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Computer-142 (Auto & Power) By Anjum 

CHAPTER 1 

ELECTRONIC DATA PROCESSING 

Data 

A collection of raw facts and figures is called data. 

 خام حقائق اور اعداد و شمار کا مجموعہ ڈیٹا کہالتا ہے۔

Example 

Students fill an admission form when they get admission in college.  

 جب طلباء کالج می ں داخلہ لیتے  ہی ں تو داخلہ فارم بھرتے ہی ں۔ 

Types of Data  

Data can exist in a variety of forms: 

 ڈیٹا مختلف شکلوں م یں موجود ہو سکتا ہے: 

1. Numeric Data 

Numeric data consists of numeric digits from 0 to 9. Examples: 10, +5, -12, 13.7, -32.5, etc. 

 عددی ڈیٹا 0 سے 9 تک کے عددی ہندسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 

2. Alphabetic Data 

Alphabetic data consists of alphabetic letters from A to Z, a to z and blank spaces.  

z سے Z ،a سے A   حروف تہجی کا ڈیٹا حروف تہجی کے اعداد  

 اور خالی جگہوں پر مشتمل حروف تہجی پر مشتمل ہوتا ہے ۔  

Examples: “DAE”, “Computer”, etc. 

3. Alphanumeric Data 

Alphanumeric data consists of numeric digits (0 to 9), letters (A to Z) and special characters 

like +, %, @, etc.                                                            الفانیومرک ڈیٹا عددی ہندسوں )0   سے 9(، حروف 

    (Z سے A) اور خصوصی  حروف جیسے +، %، @، وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔

Examples: “88%”, “House # 83”, etc. 

4. Image Data 

Image data includes charts, graphs, pictures and drawings. 

 تصویری  ڈیٹا میں چارٹ، گراف، تصاویر اور ڈرائنگ شامل ہی ں۔

5. Audio Data 

Audio data includes music, speech or any type of sound. 

 آڈیو ڈیٹا میں موسیق ی، تقر یر یا  کسی بھی قسم ک ی آواز شامل ہے۔

6. Video Data 

Video is a set of full-motion images played at a high speed.  

 ویڈیو فل موشن امیجز کا ایک  سیٹ ہے جو تیز  رفتاری سے چالئی جاتی  ہے۔
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Information 

The processed form of data is called information. It is more meaningful than data. It is used 

for making important decisions. 

 ڈیٹا کی پروس یس شدہ شکل کو   information  کہا جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار سے زیادہ معن ی خیز  ہوتا ہے - 

 

Difference Between Data & Information 

The difference between data and information is as follows: 

 ڈیٹا اور انفارمیشن کے درمی ان  فرق مندرجہ ذیل ہے  : 

Data Information 

1. A collection of raw facts and figures is 

called data. 

خام حقائق اور اعداد و شمار کا مجموعہ ڈیٹا   

 کہالتا ہے 

1. The processed form of data is called 

information. 
-  کہا جاتا ہے شدہ شکل کو   س ی پروس یک ٹای ڈ انفارمیشن    

 

2. Data is in unordered form. 
ہے۔  ہوتا  ںی شدہ شکل م بی ترت  ری غ ٹای ڈ  

2. Information is an organized and 

processed form. 
     انفارمیشن ای ک منظم اور پروسی س  شدہ شکل ہے    

3. Data is used as input in the computer. 

ڈیٹا کمپیوٹر م یں ان پٹ کے طور پر استعمال  

 ہوتا ہے۔

3. Information is the output of the 

computer. 
     انفارمیشن کمپ ی وٹر کی آؤٹ پٹ ہے  

4. Data is not meaningful; Data on its 

own has no meaning, or context. 

ڈیٹا معنی خیز نہ یں ہوتا۔ ڈی ٹا کا خود کوئی مطلب  

 یا سیاق و سباق نہ یں ہوتا۔ 

4. Information is meaningful. 

 انفارمیشن معنی خ یز ہوتی  ہے  -    

5. Data volume is normally huge. 

 ڈیٹا کا حجم عام طور پر بہت بڑا ہوتا ہے۔ 

5. Information volume is normally short. 
 انفارمی شن کا حجم عام طور پر مختصر ہوتا ہے۔ 

6. Data doesn’t depend on Information۔ 

 ڈیٹا معلومات پر منحصر نہیں ہ وتا۔

6. Information depends on data. 

 انفارمیشن ڈیٹا  پر منحصرہوتی ہے۔        

7. Data can't be used for decision 

making. 

ڈیٹا فیصلہ سازی کے لیے استعمال نہیں کیا جا  

 سکتا۔ 

7. Information is widely used for 

decision making. 

