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  אرپنا 

  
  

  
    

 
 مين אكيال هي چال ٿا سو منزل، 

 .لوگ آتي گئي، كاروאن بنتا گيا
 

 
 

 جي حيثيتyahoo  ۾ جي دنياسنڌي ويب
 وאئيس آف سنڌ رکندڙ  

...جي نالي
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  پنهنجي پارאن؛ 

نهن دؤر ۾ يورپي سائنسدאن يا ڏאها پنهنجي ٿيوري پيش كري مري ويندא هئا ته אن کان به ك
 نظر אچي رهيا آهن، هك  سببن کي ٻه  مو جا אنهي. في پو אسان وٽ אها ٿيوري عمل ۾ אيندي هئيكا
ُ ڏيندא هئا ڇو ته אهي پٺ تي  نهאنهن ڳالهه ته ڌيان به אهو پيو نظر אچي ته אڳئي دؤر ۾ كافي ماڻهو سبب

 جنهن سان אها ڄاڻ يا  كو ذريعو به نه هو نظر پيو אچي ته  אهوپيل عالئقن جا رهاكو هئا ۽ ٻيو سبب
 אئين אسان سائنس جي ترقي سان گڎ نه بيهي سگھياسين، يورپي .ٿيوري אسان وٽ وقت تي پهچي سگھينئين 

 30 يا 25سان אنهن אيجادن کي  א.سائنسدאن سائنس ۾ تيزي سان نئوאن אيجاد دאخل كندא ويا) ٻياکوڙ سارא(
 يورپي ۽ ترقي يافته ملكن کان كافي پوئتي سالن کان پو אستعمال كرڻ لڳاسين نتيجي طور אسان

  .رهجي ويا سين
 ر جا كمپيوٹر אستعمال كري رهيا آهيون،لهه ڊאرئكٹ مائيكرو پروسيسر جي دؤאسان אڄك

كمپيوٹر وאرو دور ڏٺو ئي ناهي، אسان كڎهن ٹرאنسٹر كمپيوٹر وאرو  ٹيوب אسان كڎهن ويكيوم 
 אنهي دؤر نه ڏسي سگھياسين ته پو אسان يقينن  شروعاتيאهي   كمپيوٹر جاجڎهن אسان. ر  ڏٺو ئي ناهيدو

 .ٹيكناالجي ماسٹر نه ٿي سگھياسين
  ترقي دنيا کي تمام ننڍڙو كري ڇڎيو آهي جي  ٹيكناالجيאڄ جڎهن ٹيلي كام ۽ אنفارميشن

ي دنيا ۾ نئيون אيجادون ۽ نوאن پيش ٿيندڙ نظريا אسان وٽ אنٹر نيٹ يا وري گلوبل نيٹوركنگ جي ٻئ
 . تڎهن به אسان جا ماڻهو אنهن کي אپنائڻ ال تيار ئي ناهن.كنهن ذريعي تحت אچي پهچيو وڃن

به   אسانجڎهن אسان كنهن ٻئي جي אيجاد كيل ٹيكناالجي جا مخالف هوندאسين ته نتيجن
 . جي אيجاد نه كري سگھندאسينكوئي ٹيكناال
هي كم ڇو كيو آهي،   ته عآسان موضوسنڌ جي ٹيم سوچيندي ته مون آخر هك وאئيس آف 

ُ۽ جڎهن هك ماڻهو هي كتاب אنٹرنيٹ مان ڊאئون لوڊ كري پڑهندو ته الزمي آهي ته هن کي אنٹر نيٹ 

 .جي باري ۾ ضرور ڄاڻ هوندي ته پو هن كتاب جو אثر شايد ئي بيكار هجي
 تאن وقون אوهان کي ٻڌאئندو هالن ته جڎهن مون كمپيوٹر אستعمال كرڻ شروع كيو ته آئ

منهنجي ڳوٺ ۾ صرف هك ماڻهو ئي كمپيوٹر ۽ אنٹر نيٹ אستعمال كندو هو، אها אڄ کان ست سال 
، آئون پنهنجو بلكل ڄاڻ نه هئيِ مون کي אنٹرنيٹ يا אي ميل جي باري ۾  آهي، אنهن وقت ڳالههپرאڻي

 .هئس افٹ پاور پوאئينٹ ۾ گذאريندوسسڄو وقت ونڈوز پينٹ يا وري مائيكرو 
 شهر ويو ۽ مون كو مون אنٹرنيٹ هالئڻ جو سوچيو، هك دوست کي چيئم جي نيٺهك ڏينهن

