאرو אنگ گڎيل طور نيم باكس ۾ نظر אيندو   א  . کي אئكٹو سيل بنائڻو پوندوB4وهان کي پهرئين 
♣ B4 אيكسل جي ورכ ( ل ۾ مائوس پوאئنٹره گھربل سيت کي אئكٹو سيل بنائڻ جو تكڑو طريقو אهو آهي   يا. کي كلك كريو) پيس ۾ هي אڇي كرאس جھڑو نظر אيندو آهيאس
  يا. ُ جي مدد سان אتي پهچوArrow Keys كي بورڊ تي نظر אيندڙ אئرو ♣
  . كي کي پريس كريوEnter۽ אينٹر  يا ٻيو گھربل سيل رفرنس لکو B4 نيم باكس ۾ كلك كريو ۽ ها الئيٹ ٿيل سيل رفرنس جي جا تي ♣
  .  ٹائيپ كريوValues يا ويليوز Numbers يا אنگي موאد Text گھربل سيل אئكٹو ٿيڻ بعد אن ۾ אکري موאد ♣
  .گھرو ته پو אينٹر كي پريس كريوپر جي אوهان هيٺئين قطار ۾ وڃڻ ٿا .  كي پريس كريوRight wArro كي کي پريس كريو يا كي بورڊ جي رאئيٹ אئروTabساڄي پاسي وאري خاني ۾ وڃڻ ال ٹئب ♣ 
سو جيكر ٹائيپ ٿيل موאد وڌي .  وركشيٹ אندر ڊيفالٹ طور هر خاني جي سائيز هك جيتري هوندي آهي♣ ين ئجيكڎهن אوهان ڀر وאري خاني ۾ كو موאد وجھندא ته پهر.  ته وڃي ٻي خاني ۾ پوندو آهي،ويندو آهي אنگي موאد  ڦري . ي ۽ אنگي موאد نئين صورت وٺندو آهيخاني وאرو وڌيل אکري موא د غائب ٿي ويندو آه

אهڑي صورت ۾ אكثر كالم جي .  جون نشانيون لڳي وينديون# #سائنسي نموني لکبو يا אن جي جا تي  אن جو אحوאل אڳتي . ( جو فيچر كم ۾ آڻبو آهيText wrapويكر وڌאئبي آهي، يا אکري موאد جي صورت ۾      How to Increase Column width    ئڻ كالمن جي ويكر وڌא   ).אيندو
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אن جي هكڑي لكير ٻه ( كالم جي هيڈنگ جي ساڄي بارڊر تي مائوس پوאئنٹر آڻيو، جڎهن אهوكرאس   يا. موجب وڌي ويندي) אنگي موאد (Valueيو  جهڑي شكل אختياري ته پو אوهان مائوس جو ليفٹ بٹڻ پريس كري مائوس ) ونديمنهين تير وאنگيان ه آيل ڊאئيالگ .  کي كلك كريوWidthپو . لك كريوאن مان كالم جي آپشن کي ك.  فارميٹ مينو کوليو  يا.  وڃوDragي گھربل رخ ۾ ريڑهي ک אن سان אهو سڄو كالم پوري . كلك كريوته جڎهن مائوس پوאئنٹر كاري ڊאئون אئرو جي شكل وٺي  وڌאئڻ ال אول پهرئين كالم جي هيڈنگ تي Width هك ئي وقت كافي كالمن جي هك جيتري ويكر   . كلك كريوOkكس ۾ گھربل وڊٿ وجھي با هاڻي אوهان جا گھربل كالم . كري، ساڄي پاسي گھربل كالمن تائين ڊرئگ كري، مائوس کي آزאد كريوپو مائوس پوאئنٹر אن كالم جي هيڈنگ تي رکي، مائوس جو ليفٹ بٹڻ پريس . ليكٹ ٿي ويندوشيٹ ۾ س אئنٹر ين كالم جي هيڈنگ جي ساڄي بارڊر تي مائوس پوئאنهن جي ويكر وڌאئڻ ال پهر. سليكٹ ٿي ويندא گھربل سائيز אچڻ کانپو . ساڄي پاسي ڏي ڊرئگ كريو، يا جي ننڍوكرڻو هجي ته کاٻي پاسي ڊرئگ كريوجڎهن אهو مٿي ٻڌאيل نموني جھڑي شكل אختيار كري ته پو مائوس جو ليفٹ بٹڻ پريس كري . آڻيو ل  .هوندي) يا گھٹيل(سليكٹ ٿيل مڑني كالمن جي سائيز هك جيتري وڌيل . يفٹ بٹڻ آزאد كريو
جي هيٺئين ) يعني نمائندگي كندڙ אنگ وאرو خانو( هك رو جي ڊيگھه وڌאئڻي هجي ته אن رو جي هيڈنگ   ر    Height of Row  و جي ڊيگھه وڌאئڻ   جهڑي ) جنهنجي هك لكير ٻه منهين تير وאنگيان هجي(جڎهن אهو كرאس . بارڊر تي مائوس پوאئنٹر آڻيو گھربل سائيز .  مائوس کي ڊرئگ كري هيٺ وڃو،ٹڻ کي پريس كريشكل אختيار كري ته ليفٹ مائوس ب אن ال .  هك ئي وقت گھڻن روز جي هك جيتري ڊيگھه وڌאئڻ ال پهريائين אنهن کي سليكٹ كبو.ڻ بعد بٹڻ آزאد ڇڎيو  אچ پو مائوس پوאئنٹر . تي كلك كري אن کي سليكٹ كريووאري خاني پهرئين رو جي هيڈنگ يعني אنگ  ديאوهان ڏسندو ته אوهان جي گھلڻ ساڻ אسكرين تي سائيز به وڌندي وين. مائوس بٹڻ پريس كري گهليوپهرئين رو جي هيٺئين كناري تي مائوس پوאئنٹر آڻي، جڎهن אهو مذكوره شكل وٺي، تڎهن אن کي ليفٹ سليكشن بعد .  هيڈنگ تي رکي گھربل روز تائين ڊرئگ كري گھربل تعدאد ۾ روز سليكٹ كريوאنهي . كسل ۾ ڊيٹا جا نمونا  אه  .و مذكوره شكل وٺي، ته ڊبل كلك كريو ڊگھي آئٹم موجب رو جي ڊيگھه وڌאئڻ ال رو هيڈنگ جي هيٺئين تري تي مائوس پوאئنٹر آڻيو، جڎهن   . يعني مائوس بٹڻ کي آزאد ڇڎيو.ربل سائيز אچي ته ڊرئگ كرڻ ڇڎي ڏيوگھ   . کي ٹن نمونن ۾ تقسيم كيو ٿو وڃيٿلهي ليکي ڊيٹا ي Data Types in Excel  א
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ن ٻه ٹي حرف אهڑא وجھندאئو، جيكي אنکان אڳ ۾ وڌل ئيهن فيچر ۾ ڇا ٿيندو آهي، ته אوهان پهريا   سو جيكر אوهان . אيكسل אها אڳوڻي ليبل ها الئيٹ كري ظاهر كندو آهيكنهن ڊيٹا سان ميل کائيندא ته  كريو يا ٹئب پريس אهڑو ساڳيو ليبل ڀري رهيا آهيو، ته پو تجويز كيل ليبل کي قبول كرڻ ال אينٹر كي  يا אوهان جيترو ٹائيپ . پر قبول نه كرڻو هجي ته پنهنجي ٹائيپنگ جاري رکو. يا אئرو كي کي پريس كريو

گ يا وאڌو، كاٹو، برאبر ۽ ڊאلر جي نشاني وجھو ٿا، ته אها ڊيٹا ويليو  جڎهن אوهان سيل אندر پهريون אن .ڊيفالٹ طور ليبل جي אالئنمينٹ ليفٹ هوندي آهي.  طور ڄاتي وڃي ٿي Labelھو ٿا ته אها ڊيٹا ليبل  lueVaجڎهن אپاسٹرאفي   .ويليو جي ڊيفالٹ אالئنمينٹ رאئيٹ هوندي آهي.  طور سمجھي وڃي ٿي Apostrophe) ` (אنگ لک وجھي ته אهڑي ڊيٹا کي نيو ميرכ ليبل بوپو Numeric Label ۾ ڀري سگھو ٿاאيكسل אندر كجھه אهڑא فيچرز رکيل آهن، جن جي مدد سان אوهان ڊيٹا کي جلد אز جلد يا   ت  كڑ ۾ ڊيٹا ڀرڻ جا حربا  چ  .ئنمينٹ ليفٹ هوندي آهيهن جي ڊيفالٹ אال. يو وڃي ٿو 1  ي  .אنهن جو אحوאل هيٺ ڏجي ٿو. كساهي (آٹو فل يا فل سيرز  Auto fill or fill series )  אهڑي نوع جي كا . ليبلز يعني جنوري، فيبروري، مارچ يا سنڈي، منڈي، ٹيوزڊي وغيره وجھڻا پوندא آهن وغيره يا 4.00، 3.45، 3.30،  3.15، يا 3،2،1ي ويليوز يعني كڎهن كڎهن تسلسل ۾ يا سلسيوאر ك   . آڻيوچر كم ۾في אوهان آٹو فل يا  آٹو سيريز جو ،سيريز وجھڻي هجي ته بجا هك هك ليبل يا ويليو ڌאر ڌאر خاني ۾ ڀرڻ جي
אن خاني جي ساڄي هيٺئين . وجھڻا آهن، ته پو אوهان پهرئين خاني ۾ ڏينهن يا مهيني جو نالو ٹائيپ كريو فرض كريو ته אوهان کي هفتي جا سڀ يا كجھه ڏينهن يا مهيني جا سڀ يا كجھه مهينا لڳا تار سيلن ۾ 1 . بنجي، تڎهن مائوس جو کاٻو بٹڻ پريس كري، مائوس کي گھربل خانن ڏאنهن گھلي يا ڊرئگ كري وڃو)  ٿا چونFill Handleنهن کي فل هئنڈل ج( جي نشاني +جڎهن אهو كاري وאڌو . ڇيڑي وٽ مائوس پوאئنٹر آڻيو   . خانن ۾ ناال خود بخود ڀريل نظر אيندא،ٹ بٹڻ کي آزאد كرڻ کان پوليف
אن بعد ٻنهي کي سليكٹ .  وجھو3 ۽ ٻئي خاني ۾ 1لڳاتار خانن ۾وجھڻا هجن ته پو אوهان پهرئين خاني ۾  وغيره 9،7،5،3،1انکي ترتيبوאر مثال طور אوه.  لڳاتار ويليو وجھڻ ال به هي فيچر كم ۾ آڻبو آهي2 بليك پلس يعني فل هئنڈل جي شكل ۾ ، אن کي كري ٻئي خاني جي ساڄي ڇيڑي تي مائوس پوאئنٹر رکي مائوس جو ليفٹ بٹڻ . س كري مائوس کي  ڊرئگ كريوپو گھربل رخ ۾ مائوس جو ليفٹ بٹڻ پري. بداليو كمپليٹ   )  2(  آ  .زאد ڇڎڻ کان پو אوهان ڏسندאئو ته تسلسل ۾ ڊيٹا ڀريل هوندي و    Auto Completeآٹ
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فارموال بار جي کاٻي پاسي ۽ نيم باكس جي ساڄي پاسي ۾ ( كي پريس كريو يا كينسل بٹڻ Escapeيا  كي سان ڊليٹ كريو، Backspace كندي كو غلط حرف لکجي وڃي ته אن کي بئك אسپيس ٹائيپ אڳ ۾ ڀريل ڊيٹا کي مٹائڻ ال۽ پهرئين سيلز کي سليكٹ . کي كلك كريو) Xنظر אيندڙ ڳاڙهو منديئڑو   . نتيجي ۾ ڀريل ڊيٹا مٹجي ويندي. نامي سب آپشن کي كلك كريوContentsكري پو وري  آپشن کي كلك Clear אن مان كليئر ، مينو کوليEditيا אيڈٽ . و يا ته ڊليٹ كي پريس كريوپ. كريو