فیصلہ سازی کے لیےانفارمیشن  کا وسیع  پیمانے  

 پر استعمال ک یا جاتا ہے۔

8. Example: Student's subject marks is 

Data. 

 طالب علم کے مضمون کے نمبر ڈیٹا ہے- 

8. Example: Student’s percentage of 

marks, grade and position is 

Information. 

طالب علم کے نمبروں کی فیصد، گریڈ اور 

 پوزیشن انفارم یشن ہے۔ 

 

Information Technology (IT) 

The technology involving the development, maintenance, and use of hardware, software, the 

people, and networks for the processing, storing, retrieving, and distribution of data is called 

information technology. 

  ٹیلوگوں اور ن ئر،یسافٹ و ئر،یہارڈو ےیکے ل النےیسٹور کرنے، پھر سے حاصل کرنے اور پھ سنگ،یپروس  یک ٹایڈ

کہا جاتا ہے۔  یکنالوجیٹ شنیکو انفارم یکنالوجیورکس کے استعمال پر مشتمل ٹ  
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Data processing  

 
Data processing is the collection and conversion of raw data into meaningful information.  

For example, the process of student registration, preparing marks sheets of students, etc. 

 ڈیٹا پروسیسنگ خام ڈیٹا کو  حاصل کرنے اور بامعنی معلومات میں تبدیل کرنےکا نام  ہے۔

Electronic Data Processing (EDP) 

Electronic Data Processing is the use of computers in recording, classifying, manipulating, 

and summarizing of the data. Example of E.D.P is E-ticketing system. This method of 

processing data is very fast and accurate.  

کا   وٹریکمپ ںیاور خالصہ کرنے م ےسلجھان ،یدرجہ بند کارڈنگ،یر  یک ٹایڈ سے مراد  سنگیپروس ٹایڈ کٹرانکیال

  استعمال ہے۔

ثال ہےکی م -   E.D.P, E-ticketing systems 

Advantages of Electronic Data Processing ( ال ی کٹرانک   ڈ ی ٹا   پروس ی سنگ   کے فوائد) 
The following are the few advantages: 

• Fast Speed: ( یرفتارزیت  ) Information stored and managed via EDP can be retrieved almost 

instantly. 

• Accuracy ( یدرستگ  ): High speed processing by computers is accompanied by high-

accuracy results 

• Efficiency ( یکارکردگ   ): Documents, such as statements and reports, can be generated, 

automatically and quickly through EDP. 

• Reduced costs ( یکم ںیاخراجات م  ): Once an Electronic Data Processing system is created 

and implemented, over time it reduced the costs of managing data by a significant 

margin. 

• Reduced Labor ( بریکم ل  ): Duplication of effort and repeated entries due to mistakes in 

manual data entry are reduced or eliminated by EDP. 

Computer ( کمپ ی وٹر) 
 

A computer is an electronic device used to solve different problems according to a set of 

instructions given to it. A computer can accept data, process data into useful information, store it 

for later use and output information in a systematic manner. 

  یاستعمال ہوت ےیکے مطابق مختلف مسائل کو حل کرنے کے ل اتیہدا یگئ یہے جو د  وائسیڈ کٹرانکیال کیا وٹریکمپ

 ہے۔

 Characteristics of Computer ( کمپ ی وٹر   ک ی   خصوص ی ات ) 
The following are the few main characteristics 

1. High Speed ( یرفتار زیت  ) 

The real power of c computer is its speed. A computer can process billions of calculations 

in a second. Computer speed is measured in Mega Hertz (MHz) or Giga Hertz (GHz). 

2. Accuracy ( یدرستگ  ) 
Accuracy means that the computer provides results without any error. Computer can 

process large amount of data and produce results with complete accuracy. 

3. Reliability (قابل اعتماد ) 

Computer is the best source for supply of reliable and accurate information. 

4. Storage (  (  تیصالح یکرنے ک سٹور 

A computer can store a large amount of data permanently. When requested the stored 

information is available at a great speed. 

5. Versatility ( تیصالح یمختلف کام کرنے ک  ) 

A computer is a versatile machine. It can perform different types of tasks in different 

moments. A user can make drawings, prepare documents, play games, listen to the music, 

watch movies and use the Internet using a computer. 

6. Consistency ( ی مستقل مزاج  ) 
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Computer works in a consistent way. It does not lose concentration due to heavy work. It 

does not become tired or bored. Computer performs all jobs with equal attention. 

7. Automation ( یخود کار  ) 

On most of the times computer completes the work automatically without human 

intervention. Once the data and necessary instructions have been fed, the computer is able 

to accomplish the results automatically. 

8. Communication (مواصالت ) 

Most computers today can communicate with other computers, often wirelessly. 

Computers allow users to communicate with one another. 

9. Cost Reductions ( یکم ںیاخراجات م  ) 

A computer can perform a difficult task in less time and less cost. 