موڊيم سان لڳايو، مون ۽ منهنجي پياري ال אنٹرنيٹ جو كارڊ وٺي آيو، مون پي ٹي سي אيل جو الئين 
في كوشش باوجود אنٹر نيٹ  جيكو پڻ منهنجوكمپيوٹر אستعمال كندو هو، אسان كا خالددوست

، אنهي مون نيٹ אستعمال كندو هوممتاز وٽ وياسين جيكو  אڳئي אنٹر و אسان پ.هالئي نه سگھياسين
سي (آئون پنهنجي كيبينٹ . کي موڊيم به אنسٹال كري ڏنو ته وري مون کي אنٹرنيٹ به هالئي ڏيکاري

 ته هاڻي ويب  خبر نه هئي אها کي خيرن سان אنٹرنيٹ كنيكٹ ٿي ويو پر مون .گھر کڻي آيس) پي يو
 پو وري وڃي خالد ممتاز کان پڇي آيو، )ممتاز جو ٻڌאيل طريقو مون کان وسري ويو(ن کولجيسائيٹ كيئ

مٿي ڏنل جڳهه تي אوهان ويب   هوندو אن کي کوليو ۽ پو eڊيسكاٽ ۾ نيري رنگ جو ”ممتاز چيو ته 
 ).ممتاز جو אشارو אنٹرنيٹ אيكسپلورر طرف هو(“ .سائيٹ لکو
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ِسائيٹ ئي وزٽ كيا پو هك אنگلش سکڻ جي كتاب ۾ אي אئين مون ٻه سال کن رڳي  ويب 
 yahoo، مون אتان ِ ۾ אي ميل ٺاهڻ جا طريقا هئاyahoo ۽ hotmail، אنهي ۾  هو ڏنلميل ٺاهڻ جو طريقو

 مثال ۾ هك ، كافي كجهه ٻڌو هو بابت yahooِ۾ אي ميل ٺاهڻ جو فيصلو كيو ڇو ته مون אڳئي 

ِمون کي خبر ناهي ته هي وאقعي אي ميل هو ( mahmood_uu@yahoo.comِאي ميل אڊريس ٺهيل هو 
ِ مون אنهي אي ميل אڊريس کي ڏسي )ِيا وري ليکك كو فرضي אي ميل ڏنو

Khalique_uu@yahoo.com مون کي אها خبر نه هئي ته هاڻي چائٹنگ كيئن كجي .ٺاهيو پو  

ِو אي ميل ٿي لکيو جنهن ۾  جو سرچ باكس ڏنل آهي אتي مون پنهنجyahooپو مون ڇا كيو جتي  
ياهو ميل بابت به ڄاڻ نه هئي، אالئي ڇا ٿي آهيو جيكو אڄ تائين سمجھڻ ۾ نه آيو، אن وقت مون کي 

 . كو ياهو ميل به آهي تهمون کي تصور ۾ به نه هو
 ٻيا دوست אسان هاال ۾ كرאئي ، ماجد ۽ پو آئون هاال كاليج پڑهڻ ال آيس ، آئون، خالدبهرحال 

ُڳهه وٺي אتي رهياسين אتي كيفي ۾ كم كندڙ كليم نالي  نوجوאن سان دوستي ٿي هن אسان تي ج

 جي ذريعي אوهان چيٹنگ كري سگھو ٿا ۽ אن ئي אسان کي ياهو ميل ۾ yahoo messengerٻڌאيو ته 
אڄ .   אئين אسان كافي مشكالت کان پو אنٹر نيٹ سکياسين.وڃڻ ۽ فائيل موكلڻ جو طريقو ٻڌאيو

ِ تائين هك ڏک آهي ته منهنجي پهرين ٺهيل אي ميل ڏينهن
ُ

khalique_uu کي آئون كڎهن به کولي نه 
ِسگھيس ، گھڻي وقت تائين אي ميل کولڻ نه ٿي آيو ۽ جڎهن אي ميل کولڻ آيو آهي ته אن אي مي ِ  جو لِ

نه  كجهه به ِپاسورڊ به وسري ويو، مون אن אي ميل ۾ فرضي ناال ۽ ڊيٹ آف برٿ ڏنا هئا אنهي ال آئون
 .ِكري سگھيس ۽ پنهنجي پهرين אميل کي وساري ڇڎيم