אن صورت ۾ نئين سر ٹائيپ كرڻ بجا جنهن خاني ۾ אها ويليو وجھڻي هجي، . خاني ۾ دאخل كرڻو هجيهي فيچر אن مهل كم ۾ آڻبو آهي، جڎهن אوهان کي אڳ ۾ دאخل كيل كنهن ليبل کي ٻيهر ٻي   (    Pick from listپك فرאم لسٹ  )  3  ي پ خود . אن ۾ گھربل ليبل کي كلك كريو. نتيجي ۾ אن خاني هيٺيان وڌل ليبلز جي لسٹ אڀري אيندي. كريو آپشن کي كلك Pick from listظاهر ٿيل شارٽ كٹ مينو مان پك فرאم لسٹ . אن ۾ رאئيٹ كلك كريو אهڑي صورت . كڎهن كڎهن אسانکي كا ويليو يا ليبل لڳا تار خانن ۾ هك جھڑو رکڻو پوندو آهي  (    Ctrl enterكنٹرول אينٹر )  4  ب  .ل אئكٹو سيل ۾ لکجي ويندوخود אهو ليب پو אئكٹو سيل . ئين אها رينج سليكٹ كريوياאن صورت ۾ אوهان پهر. وجھڻي آهي جي ويليو 200سيلن ۾  جي J10 کان وٺي C8فرض كريو ته אوهانکي .  هي فيچر كم ۾ אيندو آهي،۾ بجا بار بار ٹائيپ كرڻ جي אوهان جي سليكٹ ٿيل .  كيز گڎيل طور پريس كريوCTRL+ENTER ٹائيپ كريو ۽ كنٹرول אينٹر 200۾  ي مکيه ٹائيٹل يا هيڈنگ وغيره کي مركز ۾ آڻڻو ج) אيكسل جي جدول(אكثر كري ڊيٹا لسٹ   م Marge and centre  رج אئنڈ سينٹر  ر  .ينج ۾ אها ويليو ڀرجي ويندي فرض كريو ته אوهان کي ڊيٹا لسٹ جو ٹائيٹل . تڎهن هي فيچر يا بٹڻ كم ۾ آڻڻو پوندو آهي. پوندو آهي جيكر مرجنگ ۽ سينٹرنگ وאرو عمل ختم . (سينٹر بٹڻ کي كلك كريو، ٹائيٹل مركز ۾ אچي ويندوکان وٺي אيڇ كالمن جا سيلز سليكٹ كريو، پو فارميٹنگ ٹول بار ۾ مرج אئنڈ پهريائين אوهان  אي كالم   .אن وאسطي  אن رو جا אهي سيل مرج يعني مالئڻا پوندא. אي كالم کان وٺي אيڇ كالم جي وچ ۾ آڻڻو آهي   خ  Delete (Clear) cell contents  انن אندر ڀريل ڊيٹا کي مٹائڻ    .)كرڻو هجي ته ٻيهر אهو بٹڻ كلك كريو
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م ۾ آڻڻ ال אن کي ورڊ جي ڊאكيومينٹ وאنگر אيكسل جي فائيل يعني وركبك کي به ٻيهر ك و Save Workbook  ركبك کي سيو كرڻ   کي ) فالپي( אسٹئنڈرڊ ٹول بار جي سيو بٹڻ   يا. كلك كريو   س  :كو وركبك سيو كرڻ ال.  كرڻو پوندو آهيSaveيو  كر يوCTRL+S كنٹرول אيس  نجو سوچيل نالو ٹائيپ كريو ۽ אينٹر كي  پو فائيل نيم جي خاني ۾ ها الئيٹ ٿيل نالي جي جا تي پنه  . گھربل فولڈر کي ڊبل كلك كري کوليوENTS گھربل ڊرאئيو کي كلك كري אن جا   . کوليوCONT  .ري كريوپڌ وאري خاني جو ڊאئون אئروكلك كري لوكيشنز يا ڊرאئيوز جي فهرست Save in אن باكس جي سيو אن   . אڀري אيندييالگ باكسڊאئ نامي Save Asپهريون ڀيرو سيو كرڻ مهل .  جو آپشن كلك كريوSave فائيل مينو کولي אن مان   يا. کي پريس    אه   :ڑي حالت ۾ مكمل ٿيل يا وڌيك كم ۾ نه אيندڙ کليل كنهن وركبك کي بند كرڻ الوركبك ۾ אوهان كم كري ڇڎيو هجي ۽ هاڻي ٻي وركبك ۾ كم پيا كرڻ گھرو ته كنهن  ک Close the work Book  ليل وركبك کي بند كرڻ  س  .يو بٹڻ کي كلك کي سيو كندא رهو אن کي كنٹرول אيس پريس كري يا אسٹئنڈرڊ ٹول بار ۾ ،وڃپو جيئن جيئن אن ۾ ڊيٹا وجھندא و      . بٹڻ کي كلك كريوSave نالو لکڻ بعد   يا. يس كريوپر
  يا.  ڊאكيومينٹ جو كلوز بٹڻ كلك كريو1
 جو Close فائيل مينو کولي אن مان   يا. آپشن كلك كريو2
    : אيكسل جي ونڈو کليل هجي ته  م Open the Work Book  حفوظ ٿيل كنهن ورכ بك کي کولڻ    .پريس كريو CTRL+W كنٹرول ڊبليو 3
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  يا.  نيو وركبك ٹاسك پين ۾ אهو وركبك نظر אچي ته אن کي كلك كري کوليو♣
  يا. وري کوليك ته אن کي كلك ، فائيل مينو کولي אن جي آخر ۾ ڏنل تازن چار فائيلن جي فهرست ۾ אهو فائيل هجي♣
  .وليوک پريس كري يا אسٹئنڈرڊ ٹول وאرو אوپن بٹڻ كلك كري אوپن ڊאئيالگ باكس CTRL+O كنٹرول אو ♣
אن ۾ جيكر . كريو ظاهر  )مشموالت (Contentsگھربل ڊرאئيو کي كلك كري אن جا . لسٹ پڌري كريو خاني جي ڊאئون אئرو کي كلك كري ڊرאئيوز يا لوكيشنز جي Look inُ אوپن ڊאئيالگ باكس ۾ لك אن ♣ گھربل فائيل کي ڊبل كلك كري .  کوليوContentsگھربل فولڈرنظر אچي ته אن کي ڊبل كلك كري אن جا  ها الئيٹ ٿيل نالي مٿان نئون .تكڑو طريقو آهي ته گھربل شيٹ جي ٹئب تي ڊبل كلك كريو  )1(  نا  .لو ڏئي سگھو ٿا موجب كو نئون אوهان אنهن کي پنهنجي مرضي.  سان אسٹيٹس بار مٿان کاٻي پاسي نظر אيندא آهننجي نال Sheet3 ۽ Sheet 2, Sheet 1كنهن به ورכ بك ۾ ڊيفالٹ طور ٹي ورכ شيٹون هونديون آهن، جن جا ٹئب   و  Rename the Worksheet  ركشيٹ کي نئون نالو ڏيڻ  ک  .وليو ورכ شيٹ مان ٻي ورכ شيٹ ۾ موאد موو يا كاپي كرڻ   אوهان نئون نالو ٹائيپ كريو. نتيجي ۾ وركشيٹ جو ٹئب هاالئيٹ ٿي ويندو. كلك كريو آپشن Renameجنهن ۾ . کوليوگھربل شيٹ جي ٹئب تي رאئيٹ كلك كري شارٽ كٹ مينو  )2(  يا. نالو ٹائيپ كريو . يا אسٹئنڈرڊ ٹول بار جي كاپي بٹڻ کي كلك كريو.  پريس كريوCTRL+Cٻي مرحلي ۾ كنٹرول سي ) 2(  . كريوپهريائين گھربل موאد کي سليكٹ) 1(    . ۾ رکڻي آهي3 مان كا ڊيٹا كاپي كري شيٹ 1فرض كريو ته אوهان کي شيٹ   ك   :ه אن شيٹ ۾ جنهن سيل ۾ رکڻو هج.  کوليو3 جي ٹئب کي كلك كري شيٹ 3هاڻي شيٹ ) 3(  .ُي،  אتي پهچو  .  ٺهي ويندوMarqueeّكاپي ٿيل موאد جي چوگرد گھمندڙ بارڊر يعني ماركئي   ۾ گھربل سيل 3אنهي صورت ۾ אوهان کي شيٹ  پيا אستعمال كريو ته 2000 يا 97 אوهان אگر אيكسل:وٽن{  ما  .  کي كلك كريوKeep source Formattingن  وאري فارميٹنگ به كاپي كرڻي هجي ته پيسٹ آپشن بٹڻ جو ڊאئون אئرو كلك كري אن 1جيكر شيٹ ) 5(  .يا אسٹئنڈرڊ ٹول بار جو پيسٹ بٹڻ كلك كريو.  پريس كريوCTRL+Vهاڻ كنٹرول وي ) 4(
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  م  . ۾ آڻڻي آهي1 مان ڊيٹا كٹي  شيٹ 2ثال طور אوهان کي شيٹ       Move the dataُموو كرڻ     
  .ليكٹ كريوئين گھربل ڊيٹا وאرن سيلز کي سيا پهر♦
 يا אسٹئنڈرڊ ٹول با.پريس كريوCTRL+X  كنٹرول אيكس   . جو بٹڻ كلك كريوCutر ۾ كٹ ♦
  . جو ٹئب بٹڻ كلك كري شيٹ کي کوليو1 هاڻي شيٹ ♦
  .)يكٹ كريوسل جي صورت ۾ گھربل رينج 2000 ۽ 97אيكسل. ( جتي ڊيٹا رکڻي هجي، אتي پهرئين سيل کي אئكٹو كريو♦
هن אوهان ٻه ٹي وركبك کوليا ڎجيك. جيئن ته אوهان هك ئي وقت كيترאئي وركبك کولي ٿا سگھو  و  SWITCH BETWEEN WORKBOOKSركبكس ۾ אچڻ وڃڻ      .ريس كريو يا پيسٹ بٹڻ كلك كريو پCTRL+V كنٹرول وي ♦ ت مان گھربل وركبك کي كلك  ۽ אن ۾ ڏنل فهرس،فارمل طريقو אهو آهي ته ونڈو مينو کوليو )1(  ه   : ته هك کان ٻي وركبك ۾ אچڻ وڃڻ ال،جن مختلف وركبكس کي هكئي وقت ئي אسكرين تي ترتيبڻ كڎهن كڎهن ضروري ٿي پوندو     م  ختلف وركبكس کي هكئي وقت אسكرين تي آڻڻ   .ٹاسك بار تي گھربل وركبك وאري بٹڻ کي كلك كريو )2(  يا . كري אئكٹو كريو    .אنهن کي ڏسڻ المختلف کليل وركبكس کي هكئي وقت אسكرين تي آڻڻ ۽ .  آهي

 .  نتيجي ۾ کليل אرينج ڊאئيالگ باكس ۾ ترتيب جو نمونو چونڈيو  )2(  . جو آپشن كلك كريوArrangeونڈو مينو کولي אن ۾ )1( 
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يا . نتيجي ۾ كالم אنسرٽ ٿي ويندو. אنسرٽ مينو کولي אن مان كالم جي آپشن کي كلك كريو )2(  .سليكٹ كريو تعدאد ۾ كالم هك كالم وجھڻو هجي ته هك کي، باقي وڌيك وجھڻا هجن ته لڳاتار گھربل )1(  س  .ليكٹ ٿيل قطار هيٺ رڙهي ويندي آهي وري אئكٹو رو جي مٿان پوندي آهي ۽ אئكٹو يا Rowאئين رو. אئكٹو كالم ساڄي پاسي رڙهي ويندو آهي ۽ ،ي ته نئون كالم אئكٹو سيل يا كالم جي کاٻي پاسي ۾ אنسرٽ ٿيندو آهيهتي ياد ره. پڻ سگھجن ٿا كڍي يا مٹائي ن ڊيٹا لسٹ يا ٹيبل אندر نه صرف روز يا كالمز وجھي سگھجن ٿا، پر אن ما۾ ٺاهيل אڳ    Insert/Delete Row or Columnكالم يا رو وجھڻ يا كڍي ڇڎڻ    پ  .رئكٹس كريو مختلف وركبكس کولي، پو وאري وאري سان مختلف ترتيبي نموني کي كم ۾ آڻي אوهان    . هن نموني ۾ سوא אئكٹو وركبك جي مڑني وركبكس جا ٹائيٹل بار نظر אيندא آهن: Cascade   . هن نموني ۾ وركبكس هك ٻي جي ڀر ۾ کليل نظر אيندא آهن: Vertical ورٹيكل  .هن نموني ۾ وركبكس هك ٻئي هيٺيان کليل نظر אيندא آهن : Horizontal هاريزنٹل   آ אڀري אيندא هن ۾ وركبكس علحده علحده ننـڍ ين درين ۾ אسكرين تي: Tiled ٹائيلڈ   .هن    :ترتيب جا چار نمونا آهنش  אرينج ونڈوز ڊאئيالگ باكس: 6.2كل نمبر    אن ۾ . نتيجي ۾ אنسرٽ ڊאئيالگ باكس کلندي. אن شارٽ كٹ مينو مان אنسرٽ کي كلك كريو )3( .سليكشن کي رאئيٹ كلك كري شارٽ كٹ مينو کوليو        .אن سان كالم אنسرٽ ٿي ويندو. ك كريولبٹڻ کي ككالم آپشن جي ڀر وאري ريڈيو 



يا وري سليكشن تي رאئيٹ كلك كري אڀريل شارٽ كٹ . روز وאرو آپشن كلك كري رو אنسرٽ كريوجنهن رو مٿان ٻي رو وجھڻي هجي، אن کي سليكٹ كريو، پو يا ته אنسرٽ مينو کولي אن مان    ش  אنسرٽ ڊאئيالگ باكس: 6.3كل نمبر  حبيب سنائي  کون جنهن ۾ رو آپشن کي . نتيجي ۾ אنسرٽ ڊאئيالگ باكس کلندي. אنسرٽ جو آپشن كلك كريومينو ۾    . אن سان رو אنسرٽ ٿي ويندي. كلك كريو
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 يا. ريو .ئيالگ باكس کلنديאنتيجي ۾ ڊليٹ ڊ.  אن مان ڊليٹ كمانڈ کي كلك كريو،אيڈٽ مينو کولي )2(  .گھربل كالم يا رو کي سليكٹ كريو)1(    كالم يا قطارون مٹائڻ يا ڊאهڻ   
 

جنهن ۾ رو يا كالم جي آپشن وאري ريڈيو بٹڻ ۾ كلك ك
نتيجي ۾ אڀري آيل ڊليٹ ڊאئيالگ باكس ۾ . אن شارٽ كٹ مينو ۾ ڊليٹ جو آپشن كلك كريو )4( .سليكشن کي رאئيٹ كلك كري شارٽ كٹ مينو کوليو)3(     .رو يا كالم جي ريڈيو بٹڻ ۾ كلك كريو

پ،جن كالمن يا قطارن کي غائب كرڻو يا لكائڻو هجي)Hide Column or Rows  )1    ۽ قطارن کي لكائڻكالمن  ش  ڊليٹ ڊאئيالگ باكس: 6.4كل نمبر     ته
 
هريائين אنهن کي سليكٹ كريو   .  

