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  پاور پوائنٹکے ساتھ استعمال کیا جاۓ۔ یہاں دیے گئے نقاط  'فیس بک کا آغاز کریںیزینڻیشن ' پاور پوائنٹ پراس تحریر کو 
کا تعلق سالئیڈ   2سے ہے اور نقطہ   )1(صفحہ  1میں سالئیڈ پاور پوائنٹ کا تعلق   1کے نقاط کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نقطہ 

 سے ہے، اور اسی طرح آگے چل رہا ہے۔ آپکو یہی متن ہر سالئیڈ کے نیچے نوڻس میں بھی ملے گا۔ 2

 

فونٹ میں سرخیاں    ترچھےفونٹ میں دکھایا گیا ہے، وه کورس کروانے والے استاد کیلئے تبصرے ہیں۔  موڻے جس تحریر کو 
رہا ہو، اس میں رہنمائی کیلئے استعمال    سکھااونچی آواز سے پڑھا جا سکتا ہے یا استاد جو   دی جا رہی ہیں۔ باقی تحریر کو 

 کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 متن 
کے ساتھ تعلیمی اہداف پر بات کریں۔ اس طرح ان کیلئے   کے شرکاءشروع کرنے سے پہلے کورس  پڑھانا .1

 سیکھنا اور سیکھے ہوۓ کو یاد رکھنا آسان ہو جاۓ گا۔ 

 

 فیس بک کیا ہے؟  .2

 

فیس بک ایک سوشل نیٹ ورکنگ سروس ہے۔ اس کا مطلب ایک ایسی آن الئن سوسائڻی ہے جسے آپ دوسروں   .3

 کے ساتھ رابطے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں۔

 

فیس بک پروفائل   استعمال کرنے کیلئے آپکو پروفائل بنانا پڑتا ہے۔ جب آپکا پروفائل بن جاۓ تو آپ فیس بک 

، خبریں، خیاالت اور  ز، وڈیوتصویریں ساتھان کے سے رابطہ کر سکتے ہیں،   رکھنے والے دوسرے لوگوں

فیس بک کے کچھ صفحات کو آپ اپنا پروفائل بناۓ بغیر بھی دیکھ  بہت سی دوسری چیزیں شیئر کر سکتے ہیں۔ 

شیئر نہیں کر سکتے اور نہ وه دوسری   کچھ  کھ سکتے،سکتے ہیں لیکن پروفائل کے بغیر آپ تبصرے نہیں ل

 سیکھیں گے۔ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم اس کورس میں چیزیں 

 

۔ بہت سے  ہیںکچھ لوگ فیس بک کو پرانے  دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ رکھنے کیلئے استعمال کرتے 

س بک استعمال کر کے اپنا کام کرتی ہیں اور اپنے ارکان  ے گروپ، تنظیمیں اور سوسائڻیاں فی مشاغل فرصت ک 

بک کو گاہکوں اور صارفین کے ساتھ بات چیت  کو پیغامات بھیجتی ہیں اور بہت سی کمپنیاں اور ادارے فیس 

 کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

 

۔ آپ چاہیں تو بہت  گے یںور کن کاموں کیلئے استعمال کرفیس بک کو کیسے ایہ عین آپکی مرضی ہے کہ آپ  

کچھ   لگانا یا  تصویر سی چیزیں شیئر کریں، چاہے تو کچھ نہ شیئر کریں۔ اگر آپکا دل نہ چاہتا ہو تو فیس بک پر 

نہیں ہے۔ کئی لوگ صرف واقعات کا علم رکھنے کیلئے پروفائل رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی ہرج   ضروریلکھنا 

 نہیں۔
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فیس بک پر ایسی سیڻنگز بھی ہیں جنہیں استعمال کر کے آپ طے کر سکتے ہیں کہ آپ کس سے رابطہ رکھیں  

یں دیکھ سکے گا اور آپکے بارے میں  مر فلگے، کون آپ کی لکھی ہوئی پوسٹ اور آپکی ڈالی ہوئی تصویریں او

 کتنی ذاتی تفصیالت دوسرے لوگ پڑھ سکیں گے۔ 

 

مکن ہے۔ ہم  مزید نہیں رہنا چاہتے تو اپنا پروفائل ختم کرنا بھی م فیس بک پرکریں کہ آپ   فیصلہ اگر آپ کبھی یہ  

 آگے چل کر بات کریں گے۔ اور سیکیورڻی سیڻنگز کے بارے میں بھی اس بارے میں اور پرائیویسی 

 

براؤزر میں استعمال کرنے، یا اگر آپکے پاس سمارٹ فون   ویبیس بک کو اپنے فٹ کی طرح ہی آپ  ن ای میل اکاؤ

کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقے برابر اچھا کام کرتے ہیں   ،یا ڻیبلٹ ہو تو ایپ/پروگرام میں ڈاؤن لوڈ کرنے

نہیں پڑتا کہ آپ کونسا طریقہ چنتے ہیں لیکن اگر آپکے پاس  اور اس کورس کے سلسلے میں اس سے کوئی فرق 

ایپ استعمال کرنا زیاده آسان ہوتا ہے۔ ہم اس کورس میں جو مراحل اور  بالعموم ٹ فون یا ڻیبلٹ ہو تو سمار

وضاحتیں بیان کریں گے، وه کسی بھی ڻیکنیکل آلے کے استعمال کیلئے درست ہیں لیکن بعض دفعہ آپکی سکرین  

سے نہ جانتے ہوں کہ آپکو کیا کرنا  پر نظر آنے والی تصویریں کچھ مختلف دکھائی دے سکتی ہیں۔ اگر آپ ڻھیک  

براؤزر اور ایپ میں نظر آنے والی تصویر میں کچھ   ویب ہے تو پوچھ لیں۔ جن صورتوں میں  دباناچاہیئے یا کہاں 

 براؤزر کی تصویر ہو گی۔  پر ویب، وه کمپیوڻر ہم سکرین پر جو تصویر دیکھیں گےخاص فرق نہیں ہوتا، 

 

 پروفائل بنانا .4

 

صرف ایک بار پروفائل بنانا پڑتا ہے اس لیے اگر اس پہلے حصے میں شامل سب معلومات آپکو   پر فیس بک آپکو 

یاد نہ رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جو چیز اہم ہے، وه یہ ہے کہ آپ پروفائل بنانے کے دوران اپنی سکرین پر نظر  

زینڻیشن ی اگر آپکی سکرین عین اس پر واضح نہ ہو تو پوچھ لیں۔آنے والی ہدایات پر عمل کریں اور اگر کوئی بات 

اور دوسری آن الئن (انڻرنیٹ) خدمات کی   فیس بک میں نظر آنے والی میری سکرین جیسی نہ ہو تو پریشان نہ ہوں۔ 

شکل تمام وقت بدلتی رہتی ہے لیکن بنیادی چیزیں وہی رہتی ہیں۔ یہی بات اہم ہے اور جیسے جیسے آپکا انڻرنیٹ 

 بڑھتا جاۓ گا، آپ یہ سیکھ لیں گے۔ کے استعمال کا تجربہ 

 