Types of Computers ( کمپیوٹرکی اقسام( 

On the basis of functionality computer can be divided into the following three types: 

جا سکتا ہے۔  ایک می تقس ںیاقسام م نیت لیکو درج ذ وٹریپر کمپ ادی بن یک کام کرنے   

(1) Analog Computers (ایناالگ کمپیوٹرز ) 

Analog computers are used to process analog data. Analog data is of continuous nature. 

Analog computer measures continuous changes in some physical quantity e.g. The 

Speedometer of a car measures speed. 

کا ہوتا ہے۔  تینوع مسلسل ٹا یڈ ناالگیجاتا ہے۔  ایاستعمال ک ےی کرنے کے ل یپر کارروائ ٹا یڈ ناالگیکو  وٹرزیکمپ ناالگیا  

  مائشیپ یرفتار ک  ٹریڈومیکار کا سپ سےیکرتا ہے ج مائشی پ یک  وںیلیمسلسل تبد ںیم ںمقدار یع یطبکچھ  وٹریکمپ ناالگیا

 کرتا ہے۔ 

(2) Digital Computers (ڈیجی ٹل کمپیوٹرز ) 

Most of the computers available today are digital computers. A digital computer works with 

digits to represent numerals, letters or other special symbols. Digital computers operate on 

inputs which are ON-OFF type and its output is also in the form of ON-OFF signal. 

  ٹلیجی ہندسوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ڈ ےیکرنے کے ل ینمائندگ یخاص عالمتوں ک  گرید ا ی اعداد، حروف وٹریکمپ ٹلیجیڈ

 ںیشکل م یآن آف سگنل ک ی آؤٹ پٹ بھ  یاور اس ک ےہ یجو آن آف قسم کے ہوت  ںیان پٹ پر کام کرتے ہ ایسیوٹریکمپ

ہے۔  یہوت  

The most common examples of digital computers are personal computers (PCs), calculators, smart 

phones, etc. 

۔ںی ہ رہیسمارٹ فونز وغ  ٹر،یلکولیک وٹرز،یپرسنل کمپ  ںیسب سے عام مثال یک وٹرزیکمپ ٹلیجیڈ  

(3) Hybrid Computers (Analog + Digital) (ہائبرڈ کمپی وٹرز) 

A computer that processes both analog and digital data is called hybrid computer. Hybrid 

computer combines the best features of both analog and digital computers. 

Fuel dispenser machine, and CT scan machine are few examples of hybrid computers. 

  وٹریکہا جاتا ہے۔ ہائبرڈ کمپ وٹریکرتا ہے اسے ہائبرڈ کمپ یپر کارروائ ٹایدونوں ڈ ٹلیجی اور ڈ ناالگیجو ا وٹریکمپ سایا

 ایناالگ اور ڈیجیٹل دونوں کمپی وٹرز کی بہترین خصوصیات کو یکجا کرتا ہے۔ 

۔ ںیہ ںیچند مثال یک وٹرز یہائبرڈ کمپ نیمش نیسک یٹ  یاور س ن،یڈسپنسر مش ولیف   

 

Classification of Computers/ Types of Digital Computers 

 

On the basis of size, speed and cost computers can be divided into the following 

types: 
جا سکتا ہے۔   ایک میتقس ںیاقسام م  لیکو درج ذ وٹریپر کمپ  ادی بن یک متیسائز، رفتار اور ق   

Super Computer (سپر کمپیوٹر) 

Super computers are the largest, fastest, most powerful, and most expensive computers. 

Super computers derive much of their speed from the use of multiple processors. For 

example, weather forecasting requires a super computer.  
  ادہیز  یاپن وٹرزی۔ سپر کمپںی ہ  ہوتےوٹریطاقتور اور مہنگے کمپ  ادہی سب سے ز ن،یتر زیسب سے بڑے، ت وٹرزیسپر کمپ

۔ ںیکے استعمال سے حاصل کرتے ہ سرزیپروس  ادہی سے ز کیا تر رفتار   
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Mainframe Computer ( مین فریم کمپ یوٹر(  

A mainframe is a large, expensive and powerful computer that can support hundreds or even 

thousands of users at the same time. A mainframe computer may contain several 

microprocessors, and can store huge amount of data, instructions, and information. 