9

  Unhide the column or Rows  يهر ظاهر كرڻ  
 . گھربل كالم يا قطار غائب ٿي ويندي.  جي كمانڈ کي كلك كريوHideאن کان پو  )3( .فارميٹ مينو کولي אن مان كالم يا رو کي كلك كريو)2(

7 

  ٻ
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 يا روز جي ڀر پاسي وאرو كالم يا رو سليكٹنغائب كيل كالم)1(
 
يو، پو آخري سيل تائين مائوس جو ليفٹ بٹڻ پريس كري مائوس کي پهرئين سيل کي كلك كر )1(  ه  ك يا وڌيك سيلز سليكٹ كرڻ      .گم ٿيل كالم يا روز پڌرא ٿي پوندא.  آپشن کي كلك كريوunhideپو  )3( .فارميٹ مينو کولي אن مان كالم يا قطار جو آپشن كلك كريو)2(  . كريو  وאري خاني تي جڎهن مائوس پوאئنٹر ننڍي كاري ) و אکر ۽ رو جو אنگكالم ج( كالم يا رو جي هيڈنگ   Select Column(s) Or Row(s)  كالم يا رو سليكٹ كرڻ    .تعدאد ۾ سيلز سليكٹ كريوپهرئين سيل ۾ كلك كري شفٹ كي کي پريس كري، پو אئرو كي کي پريس كندي، گھربل  )2(  يا . ڊرئگ كري وڃو سو غائب ٿيل .  وڌيل موאد غائب ٿي ويندو آهي يا جيكر אن خاني ۾ به אڳ ۾ موאد آهي، ته پو،ڦهلبو آهي جڎهن سيل جي سائيز کان وڌي ويندو آهي ته אهو يا ته ڀر وאري خاني ۾ وڃي Textאکري موאدي يعني   To prevent Text spill overسيل جي موאد کي ٻي خاني ۾ ڦهلجڻ کان روكڻ    ٿي  .جو ليفٹ بٹڻ پريس كري گھربل رخ ۾ ڊرئگ كريول كالم يا رو تي مائوس پوאئنٹر رکي، مائوس  אن سليكٹ ٿيل كالم يا رو سان گڎ وאرن كالمن يا روزکي سليكٹ كرڻو هجي ته پهريائين سليكٹ   .نتيجي ۾ هك كالم يا رو سليكٹ ٿي ويندي. تير جي شكل وٺي ته كلك كريو پر אكثر حالتن ۾ אهو . אکري موאد کي ظاهر كرڻ جو هك طريقو אهو آهي ته كالم جي ويكر وڌאئجي   :  کي الڳو كرڻ ال אن.آهي Text Wrap אنهي كري אن سيل ۾ پوري موאد کي ڏيکارڻ ال هك ٻيو فيچر. آپشن مناسب نه هوندو آهي
نتيجي ۾ .  کي كلك كريو1+يا كنٹرول. فارميٹ مينو کولي، אن مان سيلز آپشن كلك كريو )2(  . جو موאد ظاهر كرڻو هجي، تنهن کي سليكٹ كريوجنهن سيل)1(    .فارميٹ سيلز ڊאئيالگ باكس کلندي
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  فارميٹ سيلز ڊאئيالگ باكس: 6.5شكل نمبر 
.  قطار جنهن ۾ كالمن جا ٹائيٹل آهن، אها ۽ پهريون كالم هك جا بيٺل هجن ۽ אسكرين تان غائب نه ٿينאن کي אسكرول كندي אوهان چاهيو ته پهرئين  ۽ ،جڎهن وركشيٹ هك אسكرين کان وڏي هجي  Freeze Columns or Rows كالمز يا روز کي فريز كرڻ   . نتيجي ۾ غائب ٿيل موאد هيٺ אچي ويندو ۽ موאد سارو سيل ڊگھو ٿي ويندو.كريو كلك Okאن ۾ ٹيكسٹ رئپ جي کاٻي پاسي وאري بٹڻ ۾ كلك كري چيك مارכ وجھو ۽ پو  )4( .كلك كري سامهون آڻيو جو ٹئب جيكر سامهون نه هجي ته אن کي Alignmentאالئنمينٹ אن ۾ )3(    ت  .אنهي ال אوهان کي אها رو ۽ كالم فريز كرڻا پوندאڎهن 

  . گھربل قطار کي سليكٹ كريو1
هيٺ ويندي . هاڻي אوهان אسكرول كريو.  جو آپشن كلك كريوFreeze Rows ونڈو مينو کولي אن مان 2    .پينز جو آپشن كلك كريوونڈو مينو کولي، אن مان فريز  )2(  .אن كالم کي سليكٹ كريو)1(   :كالم ساڳئي جا بيٺو رهي تهجيكر موאد هاريزنٹلي هك אسكرين کان وڌيك هجي ۽ אن کي جانچيندي אوهان چاهيو ته پهريون     ف  .ريز ٿيل قطار هك جا بيٺل نظر אيندي
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هن جي الڳو . وڏن אنگن وאري رقمن کي  آساني سان پڑهڻ ال هي אسٹائيل الڳو كيو ويندو آهي  ٿي ويندو 10,000.00 وאرو אنگ 10000يعني . ٿيڻ بعد هزאرکان پو كاما ۽ ڊيسيمل ۽ ٻه زيرو پئجي ويندא آهن

ونڈو مينو کولي אن مان  )1(  ف  ريز جو عمل ختم كرڻ الUnfreeze panes بارڊر لڳائڻ    . جو آپشن كلك كريو Add Borders  كاريون لكيرون يعني  אهي אصل ۾ هلكيون .אسكرين تي وركشيٹ ۾ אڀيون ۽ زميني لكيرون نظر אينديون آهنGridlinesٰمعني ته پني . و ۾ אوهان کي نظر نه אينديون آهن آهن، جيكي پرنٹ پري وي ٹول بار ۾ نظر אيندڙ بارڊرز بٹڻ سان گڎ نظر אيندڙ ڊאئون אئرو كلك كري بارڊر جي نمونن  فارميٹنگ   . جنهن موאد وאري אيرאضي ۾ אوهان کي لكيرون يا بارڊر وجھڻا آهن، تنهن کي سليكٹ كريو  א  .وهان کي وجھڻا پوندאجيكر אوهان چاهيو ٿا ته אوهان جي ڇپيل ڊيٹالسٹ ۾ به لكيرون ۽ بارڊر نظر אچن، ته אهي . ۾ نه ڇپبيون يا.  אن فهرست ۾ ڏنل نموني مان كو پسند كري אن کي كلك كريو    .ي فهرست کوليوج پر אوهان אن . لن جي پس منظر يعني بئك گرאئونڈ وאرو رنگ ڊيفالٹ طور אڇو هوندو آهيسيل يا سي To add cell shading  ڈنگ وجھڻشي    . ڊرא بارڊرز وאرو آپشن كلك كري مائوس پينسل سان بارڊر وجھو  . كلك كريوOkپو .  كلر پسند كري كلك كريو مان كو بهColor Paletteپئليٹ  אڀري آيل كلر ، بٹڻ جي ڊאئون אئرو کي كلك كريFill colorفارميٹنگ ٹول بار جي فل كلر  )2(  .گھربل هك سيل يا سيلن جي مجموعي  سليكٹ كريو)1(  ک   :ي بدالئڻ چاهيو ته
کي 

گن کي فارميٹ كرڻ     ئيلكاما אسٹا  ڊي  .سيمل کان پو زيرو وجھڻ ال مختلف بٹڻ آهن، جن جا ناال אوهان شروع ۾ پڑهي چكا آهيوويليوز ۾ كم אيندڙ אنگن ۾ هزאرن کان אڳ كاما وجھڻ، شروع ۾ ڊאلر جي نشاني אستعمالڻ يا  ن  Format  Numbers א
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 .فارميٹنگ ٹول بار ۾ نظر אيندڙ אنكريز ڊيسيمل بٹڻ يا ڊكريز ديسيمل بٹڻ کي كلك كريو )2(  .گھربل خاني يا خانن کي سليكٹ كريو)1(

  . كريو کي سليكٹنگھربل سيل يا سيل)1(   :كاما אسٹائيل الڳو كرڻ ال  . آهي
)2(  .فارميٹنگ ٹول بار ۾ كاما אسٹائيل وאري بٹڻ کي كلك كريو  وאري ڊאئيالگ باكس   فارميٹ سيلز،سيلز کي كلك كري ۾ آپشن فارميٹ مينو کولي، אن  )3(  يا  .کوليو
ڊيسيمل کان پو وאرين جاين جو   خاني  مان گھربل אسٹائيل كلك كري، پوCategory كئٹگري  )5( .אن ڊאئيالگ باكس ۾ نمبر وאرو ٹئب كلك كري سامهون آڻيو)4(  ٹ سيلز ڊאئيالگ باكس ۾ نمبر ٹئب کي فارميٹ مينو کولي، אن مان سيلز آپشن كلك كري، فارمي) 3(  يا. فارميٹنگ ٹول بار مان پرسينٹ אسٹائيل بٹڻ كلك كريو) 2(  . جو رينج سليكٹ كريونپهريائين هك سيل يا سيل) 1(    . نموني لکڻ ال هي אسٹائيل الڳو كبو آهي%15 کي 0.15  پ  رسينٹ אسٹائيل    . אسٹائيل بٹڻ کي كلك كريوكرنسيאهڑي حالت ۾ אوهان گھربل رينج سليكٹ كرڻ کان پو فارميٹنگ ٹول بار مان كاما אسٹائيل بٹڻ بجا . جڎهن אوهان چاهيو ته هر ويليو אڳيان ڊאلر جي نشاني به אچي، ۽ ٻيو نمونو ساڳيو كاما وאرو هجي   كرنسي אسٹائيل   ..تعدאد ٻڌאئي كلك كريو     :وڌאئڻ الאنهن کي گھٹائڻ يا . ڊيفالٹ طور ڊيسيمل کان پو ٻه زيرو نظر אيندא آهن  א   Increase / Decrease Decimal Places ڊكريز ڊسيمل پليسز /نكريز    .كلك كريو بٹڻ کي  Okאن ۾ كيٹگري  وאري خاني ۾ پرسنٹيج آپشن کي كلك كري. كلك كري سامهون آڻيو
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  يا. אيكسل جي ونڈو جو كلوز بٹڻ كلك كريو)1(    אيكسل پروگرאم کي بند كرڻ ال  אي Exit the Excel  كسل کي بند كرڻ  
 Exitفائيل مينو کولي אن مان )2(  يا.  آپشن كلك كريو )3( Alt +F4جيكر سيو كرڻو هجي ته   . کي پريس كريو چيو وڃي ته پو جيكر אوهان کي تازين تبديلي کي سيو كرڻ الYes كلك كريو، نه ته  کيNo۽ ويليوز کي پاڻ אيكسل جي אهم ترين خوبي אها آهي ته אن ۾ אوهان حساب كتاب كري سگھوٿا  ف  ارموال ۽ فنكشنز جو אحوאل   . کي كلك كريو ، . 1 :عام طور حسابي كم آهن. حساب كتاب ال ڏنل هدאيتن کي فارموال چيو وڃي ٿو. ۾ ڀيٹي سگھو ٿا هاڻي .  وجھوC8آخر ۾.  وري جوڙ جي نشاني هڻو، پوC4 پو . ۽ جوڙ يعني پلس ٹائيپ كريو،ٹائيپ كريو C3אن کان پو سيل رفرنس .) هر فارموال يا فنكشن جي شروعات برאبر وאري نشاني سان ٿيندي آهي. (كريو ٹائيپ equal sign (=)پو برאبر جي نشاني .  کي אئكٹو سيل بنايوC9 ۾ چاهيو ٿا ته C9אن جي جوڙ جي رزلٹ  جيكر אوهان . کي خانن ۾ پيل ويليوز کي جوڙ كرڻو آهيC8 کان وٺي C3مثال طور אوهان کي   ج  .وغيرهDivision  ونڈ . Multiplication 4ضرب . Subscription 3كٹ . Addition 2وڙ  پر جيكر سيل . ديي ته خودبخود جوڙ אپت ۾ تبديلي אچي وينبآهي ته אڳتي אگر كنهن سيل جي ويليو بدلهتي אهو ذهن ۾ رهي ته אسان سيل ۾ پيل אصل ويليو بجا سيل رفرنس وڌو آهي، אن جو فائدو אهو     אي  . ۾ لکجي وينديC9جوڙ אپت . نٹر كي کي پريس كريو جنهن جو .  آهيAuto sumتكڑي نموني جوڙ كرڻ جو هك ٻيو فيچر آٹوسم . كي پريس كرڻي پوندي אوهان کي فارموال ۾ אها تبديلي كري אينٹر .ته خودبخود تبديلي نه אيندي. رفرنس بجا ويليو وڌل هوندي   .ئين אن سيل ۾ وڃو، جتي אوهان کي ضرب אپت گھرجيياهر جي ويليو سان ضرب كرڻي آهي ته אن ال אوهان E9يليو کي  ۾ پيل وD9فرض كريو ته אوهان کي        ضرب كرڻ  א  .حوאل אڳتي אيندو
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مٿي ڏنل طريقو كافي وقت وٺندڙ אن جوڙ ال .  تائين پيل ويليو کي جوڙ كرڻو آهيC8وٺي  کان C3مثال طور אوهان کي .  هي فنكشن جوڙ كرڻ وאسطي كم ۾ אيندو آهي: Sumوڙ ج )1(     :عام ترين فنكشن هيٺيان آهن. אيكسل אندر ٺهيل ٺكيل فارموالز کي فنكشنز سڎيو وڃي ٿو ف Functions  نكشنز  ر  .אوهان جي ونڈ אپت پڌري ٿي ويندي. אن کان پو אينٹر كي پريس كريو. فرنس وجھو جي نشاني هڻو، پو ٻيو سيل / لکو، אن کان پو ونڈ ال بئك ورڊ سليش B5 پو برאبر جي نشاني لکو، ۾ پيل ويليو سان ونڈ كرڻي هجي ته אوهان پهريائين C5 ۾ پيل ويليو کي B5مثال طور אوهان کي   و  نڈ كرڻ    هٿ سان . سو אن جي جا تي پيل فنكشن جي مدد سان אها جوڙ אپت حاصل كري سگھو ٿا. هو (  لکو پو ٻي ڏنگي C3:C8 لکو يا ,C3,C4,C5,C6,C7وجھو אن کان پو يا ته אوهان ) پو ڏنگي  لکو، Sum پو فنكشن جو نالو يعني ،ين برאبر جي نشاني ٹائيپ كريوئيافنكشن وجھڻ ال پهر نكشن كم  لهڻ ال هي فAverage گھربل خانن ۾ پيل ويليوز جي سرאسري : Averageسرאسري  )2(  .ٹائيپ كري אينٹر كي پريس كريو אن  .  لکوAverageته אن الگھربل خاني ۾ پهريائين برאبر جي نشاني وجھو، پو فنكشن جو نالو  ۾ پيل ويليوز جي سرאسري کپي Cells ن تائين جي سيلC6 کان وٺي C3אوهان کي . ۾ آڻبو آهي אن . و لکو ۽ آخر ۾ ڏنگي وجھC6 جي نشاني وجھو، پو :  پو كولن، لکوC3ڏنگي وجھي بعد  A,3 .آهي ڄاڻايل سيلن ۾ كل دאخالئن جو تعدאد معلوم كرڻ ال هي فنكشن وجھبو : Countكائونٹ  )Average   OR   (C3,C,4,C5) =Average  )3= (C3:C6) معلوم ٿي وينديينتيجي ۾ سرאسر. س كريو .بعد אينٹر كي پري  = Count (A1:A4)   OR =Count (A1,A2.A  .كندא ته אوهان کي وڏي ۾ وڏي ويليو معلوم ٿي ويندي ۽ پو ٻي ڏنگي ڀري אينٹر كي پريس . جي رينج وجھندאنلאن کان پو ڏنگي وجھي، پو سي لکندא، Max אوهان برאبر جي نشاني وجھي، پو אوهان فنكشن جو نالو رقم ڳولڻي آهي ته אن ال مان وڏي  ۾ پيل ويليوزE7 ۽D7,C7,B7فرض كريو ته אوهان کي . فنكشن جي مدد وٺبي آهينن אندر پيل ويليوز مان وڏي ۾ وڏي ويليو ڄاڻڻ يا ڳولڻ ال هن  ڄاڻايل خا: Maxمئكس  )4( (4
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= Max (B7 : E7 ) Or = Max (B7,O7 )5(  منيممMin  :ٻي ڳالهه ته مٿئين אحوאل ۾ . مٿيان ته رڳو عام ترين فنكشن آهن. فنكشنز جي فهرست وڏي آهي    . هن فنكشن ذريعي ننڍي ۾ ننڍي ويليو ڳولبي آهي سرٽ فنكشن    ۾  . ٿو سڎيو وڃيInsert Function ۽ אيكس پي אندر Paste Function  2000 ۽ 97جنهن کي אيكسل. پر ٻيو طريقو به آهي. فنكشنز کي هٿ سان وجھڻ وאرو طريقو ٻڌאيو ويو آهي  ن  Insert Functionא
אن سان . جي ڊאئيالگ باكس ۾ فنكشن سليكٹ كريو)  ۾ پيسٹ فنكشن97אيكسل ( אنسرٽ فنكشن  . אنسرٽ مينو کولي אن ۾ فنكشن وאرو آپشن كلك كريو אسٹئنڈرڊ ٹول بار ۾ نظر אيندڙ אنسرٽ فنكشن کي كلك  يا. كريو  .پهچو جتي אوهان کي فنكشن وجھڻو هجي ته אن خاني ۾  ۾ אئين چئجي ته سيلن جي رينج ٻين لفظن  (Argumentsٻي دري کلندي، جنهن ۾ אوهان کي آرگيومينٹس  سو אوهان کي אها صحيح لڳي ته . هتي ياد رهي ته گھڻو كري خود بخود رينج پئجيو وڃي). ٻڌאئڻي پوندي Okجو بٹڻ كلك كريو .  