آگے بڑھنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ کورس کے تمام شرکاء نے کمپیوڻر یا ڻیبلٹ کو آن کیا ہوا ہے اور  
 ویب براؤزر یا ایپ سڻور کھوال ہوا ہے۔ 
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پر جانا ہو گا یا اپنے ایپ سڻور سے فیس بک ایپ   www.facebook.noپروفائل بنانے کیلئے آپکو  فیس بک  .5

 کیلئے ہے)۔  ستعمال کرنے والوںاڻیبلٹ یا سمارٹ فون ڈاؤن لوڈ کرنی ہو گی (یہ طریقہ صرف 

 

 تمام شرکاء سے کہیں کہ وه ایڈریس بار میں ایڈریس لکھیں اور اس پیج پر جائیں یا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ 

 

تو آپ اس پیج پر پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو آپکو  اگر آپ نے درست ایڈریس لکھا ہو  .6

 اپنے فون پر ایپ تالش کر کے کھولنی ہو گی۔ 

 

کام کرتے ہوۓ باری   ہوتی ہے۔ اس لیے ابھی ہمارے یہ بار  ایکفیس بک اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت صرف  .7

باری ہر مرحلہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپکو سب کچھ یاد نہ رہے تو مایوس نہ ہوں۔ اگر آپکو ڻھیک  

 سمجھ نہ آۓ یا آپ کسی چیز میں اڻک جائیں تو فورا" بتا دیں تاکہ میں آپکی مدد کروں۔ 

 

 وڈ کر چکے ہیں۔ دھیان رکھیں کہ سب لوگ درست پیج پر پہنچ گئے ہیں یا ایپ ڈاؤن ل 

 

("رجسڻر   "Registrer deg"اگر آپ ویب براؤزر استعمال کر رہے ہیں تو آپکو وه تفصیالت ڈالنی ہوں گی جو  .8

 کے نیچے مانگی جا رہی ہیں۔کریں") 

 

 ںدبائی پر ("نیا فیس بک اکاؤنٹ کھولیں")   konto"-"Opprett ny Facebook اگر آپ ایپ استعمال کر رہے ہیں تو

 اور سامنے آنے والے مراحل پورے کریں۔ 

 

 جب تک سب لوگ یہ ضروری تفصیالت نہ ڈال لیں، آپ آگے نہ بڑھیں۔ 

 

 

 بڻن پر کلک کریں۔  "Registrer deg"جب آپ سب تفصیالت ڈال لیں تو .9
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کچھ لوگوں کی سکرین پر اب یہ صفحہ سیاه ہو جاۓ گا اور ایک چھوڻا سا معلومات واال خانہ سامنے آۓ گا   .10

جس میں فیس بک پوچھے گا کہ کیا آپکو نوڻیفیکیشنز (اطالعات) دی جائیں۔ اسکا مطلب ہے کہ جب بھی آپکے  

آنے والے پیغام کے ذریعے آپکو پتہ  کی آواز یا سکرین پر  "pling"فیس بک اکاؤنٹ میں کوئی نئی چیز آۓ گی، 

 چل جاۓ گا۔  

 

پر کلک کریں۔ اگر آپ اطالعات سے بچنا  ("اجازت ہے")  "Tillat"اگر آپ ایسی اطالعات لینا چاہتے ہوں تو .11

پر کلک کریں۔ اگر آپکو ابھی ڻھیک اندازه نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں  ("بالک کریں")   "Blokker"چاہتے ہوں تو 

اوپر دائیں کونے میں کراس پر کلک کر دیں اور آگے چل کر جب آپ فیس بک کے استعمال میں  تو آپ سب سے 

 زیاده ماہر ہو جائیں تو اسکا فیصلہ کر لیں۔

 

 جن لوگوں کو ایسا پیغام مال ہے، ان سب سے کوئی فیصلہ کرنے کو کہیں اور پھر اگلی سالئیڈ پر چلے جائیں۔ 

 

آپکے دوستوں کو ڈھونڈ نکالے لیکن  کانڻیکڻس کو دیکھ کر کے ای میل اب فیس بک آپکو پیشکش کرے گا کہ آپ  .12

 آپ خود بھی سرچ کر کے ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ رابطہ کرنا چاہتے ہوں۔ 

 

 پر کلک کرتے ہیں۔("آگے")   "Neste" ے بڻنکو چھوڑ کر نیچے دائیں طرف دیے گئ اس لیے ہم اس مرحلے  .13

 

 پر کلک کریں۔ ("مرحلہ چھوڑ دیں")  "Hopp over trinn"اب آپ   .14

 

 یہ صفحہ سامنے آۓ گا۔  .15

 میل اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ اپنا ایرجسڻریشن مکمل کرنے کیلئے اب آپکو 

کیونکہ فیس بک نے آپکو ای میل بھیجی ہے تاکہ تصدیق ہو جاۓ کہ ابھی آپ ہی نے اپنے بارے میں تفصیالت  

 ڈالی ہیں۔

 گئی ہے جو آپ نے ابھی رجسڻریشن کرتے ہوۓ لکھا تھا۔  یبھیجیہ ای میل اس ایڈریس پر 

 

 انہیں فیس بک کی ای میل آئی ہے۔ کیا دیکھیں کہ   کہیں کہ وه اپنے ای میل اکاؤنٹ کھولیں اورسب لوگوں سے 

 ان لوگوں کی مدد کریں جنہیں اپنے ای میل اکاؤنٹ میں خود فیس بک کی ای میل نظر نہ آ رہی ہو۔  .16

 ہو۔  چلی گئی لوگوں کے اکاؤنٹ میں یہ ای میل جنک فولڈر میں   ہو سکتا ہے کچھ
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 یس بک کا پیغام قریب قریب ایسا دکھائی دینا چاہیئے۔ف

 ۔ اکاؤنٹ کی تصدیق کریں")یوزر (" "Bekreft brukerkontoen"اس بڻن پر کلک کریں جہاں لکھا ہے  .17

 

 پھر آپکی سکرین پر یہ صفحہ اور یہ پیغام آۓ گا۔  .18

 

19. ok  ۔ پر کلک کریں 

 
 اگر اس سے ملتا جلتا صفحہ کھلے تو اسکا مطلب ہے کہ اب آپکا فیس بک اکاؤنٹ بن چکا ہے۔  .20

 
شاید یہ صفحہ ان دوسرے فیس بک پیجز کی نسبت کچھ خالی خالی لگ رہا ہے جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں  

اال گیا ہے۔ آہستہ آہستہ اس میں مواد  نیا ہے۔ ابھی اس پر مواد نہیں ڈابھی  ہآپکا صفحلیکن ایسا اس لیے ہے کہ 

اور سیکیورڻی سیڻنگز کے بارے میں کچھ بات کرنی  پرائیویسی شامل ہو گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں 

 ہے۔

 

 سیکیورڻی  اور پرائیویسی .21

 

فیس بک پر آپ خود چن سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کن لوگوں کے ساتھ   .22

ستی رکھنا چاہتے ہیں اور کن لوگوں کو یہ دیکھنے کی اجازت ملے گی کہ آپکا فیس بک پروفائل ہے۔ کچھ  دو

رکھتے ہیں اور زیاده تر چیزیں شیئر کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ درمیانہ راستہ   بہت کھال لوگ اپنے پروفائل کو 

 منتخب کرتے ہیں اور صرف کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔

 

 آگے چل کر اپنے پروفائل کو زیاده پرائیویٹ یا کم پرائیویٹ بنانا چاہیں تو اسے بدل بھی سکتے ہیں۔آپ اگر 