کو سروس   نیتک کہ ہزاروں صارف   ہاںی نکڑوں،یوقت س کیہے جو ب وٹریبڑا، مہنگا اور طاقتور کمپ کیا میفر نیم

فراہم کر سکتا ہے۔ م ین فریم کمپیوٹر م یں کئی مائیکرو پروس ی سرز شامل ہو سکتے ہ یں، اور وہ ڈیٹا، ہدایات اور  معلومات  

 کی بڑی مقدار کو محفوظ کر سکتا ہے۔ 

Mini Computer (منی  کمپیوٹر) 
 

Mini computers are medium-sized computers which have slightly less storage and are a little 

slower than mainframes but are more powerful than microcomputers. They are also cheaper 

than mainframes. Mini computers can serve up to several hundred connected computers at the 

same time. Mini computers may be in organization like banks and NADRA, PLRA, etc.           

منی کمپیوٹر درمیانے  درجے کے کمپیوٹر ہوتے ہ یں جن میں  ڈیٹا سٹور کرنے ک ی صالحیت  قدرے کم ہوت ی ہے اور مین  

فریموں سے تھوڑا سست ہوتے ہیں لیکن مائیکرو کمپیوٹرز  سے زیادہ  طاقتور ہوتے ہیں۔  وہ مین فریموں سے سستے  

بھی ہوتے ہ یں۔ منی  کمپ یوٹرز ای ک ہی وقت م یں کئی سو  منسلک کمپیوٹرز کو  سروس فراہم  کرسکتے  ہیں۔ منی  کمپ یوٹرز 

 بینکوں اور نادرا، پی ایل آر اے  وغیرہ جیسی تنظیم م یں ہو سکتے ہیں۔

Microcomputer/ Personal Computer (مائی کرو  کمپی وٹر) 

Micro computers are the smallest and cheapest computers and are used at home, in schools 

and in some businesses. Microcomputers,   are small, lightweight, portable and energy 

efficient. On this computer, just a single user can work at a time. Modern desktop computers, 

laptop computers and Smart Phones are examples of microcomputers. 

مائیکرو کمپیوٹر سب سے چھوٹے اور سستے کمپیوٹر ہیں اور گھرں، اسکولوں اور کچھ کاروباروں میں استعمال  

ہوتے ہیں۔ مائیکرو کمپیوٹر، چھوٹے، وزن میں ہلکے ، پورٹی بل اور توانائی کا مؤثر استعمال  کرنے والے ہوتے ہیں۔  

اس کمپیوٹر پر، ایک وقت میں صرف ایک صارف کام کر سکتا  ہے۔ جدید ڈیسک ٹاپ  کمپ یوٹرز، لیپ ٹاپ کمپ یوٹرز اور  

 سمارٹ فونز مائی کرو کمپی وٹرز  کی مثالیں ہ یں۔

Types of Micro Computers/ Personal Computers ( مائیکرو کمپیوٹرکی اقسام) 

The following are some common types of microcomputers: 

 مائی کرو کمپی وٹرز کی کچھ عام اقسام درج ذیل ہیں: 

Desktop Computer 

The most common type of microcomputer is a desktop computer. A desktop computer is a 

personal computer designed for use at an ordinary desk. 

 ڈیسک ٹاپ  کمپ یوٹر ایک پرسنل کمپ یوٹر  ہے جسے عام ڈیسک  پررکھ کر استعمال کرنے کے ل یے ڈیزائن کیا  گیا ہے۔

Laptop /Note Books Computer 

A laptop is a personal computer designed for mobile use, 

small and light enough to place on a person's lap while in 

use.  

 

لیپ ٹاپ ایک پرسنل کمپیوٹر ہے جسے چل تے پھرت ے استعمال کے لیے ڈ یزائن کیا گ یا ہے، ی ہ چھوٹا اور ہلکا ہے جو  

 استعمال کے دوران کسی شخص کی گود میں بھی رکھا  جا سکتا ہے۔ 

http://electronicstechnician.tpub.com/14091/css/Microcomputers-102.htm
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PDA (Personal Digital Assistant) 

A small, handheld device that combines computing, telephone/fax, Internet and networking 

features.  

PDAs are also called palmtops, hand-held computers and pocket 

computers. PDAs have been mostly displaced by the widespread adoption 

of highly capable smartphones.   ہی نڈ  ہیلڈ  ڈ یوائس  ہے  جو ایک  چھوٹی ، 

ن  ٹی انٹرن  کس، یفون/ف  ی لیٹ   وٹنگ،ی کمپ   کجا ی کو    اتیخصوص   ی ورکنگ ک  ٹی اور 

ہے۔  ی کرت  

Tablet PCs 

A tablet, or tablet PC, is a portable computer that uses a touchscreen as its primary input 

device with the option to connect external devices such as a keyboard. While some tablets 

include fold out keyboards also. Tablets let you do many of the same things as a traditional 

computer. They can browse the Internet, connect to social network apps, and display HD videos. 