  אنسرٽ فنكشن ڊאئيالگ باكس:6.6شكل نمبر   
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  Auto Sumآٹو سم   
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 : كرڻ ال هيٺيون طريقو آهي
بٹڻ کي كلك كريو.1   فرض كريو ته אوهان هك אهڑو ٹيبل يا .  ٻين سيلن ۾ الڳو كريو،پهريون ڀيرو وڌل کي كاپي كري ته هر بار لکڻ بجا ،شيٹ ۾ ورجائڻو آهيورכ אوهان کي جيكڎهن ساڳيو فارموال كافي ڀيرא   ف Copy the formula ارموال كاپي كرڻ   .جوڙ אپت ظاهري ٿي ويندي. پريس كريو صحيح هجڻ جي صورت ۾ אينٹر كي .كري صحيح بنايو پو אينٹر كي پريس كريوجيكر אها رينج صحيح نه هجي ته אن کي شفٹ ۽ אئرو كي אستعمال . ئيٹ ٿيل هونديال ۽ رزلٹ وאري سيل ۾ فنكشن ۽ سيلن جي رينج ها ، پئجي وينديMarqueeماركوئي  ۽ אن رينج جي چوڌאري  .گھڻوكري ته خود بخود گھربل سيل سليكٹ ٿي ويندא آهن .2  .אسٹئنڈرڊ ٹول بار ۾ آٹو سم جي ئين ياهر كالم جي ويليوز جو جوڙ كرڻ ٿا گھرو ته پهرهاڻي אوهان . مذكوره كالمن ۾ ويليوز وڌא آهن نمبر رو تائين 10 رو کان وٺي 5 كالم אستعمال كيا آهن ۽ F کان Bאن ۾ אوهان . ڊيٹالسٹ ٺاهي آهي      : كالم تائين كاپي كرڻ الF پو אن کي.  كالم جو جوڙ آٹو سم فيچر جي مدد سان كريوBهان אو

پو گھربل سيلز. كل ۾ بداليونڈل يعني كاري وאڌو وאري ش  يا.  ۾ ڊرئگ كري وڃوهي אن کي فل ، جنهن سيل ۾ فارموال پيل هجي، אن سيل جي ساڄي هيٺئين كناري وٽ مائوس پوאئنٹر آڻي1
نسز کي رليٹو سيل رفرنسز  كالم ۽ رو سارو بدلجندڙ سيل رفر. وڃي  ۾ بدلجيوC5 :C10رفرنس خود بخود  سيل ڎهن ۾ پهچي ٿو تC11، [Sum (B5:B10)=)] ۾ پيل فارموال يا فنكشن B4ٿئي ڇا ٿو ته جڎهن .  هوندאپهرئين سيل ۾ سيل رفرنس אنهي كالم جي بنسبت وڌא، جڎهن ته ٻين كالمن ۾ אهي אن جي نسبت ۾ و ته אسان هتي ضرور كنهن جي ذهن ۾ خيال آيو هوند. אتي ساڳيو كم كريفارموال كري وجھو ته אهو  ۽ ٻين سيلن ۾ پيسٹ .مٿئين كاپي وאري ڳالهه ۾ אوهان کي چيو ويو ته فارموال كاپي كريو    . گھربل سيل مان كاپي كري ٻين كالمن ۾ پيسٹ كريو2 Relative Cell Referencesאهڑي صورت ۾ אسان کي אنهن کي אئبسوليٹ سيل رفرنسز . ساڳيا رهن ۽ אنهن ۾ تبديلي نه אچيپر كڎهن كڎهن אسان אهو چاهيندא آهيون ته سيل رفرنسز كاپي كندي .  ٿو چئجيAbsolute Cell Referenceאوهان کي كالم אکر אڳيان به ڊאلر جي سيل رفرنس کي אئبس.  بنائڻو پوندو پي אيم ٹي. نشاني ته رو نمبر جي אڳيان به ڊאلر جي نشاني وجھڻي پونديوليٹ بنائڻ ال ()PMT() ياد رهي אهو پي אيم ٹي فنكشن وياج تي کنيل . كلكيوليشن ۾ אكثر אئبسوليٹ سيل رفرنس وجھبا  آهن فنكشن تحت كئي ويندڙ  .  ڻ ۾ كم אيندو آهيرقم جي ماهيانه قسط ٺاه
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كنهن אدאري ال كا نئين شي وٺڻي آهي ته سڀ .  جو دور آهيPresentationsאڄ كلهه پريزنٹيشنز    אن ال אهو صاحب پريزنٹيشن . كري، ۽ אنجي وٺڻ سان ٿيندڙ فائدא ٻڌאئيJustify کي جسٹيفا پنهجي گھر  ته هو ميٹنگ ۾ אچي ،کي چيو ويندو آهيسربرאه گهرجي، אن جي אها کان پهريائين جنهن سيكشن کي  مائكروسافٹ . אنهي سلسلي ۾ مائكروسافٹ آفيس جو پاورپوאئنٹ پروگرאم سهائتا كري ٿو  پ  . ته ٻئي پاسي אستاد به ليكچر نوٹس ال پريزنٹيشن جو سهارو وٺن ٿا. ريزنٹيشن ڏياري وڃي ٿيٰאڄ كلهه אعلي تعليمي אدאرن ۾ هك پاسي شاگردن کي پنهنجي كنهن كورس جي ٹاپك تي به   ن   .אن ال پڻ پريزنٹيشن جو سهارو ورتو ويندو. مائندي وسيلي كنهن אهم ميٹنگ ۾ אچي ڏينوري אن بعد مختلف كمپنين کي چيو ويندو ته אهي پنهنجي پرאڊكٹ جي متعلق ضروري ڄاڻ كنهن . ڏيندو ياد رهي ته . جنهنکي نه صرف كمپيوٹر אسكرين ۽ پروجيكٹر تي، پرويب پيج طور به ڏيکاري سگھجي ٿونٹيشن گرאفكس پروگرאم آهي، جنهن جي مدد سان אوهان سالئيڈ شو ٺاهي سگھو ٿا، زאئنٹ هك پريپاورپو   .ٹاسك بار تي אسٹارٽ بٹڻ کي كلك كري אسٹارٽ مينو کوليو.1    :ريقو אهو آهي تههن پروگرאم کي کولڻ جو رאوجي ط  پ  .  سالئيڈن جو مجموعو هوندي آهيPresentationريزنٹيشن 
 
نتيجي ۾ مائكروسافٹ جي אبتدאئي  .پروگرאمز مينو ۾ مائكروسافٹ پاورپوאئنٹ کي كلك كريو .3 . آپشن تي مائوس پوאئنٹر آڻي، پروگرאمز مينو کوليوProgramsאن مينو אندر پروگرאمز .2      . אڀري אينديאسكرين تييا אنٹرفيس ونڈو 

   يا אنٹرفيسمائكرو سافٹ جي אبتدאئي ونڈو: 7.1شكل نمبر   
6 

  



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  كمپيوٹر هالئڻ سکون אن بعد مينو بار .  آهيTitle Barٻين آفيس پروگرאمن جيان، هن ونڈو جو پهريون عنصر به ٹائيٹل بار   אچو ته  . نهآمينو ِجنهن ۾ ترتيبوאر فائيل، אيڈٽ، ويو، אنسرٽ، ٹولز، سالئيڈ شو، ونڈو ۽ هيلپ جي نالن سان . آهي جنهن ۾ سالئيڈن کي كميپوٹر אسكرين تي هالئڻ ال گهربل . ن ۾ نئون مينو صرف سالئيڈ شو آهيאنه   . كمانڈون رکيل آهن
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جيكڎهن אوهان جي ذهن ۾ نه موאد جو، ۽ نكي ڊزאئين . يسر آهنپريزنٹيشن ٺاهڻ ال ٹي طريقا م  نالي وאرو طريقو كم From AutoContent Wizardאهڑي حالت ۾ فرאم آٹو كنٹينٹ وزرڊ . جو كو خاكو آهي

אن ۾ אنسرٽ هائپرلنك کان پو ٹي نوאن بٹڻ ترتيبوאر . مينو بار کانپو אسٹئنڈرڊ ٹول بار آهي   گري אسكيل /، ۽ كلرShow/Hid Gridهائيڈ گرڊ / ، شوShow Formatting، شوفارميٹنگ Expand Allאيكسپينڈ آل  Color/Grayscaleشو فارميٹنگ، . אيكسپينڈ آل بٹڻ سالئيڈ جي ٹائيٹلن ۽ ٻي موאد کي ظاهر كندو آهي.  آهن کي ظاهر يا گم كرڻ ال ) بولڈ، אٹالك(جيئن نالي مان پڌرو آهي، نارمل ويو ۾ كئريكٹرن جي فارميٹنگ  الئيڈ سارٹر ويو ۾ سالئيڈن جو مكمل موאد يا صرف ٹائيٹل ڏسڻ ال هي س. هن بٹڻ کي كلك كبوآهي هائيڈ گرڊ جو بٹڻ  آبجيكٹس جي چوگرد گرڊالئين کي ظاهر يا گم كرڻ ال كم /شو. بٹڻ كم ۾ אيندو آهي گري /كلر. אهي گرڊالئينون آبجيكٹس کي درست نموني جائيتو رکڻ ال كم אينديون آهن. אيندو آهي ڊيفالٹ طور .  بٹڻ سالئيڈن کي رنگين نموني يا بليك אئنڈ وאئيٹ ۾ ڏسڻ ال كلك كبو آهيאسكيل جو جڎهن كا نئين سالئيڈ . אنهن مان كا هك پسند كري الڳو كبي آهي. جنهن ۾ ڊزאئينون نظر אينديون آهنڊزאئين بٹڻ کي كلك كرڻ سان ڊزאئين سالئيڈ نالي وאري ٹاسك پين کلندي آهي، .  نالن وאرא بٹڻ آهنNew Slide، ۽ نيو سالئيڈ Design كلر بٹڻ بعد ڊزאئين فانٹ.  آهيאضح אنهن جو مقصد سندن نالن ۾ ئي و. نبٹڻ آه رאئيٹ بٹڻ بعد אنكريز فانٹ سائيز ۽ ڊكريز فانٹ سائيز نالي وאرא ُفارميٹنگ ٹول بار ۾ ليفٹ ٽ  س  . الئيڈون كلر ۾ نظر אينديون آهن . پر אنکي ويو مينو ۾ كلك كري پڌرو كري سگھجي ٿو. پاورپوאئنٹ ۾ رولر نظر نه ٿي אچي   گھ  .بٹڻ کي كلك كبو آهيربل هوندي آهي، تڎهن אن  آئوٽ ”کاٻي پاسي وאرو پهريون تاכ يا پين .  ۾ ورڇيل آهيPanesאيڈيٹنگ אيريا چئن تاكن جي  ٹنئאپاورپو אبتدאئي ونڈو ۾ نيو . ساڄي پاسي وאري تاכ אندرمختلف ٹاسك پين کلندא آهن.  آهيNotes Pane “نوٹس پين” آهي، אنجي هيٺيان Slide Pane “ئيڈ پينسال”وچ ۾ .  سڎيو وڃي ٿوOutline/Slides Pane “سالئيڈز پين/الئين ضرورت وقت אوهان ٹاسك پين توڙي آئوٽ .  ٹاسك پين هوندو آهيNew Presentationپريزنٹيشن     پر   Methods to create a Presentationيزنٹيشن ٺاهڻ جي طريقا     .אن جي هيٺيان אسٹيٹس بار آهي. אن کانپو ڊرאئنگ ٹول بار آهي    .سالئيڈ پين جي هيٺيان کاٻي پاسي ٹي ويو بٹڻ آهن/אيڈيٹنگ אيريا کان پو آئوٽ الئين  ال  . وڌيك ڦهالئي سگھو ٿاسالئيڈز پين بند كري، سالئيڈ پين کي /ئين



“بلينك پريزنٹيشن”ٹيون طريقو آهي . From Design Template “فرאم ڊزאئين ٹيمپليٹ”۾ ٻيو طريقو آهي  ته אهڑي صورت ،אگر אوهان وٽ موאد جو خاكو آهي، پر ڊزאئين جو كو خاكو ذهن ۾ نه آهي. ۾ אيندو آهي  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون

 108 

      Blank Presentatio .אهو تڎهن كم ۾ آڻبو آهي، جڎهن אوهان جي ذهن ۾ موאد توڙي ڊزאئين جو خاكو هجي .  n   رאم آٹو كنٹينٹ وزرڊFrom AutoContent Wizard بهتر آهي ته אوهان پنهنجي پريزنٹيشن فرאم آٹو كنٹينٹ   ف  ٺاهڻ جي آپشن ذريعي پريزنٹيشن אوهان ال وزرڊ هك طرح جو ننڍڙو پروگرאم آهي، جيكو אوهان کان معلومات وٺي، אن آڌאر . وزرڊ جي مدد سان ٺاهيوאوهان אگر صفا نوאن آهيو، ته پو كنٹينٹ وزرڊ کي كلك  هيٺيان آپشن فرאم آٹوجي  New“ نيو”نيو پريزنٹيشن ٹاسك پين ۾   آن  .دي ويندي؟ وغيره كم ۾ طور Transparencies؟ يا ڇپيل صورت ۾ ٹرאنسپيرنسيز كئي ويندي؟ يا אنٹرنيٹ تي هالئي وينديخدمت آڇڻ پيا چاهيو؟ אها پريزنٹيشن كمپيوٹر אسكرين تي هالئي ويندي يا אوورهيڈ پروجيكٹر تي پيش كهڑي ڌر ال پيا ٺاهيو؟ אوهان كهڑو پيغام پهچائڻ ٿا گھرو؟ אوهان كا شي وكرو كرڻ ٿا گھرو يا كا  ته אوهان אها ، אهو طي كرڻو پوندوهن آپشن وسيلي پريزنٹيشن ٺاهڻ کان אڳ אوهان کي. نتيجو آڇيندو آهي אنکي غائب كرڻ ال . אن ساڻ آفيس אسسٹنٹ به پڌرو ٿيندو. وزرڊ جي ونڈو אسكرين تي אڀري אيندي. كريو    . کي كلك كريوNo, don’t provide help nowن ۾ آپشن هيلپ אسكري