به ضرورت  وאقعي هن كتاب جي وאئيس آف سنڌ جي ٹيم کي هاڻي سمجھڻ ۾ אچي ويو هوندو ته 
 ِ خبر ناهي ته كيترאئي خليق هوندא جن کي אڃان אي ميل ٺاهڻ جو طريقو نه هوندو، جن ٺاهيا هوندאآهي،
 . جي ڄاڻ نه هونديکي אنهن جي فائدي אنهن ته

 به جڎهن آئون ۽ منهنجو دوست خالد يونيورسٹي مان وאپس אيندא آهيون ته کوڙ ماڻهو אيندא آهن، אڄ  
هو كافي كجهه ڄاڻڻ ٿا گهرن 

ُ
، آئون پنهنجي وس آهر سافٹويئر ۽ خالد هارڊويئر جي باري ۾ ٻڌאئيندو 

  . جي אستعمال جي به خبر ناهيgoogle کي ته  ماڻهن گهڻن.אٿن
ِجيكي אي ميل جهڑي گلوبل .ون אنٹرنيٹ يوزر ال كافي كارאئتي ثابت ٿينديهي كتاب ن

 .نيٹوركنگ جي אستعمال جا خوאهشمند هوندא

  

ئ           

1-8-08 
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  ياهو
  تاريخي پس منظر؛

ِ ياهو پنهنجي אي . بيسڈ ويب سائيٹ آهيِا ۾ وڌيك אستعمال ٿيندڙ  אي ميلِياهو אي ميل دني
 .ميل سان گڎ هك منفرد אندאز ۽ پنهنجي وزٹر ال وڌيك سهولتون مهيا كرڻ ال پڻ سڃاتي وڃي ٿي

  .ٹر ياهو طرف ويندو آهي ته אن کي تقريبا هر ڀيري كا نئي ڳالهه ڏسڻ ال ملي ٿيجڎهن كو وز
  .אچو ته كجهه ياهو جي تاريخي پسمنظر تي نظر وجھون

ٺاهي،  هك ويب سائيٹ جيري ينگ ۽ ڊيوڊ فيلون  شاگردgraduate يج Stanford ۾ 1994جنوري 
 هي ويب سائيٹ درאصل . رکيو"Jerry's Guide to the World Wide Web"هنن אن ويب سائيٹ جو نالو 

  .هك ڊאئريكٹري هئي جنهن ۾ مختلف ويب سائيٹس جا لنك ڏنل هئا
 "!Yahoo" نالو تبديل كري  ويب سائيٹ جو"Jerry's Guide to the World Wide Web" ۾ 1994אپريل 

  .رکيو ويو
  .ُ ملين ماڻهو وزٽ كري چكا هئا1 جي آخر تائين ياهو ويب سائيٹ کي 1994سال 

 Four . ڇڎيوبنائي پنهنجو  خريد كري كميونيكيشن كمپني کيfour 11 ۾ ياهو 1997 مارچ 8
 کي به classic games.com جلدي ئي .يو ويو۾ تبديل ك   yahoo mail جلد ئي  کيrocket mail جي 11

ماركيٹنگ كمپني  אن کان پو ياهو . ۾ تبديل كري ڇڎيوyahoo gamesياهو پنهنجو كري אن کي 
Yoyodyne Entertainment, Incکي پنهنجو كري ورتو .  

 دنيا جي سامهون  GeoCitiesع ۾ ياهو ويب هوسٹنگ جو هك نئون سلسلو 1999 جنوري 28
 yahoo groups אن کي ۽ پنهنجو بنائي ڇڎيو  خريد كري کيeGroups ع ۾ ياهو2000 جون 28. پيش كيو

  .وאرن ياهو ميسنجر معتارف كرאيو تي ياهو 1999 جوالئي 21.۾ تبديل كري ڇڎيو
ياهو ويب سائيٹ ۾ هك אگريمنٹ تحت  کي نجن ۾ ياهو جي ٹيم گوگل سرچ אي2000 جون 26

 كري پنهنجو سرچ אيجڻ جن کي هٹائيين ۾ ياهو گوگل سرچ א2004بروري  في18 پر .אستعمال كيو
  .ياهو سرچ متعارف كرאيو

 ۾ ياهو فوٹو 2005 مارچ 20.  ۾ ياهو وאرن ياهو ميوزכ متعارف كرאيو2005 فيبروري 9
 !Yahoo ۾ ياهو هك سوشل نيٹوركنگ 2005 مارچ 29 .کي ملهه ورتو  filckrشيئرنگ ويب سائيٹ 

  . معتارف كرאيو360°
  .ويو ۽ אهو عمل אڄ ڏينهن تائين جاري آهيאئين ياهو ترقي كندي 
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 ياهو ۾ وڃڻ الwww.yahoo.comتي وڃو .  