 

 بھی یہ صفحہ کھال ہونا چاہیئے۔ آپ سب کی سکرین پر اب  .23

 

  باردیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ایپ استعمال کر رہے ہیں تو ممکن ہے یہ  مینو بارسب سے اوپر آپ فیس بک کی  .24

 نیچے دکھائی دے رہی ہو۔ آدھی اوپر اور آدھی سکرین پر 

 

  

Kommentert [f1]: Dobbet "du" slettet her. 
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پر آپکو دائیں طرف آخر میں ایک چھوڻا سا تالہ اور   مینو باراگر آپ ویب براؤزر استعمال کر رہے ہیں تو  .25

 اسکے برابر چند لکیریں نظر آئیں گی۔

 

 کلک کریں۔ اس پر 

 

ۓ گا۔ بڻن تالش  ڻیبلٹ استعمال کرنے والوں کو اپنی سکرین پر کسی جگہ تین افقی لکیروں واال مینو بڻن نظر آ 

 یں۔ کر کے اسے دبائ 

 

ایپ استعمال کرنے والوں کو مینو آپشنز کی ایک لمبی فہرست ملے گی۔ سکرول/رول کر کے اس فہرست کے    .26

آپشن تالش   طریقے")  شارٹ کٹ کے پرائیویسی ("  "Snarveier for personvern"تقریبا" آخر تک جائیں اور 

 یں۔کو دبائ کریں۔ اس آپشن 

 

 ۓ گا۔کھل جااب ایک چھوڻا سا مینو  .27

 
 چیک کریں کہ سب لوگوں کو یہ مینو نظر آ رہا ہے۔ 

 

("کون میری چیزیں دیکھ سکتا ہے؟") نیچے کا رخ   "?Hvem kan se tingene mine"یہاں پہال آپشن یہ ہے  .28

 مزید پڑھیں۔ کر  کو دبارکھنے والے تیر 

 

 Hvem kan se de fremtidige innleggene" اب اس سے نچال مینو کھل جاۓ گا۔ سب سے اوپر لکھا ہے  .29

mine?"    ("کون میری آئنده پوسڻس دیکھ سکے گا؟") اور اسکے نیچے والے بڻن پر لکھا ہے"Venner"  

 ۔ ("دوست")

 

فیس بک پر "دوست" کا مطلب وه لوگ ہیں جن سے رابطہ رکھنے کیلئے آپ نے ہاں کہا ہے۔ چاہے آپ نے   .30

انہیں سرچ کر کے ان کے ساتھ دوستی رکھنے کیلئے پوچھا ہو اور انہوں نے ہاں کہا ہو (اس بارے میں ہم آگے  

 نے کیلئے پوچھا ہو اور آپ نے ہاں کہا ہو۔چل کر سیکھیں گے) یا انہوں نے آپکو سرچ کر کے آپکا دوست بن 

 

نہیں کیے ہیں لیکن اگر آپ اپنی سیڻنگز کو اسی طرح  (شامل) ابھی تک آپ نے فیس بک پر کوئی دوست ایڈ 

، خبریں تبصرے چھوڑ دیں جیسی یہ اب ہیں تو آپکے آئنده دوست آپکی فیس بک پر شیئر کی ہوئی تصویریں، 

 اور دوسری چیزیں دیکھ سکیں گے۔ 
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("پبلک") کا مطلب ہے  "Offentlig"یں تو آپ کے سامنے کئی آپشنز آ جائیں گے۔ کو دبائ بڻن  "Venner"اگر آپ 

   "Bare meg"کہ فیس بک استعمال کرنے والے سب لوگ آپکی شیئر کی ہوئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور

ے کیلئے  چنن ان میں سے کسی سیڻنگ کو  ("صرف میں") کا مطلب ہے کہ صرف آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ 

نا ہے۔ عام طور پر لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں کو دباآپکو بس اپنی مرضی کی سیڻنگ  

میں ہے۔ بعد میں آپ چاہیں تو لیکن اگر آپ اس سے مختلف کوئی سیڻنگ رکھنا چاہیں تو یہ بالکل آپکے ہاتھ 

 واپس یہاں آ کر سیکیورڻی اور پرائیویسی سیڻنگز کو بدل بھی سکتے ہیں۔

 

 یں۔صہ بند کرنے کیلئے دوباره تیر کو دبائ مینو کا یہ ح  .31

 

۔ یہ مینو  ("مجھ سے کون رابطہ کر سکتا ہے؟")   "?Hvem kan ta kontakt med meg"  ہے ہ نقط اگال .32

 ۔ے دائیں طرف تیر کو دبائیںنقطے کلئے اس دیکھنے کی 

 
فیس بک استعمال کرنے والے سب لوگ اگر چاہیں تو آپکے دوست بننے کیلئے پوچھ سکتے  لکھا ہے کہ  یہاں  .33

ہیں۔ اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیس بک استعمال کرنے والے الکھوں کروڑوں لوگ آپکے دوست بننے کیلئے  

کہ جو لوگ فیس بک پر آپکا نام سرچ کریں، وه دیکھ   آپکے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اسکا مطلب صرف یہ ہے 

ں۔ بالعموم وہی لوگ آپ سے  دوست بننے کیلئے پوچھ سکتے ہی  اسکتے ہیں کہ آپ فیس بک پر ہیں اور وه آپک

تے ہیں جنہیں آپ پہلے سے جانتے ہوں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص دوستی کی درخواست بھیجے جسے  پوچھ

("نظرانداز کریں") دیں۔ اگر آپ    "Ignorer"تو ایسی درخواست کا جواب صرف ہوںآپ ہاں نہ کہنا چاہتے 

 درخواست کو نظرانداز کر دیں تو دوستی کی درخواست کرنے والے شخص کو اطالع یا پیغام نہیں ملے گا۔ 

 

اگر آپ نہ چاہتے ہوں کہ ہر کسی کیلئے آپ سے رابطہ کرنا ممکن ہو تو اسکا ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف  

ان لوگوں کو آپکو دوستی کی درخواست  لب ہے کہ صرف طستوں کے دوستوں کو اجازت دی جاۓ۔ اسکا م دو

  ۔ جو پہلے ہی کسی ایسے شخص کے فیس بک دوست ہوں جو آپکا فیس بک دوست ہےبھیجنے کی اجازت ہو 

("سب") لکھا ہے اور فہرست میں   "Alle"جس پر کو دبائیںاگر آپ یہ سیڻنگ استعمال کرنا چاہیں تو اس بڻن 

 یں۔کو دبائ آپشن  آنے والے  نظر دوسرے نمبر پر

 

 ۔یںکو دبائ مینو کے اس حصے کو بند کرنے کیلئے دوباره تیر  .34

 
("میں تنگ کرنے    "?Hvordan får jeg noen til å slutte å plage meg" ے نیچے واال نقطہ ہے سب س .35

 والوں کو کیسے روکوں؟" 
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اگر کبھی آپکے ساتھ ایسا ہو کہ کوئی شخص جس کے ساتھ آپ رابطہ نہ چاہتے ہوں، آپکو فیس بک پر تنگ کر  

آپ کیلئے فائده مند ہو گا۔ زیاده امکان یہی ہے کہ آپکو اسکے استعمال کی   ہونارہا ہو تو اس نقطے کا علم 