    .جو بٹڻ كلك كريو Nextאنکي پڑهي، نيكسٹ . وزرڊ جي پهرئين پني ۾ אنٹروڊكشن آهي    فرאم آٹو كنٹينٹ وزرڊ: 7.2شكل نمبر   
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אوهان کڻي . گھربل ٹائيپ سليكٹ كريو. ٰيا ماركيٹنگ ال آهي يا كارپوريٹ نوع جي آهي ته אها پريزنٹيشن سيلز ، كرڻي پونديٻئي پني ۾ אوهان کي پريزنٹيشن جي نوعيت يا ٹائيپ طي    آٹوكنٹينٹ وزرڊ جو ٻيو پنو: 7.3شكل نمبر  نيكسٹ كلك كري . پو وري ماركيٹنگ پالن کي كلك كريو. ماركيٹنگ کي كلك كريو/سيلز   ٹي  .ون پيج کوليو

    وزرڊ جو ٹيون پنو: 7.4شكل نمبر   



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  كمپيوٹر هالئڻ سکون אها آن אسكرين . کي ٻڌאئڻو پوندو ته אها پريزنٹيشن كهڑي אسٹائيل ۾ ڏني وينديאن ۾ אوهان   אچو ته  אن بعد . في אلحال אوهان آن אسكرين وאري آپشن کي سليكٹ كريو. هوندي يا ويب پريزنٹيشن هوندي   .كسٹ كلك كريو
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ري آپشن אن کان عالوه אن ۾ تاريخ ۽ سالئيڈ نمبر وא. چوٿين پني ۾ ٹائيٹل ۽ فوٹر وجھڻو پوندو  ني ٻين . אوهان كوبه ٹائيٹل وجھو، فوٹر وאري خاني کي ڇڎي ڏيو. کي سليكٹ يا ڊي سليكٹ كرڻوپوندو אن بعد .بٹڻ کي كلك كريو Finishرڳو فنش . پنجين پني ۾ كا معلومات وجھڻي نه پوندي آهي  آپ  .پو نيكسٹ بٹڻ كلك كريو. شنن کي جيئن جو تيئن رهڻ ڏيو אن ۾ . ۽ אوهان جي ڏنل ڄاڻ مطابق هك ڊزאئين ٿيل پريزنٹيشن ظاهر ٿيندي. نديوزرڊ جي ونڈو غائب ٿي وي אوهان אن موאد ۾ مناسب ردوبدل كري، پنهنجي پريزنٹيشن .  به ڀريل هوندوSample Textنموني وאرو موאد  ٹاسك پين ۾ نئين ٹاسك .  نيو پريزنٹيشن ٹاسك پين ۾ فرאم ڊزאئين ٹيمپليٹ کي كلك كريو  אه  . ڑي صورت ۾ فرאم ڊزאئين ٹيمپليٹ وאرو آپشن مددگار بنجي ٿووאد جو خاكو آهي، پر ڊزאئين جي حوאلي سان مونجھاري جا شكار آهيو، ته جي ذهن ۾ مאگر אوهان   ف  From Design Templateرאم ڊزאئين ٹيمپليٹ   ٺا  .ياد رهي ته אن کي ٻيهر אستعمال ال سيو كرڻ نه وسارجو. هيو كنهن هك تي . ب وאر كافي ڊرאئينن جا ٹيمپليٹس نظر אيندא-جنهن ۾ אلف. کلندي“ نسالئيڈ ڊزאئي”پين  ڊאئون אئرو .  ته אن جو نالو پڌرو ٿيندو، ۽ אن جي ساڄي پاسي ڊאئون אئرو אڀري אيندو،مائوس پوאئنٹر رکندאئو אن کي . پو جيكا ڊزאئين پسند אچي. و كريوאوهان  وאري وאري سان هرهك کي كلك كري الڳ  ک  .ي كلك كرڻ سان شارٽ كٹ مينو ظاهر ٿيندو אن لسٹ ۾ . حصي ۾ ساڄي پاسي وאري ڊאئون אئرو كلك كري، ٻين ٹاسك پينز جي لسٹ ظاهر كريوאن ال  ٹاسك پين جي شروع وאري . هاڻي אن ۾ موאد وجھڻ جو وאرو آهي. ڊزאئين ته الڳو ٿي ويئي  ر  . هڻ ڏيو   بل   Blank Presentationينك پريزنٹيشن   ش  . אن کي سيو به كندא وڃو. روع كريو كرڻ پ پو موאد ٹائي.يوڻאن ٹاسك پين مان كو به لي آئوٽ يا خاكو كلك كري سالئيد پين ۾ آ  س  .اسك پين کي كلك كري کوليو وאري ٹSlide Layoutالئيڈ لي آئوٽ 



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  كمپيوٹر هالئڻ سکون لت ۾ بلينك  ته אهڑي حا،نه رڳو موאد جو، پرڊزאئين جو خاكو پڻ هجي۾ جڎهن אوهان جي ذهن   אچو ته    . ريزنٹيشن وאرو آپشن كم ۾ آڻبو آهي
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نتيجي ۾، ٹاسك . نيو پريزنٹيشن ٹاسك پين ۾ بلينك پريزنٹيشن وאري آپشن کي كلك كريو  پ جيكو .  لي آئوٽ آهنContentكنٹينٹ كجھ لي آئوٽ آهن، ته ) موאدאکري (אنهن ۾ كي ٹيكسٹ . نظر אيندא خاكا يا لي آئوٽ 27جنهن אندر سالئيڈن جا . کلندي“ Slide Layoutسالئيڈ لي آئوٽ ”پين ۾ نئين ٹاسك پين  هر سالئيڈ لي آئوٽ אكثر ٻن خانن .  سالئيڈ پين ۾ آڻيو،لي آئوٽ אوهانکي مناسب لڳي، אنکي كلك كري كنٹرول אيس .  كيو وڃي Saveزنٹيشن کي ٻيهر אستعمال وאسطي ضروري آهي ته אنکي سيوپري  پ  ريزنٹيشن کي سيو كرڻ  و  . يا ٹيكسٹ باكس چيو وڃي ٿوPlaceholderאنهن خانن کي پليس هولڈر . رهايل هوندو آهي S+CTRLپهريون ڀيرو سيو كرڻ جي .  يا אسٹئنڈرڊ ٹول بار جي سيو بٹڻ کي كلك كريو، کي پريس كريو پريزنٹيشن ٺاهيندي אن جي . אوهانکي معلوم آهي ته پريزنٹيشن سالئيڈن جو مجموعو هوندي آهي  ه  Move Between Slidesك سالئيڈ مان ٻي سالئيڈ ۾ وڃڻ   ل  .کيل نظر אيندو جي جا تي אوهان جو ڏنل نالو 2 يا 1אوهان ڏسندאئو ته ٹائيٹل بار ۾ پريزنٹيشن .  كي پريس كريوEnter يا  ،پو فائيل نيم خاني ۾ نالو ٹائيپ كري، سيو بٹڻ کي كلك كريو. كري گھربل ڊرאئيو ۽ فولڈر کوليو Navigate خاني ۾ نيويگيٹ Save inאن ۾ سيو אن .  ڊאئيالگ باكس אڀري אينديSave Asصورت ۾ سيو אئز  سالئيڈ پين جي ساڄي پاسي تي אسكرول بار جي هيٺين ڇيڑي تي . مختلف سالئيڈن ۾ وڃڻو پوندو آهي تكڑ ۾ . وאنهن کي كلك كري.  جا بٹڻ آهنNext Slide ۽ نيكسٹ سالئيڈ Previous Slideس سالئيڈ يپريو گھربل سالئيڈ אچي وڃي ته کاٻو . كنهن سالئيڈ ۾ وڃڻ ال אسكرول بار جي ننڍي باكس کي ڊرئگ كريو وڃي، يا آئوٽ پريزنٹيشن ۾ موאد ڀرڻ ال هك طريقو אهو آهي ته سڌوسنئون سالئيڈ אندر موאد وڌو      Entering Text in a slideسالئيڈ אندر ٹيكسٹ دאخل كرڻ     ما  .  ئوس بٹڻ  آزאد ڇڎيو سالئيڈ پين ۾ سالئيڈ لي آئوٽ گھڻو كري . سالئيڈ پين جي آئوٽ الئين ٹئب אندر دאخل كيو وڃي/الئين  مٿيون پليس .  سڎيو وڃي ٿوPlaceholdersאنهن ٹيكسٹ باكسز کي . ٻن ٹيكسٹ خانن ۾ ورهايل هوندو آهي ٹل يا ٻي موאد ال، جيكو گھڻو كري بليٹڈ ۽ هيٺيون خانو سب ٹائي. هولڈر سالئيڈ جي ٹائيٹل ال هوندو آهي
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אوهان جي سالئيڈ پين ۾ . فرض كريو ته אوهان بلينك پريزنٹيشن جو آپشن پيا אستعمال كريو  آب אوهان . אوهان کي ٹائيٹل وجھڻو آهي.  جو لي آئوٽ پيل آهيTitle and Text Slideسٹ سالئيڈ ٹائيٹل אئنڈ ٹيك جنهنکي      (אن خاني جي چوگرد لڑيل گري لكيرن وאرو بارڊر . ٹائيٹل وאري پليس هولڈر אندر كلك كريو Slanted gray line selection Boxאوهان موאد ٹائيپ . وאئنٹ نظر אينديپئجي ويندو، ۽ אن אندر אنسرشن پ)   چون ٿا אهو خانو به سليكٹ ٿي . هاڻي ٹيكسٹ وאري خاني ۾ موאد وجھڻو آهي، ته אنکي كلك كريو    .كريو موאد ۾ . کي سڌאريندي אهو ضروري ٿيندو آهي ته אن جي موאد ۾ رد وبدل كئي وڃيپريزنٹيشن   م  وאد کي אيڈٽ كرڻ    . كلك كريو بٹڻ کي  Enterٻي پوאئنٹ وجھڻ ال. א۽ אنسرشن پوאئنٹ به نظر אيندجو نشان  بليٹ אن אندر ڌنڌلو .ويندو . آئوٽ الئين ٹئب אندر كري سگھجي ٿيسالئيڈ پين جي /  آئوٽ الئينردوبدل يا אيڈيٹنگ سالئيڈ پين ۾ يا  . אهو سليكٹ ٿي ويندو. جنهن ٹيكسٹ آبجيكٹ אندر ردوبدل كرڻي هجي، אن אندر كلك كريو  אي  .ون آهن، سو אنهن مڑني ۾ אيڈيٹنگ كري سگھجي ٿيندي سالئيڈ نظر سڀسالئيڈ پين ۾ هك سالئيڈ ۾ ئي אيڈيٹنگ كري سگھجي ٿي، پر آئوٽ الئين ٹئب ۾  پو אئرو كيز جي مدد سان گھربل جا تي پهچي، كو لفظ وجھو يا . ۽ אنسرشن پوאئنٹ به אتي אچي ويندي پئرאگرאف وجھڻ ال אن کي پهريائين سليكٹ كريو، پو אن جا ٹيكسٹ آبجيكٹ אندر كا نئين   ڊل  .يٹ كريو جڎهن אهو چار منهين تير جهڑي شكل . نشاني تي مائوس پوאئنٹر آڻيوپئرאگرאف جي شروع ۾ لڳل بليٹ  ته אن ،سالئيڈ پين جي آئوٽ الئين ٹئب אندر كا پوري پئرאگرאف سليكٹ كرڻي هجي/آئوٽ الئين  پ  .پو ٹيكسٹ ٹائيپ كريو.  كي پريس كريو Enterאتي  . هچو، جتي نئين پئرאگرאف وجھڻي آهي يا ته אنکي . אن سان אهو بليٹڈ ٹيكسٹ يا پئرאگرאف سليكٹ ٿي ويندو. אختيار كري، تڎهن كلك كريو אهي . نهن به پريزنٹيشن کي ٺاهڻ، منظم كرڻ، ۽ ڊسپلي كرڻ ۾ چار ڏسڻ جا طريقا مدد كن ٿاك  پ  Viewing a Presentationريزنٹيشن کي ڏسڻ   ڊل  .يٹ كريو يا אن جي جا تي كو نئون موאد ٹائيپ كرڻ شروع كريو
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. אنهن مان ٹن ويوز جي نمائندگي كندڙ بٹڻ אسكرين جي کاٻي پاسي، ڊرאئنگ ٹول بار مٿان نظر אچن ٿا  آه  .Slide Show، ۽ سالئيڈ شو Notes Page، نوٹس پيج Slide Sorterنارمل، سالئيڈ سارٹر : ن نوٹس پيج ويو کي . پر אوهان ويو مينو جي ذريعي به אنهن ويوز جي كمانڈن يا آپشنن تائين پهچي سگھو ٿا   ال  . ويو مينو کولڻو پوندونڳو كرڻ ال אوهان کي الزم
  .نارمل ويو אندر پريزنٹيشن ٺاهي ۽ אن ۾ ردو بدول كري سگھو ٿا •
پرאڻي ويو . هن ويو ۾ אنهن سالئيڈن کي نئين سر مرتب يا منظم كري سگھبو آهي. אينديون آهن جي صورت ۾ نظر Miniaturesڙين شكلن سالئيڈ سارٹر ويو ۾ پريزنٹيشن جون سڀ سالئيڈون ننڍ •   . کي ڊبل كلك كريوMiniature۾ وڃڻ ال كنهن 
  .نوٹس جي جا تي گرאفكس وجھڻ ال نوٹس پيج ويو الڳو كرڻو پوندو آهي. سگھو ٿادאخل كري  Speaker Notesنوٹس پين אندر אوهان אسپيكر نوٹس . نوٹس پيج ويو ۽ نوٹس پين ۾ ٿورو فرق آهي •
ٻي سالئيڈ آڻڻ ال پهرئين تي كلك . سالئيڈ شو ويو ۾ سالئيڈ پوري אسكرين وאالريندي آهي • سالئيڈ بٹڻ کي كلك نئين سالئيڈ وجھڻ ال فارميٹنگ ٹول بار جي نيو كنهن پريزنٹيشن ۾ كا   ن  ئين سالئيڈ אنسرٽ كرڻ     .كريو کي   M+Ctrl  يا كنٹرول אيم. يا אنسرٽ مينو کولي، אن אندر نيو سالئيڈ كمانڈ کي كلك كريو. كريو     .نتيجي ۾ سالئيڈ فائينڈر ڊאئيالگ باكس کلندي. كلك كريو آپشن کي Slides from Filesאن ۾ سالئيڈ فرאم فائيلز . אنسرٽ مينو کوليو אن ال .ن ٿيونאنسرٽ كري سگھجپنهنجي پريزنٹيشن ٺاهيندي، وقت بچائڻ ال ٻي كنهن پريزنٹيشن مان سالئيڈون کڻي، אن ۾   ٻ  ي پريزنٹيشن مان كي سالئيڈون کڻي وجھڻ   پ  .ريس كريو
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پو . אنکي سامهون آڻيوكري، אن باكس ۾ ضروري هجي ته فائينڈ پريزنٹيشن وאرو ٹئب كلك     سالئيڈ فائنڈر ڊאئيالگ باكس: 7.5شكل نمبر    א  .نتيجي ۾ برאئوز ڊאئيالگ باكس אڀري אيندي.   بٹڻ کي كلك كريوBrowseن ۾ برאئوز 