ٹیبلی ٹ پی سی، ایک  پورٹ یبل کمپیوٹر  ہے جو  ٹچ اسکرین کو اپن ی بنیادی ان پٹ ڈیوائس  کے طور پر استعمال کرتا  ہے جس  

 کے ساتھ  کی بورڈ جیسے ب یرون ی آالت کو بھی جوڑا جا سکتا  ہے۔

ٹیبلٹس آپ کو روای تی کمپی وٹر ک ی طرح بہت سے  کام کرنے دی تے ہیں۔ آپ انٹرن یٹ براؤز کر سکتے  ہیں، سوشل نی ٹ ایپس  

 سے جڑ سکتے  ہیں۔ اور  ایچ ڈی ویڈیوز ڈسپلے کر سکتے  ہیں ۔

Smartphone 

A mobile phone that performs many of the functions of a computer, typically having a 

touchscreen interface, Internet access, and an operating system to run software applications. 

Smartphones allow users to store information, e-mail, install programs, along with using a mobile 

phone in one device. 

ایک موبائل فون ہے جو کمپی وٹر کے بہت سے افعال انجام دیتا ہے، عام طور پراس میں ٹچ اسکرین انٹرفیس، انٹرنی ٹ تک  

 رسائی، اور سافٹ ویئر ایپلی ک ی شنز چالنے کے لیے آپری ٹنگ  سسٹم ہوتا  ہے۔ 

Gaming consoles 

A computer system specially designed to allow one or more users to play computer games by 

connecting it to a television or other display for video and sound. The two most 

popular consoles are Sony's PlayStation and Microsoft's Xbox.  

ایک کمپیوٹر سسٹم جس پر ای ک  یا زیادہ صارفین کمپی وٹر گ یمز  کے کھ یل سکتے۔اسکو ویڈ یو اور ساؤنڈ کے لیے  ٹیلی  

 ویژن یا کسی دوسرے ڈسپلے سسٹم سے منسلک  کر کے  کھ یال  جا سکتا ہے۔ 

Components of a Computer System ( سسٹم کے اجزاء وٹری کمپ ) 

A computer system consists of two major components: 

 کمپ یوٹر سسٹم دو اہم اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ 

• Software - the instructions or programs that control the hardware 

 ہدایات یا پروگرام جو ہارڈ ویئر  کو کنٹرول کرتے ہیں۔ 

• Hardware – the physical parts (مادی اجزا) 

You need both hardware and software for a computer system to work. 

 کمپ یوٹر سسٹم کے  کام کرنے  کے لیے آپ کو  ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 

https://www.webopedia.com/TERM/E/e_mail.html
http://3.bp.blogspot.com/-BGQRAJc5jDo/U8q27eTC3tI/AAAAAAAAAWg/lt2uqHlM0Zw/s1600/axim_01.bmpdf3ed997-2f02-4e05-91e5-0c15bb84cd6cLarger.jpg
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Computer Software 

Computer software, also called software, is a set of instructions or code or program that tells a 

computer what to do or how to perform a task. 

Windows, Google Chrome, Microsoft Word, VLC Player are few examples of software. 

ہدایات یا کوڈ یا پروگرام کا ایک  سیٹ جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے یا کس ی کام کو ک یسے انجام دینا ہے۔  

 ونڈوز، گوگل کروم، مائی کروسافٹ ورڈ، وی ایل سی پلیئر سافٹ ویئر  کی چند مثال یں ہیں۔

Computer systems divide software into two major types: 

 کمپ یوٹر سسٹم سافٹ وی ئر کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہ یں:

• System software: Software that helps to run the computer hardware and computer 

system itself. System software includes operating systems, device drivers, etc. 

سافٹ ویئر  جو کمپیوٹر ہارڈویئر اور کمپیوٹر سسٹم کو خود کو چلنے میں مدد  فراہم کرتا ہے۔ سسٹم سافٹ ویئر  

 میں آپریٹنگ سسٹم، ڈیوائس ڈرائیور وغیرہ شامل ہیں۔ 

• Application software:  Software which is developed to help the user to perform 

specific tasks is called application software. It includes word processing, web browsing 

and almost any other task for which you might install software. 

سافٹ وی ئر جو صارف کو مخصوص کام انجام دی نے می ں مدد فراہم  کرنے کے لی ے ت ی ار کی ا جاتا ہے اسے ای پلی کی شن 

 سافٹ وی ئر کہا جاتا ہے۔

Computer Hardware  

Computer hardware is the collection of physical parts of a computer system. Monitor, 

keyboard, mouse printer, CPU and RAM are few examples of hardware. Computer hardware 

is what you can physically touch. 

کمپ یوٹر  ہارڈویئر کمپ یوٹر سسٹم کے مادی اجزا کا مجموعہ ہے۔ مانیٹر، کی  بورڈ، ماؤس پرنٹر، سی پی یو ریم ہارڈ وی ئر  

 کی چند مثالیں ہ یں۔

Firmware 

Firmware is considered to be a mix of hardware and software. Firmware is a software program or set 

of instructions programmed on a hardware device.  