 
  كزي تصويررياهو ويب سائيٹ جي م 

  .ِهاڻي אچو ته ياهو ۾ אي ميل ٺاهڻ سکون
  . کي كلك كريوfree email: sign upسڀ کان پهريان مٿي ڏنل 

  .پنهنجي אنفارميشن سان ڀريوאن کان پو אوهان وٽ هك فارم אيندو جنهن کي אوهان   
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 لکيل نظر אچي رهيو آهي אوهان אن جي هيٺ ڏنل كوڊ אن باكس ۾ Type the code shownمٿي 
  .لکو

  . لکيل نظر אچي رهيو آهي، אن کي مٿي باكس ۾ لکوcFynJHz۾ אوهان کي مٿي كوڊ   
  .ُאنفارميشن جي گھر كئي وئي آهيمٿي فارم ۾ אوهان کان 

  .ومات ڏيوאوهان پنهنجي معل .1
 .ِאوهان پنهنجي אي ميل جي سكيورٹي ال پاسورڊ وغيره جي چونڈ كريو .2
پنهنجي ال هك سكيورٹي سوאل کڻو ۽ אن جو جوאب ڏيو جڎهن ٹئين نمبر پورشن ۾ אوهان  .3

 نمبر پورشن ۾ ڏنل سوאلن جا 3کان پنهنجو پاسورڊ وسري وڃي ته پو אوهان کان אوهان 
 Alternate .ئي پاسورڊ تبديل كري سگھو ٿا אنهن سوאلن جا جوאب ڏيا ويندא، אوهانאُ گھرجوאب
email تي אوهان پنهنجي دوست وغيره جو אي ميل ڏيو، ياهو ميل وאرא אوهان جي جي جا ِ

 .کي אيكٹو كندوِدوست کي هك ميسج موكليندא ۽ هو אوهان جي אي ميل 
 هيٺ ڏنل چيك باكس کي چيك ياهو ۽ ياهو ميل جي پاليسي کي مڃڻ الאن کان پو אوهان 

  .كريو

  . کي كلك كريوCreate my accountאوهان چيك باكس کي چيك كري   
  .ِپو אوهان جو אي ميل آكائونٹ ٺهي ويندو ۽ ياهو طرفان אوهان کي مبارכ باد ڏنو ويندو  

 ِهتي كنهن مجبوري تحت אي ميل جي ٺهڻ کان پو وאرو پيج نه ڏنو ويو آهي، جنهن ال: نوٽ
  .آئون אوهان کان معافي گھرאن ٿو
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  .אوهان کي אتي ئي فارم ۾ آگاهي ڏني وينديڄاڻ غلط ڏيندא ته ِجڎهن אوهان אي ميل ۾ گهربل 

کي پوسٹل كوڊ جي ، אوهان مٿي پهريان ته אوهان کي پوسٹل كوڊ غلط ڏنل نظر אچي رهيو آهي  
  .سامهون ڳاڙهن אکرن سان آگاهه كيو ويو آهي

ميل آ ڊي پڻ غلط آهي ڇو ته هي ٻڌאئي رهيو ته  אوهان جيكو ِمٿي ڏنل אي 
my_sindh_desh@yahoo.com אوهان ٻيو آ ڊي پسند كريو يا وري آهي אهو אڳئي ٺهيل آهي، אنهي ال 

ِکي كجهه אي ميل אڊريس ڏنا ويندא אوهان אتان به  אئين אوهان . کي كلك كريو چيك 
  .ِאي ميل پسند كري سگھو ٿا

  
   . ۾ وڃوwww.yahoo.comته پو אوهان وري ِان پنهنجو אي ميل ٺاهي وٺندא جڎهن אوه

  . تي كلك كريوCheck your mail status: Sign Inهاڻي אوهان ياهو مان   
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 تي Sing inڏنل جڳه تي پنهنجو ياهو آ ڊي ۽ پاسورڊ ڏئي  هي پيج אچي ويندو אوهان  وٽپو אوهان  
  .كلك كريو

پيج אچي ويندو، אتي אوهان کي پنهنجو نالو نظر אچي رهيو آهي ۽ אن جي هي پو אوهان وٽ   
  .ِאوهان کي هك אي ميل جي آگاهي ڏنل آهيهيٺيان 
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  .אوهان ميل تي كلك كريو
  .پو אوهان ياهو ميل جي אندر دאخل ٿي ويندא