 ضرورت نہیں پڑے گی۔ 

 

 ۔کو دبائیںتیر 

 

اس خانے میں آپ اس شخص کا نام یا ای میل ایڈریس لکھ سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ مزید رابطہ نہ چاہتے   .36

ں۔ لیکن جیسے ہم نے کہا ہے: زیاده امکان یہی ہے کہ  کہتے ہی  )"بالک کرنا" (   "blokke"کو کسی ہوں۔ اسے 

 نہیں پڑے گی۔ آپکو کبھی اسکے استعمال کی ضرورت 

 

 اور ایڈ کرنا  تالش دوستوں کو  .37

 
اکثر لوگ فیس بک کو دوستوں اور واقفوں سے رابطہ رکھنے اور تصویریں، خبریں اور دوسری چیزیں شیئر  .38

دوستوں کی  اپنے کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ کسی سے رابطہ رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ اسے 

 فہرست میں ایڈ کریں۔

 
ستوں کو تالش کرنے کیلئے آپکو ان کے نام سرچ کرنا پڑتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنا نام اور  وفیس بک پر اپنے د .39

استعمال کرتے ہیں لہذا انہیں پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ آپکو صفحے یا ایپ پر سب سے اوپر   پکچر ایک پروفائل 

گیا ہے۔ سرچ   ظاہر کیامحّدب عدسے کی تصویر سے  ایک چھوڻے سے سرچ کیلئے خانہ ملے گا۔ اس خانے کو 

 یں۔نا شروع کرں اور جس شخص کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اسکا نام لکھکے خانے کو دبائی 

 
فیس بک آپکے سامنے کئی لوگ لے آۓ گا تاکہ آپ ان میں اپنے مطلوبہ شخص کو ڈھونڈ سکیں۔ آپ جس خانے   .40

نے فیس بک اکاؤنٹ   ستفہرست کھل جاتی ہے۔ اگر آپکے دو ان لوگوں کی میں نام لکھتے ہیں، اس کے نیچے 

 تو آپکو وه نہیں ملے گا۔ نہ بنایا ہو

 
 یں۔کو دبائ جب آپکو فہرست میں درست شخص نظر آ جاۓ تو اسکے نام 

 
 ("وال") یا    "vegg"نچ جائیں گے۔ اس پروفائل کو اکثرپھر آپ اس شخص کے فیس بک پیج یا "پروفائل" تک پہ   .41

 "tidslinje" بارے میں آگے چل کر بات کریں گے کہ ڻائم الئن کیا ہوتی ہے اور   ("ڻائم الئن") کہتے ہیں۔ ہم اس

 اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔

 

("دوست کو ایڈ کریں")   "Legg til venn"اس شخص کو اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کرنے کیلئے بڻن  .42

 ۔کو دبائیں
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 انسان کی تصویر اور جمع کا نشان بنا ہوتا ہے۔  ہوتا ہے۔ اس پر ایک چھوڻی سیاوپر یہ بڻن اکثر صفحے پر 

 

اور وه چاہے تو فیس بک پر آپکا   اس طرح اس شخص کو آپکی طرف سے دوستی کی درخواست چلی جاتی ہے  .43

دوست بننے کیلئے یہ درخواست قبول کر سکتا ہے یا اسے نظرانداز کر سکتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی اسی طرح  

 ہیں۔آپکو درخواست بھیج سکتے 

 

یہ چننا بھی ہمیشہ آپکے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ کسی سے رابطہ رکھنا چاہیں گے یا نہیں۔ ہم آگے چل کر  

 ی کی درخواستیں کہاں نظر آتی ہیں۔دیکھیں گے کہ ایسی دوست 

 

  چ کرنا ممکن ہے۔کچھ سربہت انکے عالوه بھی اور  کو  فیس بک پر کمپنیوں، کاروباروں، اداروں، کلبوں، ڻیموں .44

 یہ سرچ بھی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ دوستوں کیلئے سرچ کرتے ہیں۔

 یں جس کی آپکو تالش ہے۔ نا شروع کرسرچ کے خانے میں وه نام لکھ

    

 ("الئیک") کر سکتے ہیں۔ "like"بالعموم اداروں کا دوست بننا ممکن نہیں ہوتا لیکن آپ چاہیں تو انہیں  .45

 لکھا ہوتا ہے۔  "liker"ں ہاتھ کا انگوڻھا اوپر کیے تصویر کے ساتھ  ہیں جہا کو دباتے اس کیلئے آپ اس بڻن 

 

بہت سے مختلف اداروں اور لوگوں کو الئیک کرنا ممکن ہے۔ جب آپ کسی کو الئیک کریں تو آپ انکا پوسٹ   .46

کیا ہوا مواد دیکھ سکتے ہیں جیسے خبریں، تصویریں، وڈیو کلپس وغیره۔ آپ فیس بک پر جتنے ایسے رابطے  

بنانا چاہیں، بنا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے زیاده دوست ہوتے ہیں اور وه زیاده لوگوں کو "الئیک" کرتے ہیں، 

     والوں تک ہی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف قریبی رشتہ داروں یا اپنے ساتھ کام کرنے 

 

ں تالش کریں  سب لوگوں سے کہیں کہ وه کم از کم ایک دوست، رشتہ دار یا کسی اور کو سرچ کے خانے می 
اور پھر اسے دوستی کی درخواست بھیجیں یا الئیک کریں۔ اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ جن لوگوں کو مدد  

یہ  کی ضرورت ہو، انکی مدد کرنے کا خیال رکھیں، اچھا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے دیں۔ 
اور سب لوگ ساتھ ساتھ   دہرائیں   بار پھرکورس کے اس حصے کی ہدایات کو ایک بھی اچھا ہو گا کہ آپ 

 تالش کرنے کی تجویز دیں۔  پیجزکے وغیره ۔ آپ انہیں بلدیہ یا مقامی الئبریری  دیکھتے جائیں
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 ڻائم الئن کیا ہوتی ہے؟  .47

 

کی ایک ڻائم الئن ہوتی ہے۔ ایک شخص کی   یوزرز فیس بک استعمال کرنے والے تمام افراد، کمپنیوں اور دیگر  .48

ڻائم الئن اسکے پروفائل کی طرح کام کرتی ہے۔ اس سے آپکو اس شخص یا ادارے کے متعلق کچھ معلومات مل  

شیئر کرنا چاہتا ہے۔ آپ کتنی  سکتی ہیں اور آپ وه چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو وه فیس بک پر دوسروں سے 

شخص کے دوست ہیں یا نہیں اور اس نے کونسی  اس  تفصیالت دیکھ سکتے ہیں، یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ 

 رکھی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ بہت سی چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ کم۔  زپرائیویسی سیڻنگ

 

یں تو آپکو اپنی ڻائم الئن نظر آۓ گی۔ اگر اب سے پہلے آپکا فیس بک  کو دبائ پر اپنے نام  مینو باراگر آپ  .49

گی لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ چاہیں تو آپ   ہوںپروفائل نہیں تھا تو ابھی آپکی ڻائم الئن پر زیاده چیزیں نہیں 

رے میں  سکتے ہیں۔ چاہیں تو آپ اپنے با  ڈالیا مزاحیہ وڈیوز  کے لنک ں وتصویریں، یا پڑھنے کی دلچسپ چیز