 فرم وی ئر سافٹ وی ئر پروگرام ی ا ہارڈ وی ئر ڈی وائس پر سرای ت  شدہ ہدای ات کا سی ٹ ہوتا ہے۔ 

Difference between Hardware and Software  

 

Hardware Software 

1. Physical components of a computer 

system. 

اجزاء۔  مادیسسٹم کے   وٹریکمپ   

1. Set of instructions that tell a computer 

exactly what to do. 

کرنا  ای کو بتاتا ہے کہ ک وٹری جو کمپ  ٹی کا س اتی ہدا

 ہے۔ 

2. Tangible and physical in nature. 

جو مادی ہو   ز یچسے ایسی ِلحاظ کے  فطرت

چھوا جاسکے اور جسے   

2. Intangible and logical in nature. 

۔یاور منطق یماد ری غ  ِلحاظکے  فطرت  

3. You can touch, see and feel 

hardware. 

سکتے   کھید ں،ی کو چھو سکتے ہ ئریآپ ہارڈ و

۔ں یاور محسوس کر سکتے ہ ںیہ  

3. You cannot touch and feel software. 

  نہ اور ہیں چھو سکتےنہ  کو   ئریآپ سافٹ و

۔ہیں  محسوس  کر سکتے  

4. Developed using electronic and other 

materials. 

4. Developed by writing instructions 

using a programming language. 



8 
 

 
 

استعمال کرتے   ومواد ک  گریاور د کٹرانکیال

جاتا ہے۔ ایک  اریہوئے ت  

کرتے ہوئے  پروگرامنگ زبان کا استعمال 

ہے۔  جاتا  ایک  اریلکھ کر ت اتیہدا  

5. If hardware is damaged, it is replaced 

with new one. 

جائے تو اسے نئے  خراب ہو  ئریاگر ہارڈ و

جاتا ہے۔  ایکر د لیسے تبد  

5. If software is damaged, its backup 

copy can be reinstalled. 

  کیب  یخراب ہو جائے تو اس ک ئریاگر سافٹ و

ہے۔  یجا سکت یدوبارہ انسٹال ک یاپ کاپ  

6. Examples: Keyboard, Mouse, 

Monitor, Printer, Hard Disk, CPU, 

RAM, ROM, etc. 

پرنٹر، ہارڈ   ٹر،ی بورڈ، ماؤس، مان ی: کںیمثال

۔رہیم، روم، وغیر و،ی یپ یڈسک، س  

6. Examples: MS Word, Excel, 

AutoCAD, Photo shop, etc. 

: ںی مثال   

MS Word ،Excel ،AutoCAD ،Photo shop 

۔رہیوغ  

Difference between System Software and Application Software 

System Software Application Software 

1. System software supports the 

operation of computer. It manages 

system resources and helps to run 

hardware and application software. 

سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کے آپریشن کو  

سپورٹ کرتا ہے۔ یہ سسٹم کے وسائل کا  

انتظام کرتا ہے اور ہارڈ وی ئر اور ایپلیک ی شن 

 سافٹ ویئر کو چالنے میں مدد کرتا ہے۔ 

1. Application software is used 

by user to perform specific 

task for which they are 

designed. 

ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو صارف 

مخصوص کام انجام دینے کے ل یے 

استعمال کرتا ہے جس کے لیے  وہ 

 ڈیزائن کیے گئے ہوں۔ 

2. A general-purpose software. 

 ایک عام مقصد واال سافٹ ویئر۔

2. A specific-purpose software. 

 ایک مخصوص مقصد واال سافٹ ویئر۔

3. In general, the user does not interact 

with system software because it 

works in the background. 

عام طور پر، صارف سسٹم سافٹ ویئر  کے  

ساتھ بات باہمی عمل کرتا ہے ک یونکہ یہ پس  

 منظر م یں کام کرتا ہے۔

3. In general, the user interacts 

with application software. 

سافٹ  شنیک یپلیعام طور پر، صارف ا

عمل کرتا ہے۔ یکے ساتھ باہم ئریو  

4. System software can run 

independently. It provides platform 

for running application software. 

سسٹم سافٹ وی ئر آزادانہ طور پر چل سکتا 

ہے۔ یہ ایپلی ک یشن سافٹ و یئر چالنے کے لی ے  

 پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ 

4. Application software can’t run 

independently. They can’t run 

without the presence of system 

software. 

ایپلیکیشن سافٹ ویئر آزادانہ طور پر 

نہیں چل سکتا۔ وہ سسٹم سافٹ و یئر کی  

 موجودگی کے بغ یر نہیں چل سکتا۔ 

5. System software will start running 

once you turn your computer on. It 

will continue running until the time 

that you will turn off your computer. 