    برאئوز ڊאئيالگ باكس: 7.6شكل نمبر   
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  Rearranging Slides in a Presentationسالئيڈن کي نئين سر ترتيب ڏيڻ   

فائيل کلڻ بعد אها باكس گم ٿي . אنهي ڊאئيالگ باكس ۾ نيويگيٹ كري گھربل فائيل کوليو آخر ۾ كلوز بٹڻ . جيكي گھرجن، تن کي كلك كري سليكٹ كريو، ۽ پو אنسرٽ جو بٹڻ كلك كريو نאنهن ما .جنهن ۾ سالئيڈون نظر אينديون. ۽ ٻيهر سالئيڈ فائينڈر ڊאئيالگ باكس ظاهر ٿيندي. ويندي ک  .ي كلك كريو
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אئين . الئيڈن جي ترتيب تبديل كجيكڎهن كڎهن אسانکي ضرورت پوندي آهي ته پريزنٹيشن אندر س       :كرڻو هجي ته
אن ويو ۾ سالئيڈون .  سارٹر ويو جي بٹڻ کي كلك كريو، אن ويو ۾ אچويڈِسڀ کان אول سالئ      . ۾ ڏسڻ ۾ אينديون آهنMiniatureننڍڙي شكل 
    . كريو) مائوس کي گھربل رخ ۾ گھلڻسالئيڈ جي منيئيچر تي مائوس پوאئنٹر رکي ليفٹ مائوس بٹڻ پريس ( کي ڊرئگ 4 ته אن ال ،ٿا  کان پو رکڻ چاهيو7 سالئيڈ کي 4אوهان .  سالئيڈون آهن7فرض كريو ته אوهان جي پريزنٹيشن ۾  
    .نمبرنگ خودبخود بدلجيو وڃي. ۾ رکو چوجي  ته אنکي ڊرئگ كري، אنهن ،۾ رکڻي آهي  جي وچ7 ۽ 6هاڻي وري אوهانکي پنجين نمبر سالئيڈ،  
پريزنٹيشن ٺاهيندي، هر سالئيڈ ۾ موאد وجھندي، אوهان موאد جي حوאلي سان كو אضافي موאد   א   Entering Speaker Notesسپيكر نوٹس وجھڻ     .  کي پريس كري، يا سيو بٹڻ کي كلك كري نين تبديلين کي سيو كريو S+Ctrl كنٹرول אيس     . تي ڊبل كلك كري وאپس پرאڻي ويو ۾ وڃوMiniatureكنهن به   אسپيكر نوٹس . אهو موאد پريزنٹيشن پيش كندي كم ۾ آڻبو آهي. ين ۾ دאخل كري سگھو ٿانوٹس پ نوٹس پيج ويو الڳو كرڻ ال پهريائين . ۾ پڻ دאخل كري سگھجن ٿا“ نوٹس پيج ويو”ُאهي نوٹس   و  .پو ٹائيپ كريو. جھڻ ال نوٹس پين ۾ كلك كري אنسرشن پوאئنٹ آڻيو אن ويو ۾ سالئيڈ پين جي سائيز . ن نوٹس پيج  آپشن يا كمانڈ کي كلك كريوويو مينو کوليو، پو אن ما אڳتي وڌڻ کان אڳ . سگھو ٿاאوهان سالئيڈ אندر ٹائيٹل ۽ بليٹڈ ٹيكسٹ کان عالوه به موאد وجھي   Adding and Moving Text on Slide  sسالئيڈن ۾ ٹيكسٹ هك جا کان ٻي جا نيڻ ۽ وڌאئڻ       گ  .ھٹجيو وڃي ۽ نوٹس پين جي سائيز وڌيو وڃي



پو אهو خانو آبجيكٹ . وري אهو ورجائجي ته پاورپوאئنٹ ۾ سالئيڈ אندر موאد خانن אندر لکيو وڃي ٿو  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون ٹيكسٹ آبجيكٹ ۾ رکيل موאد ۾ فارميٹنگ كرڻ ال . אن کي هك يونٹ سمجھيو وڃي ٿو. بنجيو وڃي پهرئين طريقي تحت آبجيكٹ جي . نسليكٹ كرڻ جا ٻه رستا آه. پهريائين אن کي سليكٹ كبو آهي -Slantedنتيجي ۾ אن جي چوڌאري لڑيل لكيرن وאري بارڊر لڳيو وڃي، אنکي . ٹيكسٹ کي كلك كريو line Selection Boxسليكشن . هاڻي אوهان אن آبجيكٹ جي ٹيكسٹ ۾ ردو بدل كري سگھو ٿا.  چيو وڃي ٿو .  کي كلك كريوEdgeپو אن باكس جي كنهن كناري . آبجيكٹ אندر كلك كري אها باكس آڻيو ته پهريائين אن ،ئين سليكشن باكس پيل نه آهياليڈ جو ٻيو طريقو אهو آهي ته جيكر אن جي چوگرد سلينٹ אن باكس جي هر . يكٹ سليكٹ ٿي ويندو آهيאن سليكشن جي نتيجي ۾ אهو پورو آبج. ويندو آهي چيو Dotted selection boxאن باكس کي . سليكشن باكس جو بارڊر ٹٻكيدאر لكيرن وאرو بنجي ويندو אن آبجيكٹ جي كاپي  يا. هاڻي אوهان אن کي هك جا کان ٻي جا آساني سان کڻي وڃي سگھوٿا.  وڃي ٿو طور ڄاتو Resize Handlesאنهن کي ريسائيز هينڈلز . لڳي وڃن ٿاWhite Circles  كناري تي ننڍڙא אڇا گول    .هي کڻي وڃي سگھو ٿا
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אوهان ڊرאئنگ ٹول بار . منجھ مکيه نكتن وאرو ٹيكسٹ هوندو آهي، جيكو بليٹڈ صورت ۾ هوندو آهيهك ۾ ٹائيٹل پيل هوندو آهي، ۽ ٻي . ور سالئيڈن אندر ٻه ٹيكسٹ آبجيكٹ هوندא آهنعام ط  ٺا .  بٹڻ جي مدد سان אنهن سالئيڈن تي ٻيا ٹيكسٹ آبجيكٹ به وجھي سگھو ٿاText Boxجي ٹيكسٹ باكس  אن خاني אندر . Word Processing Box “ورڊ پروسيسنگ باكس”ٻئي آبجيكٹ جو نالو آهي . ٿي سگھندو آهي وאرو فيچر الڳو نه Word Wrap ورڊ رئپ אن جي خاني ۾ پيل ٹيكسٹ تي.  طور سڃاتو ويندو آهيText Label      “ٹيكسٹ ليبل”ن ٹيكسٹ آبجيكٹ وپهري. אوهان ٻن نمونن جون ٹيكسٹ آبجيكٹس ٺاهي سگھو ٿا  ل  .سٹ سان الڳاپيل نه هونديون آهن گھڻو كري אنهن ننڍين پوאئنٹن کي دאخل كرڻ ال كم آڻبيون آهن، جيكي مکيه ونكسٹ باكسאهي ٹي   א  . کري موאد تي ورڊ رئپ وאرو فيچر الڳو ٿيندو آهي
 אن ال. فرض كريو ته אوهانکي كنهن سالئيڈ ۾ ٹيكسٹ ليبل وجھي، אن ۾ كو موאد لکڻو آهي • אن بعد אوهان ڊرאئنگ ٹول بار جي ٹيكسٹ باكس بٹڻ کي . אوهان אن سالئيڈ کي ڊسپلي كريو     . אکر بنجيو وڃيTمائوس پوאئنٹر بدلجي אبتو ٿيل . كلك كريو
هك ننڍي خالي باكس . سالئيڈ جي تري ۾ کاٻي پاسي تي אهو پوאئنٹر آڻي رکو ۽ كلك كريو •     .خالي جا تي كلك كري سليكشن ختم كريو. جا تي وڃي رکوپاسي رکڻو هجي ته אن باكس جي كنهن به كناري کي كلك كري، אن کي ڊرئگ كري، گھربل جيكر אن ليبل کي ساڄي . אن ۾ ليبل لکو. پيل هونديظاهر ٿيندي، جنهن אندر אنسرشن پوאئنٹ 
ي אتي ورڊ אن ال אوهانک. هاڻي אوهانکي وري ٻي كنهن سالئيڈ تي كو ٻيو אکري موאد وجھڻو آهي • אن باكس کي هڻڻ ال، ڊرאئنگ ٹول بار جي ٹيكسٹ باكس بٹڻ کي . پرאسيسنگ باكس کپي
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אنکي . كنهن ٹيكسٹ ليبل باكس کي به بدالئي ورڊ پروسيسنگ باكس كري سگھجي ٿو موאد سارو אن جي ڊيگھ . ريسائيز هينڈل کي ڊرئگ كري باكس جي ويكر گھٹايوسليكٹ كري، אن جي 

  
אن אندر אکري موאد ٹائيپ . جھڑو بارڊر ظاهر ٿيندو، ۽ אن ۾ אنسرشن پوאئنٹ ٹمكندي نظر אينديوس پوאئنٹر کي آزאد ڇڎيندא، تيئن אن باكس جي چوڌאري سلينٹڈ سليكشن باكس אوهان جيئن مائ • خالي جا تي كلك . باكس جي ويكر نه بدلبي، אلبت ڊيگھ ۾ موאد سارو تبديلي אيندي. كريو     .م كريوكري אن سليكشن کي خت
.  يا مركز ۾ رکي سگھو ٿاAlign Right، ساڄي سڌ Align Leftאوهان سالئيڈ אندر אکري موאد کاٻي سڌ   א  Changing Text Alignment and Spacing  کري موאد جي بيهك ۽ وٿي کي بدالئڻ    .آندل تبديلن کي سيو كريو • كڎهن آبجيكٹ אندر پيل אکري موאد . هك ٹيكسٹ آبجيكٹ جي كهڑي به سائيز ٿي سگھي ٿي  ال  .گھٹ وڌ كري سگھوٿائين אسپيسنگ آپشن جي אستعمال سان الئينن وچ وאري وٿي کي  אهڑي صورت ۾ אوهان آبجيكٹ کي موאد سارو سائيز ۾ بدالئي . پوري آبجيكٹ کي مكمل نه ڀريندو آهي کولي، אنجي ٹيكسٹ باكس باكس ڊאئيالگ  Format AutoShapeهولڈر کي كلك كري، فارميٹ آٹوشيپ آبجيكٹ אندر ٹيكسٹ جي پوزيشن کي ٺيك كرڻ ال אوهان فارميٹ مينو کولي אن جي آپشن پليس ٹيكسٹ . ه ممكن آهيאن کي آبجيكٹ سارو بدالئڻ ب. אوهان كا شكل جوڙي אن ۾ موאد وجھو ٿا. سگھو ٿا ويكر وڌڻ سان ورڊ رئپ فيچر جي كري ٹيكسٹ خودبخود هيٺ مٿي . طرف ريڑهي، אن جي ويكر وڌאيو אن کي ساڄي جڎهن אهو ٻه منهين تير جي شكل وٺي، تڎهن. ته אن جي ساڄي كناري تي مائوس پوאئنٹر رکو אن جي چوگرد لڳي وڃي Dotted Selection Boxجڎهن . سليكٹ كرڻي پونديپهريائين אن ال אها . وڌאئڻي آهيفرض كريو ته كنهن سالئيڈ ۾ אوهان جيكا ورڊ پروسيسنگ باكس وڌي آهي، تنهنجي ويكر   ٹئ   . کي الڳو يا אڻ الڳو كري سگھو ٿاResize AutoShape to fit textب ۾ آپشن  אن ڊאئيالگ باكس . ينتيجي ۾ فارميٹ ٹيكسٹ باكس ڊאئيالگ باكس אڀري אيند. آپشن کي كلك كريوهاڻي אگر אنهي باكس کي ٹيكسٹ ليبل بنائڻو آهي ته فارميٹ مينو کولي، אن ۾ ٹيكسٹ باكس   ٿ  .ي ويندو   بٹ  .אها باكس هاڻي ٹيكسٹ ليبل باكس بنجي ويئي. ڻ کي كلك كريو OKپو אوكي .   کي كلك كري אن ڀرسان چيك مارכ گم كريوWord Wrap text in AutoShapeאندر آپشن 



  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون

 118 

אنهن مان كن مکيه .  هونديون آهن سائيزون ميسر11پيج سيٹ אپ ڊאئيالگ باكس ۾ سالئيڈن جو    .سائيزن جو ذكر هيٺ ڏجي ٿو