 بھی لگا سکتے ہیں۔ تصویرمزید معلومات اور اپنی 

 

سے  فہرست میں سب کھلنے والی  نا ہو گا۔ کو دبااگر آپ ایپ استعمال کر رہے ہیں تو آپکو ایک بار مینو آئیکون 

  کر کے اپنی ڻائم الئن دیکھیں۔اوپر آپکا نام لکھا ہو گا، اسے دبا  

 

کی ڻائم الئن پر  میں سے کسیان  ہو یا جنہیں "الئیک" کیا ہو، اگر آپجن لوگوں کو آپ نے بطور دوست ایڈ کیا  .50

تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی  ڻائم الئن پر کیا کچھ ڈاال ہوا ہے۔ سرچ کے خانے میں اس   جائیں

یں۔ ڻائم الئن پر نیچے  کو دبائ شخص کو سرچ کریں جسکی ڻائم الئن آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسکے نام 

 سکرول/رول کر کے مزید چیزیں دیکھیں۔

 

آپ چاہیں تو دوسرے فیس بک یوزرز کی ڻائم ڻائن پر کچھ لکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کیلئے وه خانہ استعمال کریں  .51

لیکن یاد رہے کہ آپ ڻائم الئن پر جو بھی لکھیں گے، وه اس   ("کچھ لکھیں ۔ ۔ ۔")  "… skriv noe"جہاں لکھا ہے  

جہاں آپ پرائیویٹ قسم کے   نہیںلوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جگہ ایسی  دوسرے شخص سے رابطہ رکھنے والے 

۔ اگر آپ ایسا پیغام یا کوئی ایسی چیز بھیجنا چاہتے ہیں جو آپکے دوستوں میں سے صرف  بھیج سکتے ہوںپیغام 

 ("چیٹ") شروع کرنی ہو گی۔  "chat"دیکھ سکے تو آپکو ایک

 

 میسینجر کے ساتھ چیٹ کرنا .52
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یجنے کیلئے جو آپکا صرف ایک مخصوص فیس بک دوست دیکھ سکتا ہو، آپکو اس دوست کے  ایسا پیغام بھ .53

ڻائم  سٹ میسیج بھیجنا، اور چیٹ میں آپ ساتھ چیٹ کرنی ہوتی ہے۔ چیٹ قریب قریب ایسے ہی ہے جیسے ڻیک

 الئن کی نسبت یہ بہتر کنڻرول کر سکتے ہیں کہ آپکا لکھا ہوا پیغام کون دیکھ سکتا ہے۔ 

 

 "Melding"ست کے ساتھ چیٹ کرنے کیلئے اسکی ڻائم الئن پر جائیں اور وه بڻن ڈھونڈیں جس پر کسی دو 

 کر چیٹ شروع کریں۔ لبلے کی تصویر بنی ہے۔ اس بڻن کو دبا ("پیغام") لکھا ہے اور اپنی بات لکھنے کیلئے ب 

 

لے چیٹ نہیں کی ہے تو آپکو  سمارٹ فون اور ڻیبلٹ پر فیس بک ایپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے پہ اگر آپ 

سمارٹ فون اور ڻیبلٹ پر یہ پروگرام  جب بتایا جاۓ گا کہ آپکو "میسینجر" نامی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی۔  

 ہو، تب ہی آپ فیس بک پر چیٹ کر سکتے ہیں۔

 
بعد   یہاں ڻھہر کر ان سب لوگوں کو میسینجر ڈاؤن لوڈ کرنے کا موقع دیں جنہیں اسکی ضرورت ہے اور اسکے 

 ہی آگے بڑھیں۔ 
 

چھوڻا سا  اگر آپ ویب براؤزر استعمال کر رہے ہوں تو سب سے نیچے دائیں طرف ایک الگ ونڈو میں چیٹ کا    .54

کھلتی ہے۔ یہ آڻومیڻک میں چیٹ "میسینجر"   ایک اور ایپ خانہ کھلتا ہے۔ اگر آپ ایپ استعمال کر رہے ہوں تو

 جگہ لے لیتا ہے۔ ہوتا ہے اور چیٹ کا خانہ پوری سکرین پر 

 

چیٹ وه تمام پیغامات دکھاتی ہے جو آپ نے اور آپکے دوست نے ایک دوسرے کو بھیجے ہوں۔ آپکے بھیجے   .55

 ہوۓ پیغام دائیں طرف نظر آتے ہیں اور آپکے دوست کے پیغام بائیں طرف ہوتے ہیں۔

 

  "… Skriv en melding" ے ہیں جہاں لکھا ہےچیٹ میں نیچے سفید خانے کو دبات کیلئے آپ   لکھنےپیغام 

 ("پیغام لکھیں ۔ ۔ ۔") 

 

 جب آپ اپنا پیغام لکھ چکیں تو اسے بھیجنے کیلئے کی بورڈ پر "اینڻر" کو دبائیں۔ .56

 

لکھے   کی اس تصویر کو دبائیں جو آپکے کاغذی جہاز چھوڻے سے اگر آپ ایپ استعمال کر رہے ہیں تو تیر یا  .57

 نظر آ رہا ہے۔  برابرپیغام کے  ہوۓ
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ہے۔ اسکا مطلب یہ ہو   یہے جو فیس بک پر بہت استعمال ہوت  یا "الئیک" ایک ایسی عالمت تھ کا انگوڻھا اوپرہا .58

تفق ہیں یا اسکی  سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، یا دوسرے شخص نے جو کہا ہو آپ اس سے م

ائیں طرف سب سے نیچے  آپکو داستعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عالمت ۔ آپ چیٹ میں بھی یہ بات سمجھ گئے ہیں

 ۔ دکھائی دے گی

 

(جذبات ظاہر کرنے والی شکلیں) یا کاغذات ڈالنے کی     emojierوقت کے ساتھ ساتھ آپ چیٹ میں تصویریں، .59

کوشش بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کورس میں ہم یہ نہیں سکھائیں گے۔ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ نئے  

کام کرنا سیکھ سکتے ہیں جو فیس بک کا کچھ علم رکھتا ہو یا آج کورس میں اپنے ساتھ موجود کسی شخص کے  

 کریں۔  مشقساتھ مل کر 

 

یہ جاننا بھی فائده مند ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیٹ میں کئی افراد کو شامل کر سکتے ہیں، وڈیو چیٹ کھول    .60

سکتے ہیں، چیٹ کے ذریعے فون کر سکتے ہیں وغیره وغیره۔ یہاں آپ جو عالمات دیکھ رہے ہیں، انہیں 

ن استعمال کرنے والوں کے پاس  استعمال کر کے یہ امکانات دریافت کریں۔ یہ سب عالمات ڻیبلٹ اور سمارٹ فو

  بالکل اسی طرح دکھائی دیتی ہیں لیکن ونڈو میں کچھ فرق جگہ پر ہوں گی۔ یہ بھی موجود ہیں، 

 

 

 الئیک کرنا، تبصره کرنا اور شیئر کرنا .61

 

فیس بک میں یہ سہولت بھی ہے کہ آپ چیزوں پر راۓ دے سکیں اور وه تصویریں، تبصرے، مضامین اور   .62