  . پڑهي سگھو ٿال تي كلك كري پنهنجا ميInboxאن کان پو אوهان پاسي ۾ ڏنل   

  .ِي אوهان مٿي ڏنل אي ميل کي كلك كري پڑهي سگھو ٿاهاڻ  
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  .אچو ته هاڻي ياهو ۾ فائيل موكلڻ سکون
אڄ  ( ۾ِ فري אي ميل ياهوموكلي سگھو ٿا،אوهان پنهنجي دوست يا كنهن ٻئي ڏي فائيل 

  .ِ موكلڻ جي אجازت مليل آهي، אن کان وڌيك جي فري אي ميل ۾ אجازت ناهي10MB) تائين
  . کي كلك كريوcompose جي هيٺيان ڏنل  ٹيبياهو ميل  

  .ِ جي سامهون ڏنل باكس ۾ پنهنجي دوست جو אي ميل אڊريس ڏيو:Toאوهان مٿي   
  sindh_desh@yahoo.com: مثال

  . جي سامهون پنهنجو سبجيكٹ لکو:Subject پو אوهان 
  . وغيرهUrgent replay: مثال
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  . کي كلك كريوAttach Filesپو אوهان 
  אوهان وٽ هيٺيون پيج کلي ويندوپو .  

  . کي كلك كريو…Browseپو برאئوز    

 אوهـان هـك کـان وڌيـك فائيـل بـه .אوهان אهو فائيل کڻو جيكو אوهان كنهن ڏي موكلڻ چاهيو ٿا  
  .موكلي سگھو ٿا
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  .אوهان جيكي فائيل سليكٹ كندو אهي אوهان کي هن ريت نظر אيندא

 Attach moreائيلن جي جڳهه کان وڌيك فائيل موكلڻ چاهيو ٿا ته پو ڏنل پنج فجيكڎهن אوهان   
filesتي كلك كريو .  

   אوهان جڎهن فائيل אٹيچ كري ڇڎيندؤ ته پوAttach filesکي كلك كريو .  
  .پو وري אوهان وٽ هيٺيون پيج کلي ويندو جنهن تي אوهان جا אٹيچ ٿيل فائيل به ڏيکاريل هوندא  

  . ۾ پنهنجو پيغام لکي موكلي سگھو ٿاText areaنل אوهان هيٺ ڏ  

   אوهان پيغام موكلڻ ال אن کان پوSendتي كلك كريو .  
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پو אوهان جو پيغام ۽ אٹيچ كيل فائيل אوهان جي دوست وٽ پهچي ويندא ۽ אوهان وٽ هيٺيون پيج   
  .کلي ويندو

ِئن كو ٻيو אوهان جي אي ميل مان ناجائز  كري ڇڎيو ته جيSing outِپو אوهان پنهنجي אي ميل کي   
  .فائدو نه وٺي
  . تي كلك كريوSing outאوهان  كرڻ الSing out ِאي ميل کي 

 ٿي Sing out۽ אوهان کي آگاهه كيو ويندو ته אوهان . پيج אچي ويندوپو אوهان وٽ ياهو جي مركزي   
  .چكا آهيو
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 Internet chatting 

ياهو .  אنسٹال كرڻو پوندوYahoo messengerرڻ ال سڀ کان پهرين אوهان کي ياهو ۾ چيٹنگ ك
يا وري אوهان ماركيٹ . ميسنجر אوهان ياهو جي ويب سائيٹ مان مفت تي ڊאئون لوڊ كري سگھو ٿا

  .مان ياهو ميسنجر جي سي ڊي خريد كري אن کي پنهنجي كمپيوٹر ۾ אنسٹال كيو

 کي Icon ديسكٹاپ ۾ ڏنل جيه אن ياهو ميسنجر ميسنجر אنسٹال كري وٺو تجڎهن אوهان ياهو   
  .كلك كري کولي وٺو

  .ِאن کان پو پنهنجو אي ميل ۽ پاس ورڊ ڏئي ياهو سان كنيكٹ ٿي وڃو  
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ياهو ۾ كنيكٹ ٿيڻ کانپو אوهان ياهو ميسنجر مان دوستن ڏאنهن אنسٹنٹ ميسج، چيئٹنگ ۽ ٻيون   
  .کوڙ ساريون אيكٹوٹيز كري سگھو ٿا

 אنهي ال هتي ياهو ميسنجر جي باري ۾ ٻڌאئڻ مناسب ناهي، ياهو ميل جي باري ۾ آهيي صرف  سمجهاڻهي
  .كنهن ٻئي وقت تي ياهو مييسنجر جي باري ۾ ڀرپور سمجهاڻي ڏبي
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