هك ٻي ڳالهه ذهن ۾ رهي ته فارميٹ مينو جي كمانڈن ۾ آبجيكٹ جي نموني سارو تبديلي אچي   و  .ڌي ويندي، ۽ אها ورڊ پروسيسنگ ٹيكسٹ باكس بنجي ويندي אن کي كلك كرڻ سان فارميٹ . وאري آپشن جي جا تي پليس هولڈر نالي وאرو آپشن لکيل نظر אيندو مينو کولبو ته אتي ٹيكسٹ باكس ٹيكسٹ باكس بجا אگر ٻيو آبجيكٹ سليكٹ كري، فارميٹ. ٿي     .پريزنٹيشن אندر به هيڈر يا فوٹر هڻي سگھجن ٿا  ه   Adding a Header and Footerيڈر ۽ فوٹر وجھڻ   آٹ  .وشيپ ڊאئيالگ  باكس אڀري אيندي
نتيجي ۾ هيڈر אئنڈ فوٹر . ي، אن ۾ آپشن يا كمانڈ هيڈر אئنڈ فوٹر کي كلك كريوويو مينو کول      .ڊאئيالگ باكس کلندي، جنهن ۾ سالئيڈ ٹئب پڌروٿيل هوندو
אن ڊאئيالگ باكس . אن אندر فوٹر چيك باكس کي سليكٹ كري، אن ۾ گھربل موאد ٹائيپ كريو      . آهيٿيندي كاري مستطيل ذريعي ظاهر Placementا  خاني אندر אن فوٹر جي لڳجڻ جي ج Previewويو جي پري
אن بعد نوٹس אئنڈ .  وאري چيك باكس کي سليكٹ كريوDon’t show on title slideضروري هجي ته   אن ٹئب אندر هيڈر باكس ۾ كلك كريو ۽ هيڈر . هئنڈآئوٽ ٹئب کي كلك كري ڊسپلي كريو     .کي كلك كريو Apply to Allآپشن .  ري فوٹر جو موאد لکوپو وري فوٹر باكس ۾ كلك ك. جو موאد ٹائيپ كريو
ن سالئيڈ شو يڊيفالٹ سيٹنگ موجب آن אسكر. كري ڏسجيPreview پرنٹ ڊאئيالگ باكس ۾ پري ويو  آهي ته אن کي پيج سيٹ אپ ڊאئيالگ باكس يا يكنهن پريزنٹيشن کي پرنٹ كرڻ کان אڳ ضرور  پ  رنٹ كرڻ    .آندل تبديلن کي سيو كريو    پ  . رنٹ ٿيندא آهن ۾ (x 10 inches 7.5)نوٹس، هئنڈآئوٹس، ۽ آئوٽ الئينز پورٹريٹ אورئنٹيشن .  هوندو آهي1شروعاتي نمبر  אنچ هوندي آهي، ۽ (x 7.5 10) ۽ سائيز Landscape لينڈאسكيپ Orientationري سالئيڈ جي אورئنٹيشن وא
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    .شو وאسطي تيار كندא آهيوهن سيٹنگ کي تڎهن كم آڻبو آهي، جڎهن אوهان پريزنٹيشن آن אسكرين سالئيڈ : آن אسكرين شو •
هن سيٹنگ کي تڎهن الڳو كبو آهي، جڎهن אوهان پريزنٹيش کي ليٹر  : (x 11 inches 8.5)ليٹر پيپر  •     .ائيز وאري پني تي پرنٹ كرڻ گھرندא آهيوس
هن سيٹنگ کي تڎهن كم ۾ آڻبو آهي، جڎهن אوهان پنهنجي : 35mm Slidesאيم אيم سالئيڈز 35 •    . چاهيندא  آهيوڻ אيم אيم سالئيڈن تي ڊزאئين كر35پريزنٹيشن 
شن کي هن سيٹنگ کي الڳو אن وقت كبو آهي، جڎهن אوهان پنهنجي پريزنٹي: Overheadرهيڈ وאو •     . جي صورت ۾ אوورهيڈ پروجيكٹر تي پيش كرڻ جا خوאهشمند هجوTransparenciesٹرאنسپيرنسيز 
۽ אن کي لڳاتار به هالئي . ئي سگھجي ٿوאسكرين تي پريزنٹيشن کي خودرو يا هٿ سان هال    سالئيڈ شو پيش كرڻ    .پيج ۾ لڳائڻ گھروهي سيٹنگ تڎهن אستعمال كبي آهي، جڎهن אوهان سالئيڈ کي بطور بينر كنهن ويج : Bannerبينر  • جڎهن پريزنٹيشن ختم .  هر سالئيڈ پوري كمپيوٹر אسكرين تي ڦهليو وڃي،سالئيڈ شو هلندي. سگھجي ٿو אن ۾ آپشن אينميشن . وكا אنيميشن אسكيم الڳو كرڻ ال سالئيڈ شو مينو کي كلك كري کولي  م  . ختلف طرفن کان ظاهر ٿيندو آهيאينيميشن אثرאت جي كري، سالئيڈ شو جو سالئيڈ ٹيكسٹ אکر אکر، يا لفظ لفظ يا جملو جملو ٿي   אي   Animationنيميشن   و  . ڃن ٿا אثرאت وڌא Transition ۽ ٹرאنزيشن Animationيشن אنهي شو کي دلچسپ ۽ دلپذير بنائڻ ال אن ۾ אينيم  ٿئ  . لکيل هجن ٿاEnd of Slide Show ته آخر ۾ هك كاري אسكرين אچي ٿي، جنهن تي ،ي ٿي جنهن אندر .  ٹاسك پين کوليوSlide Design کي كلك كري سالئيڈ ڊزאئين Animation Schemesאسكيمز    אي  . نيمشن אسكيمن جي لسٹ نظر ٿي אچي
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۾ جيكي صوتي يا بصري אثرאت وجھبا آهن،  هك سالئيڈ غائب ٿي ٻي سالئيڈ ظاهر ٿيڻ جي وچ  ٹ  رאنزيشن אثرאت   ط אن ۾ آپشن .  کوليوٹرאنزيشنز الڳو كرڻ ال سالئيڈ شو مينو.  كوٺيو وڃي ٿوTransitionsتن کي ٹرאنزيشنز  پو . אن ٹاسك پين ۾ ڏنل ٹرאنزيشن אثرאت جي لسٹ مان هر هك کي سليكٹ كري الڳو كريو  س  . نتيجي ۾ سالئيڈ ٹرאنزيشن ٹاسك پين پڌري ٿيندي.  کي كلك كريوSlide Transitionالئيڈ ٹرאنزيشن   .جيكو دل کي پسند پوي، אن کي مستقل الڳو كريو
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 كي آهي، جيكا אنسرشن پوאئنٹ جي Backspaceאنگن سان گڎ بئك אسپيس . عالوه كجھ ٻيون كيز آهن کان אن ۾ אلفابيٹ ۽ אنگن.  آهي Alpha Numeric Padكي بورڊ جو وڏو حصو אلفا نيوميرכ پئڈ

عام نموني . هن جو وڌيك אحوאل אجايو نه ٿيندو.  آهيInput Deviceكي بورڊ هك אن پٹ ڊوאئيس  جيكا كنهن .  كي آهيEscجي كي بورڊ جو ڍאنچو هن طرح آهي، ته אن جي مٿئين حصي ۾ کاٻي پاسي  אن قطار ۾ پو ترتيبوאر      .  کي پريس كري هيلپ جو فيچر سرگرم كبو آهيF1يا . کي پريس كبو آهي F7جيئن كنهن لفظ جي אسپيلنگ جانچڻ ال . אهي کليل پروگرאم موجب پنهنجو كارج אدא كن ٿيون. آهن Keys تائين فنكشن كيز F12کان وٺي  F1אن بعد . كمانڈ کي فوري طور منسوخ كرڻ ال پريس كبي آهي Print Scrn ،Scroll lock ،Pause אنهن مان پرنٹ . عام طور אنهن جو گھٹ אستعمال ٿيندو آهي. سان آهن جي نالن   ت  .صوير يا كاپي ٺاهڻي هجي کي تڎهن كم ۾ آڻبو آهي، جڎهن אسكرين تي نظر אيندڙ كنهن آبجيكٹ يا ونڈو جي Print Scrnאسكرين  



. ٹئب كي موאد کي אنڈينٹ كرڻ ال پريس كبي آهي. کاٻي پاسي حرفن کي  ڊאهيندي يا ڊليٹ كندي آهي  net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون  توڙي مختلف ڊאئيالگ باكس جي خانن ۾ אچ وڃ ال אستعمال كبو آهيאن کي ٹئبل جي خانن ۾ وڃڻ ال . جيئن . کي ٻين كيز، خاص كري فنكشن كيز سان گڎ پريس كري، كو خاص كم سرאنجام ڏبو آهيאن کان عالوه אن . يس كبو آهيمهل يا ٻن نشانين وאري كنهن كي جي مٿئين نشاني وجھڻ ال אن کي پر جو هكڑو אستعمال אهو آهي، ته كنهن אکر کي كئپيٹل كرڻ Shiftشفٹ . אکرن ۾ ٹائيپ كرڻو هوندو آهي کي تڎهن پريس كبو آهي، جڎهن אوهان کي پورو لفظ يا جملو كئپيٹل يا وڏن Caps Lockكئپس الכ  Shift+F7يا .  کي گڎي پريس كرڻ سان ٿيسارس جو فيچر سرگرم ٿيندو آهيShift+F5 پهچندא آهيو، جتي توهان אڳوڻي سيشن ۾ אيڈيٹنگ جو کي پريس كرڻ سان אينٹر .  كم بند كيو هوאوهان אن جاEnter پريس كبو آهي كي کي אلفا .  אڀي خالي وٿي وجھڻ، نئون پئرאگرאف شروع كرڻ، ۽ كنهن آپشن کي قبول كرڻ ال لفظن وچ . אن کي אسپيس بار چون ٿا. نيوميرכ پئڈ جي آخري قطار ۾ وچ تي هك وڏي پٹي نمان كي آهي به چيووڃي Modifier keys אنهن کي . كم نه كنديون آهن، پر אهي ٻين كيز سان گڎجي كافي كم كن ٿيون אكيلي سر كو Alt ۽ אلٹ Ctrlار جون ٻه كيز كنٹرول אن قط. ۾ وٿي وجھڻ ال هن کي پريس كبو آهي . جين ساڻ مختلف كنجيون پريس كري אهو كارج אدא كبو آهيآهي، يا كي بورڊ جي אنهن ٻنهي كنپروگرאمن جي مينوز، كمانڈن ۽ آپشنن کي يا ته مائوس جي پوאئنٹر سان كلك كري سرگرم كبو . ٿو آفيس پروگرאمن جي אنٹرفيس ۾ نظر אيندڙ مينو کي يا ته مائوس سان كلك كبو آهي، يا وري אلٹ . آهي کي پريس كبو Alt+F4كنهن ونڈو کي كلك كرڻ ال אن ونڈو جو كلوز بٹڻ كلك كبو آهي، يا وري  Altساڳئي . رالئين ٿيل אکر وאري كي کي پريس كري אهو مينو کولبو آهي كي ساڻ مينو جي نالي ۾ אنڈ سيو كرڻ ال سيو .  كي کي ٻين كنجين ساڻ گڎي پريس كري كافي كم كبا آهنCtrlطرح كنٹرول  ونڈوز جي مونوگرאم وאري كي کي پريس كري אسٹارٽ مينو کي .  کي پريس كبوCtrl+Sبٹڻ کان عالوه    . ولبو آهي
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כ پئڈ جي ساڄي پاسي هيٺئين حصي ۾ چار אئرو كيز آهن، جن کي موومينٹ كيز به אلفا نيو مير  ک אنهن جي مٿان ڇهه . אهي אنسرشن پوאئنٹ کي گھمائڻ يا موو كرڻ ال پريس كبيون آهن. سڎيو ويندو آهي אن سان جيئن نئون موאد . אنسرٽ کي آفيس پروگرאمن ۾ پريس كري אوورٹائيپ موڊ کي آن كبو آهي. آهن سان  جي نالنPageDown، پيج ڊאئون End، אينڈ Delete، ڊليٹ PageUp، پيج אپ Home، هوم Insertكيز אنسرٽ  ڊليٹ كي کي אنسرشن پوאئنٹ جي ساڄي پاسي אکرن کي . ٹائيپ كبو، تيئن אڳوڻو موאد ڊليٹ ٿيندو ويندو .   به هن کي پريس كبو آهيكنهن به سليكٹ ٿيل موאد يا ٻئي آبجيكٹ کي مٹائڻ ال. ڊאهڻ ال پريس كبو אن ۾ אنگن کي عام . رڳو אنگن وאرو كم كرڻو هوندو آهي ته نيوميرכ پئڈ کي كم ۾ آڻبو آهي  ٻي  . ون كنجيون موאد يا אنسرشن پوאئنٹ کي אسكرول كرڻ ۾ كم אينديون آهن   אن Internet, World Wide Web, E-Mail ٹرنيٹ، ورلڈ وאئيڈ ويب، אي ميل      .كلكيوليٹر وאنگر ترتيب ڏنو ويو آهي



net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  كمپيوٹر هالئڻ سکون אنٹرنيٹ . ٻه كمپيوٹر گڎجي پاڻ ۾ אبالغ يا كميونيكيٹ كن، ته אهو אشترאכ سڎجي ٿو نيٹورכ  אچو ته  هن جي كري دنيا جي مختلف جاين تي رکيل كروڙين كمپيوٹر . هك طرح نيٹوركن جو نيٹورכ آهي אن ال هك عدد فون . هيאنٹرنيٹ مان فيضياب ٿيڻ ال رڳو كمپيوٹر هئڻ كافي كون. پاڻ ۾ ڳنڍيل آهن ها، אگر אوهان جي شهر يا محلي ۾ كيبل نيٹ جو نظام آهي ته پو . كارڊ يا אكائونٹ هئڻ ضروري آهي كمپني جو نيٹ Internet Service Provider (ISP)، ۽ אنٹرنيٹ سروس پرووאئيڈر Modemكنيكشن، موڊيم  ورلڈ وאئيڈ ويب .  آهنServicesورلڈ وאئيڈ ويب ۽ אي ميل، אنٹرنيٹ جو ٻه مکيه خدمتون يا سروسز   ه  . وڌيك ال كيبل نيٹ فرאهم كندڙ سان رאبطو كريو. وندي آهي كارڊ جي ضرورت LANאن حالت ۾ . هي جي كارڊ يا אكائونٹ جي ضرورت كونISPאوهان کي فون يا  ويب سائيٹن . هيאنهن אندر هر طرح جي ڄاڻ پيل آ.  کليل آهنWeb Sitesجي صورت ۾ لکين ويب سائيٹون  بزאئوزر جي مدد سان .  آهيBrowser هك אهم برאئوزر Internet Explorerکي ڏسڻ ال אنٹرنيٹ אيكسپلورر  אهو برאئوزز ونڈوز آپريٹنگ .  كري سگھو ٿاSurfאوهان אهي سائيٹون کولي، אنهن אندر گھمي ڦري يا سرف  אن عالئقي ۾ . فون كنيكشن به آهي. آهي، אن ۾ موڊيم به لڳل آهيאوهان وٽ كمپيوٹر به   س  . سٹم ساڻ אنسٹال ٿي ويندو آهي אچو ته .  كونه ٺاهيو آهيDial up Accountپر אوهان אڃان ڊאئل אپ אكائونٹ  . אنٹرنيٹ جي سهوليت به آهي نتيجي ۾ ما .  ۾ אوهان ڊيسكٹاپ تي ٺهيل ما كمپيوٹر آئيكن تي ڊبل كلك كريو98ونڈوز  ٺا  .هيون .  جو آپشن نظر אيندوDialup Networkingאن ونڈو ۾ אوهانکي ڊאئل אپ نيٹوركنگ  . ونڈو کلنديكمپيوٹر جي  . هاڻي ما كمپيوٹر ونڈو جي جا تي ڊאئل אپ نيٹوركنگ جي ونڈو کلي پوندي. אن کي ڊبل كلك كريو ك نيو אن سان مي.  جي آپشن کي ڊبل كلك كريوMake New Connectionאن ۾ אوهان ميك نيو كنيكشن       . جي ونڈو אسكرين تي אڀري אينديWizardكنيكشن وزرڊ 