کمپ یوٹر  کو آن کرنے کے بعد سسٹم سافٹ 

ویئر چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ  اس وقت تک  

چلتا رہے گا جب تک آپ اپنے کمپ یوٹر  کو آف 

 نہیں کر دیتے۔

5. Application software will run 

only when required to do so. 

For example, you will start a 

word processor when you need 

to open or prepare some 

documents. 

ایپلیکیشن سافٹ ویئر صرف اس وقت 

چلے گا جب ایسا کرنے کی ضرورت 

ہوگی۔ مثال کے طور پر جب آپ کو  

کوئی ڈاکومنٹ  کھولنے  یا ت یار کرنے  

کی ضرورت ہو تو آپ ورڈ پروسیسر 

 شروع کریں گے۔ 
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6. Example of system software are: 

Operating System, Compiler, 

device driver, etc. 

سسٹم سافٹ ویئر ک ی مثالی ں ہی ں: آپریٹنگ  

 سسٹم، کمپائلر، ڈیوائس ڈرائیور وغیرہ۔ 

6. Examples of application 

software are word processor, 

web browser, media player, 

etc. 

ورڈ   ںی مثال یک  ئریسافٹ و شنیکیپلیا

  ئریپل ای ڈیبراؤزر، م بیو سر،یپروس

۔ ںیہ رہیوغ  

 

Commonly Used Software 

Operating System (OS)             (آپریٹنگ سسٹم ) 

An operating system, is system software which acts as an interface between the end user 

and computer hardware and allows other programs to run on the computer. All 

application software requires an operating system to function. 

Common desktop operating systems include Windows, OS X, and Linux. While some popular 

mobile operating systems are Android, iOS, BlackBerry, etc. 

آپریٹنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم سافٹ ویئر  ہے جو صارف اور کمپیوٹر ہارڈویئر کے درمیان ا یک انٹرف یس کے طور  

پر کام کرتا ہے اور دوسرے پروگراموں کو کمپیوٹر پر چالنے میں مدد دیتا ہے۔ تمام ایپلی ک یشن سافٹ ویئر کو کام 

 کرنے کے لیے آپری ٹنگ سسٹم کی ضرورت ہوتی  ہے۔

ڈیسک ٹاپ آپر یٹنگ سسٹم میں  ونڈوز، او ایس ایکس اور لی نکس وغیرہ شامل ہیں۔ جبکہ کچھ مشہور موبائل آپری ٹنگ  

 سسٹمز اینڈرائ یڈ، آئی او ایس، بلیک ب یری وغیرہ ہیں۔ 

Word Processor 

A word processor is application software used for composing, editing, formatting and 

printing documents. 

Microsoft Word, WordPerfect, AbiWord, OpenOffice Writer are some common examples 

of word processor. 

  ےیاور پرنٹنگ کے ل  ٹنگیفارم م،یترم ر،ی تحر یک ڈاکومنٹسہے جو    ئریسافٹ و  شنیکیپل یا کیا سریورڈ پروس

 استعمال ہوتا ہے۔ 

کچھ عام یک  سریورڈ پروس      Microsoft Word ،WordPerfect ،AbiWord ،OpenOffice Writer 

۔ ںیہ ںیمثال  

Spreadsheet Software 

A software that is used for calculations. Microsoft Excel is the most popular spreadsheet 

program.  

  ٹی ش ڈیسب سے مشہور اسپر کسلیا کروسافٹی استعمال ہوتا ہے۔ مائ ےیکے ل  کتاب  جو حساب ئری سافٹ و ایسا کیا

 پروگرام ہے۔ 

Presentation Software 

A presentation software is used to display information in the form of a slide show. It allows 

the user to present information in an engaging way such as with text, images, sound and video.  

The most prominent example of presentation software is Microsoft PowerPoint.  

  ہیجاتا ہے۔  ایک  ےیظاہر کرنے کے ل  ںیشکل م  یشو ک  ڈیکا استعمال معلومات کو سالئ ئریسافٹ و شنیزنٹیپر

  ر،ی، تصاوٹییکسٹکہ  سے یج ،کےلیے استعال کیا جا تا ہے کرنے شیپ ںیدل چسپ انداز م تک صارف معلومات کو

۔  کا استعال ویڈیآواز اور و  

۔  ہے   Microsoft PowerPoint مثال  اںیسب سے نما  یک ئری سافٹ و شنیزنٹیہپر  
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Database Software 

Database software is used for creating, editing and maintaining database files and 

records. The important task of database software is to accept and save data into a database and 

retrieve the same when required. 

Some popular database software includes MySQL, SQL Server, Oracle and Microsoft Access. 