اور دوسرے لوگوں نے  ی افراد چیزیں آگے لوگوں کو بھیج سکیں جو آپکے دوستوں، کمپنیوں، کاروباردوسری 

  فیس بک پر پوسٹ کی ہوں۔

 

اس کیلئے فنکشنز یا تو تصویر، تبصرے یا مضمون کے نیچے، یا کبھی کبھی برابر میں دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ   .63

ہیں اور انکی ("شیئر کریں")  "Del"اور ریں") ("تبصره ک  "Kommenter"، ")الئیک(" "Liker"فنکشنز 

عالمات آسانی سے پہچانی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی چیز پر اپنے تاثرات کے بارے میں دوسرے فیس بک  

 یوزرز کو بتانا چاہیں تو آپ ان میں سے ایک فنکشن یا کئی فنکشنز کو استعمال کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

 

64. "Liker"    فنکشن کے ذریعے آپ کوئی چیز بھیجنے والے کو فوری جواب دے سکتے ہیں۔ یہ انگوڻھا اوپر کیے

 ہاتھ کی شکل رکھتا ہے۔ 

 
ں گے۔ ڻیبلٹ اور  بڻن پر الئیں اور مختلف آئیکون کھل جائی  "Liker"اگر آپ کمپیوڻر پر ہوں تو ماؤس کرزر کو  .65

 آئیکون نظر آنے لگیں۔ کہ ک دباتے ہیں ر تب ت بڻن پر رکھ ک "Liker" سمارٹ فون پر آپ اپنی انگلی
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پھر آپ اس عالمت پر انگلی لگاتے ہیں یا کلک کرتے ہیں جو آپکے تاثرات ظاہر کرتی ہو یعنی آپکے ساتھ جو  

ہے۔ آپ "انگوڻھا اوپر"، "دل"، "ہنسی"،   ی لگیآپکو کیسوه چیز شیئر کی گئی ہے، آپ بتانا چاہتے ہیں کہ 

 کی عالمات میں سے کوئی چن سکتے ہیں۔ یا "ناراضگی/غصے/اشتعال" "حیرت/شاک"، "اداسی" 

 

تصویر،   کو ہی زیاده استعمال کرتے ہیں۔ ان آئیکونز کے استعمال  عام طور پر لوگ انگوڻھا اوپر کی عالمت

 " کہتے ہیں۔کرنا "الئیک  کو آرڻیکل یا تبصرے

   

 وغیره پر اپنے تبصرے لکھنا بھی ممکن ہے۔ فیس بک پر لگائی جانے والی تصویروں اور تحریروں  .66

 لکھا ہے، یا ۔ ۔ ۔  "Kommenter" جس پر  دبائیںتبصره کرنے کیلئے آپ یا تو وه بڻن 

 ۔ ("تبصره لکھیں")   "Skriv en kommentar"۔ ۔ ۔ اس خانے کو دبائیں جہاں لکھا ہے  .67

 

استعمال کر رہے ہیں تو آپ اینڻر دبا کر اپنا تبصره  اپنا تبصره لکھیں۔ اگر آپ ڈیسک ڻاپ کمپیوڻر یا لیپ ڻاپ  .68

مکمل کر سکتے ہیں اور اسے شائع کر سکتے ہیں۔ پھر آپکا تبصره اس تصویر یا مضمون کے نیچے ظاہر ہو  

 جاۓ گا جس پر آپ نے تبصره کیا تھا۔

 
ون کو دبائیں جو تیر  اگر آپ ڻیبلٹ یا سمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں تو آپ تبصره شائع کرنے کیلئے اس آئیک .69

 ہے)۔  یہے جو چیٹ میں استعمال ہوت  عالمتکاغذی جہاز جیسا لگتا ہے (یہ وہی چھوڻے سے یا 

 

بڻن   "Del" دوسروں کی شائع کی ہوئی تصویر یا تحریر کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کیلئے چاہیں تو آپ   .70

 دبائیں۔

 

 ں گے۔ تینوں آپشنز کو دیکھی پھر تین آپشنز کھل جائیں گے۔ اب ہم ان  .71

 

("ابھی شیئر کریں (دوست)") آپشن چنیں تو وه تصویر یا تحریر آپکی فیس بک    "Del nå (Venner)"اگر آپ  .72

 اسے دیکھ سکیں گے۔ وہاں ڻائم الئن میں نظر آنے لگے گی اور آپکے دوست 

 

 بائیں تو ایک نئی ونڈو کھل جاۓ گی۔ کو د  "…Del" 2اگر آپ آپشن نمبر  .73

  

Kommentert [f2]: Lagt til noen ord som manglet i stad. 
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 ("اس بارے میں کچھ کہیں ۔ ۔ ۔") میں کچھ لکھنے کا موقع حاصل ہے۔  "… Si noe om dette"یہاں آپکو خانے  .74

 

("شائع کریں") بڻن کو دبائیں تو آپکی تحریر اور تبصرے آپکی فیس بک ڻائم الئن پر آ   "Publiser"اگر آپ  .75

 جائیں گے۔

 

ہیں تو آپ سب سے اوپر ونڈو میں ڈراپ  پر تصویر یا تحریر لگانا چاپیج  کی بجاۓ کسی اور پیجاگر آپ اپنے  .76

("اپنی ڻائم الئن پر شیئر  "Del på din egen tidslinje" ڈاؤن مینو کھول سکتے ہیں جہاں ابھی لکھا ہے

 ۔ کریں")۔ پھر آپکو شیئر کرنے کے دوسرے کئی آپشنز بھی نظر آئیں گے

 

شیئر کرنے کا انتخاب کر سکتے  چیزیں میں  ایوینٹآپ کسی دوست کی ڻائم الئن (وال) پر، یا کسی گروپ میں یا  .77

 الئن پر شیئر کر رہے ہیں۔ہیں۔ اپنی مرضی کے آپشن کو دبائیں۔ اس مثال میں ہم ایک دوست کی ڻائم 

 

آپ جو بھی آپشن چنیں، کھلنے والی کھڑکی تقریبا" ایک ہی شکل کی ہو گی۔ پہلے آپ سے اس دوست، گروپ یا   .78

کا نام پوچھا جاۓ گا جس کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دیے گئے خانے میں نام لکھیں۔ اگر آپ  ایوینٹ 

 ہیں۔چاہیں تو ایک سے زیاده نام لکھ سکتے 

 

 شیئر کرنے سے پہلے کوئی چھوڻا سا پیغام یا تبصره لکھنے کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔آپ یہاں  .79

 

جب آپ یہاں وه تمام نام لکھ چکیں جن کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور حسب خواہش تبصره بھی لکھ  .80

 کو دبا سکتے ہیں۔ "Publiser"چکیں، تو پھر آپ 

 

۔ اگر آپ اسے  ("میسیج کے طور پر بھیجیں")  "Send som melding" دستیاب ہے، وه ہے آپکو جو آخری آپشن  .81

شیئر کرتے ہوۓ نظر آتی  چیزیں دبائیں تو ایک ویسی ہی ونڈو نظر آۓ گی جو آپکو ڻائم الئن، گروپ وغیره پر 

بالکل عام چیٹ  وه پیغام، تحریر یا تصویر ایک چیٹ ونڈو میں کھل جاۓ گی (  دبانے پر  "Publiser"  ہے۔ آپکے