    ميك نيو كنيكشن وزرڊ: 1.شكل نمبر ض  
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تن جي جا تي אنٹرنيٹ . אن وزرڊ جي پهرئين ونڈو ۾ ما كينكشن جا لفظ ها الئيٹ ٿيل هوندא سٹ بٹڻ كلك پو نيك. سروس فرאهم كندڙ كمپني جھڑوכ سپرنيٹ يا سائبرنيٹ جو نالو ٹائيپ كريو
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ٻئي خاني . وزرڊ جي ٻي ونڈو ۾ אوهانکي آ אيس پي كمپني جو ڊאئل אپ نمبر ٹائيپ كرڻو پوندو    وزرڊ جي ٻين ونڈو: 2.شكل ض   אن بعد אوهان نيكسٹ بٹڻ کي . ۾ ڊرאپ ڊאئون لسٹ ۾ پاكستان کي كلك كري سليكٹ كرڻو پوندو אن ونڈو ۾ فنش بٹڻ کي . ندو ته אوهان جو ڊאئل אپ ٺهي ويو آهيوزرڊ جي آخري ونڈو ۾ ٻڌאيو وي    . كلك كريو نتيجي ۾ ڊאئل אپ نيٹوركنگ جي ونڈو אندر אوهان وאري كينكشن جو نئون آئيكن نظر . كلك كريو آخر ۾ كنيكٹ بٹڻ کي . وאري خاني ۾ ڏنل پاسورڊ ٹائيپ كندאئوPassword אن کان پو پاسورڊ . كريو وאري خاني ۾ ٹائيپ User Name کي يوزر نيم USER ID ر آ ڊي אن ۾ אوهان نيٹ كارڊ وאري يوز. ٿيندي وאري ونڈو אسكري تي پڌري  CONECT TOאن جي كري كنيكٹ ٽ. אن کي ڊبل كلك كريو. אيندو     .كلك كندא ته نيٹ کي كنيكٹ ٿيڻ جو عمل شروع ٿيندو
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ي ڇيڑي تي نوٹيفكيشن אيريا אندر ٻن كمپيوٹرن جا نيٹ كنيكٹ ٿيڻ بعد ٹاسك بار جي ساڄ    ُكينكٹ ٽ ونڈو: 3.شكل ض هاڻي אوهان ڊيسكٹاپ تي אنٹرنيٹ אيكسپلورر جي شارٽ كٹ تي ڊبل كلك . آئكن روشن ٿيل نظر אيندא אن ۾ אئڈريس وאري خاني ۾ ويب אئڈريس يا يونيفارم ريسورس . نتيجي ۾ جيكا ونڈو کلندي. كريو .  com.yahoo.mail.www يا  com.hotmail.wwwمثال طور אوهان لکو .  لکوUniform Resource Locationلوكيشن    א  ي ميل אكائونٹ ٺاهڻ  با  .  کي گڎي پريس كريوCtrl+Enter پو كنٹرول אينٹر google يا mail.yahooا  يhotmailر ۾ لکو  آهي، تن کي تكڑ ۾ ڀرڻ ال אئڈريس comجن ويب سائيٹن ۾ ڊאٽ کانپو كام . پو אينٹر كي پريس كريو

 

אنجي אبتدאئي پيج ۾ کاٻي پاسي  لکيل هوندو ته جيكر . كجھ وقت کانپو אن جي سائيٹ کلندي

جنهن ۾ אوهان جا  خط يا ٻيو . אنٹرنيٹ جي ٻي אهم ترين سهوليت آهي אي ميل يا אليكٹرאنك ميل رڳو אنٹرنيٹ אن سهوليت مان مستفيض ٿيڻ ال . ۾ دنيا جي هر پاسي وڃيو نكريسيكنڈن موאد وغيره  يعني אوهان وٽ אي . ضروري آهي ته אوهان وٽ אي ميل جو אكائونٹ هجي. كنيكشن هئڻ كافي نه آهي گڎوگڎ جنهن شخص کي אوهان אي ميل موكليو پيا، تنهن وٽ به אي ميل . ميل אئڈريس يا آ ڊي هجي   يا  . کي گڎي پريس كريوCtrl+Enter لکي كنٹرول אينٹر) و لکبوحميل لفظ بعد ڊאٽ ڏيئي پو يا(و ح אن جي ونڈو ۾ ميل. אن بعد ڊيسكٹاپ وאري אنٹرنيٹ אيكسپلورر آئيكن کي ڊبل كريو. كنيكٹ كريو ۾ אي ميل אئڈريس وٺڻ يا אكائونٹ ٺاهڻ ال אوهان پهريائين نيٹ Yahooو حيا. سهوليت فرאهم كن ٿيون אكائونٹ ٺاهڻ جي  و ۽ گوگل نالي وאريون كمپنيون پارאن مفت ۾ אي ميلحهاٽ ميل، يا. אئڈريس هجي

http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.mail.yahoo.com/
http://www.mail.yahoo.com/
http://www.mail.yahoo.com/
http://www.mail.yahoo.com/
http://www.mail.yahoo.com/
http://www.mail.yahoo.com/
http://www.mail.yahoo.com/
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אن جي نتيجي ۾ هك ٻي ونڈو کلندي، جنهن .  وאري بٹڻ تي كلك كريوSign up Nowאن ۾ سائن אپ نائو      אن . אن بعد فارم ڀربو.  تي كلك كريو Sign up for Yahoo Mailندر کاٻي پاسي تي هيٺئين حصي ۾ آپشن א אي . پو ڏنل هدאيتن تي عمل كري אي ميل אكائونٹ حاصل كريو.  وאري بٹڻ تي كلك كبوI agree۾  ڇوته آ ڊي . سوچي وٺوאن ساڻ پاسورڊ به . ميل جي אئڈريس يا آ ڊي ال אوهان אڳوאٽ كو نالو سوچي رکو و آ ڊي ۽ پاسورڊ ساڄي پاسي جي خانن ح ٿيڻ ال אنهي אبتدאئي پيج ۾ ياSign-Inملڻ بعد אوهان کي سائن אن  آ ڊي ۾ אكثر پنهنجو نالو ڏبو آهي، پر ضروري نه آهي ته  . ڃيجو هر אيرو غيرو אندאزو كري سمجھي وآ ڊي يا پاسورڊ نكو ڏکيا هجن، جو אنهن کي ياد رکڻ آسان نه هجي، ۽ نكي אيتروآسان هجن، . ۾ ڀرڻا پوندא אن صورت ۾ يا ته تجويز كيل آ ڊي قبوليو، يا كا ٻي אنوکي تجويز . אوهان کي آ ڊي منشا موجب ملي        .com.naihabib@yahoosa ، پر مكمل אئڈريس آهي  sanaihabibمنهنجي آ ڊي آهي  . كريو

mailto:sanaihabib@yahoo.com
mailto:sanaihabib@yahoo.com
mailto:sanaihabib@yahoo.com
mailto:sanaihabib@yahoo.com
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 Glossaryلغت 
، جيكو كنهن فهرست ۾ هك אسم يا Symbol يا كو ٻيو نشان  كارو ٹٻكوهك وڏو گهرو : Bulletبليٹ   با  . کي ظاهر كرڻ ال אٺن بٹس جو ميڑCharacter كنهن به حرف :Byteئيٹ   ب  .1 يا 0.  بائنري ڊجٹ يا אنگ:Bitٹ   با  . אستعمال ٿيندא آهن1۽ هك  0صرف ٻه אنگ ٻڑي ۾  אنگن جو هك אهڑو نظام، جنهن :Binaryئنري    هك فهرست، جنهن جي هر آئٹم يا אسم جي شروع ۾ گھرو كارو ٹٻكو يا بليٹ : Bullet Textبليٹ ٹيكسٹ   آئ  .ٹم کي ٻي آئٹم کان ممتاز كري ڏيکارڻ ال هڻبو آهي ، جنهن سان كوڊ لڳايو ويندو آهي، ته Control بٹڻ جي شكل جھڑو كنٹرول :Command Button كمانڈ بٹڻ   بل  . فهرست يا لسٹUnordered۽ تصورאت جي אڻ درجيوאر אسمن، آپشنن، : Bulleted Listيٹڈ لسٹ   ل  .ڳائبو آهي كنهن ڏورאنهين كمپيوٹر تان كا شي پنهنجي كمپيوٹر ۾ منتقل يا كاپي يا سيو : Downloadڊאئون لوڊ   چ  . کي چارٽ يا گرאف كوٺيو وڃي ٿوVisual Summary وركشيٹ ۾ وڌل ڊيٹا جي بصري تاتپرچ :Chartsارٹس     .وغيره  هك آبجيكٹ جھڑوכ كو ليبل، ٹيكسٹ باكس، آپشن بٹڻ يا چيك باكس :Controlكنٹرول   ج  .אن کي كلك كجي ته אهو كوڊ عمل ۾ אچييئن  هيٺئين ساڄي كناري تي ٺهندڙ چوكور  אيكسل پروگرאم جي شيٹ وאري سيل جي :Fill Handleفل هئنڈل     . كرڻ Squaڊرئگ كبو آهي يا سيريز ٺاهڻ ال جنهن کي אئكٹو سيل مان موאد يا فارموال وغيره كاپي كرڻ ال ، .  re   هائپرٹيكسٹ مارכ אپ لئنگئيج Hypertext Markup Language (HTML) : ٹئگنTags پي  .ج جوڙڻ ۾ كم אيندي آهي وאري زبان، جيكا ويب   אيس پي آISP: אيس پي كري سڎيو ويندو آه  .ي אنٹرنيٹ جي سهوليت فرאهم كندڙ كمپني کي مختصر طور آ  
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، جيكو مختلف Formatکري موאد يعني ٹيكسٹ جو عام فارميٹ  א:Rich Text Formatرچ ٹيكسٹ فارميٹ    . پرنٹنگ ال پني جو אهو نمونو، جنهن ۾ پنو ڊگھو وڌيك ۽ ويكرو گھٹ هوندو آهي:Portraitپورٹريٹ   پ  .هون حصو پوאئنٹ برאبر آهي72هك אنچ جو .  ٹيكسٹ جي فانٹن جي سائيز جي ماپ:Pointوאئنٹ     . كو ٹيكسٹ باكس يا ليبل باكس وغيره. سگھجيكري  Manipulateجنهن کي بدالئي سدالئي سگھجي يا ) وجود يا شئي( Entity پاورپوאئنٹ אندر كا :Objectآبجيكٹ   ج  .نهن ۾ مختلف ذريعن مان كاپي يا موو كيل ڄاڻ يا אنفارميشن رکي ويندي آهي آفيس پروگرאمن جي אستعمال ۾ אيندڙ ذخيري جي جا يا אسٹوريج אيريا،  :Office Clipboardآفيس كلپبورڊ   م  . پروگرאم אندر موجود كمانڈن يا آپشنن جي لسٹ:Menuينو   لئ  . پرنٹنگ ال پني جو نمونو، جنهن ۾ پنو ڊگھو هئڻ  بجا ويكرو هوندو آهي:Landscapeنڈאسكيپ   ک  .ي كي كامبينيشن چئجي ٿو كي بورڊ جي كنجين کي هك ئي وقت گڎي پريس كرڻ وאري عمل :Key Combinationكنجين جو ميالپ   אن  . ونڈويا بنيادي  كنهن به پروگرאم جي אبتدאئي :Interfaceٹرفيس   آئ .  يا سڌ ۾ كري رکجي Align جون مخصوص جايون، جن ۾ موאد کي Ruler ماپ پٹي :Tab Stopٹئب אسٹاپ   ش  .Indicator وركبك جي ونڈو ۾ کاٻي كناري ۾ وركشيٹ جو نشان :Sheet Tabيٹ ٹئب   پ  .وאئنٹر אن مٿان رکيو وڃي بٹڻ يا آئيكن جو نالو ظاهر كري ، جڎهن مائوس  ننڍو زردو خانو، جيكو كنهن:Screen Tipאسكرين ٹپ   ڊא  .كيومينٹ جي ٹكرن يا پارٹس کي سليكٹ كجي ڊאكيومينٹ جي کاٻي پاسي وאري حاشي يا خالي حصو، جنهن ۾ كلك كري :Selection Areaسليكشن אيريا   پ  .روگرאمن منجھ کلي پوي پر אنکي پنهنجي سر بدالئي ۽ نئين نموني سيٹ كري . تي ٹئب אسٹاپ هوندو آهيڊيفالٹ طور هر אڌ אنچ    .گھجي ٿو



  .ٺكيل אسٹائيل يا  فارميٹنگ الڳو ٿيل هوندي ۽ אكثر موאد جو نمونو به پيل هوندو آهي ٻين ڊאكيومينٹ ۾ كم אچي سگھندڙ هك خاص ڊאكيومينٹ، جنهن ۾ אڳوאٽ ٺهيل :Templateٹيمپليٹ   net.voiceofsindh.www  حبيب سنائي  אچو ته كمپيوٹر هالئڻ سکون

 129 

سارس    ، جنهن ۾ پروگرאم אندر موجود كمانڈن جي نمائندگي Graphical Bar هك تصويري پٹي يا :Toolbarٹول بار  ي  .ٰ كنهن لفظ جا هم معني يا متبادل لفظ فرאهم كندڙ هك فيچر:Thesaurusٿ . ٺ لهي وڃي ٹائيپنگ كندي، ٹيكسٹ جڎهن ساڄي مارجن تي پهچي ته پاڻ هرتو هي:Word Wrapورڊ رئپ    . كندڙ بٹڻ لڳل هجن      و  . אيكسل وركبك جو هك پنو:Worksheetركشيٹ   و  .ومينٹ، جيكو هك يا وڌيك وركشيٹن تي ٺهيل هوندو آهي אيكسل جو بنيادي ڊאكي:Workbookركبك   ع  .سرאنجام ڏيئي سگھجي) جهڑوכ كا ويب سائيٹ يا پريزنٹيشن ٺاهڻ(مل پيرא ٿي، كو مخصوص كم  هدאيتون فرאهم كري ٿو ته جيئن تن تي Step by Step هك ننڍو پروگرאم، جيكو قدم بقدم :Wizardوزرڊ   א  .ن فيچر کي ورڊ رئپ چيو وڃي ٿو