کے ساتھ آپ نے چیز   شخص یا ان لوگوں کو نظر آ سکتی ہیں جن  سیہاں ڈالی گئی چیزیں صرف ا کی طرح)۔ 

وه لوگ آپکی شیئر کی ہوئی چیز پر آپکو تبصرے بھی بھیج سکتے ہیں اور  یہاں ہو۔  رنے کا انتخاب کیاشیئر ک

 ۔آپ انکے ساتھ عام چیٹ کی طرح بات چیت جاری رکھ سکتے ہیں
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 کے بارے میں مزید سیکھیں مینو بار .82

 

وه الئن ہے جو سکرین پر سب سے اوپر نظر آتی ہے۔ کمپیوڻر پر فیس بک استعمال کرتے   مینو بار فیس بک کی  .83

ہوۓ اسکا رنگ نیال ہوتا ہے لیکن اگر آپ ڻیبلٹ یا سمارٹ فون پر فیس بک ایپ استعمال کر رہے ہوں تو یہ کچھ  

 مختلف دکھائی دے سکتی ہے۔ 

 
تصویر میں اوپر اور کچھ نیچے دکھائی دیتے ہیں۔   بعض جگہوں پر مینو اس طرح تقسیم ہوتا ہے کہ کچھ فنکشنز  .84

اکثر فنکشنز، اور زیاده استعمال ہونے والے فنکشنز آپکو ضرور دستیاب ہوتے ہیں، چاہے آپ ویب براؤزر یا  

 ایپ استعمال کر رہے ہوں اگرچہ ایپ استعمال کرتے ہوۓ آپکو انتخاب کے کچھ کم مواقع حاصل ہوتے ہیں۔

 
نڻس وغیره کیلئے سرچ کرتے  ی پہلے ہی واقف ہیں۔ یہاں آپ دوستوں، گروپس اور ایو سرچ والے خانے سے آپ  .85

 ہیں۔

 
آپشنز نظر آتے ہیں۔ ہم ان تینوں کے بارے   مینو کے دائیں طرف تین مینو بار  کووالوں   کمپیوڻر استعمال کرنے .86

 میں تفصیل سے سیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ایپ میں کہاں ہیں۔

 
اور نام دکھاتا ہے۔ اس پر کلک کر کے آپ ساتھ ہی اپنی وال/ڻائم الئن پر پہنچ  پکچر نو آپشن آپکی پروفائل پہال می  .87

 جاتے ہیں۔

 
ایک لمبی فہرست   ایپ میں یہ مینو آپشن تالش کرنے کیلئے آپ مینو کی عالمت (تین افقی لکیریں) کو دبائیں۔ .88

جو ویب براؤزر میں فیس بک استعمال کرتے ہوۓ تمام  کھل جاۓ گی جس میں وه زیاده تر چیزیں نظر ائیں گی 

لیکن جنہیں سمارٹ فون یا ڻیبلٹ پر ایپ کے استعمال کی صورت میں ہڻا دیا جاتا ہے تاکہ   وقت نظر آتی ہیں

 چیزیں دیکھنے کیلئے بہتر گنجائش پیدا ہو جاۓ۔ 

 
یب براؤزر میں فیس بک استعمال  ایک لمبی فہرست کھل جاۓ گی جس میں وه زیاده تر چیزیں نظر ائیں گی جو و .89

لیکن جنہیں سمارٹ فون یا ڻیبلٹ پر ایپ کے استعمال کی صورت میں ہڻا دیا  کرتے ہوۓ تمام وقت نظر آتی ہیں

 دیکھنے کیلئے بہتر گنجائش پیدا ہو جاۓ۔  چیزیںجاتا ہے تاکہ 
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 اور نام نظر آۓ گا۔ اپنی ڻائم الئن پر جانے کیلئے اسے دبائیں۔ پکچرمیں سب سے اوپر آپکی پروفائل  مینو بار .90

 

  واپس ویب براؤزر کی طرف۔ .91

 

پر کلک کریں تو آپ خبروں کی فہرست پر پہنچ جائیں گے۔ یہ وہی فہرست ہے جو  ہوم") "(  "Hjem" اگر آپ 

پکے دوست، تنظیمیں فیس بک کھولتے ہوۓ نظر آتی ہے اور یہ مسلسل بدلتی رہتی ہے تاکہ آپکو دکھاۓ کہ آ

 اور ادارے کیا چیزیں شیئر کر رہے ہیں، کیا تبصرے کر رہے ہیں، کونسی خبریں شائع کر رہے ہیں، وغیره۔ 

 

تا ہے۔ ایک چھوڻی سی سکرین کی تصویر۔ اسے دبا کر آپ  کے طور پر نظر آایپ میں یہ فنکشن ایک آئیکون 

 خبروں کی فہرست تک پہنچ جاتے ہیں۔

 

("دوست تالش کریں") صرف ویب براؤزر میں دستیاب ہے۔ اگر آپ اس پر کلک کریں   "Finn venner"فنکشن  .92

آپ چاہیں تو اس  تو ان یوزرز کی فہرست کھل جاتی ہے جو فیس بک کے خیال میں شاید آپکے واقف ہوں۔ اگر 

ستعمال  فہرست میں سے کچھ لوگوں کو اپنے فیس بک دوستوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کیلئے یہ فنکشن ا

کرنا ضروری نہیں ہے، سرچ والے خانے میں دوستوں کے نام ڈال کر تالش کرنے کا فنکشن بھی یہی کام کرتا  

 فنکشن آپکو فیس بک ایپ میں نہیں ملے گا، ایپ میں آپکو خود سرچ کرنا پڑتا ہے۔  "Finn venner"ہے۔ 

 

("دوستی کی درخواستیں")،    "Venneforespørsler" ہم جو اگلے تین مینو آپشنز دیکھیں گے وه ہیں: .93

"Meldinger"   ("پیغامات") اور"Varsler" ("اطالعات") ۔ 

 

پر ایک   مینو بار یہ فنکشنز صرف آئیکونز کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ویب براؤزر استعمال کرتے ہوۓ یہ  .94

دوسرے کے برابر موجود ہوتے ہیں اور انکا رنگ گہرا نیال ہوتا ہے۔ ایپ میں آئیکونز تو یہی ہوتے ہیں لیکن یہ 

تصویر میں سب سے اوپر یا سب سے نیچے موجود ہو سکتے ہیں جو اس پر منحصر ہے کہ آپ سمارٹ فون  

 استعمال کر رہے ہیں یا ڻیبلٹ۔

 

ان تینوں میں خاص بات یہ ہے کہ ہر بار جیسے ہی ایک کیڻیگری میں کوئی نئی چیز آۓ تو آئیکون کے برابر  

اکثر ایک آواز بھی آتی ہے جیسے آپکے فون   –ایک سرخ چوکور میں ایک چھوڻا سا ہندسہ ظاہر ہو جاتا ہے 

 میں ڻیکسٹ میسیج کی آواز آتی ہے۔ 
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جب کوئی آپکا دوست بننے کیلئے پوچھتا  ۔ "Venneforespørsler"وه ہے  ہم جو پہلی کیڻیگری دیکھیں گے، .95

ہے یا جب آپکی طرف سے دوستی کی درخواست کو اگال شخص قبول کر لیتا ہے تو یہاں ایک سرخ چوکور میں  

 ایک ہندسہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ 

 

ت کو اگال شخص قبول  جب کوئی آپکا دوست بننے کیلئے پوچھتا ہے یا جب آپکی طرف سے دوستی کی درخواس  .96

اگر آپ اس آئیکون پر کلک کریں تو ایک   کر لیتا ہے تو یہاں ایک سرخ چوکور میں ایک ہندسہ ظاہر ہو جاتا ہے۔

فہرست کھل جاتی ہے جو آپکو دکھاتی ہے کہ کیا ہوا ہے اور آپکو دوستی کی درخواست قبول یا رّد کرنے کا  

 موقع دیتی ہے۔ 

 

 ۔ "Meldinger"کیڻیگری ہےاگلی  .97

 

 یہاں بھی پچھلی بار کے بعد کچھ نیا ہونے پر ہندسے والی سرخ چوکور کھلتی ہے۔  .98

 

اگر آپ اس آئیکون پر کلک کریں تو ان چیڻس کی فہرست کھل جاتی ہے جو آپ کر چکے ہیں، تازه چیڻس سب   .99

چیٹ ونڈو  یں تو ایک ے دبائ اگر آپ اس فہرست میں کسی چیٹ کو جاری رکھنے کیلئے اس  سے اوپر ہوں گی۔

 کھل جاتی ہے۔ 

 
تی ہیں جن کا تعلق  اطالعات ملکی  چیزوںجہاں فیس بک پر ہونے والی دوسری  "Varsler"آخری آئیکون ہے  .100

پیغام ہو سکتا ہے کہ کسی نے   ایسانٹ یا گروپ میں شرکت کا دعوت نامہ ہو سکتا ہے، ی آپ سے ہو۔ یہ کسی ایو

آپکی ڻائم الئن پر کچھ شائع کیا ہے یا تبصره کیا ہے یا کسی چیز کو الئیک کیا ہے، یا ایسا پیغام ہو سکتا ہے کہ  

 آپکے کسی واقف کی سالگره ہے، یا بہت سی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ 

 
ع آنے پر سرخ چوکور میں ایک ہندسہ ظاہر  پہلی دونوں کیڻیگریز کی طرح یہاں بھی آپ کیلئے کوئی نئی اطال .101

 ہوتا ہے۔

 
یں تو آپ اس  ت میں کسی نقطے کو دبائ فہرست دیکھیں کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ فہرس کو دبا کر  آئیکون  .102

 صفحے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں کچھ ہوا ہو۔ 
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کا نشان ہے اور ایپ میں تین  آخری آئیکون ایک تیر کا  مینو بارفیس بک استعمال کرتے ہوۓ   میںویب براؤزر  .103

 ظاہر کرتا ہے۔   کو افقی لکیروں واال نشان مینو

 

اگر آپ اسے دبائیں تو آپکو ان دوسرے کاموں کی ایک لمبی فہرست نظر آۓ گی جو آپ فیس بک پر کر سکتے   .104

ہیں۔ جب آپ فیس بک کے استعمال میں زیاده ماہر ہو جائیں گے تو یہاں بہت سی چیزیں ممکن ہیں جن کے  

ت کریں گے، وه ہیں بارے میں آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کورس میں ہم جن اگلے مینو آپشنز پر با

"Hjelp"    ("مدد") اور "Logg ut"  ") آؤٹ")۔  الگ 

 
ملتا ہے۔ اس پر کلک کر کے آپ فیس بک کے ہیلپ   "Hjelp"فہرست میں کچھ نیچے جا کر آپکو مینو آپشن  .105

تمام فنکشنز، خدمات، سیڻنگز اور رپورڻنگ کے مواقع دیکھ سکتے ہیں جو   وه  آ جاتے ہیں جہاں آپ  میںسنڻر 

فیس بک سروس پیش کرتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ یا ایسی صورتحال پیش آ جاۓ کہ آپکو ڻھیک پتہ نہ ہو  

 کیا کرنا چاہیئے تو یہاں آ کر مدد لینا اچھا ہے۔ 

 
 کرناالگ آؤٹ اور  ان کرناالگ  .106

 
ایپ استعمال کرنے   پر یا ڻیبلٹ ملتا ہے۔ سمارٹ فون  "Logg ut"ے جا کر آپکو مینو آپشن فہرست میں کچھ نیچ  .107

 والوں کو فہرست کے بالکل آخر تک سکرول/رول کرنا پڑتا ہے۔ 

 
ان کرنے تک آپکو پیغامات   گ آؤٹ کر سکتے ہیں اور دوباره الگاس آپشن کو دبا کر آپ فیس بک میں سے ال

ں جو بالعموم صرف  و، ڻیبلٹ یا سمارٹ فون استعمال کر رہے ہ کمیپوڻریا اطالعات نہیں ملیں گی۔ اگر لوگ ایسا 

اکثر لوگوں کو اس میں   فیس بک سے الگ آؤٹ نہیں کرتے۔  وه  انکے استعمال میں ہی رہتا ہے تو عام طور پر

بات ہو، فورا" سکرین پر اطالع آ جاۓ تاکہ انہیں تازه اطالعات حاصل   سہولت لگتی ہے کہ جیسے ہی کوئی اہم

، ڻیبلٹ یا سمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں جو  وڻری پ کمگ ان نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ ایسا کرنے کیلئے دوباره ال 

بک پر جا کر  کئی افراد استعمال کرتے ہیں تو یہ اہم ہے کہ آپ الگ آؤٹ کرنا یاد رکھیں تاکہ کوئی آپکے فیس 

دھوکے سے آپ کی طرف سے کچھ نہ کرے جیسے پاس ورڈ نہ بدل دے۔ یہ خاص طور پر تب اہم ہے کہ آپ  

 الئبریری یا کسی پبلک مقام کا کمپیوڻر استعمال کر رہے ہوں۔

 

   پر کلک کریں۔ "Logg ut"الگ آؤٹ کرنے کیلئے 

 

  

 

 

Kommentert [f3]: Typo rettet 
 

Kommentert [f4]: Typo rettet 
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آپکی سکرینوں پر یہ تصویریں نظر آئیں گی۔ آپ نے ضرور پہچان لیا ہو گا کہ   جب آپ الگ آؤٹ کر لیں تو  .108

 جب ہم پروفائل بنا رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھی تھیں۔

 

  اور پاس ورڈ  کرنا چاہتے ہوں تو ویب براؤزر میں اپنا ای میل ایڈریس یا موبائل نمبر اناگر آپ دوباره الگ  .109

 دبائیں۔بڻن  "Logg inn" پر سب سے اوپر پیجلکھیں اور پھر 

 

 اپنے نام یا تصویر کو دبائیں۔ میں اگر آپ ایپ استعمال کر رہے ہیں تو بس سکرین کے درمیان

 

("کسی اور اکاؤنٹ میں الگ ان    "Logg inn på en annen konto"اگر آپکی تصویر یا نام یہاں نہ ہو تو آپکو .110

کریں") کو دبانا ہو گا اور اپنی تفصیالت ڈالنی ہوں گی، ویسے ہی جیسے ویب براؤزر استعمال کرنے والوں کو  

 کرنا پڑتا ہے۔

 

 اسکے ساتھ ہی آپ واپس فیس بک پر آ جائیں گے۔ 

 

 ختم شد  .111


	متن