  ایاستعمال ک ےیرکھنے کے ل محفوظکرنے اور  میکو بنانے، ترم کارڈزیفائلوں اور ر سیب  ٹایڈ ئری سافٹ و  سیب ٹایڈ

کرنا اور محفوظ کرنا اور ضرورت پڑنے پر   وصولکو  ٹای ڈ ںیم سی ب ٹایکا اہم کام ڈ  ئریسافٹ و  سیب  ٹایجاتا ہے۔ ڈ

 اسے دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ 

۔ںیشامل ہ  MySQL اور   SQL Server ،Oracle، Microsoft Access ں یم  ئریسافٹ و سی ب  ٹایڈ کچھ مشہور  

Graphics Software 

A graphics software is a software that allows you to draw, edit, and manipulate an image 

or graphic file. Common graphic software includes CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, etc. 

 میترم ںیگرافک فائل کو ڈرا کرنے، اس م ای ریتصو ی ہے جو آپ کو کس  ئریسافٹ و  سایا کیا ئریگرافکس سافٹ و 

  ںیم ئریہے۔ عام گرافک سافٹ و تای اجازت د یکرنے اور جوڑ توڑ کرنے ک

۔ںیشامل ہ رہیوغ  CorelDRAW ،Photoshop ،Illustrator  

Web Browser 

A web browser, or simply "browser," is a software used to access and view websites on 

the internet. Common web browsers include Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, 

Mozilla Firefox, and Apple Safari. 

  کے کھنےید ںیانہ اور حاصل کر نے یسائٹس تک رسائ بیپر و ٹیہے جو انٹرن ئری سافٹ و ایسا کیبراؤزرا بیو 

ں یبراؤزرز م ب یعام و استعمال ہوتا ہے۔ ےیل  

Mozilla Firefox ۔ںیشامل ہ     Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer  ، اور

Antivirus 

Antivirus software is used for scanning and removing viruses from the computer. 

Some commonly used antivirus software include  Bitdefender, Kaspersky , NOD32, Comodo, 

Avast,  Avira, etc. 

 اینٹی وائرس سافٹ ویئر  کمپ یوٹر سے وائرس کو اسکین کرنے اور نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

 کچھ عام طور پر استعمال ہونے والے اینٹی وائرس سافٹ و یئر  میں 

Bitdefender ،Kaspersky  ،NOD32 ،Comodo ،Avast ،Avira 

  وغیرہ شامل ہیں ۔

Block Diagram of Computer 

Block diagram of a computer gives pictorial representation of a computer that how it 

works inside. Here is the block diagram of a computer system: 

کام کرتا ہے۔ سےیاندر سے ک ہیہے کہ   یظاہر کرت  ںیاندز م  یریکو تصو وٹری کمپ  اگرامیبالک ڈا یک  وٹریکمپ   

:مندرجہ ذیل ہے اگرامیبالک ڈا یسٹم کس وٹریکمپ   

https://www.bitdefender.com/media/html/consumer/new/2019/cl50off-opt/
https://www.kaspersky.com/antivirus
https://www.eset.com/int/home/antivirus/
https://www.comodo.com/home/internet-security/antivirus.php
https://www.avast.com/pro-antivirus
https://www.avira.com/en/free-security-suite
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1. Input unit:  

The input unit consists of different input devices. The role of an input unit is to give data 

to the computer.  Input can be either a data or an instruction.  

  اتیہدا ای ٹایہے۔ ان پٹ ڈ نای د ٹایکو ڈ وٹریکمپ  کامکا  ونٹیمختلف ان پٹ آالت پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان پٹ   ونٹیان پٹ 

ہو سکتا ہے۔   مشتملپر  

2. Output Unit: 

The output unit of a computer system is the collection of hardware components that show 

output to the user either in hardcopy or a softcopy format. 

The output unit is responsible for translating the result in human understandable format and 

displaying it. Printers, Visual Display Unit (VDU), Projectors are the commonly used 

output devices.   

  یسافٹ کاپ ای  یہے جو صارف کو ہارڈ کاپ ہوتا کے اجزاء کا مجموعہ ئری ہارڈ و ونٹ یسسٹم کا آؤٹ پٹ  وٹریکمپ

آؤٹ پٹ دکھاتا ہے۔  ںیم ٹیفارم  

ذمہ دار  ےی ترجمہ کرنے اور اسے ظاہر کرنے کے ل ںیشکل م یآنے وال ںیسمجھ م  یکو انسان رزلٹ ونٹیپٹ  آؤٹ

  ونٹیڈسپلے  وژیول۔ پرنٹرز، ہے

۔ںیہ وائسزی آؤٹ پٹ ڈ یعام طور پر استعمال ہونے وال کٹریپروج اور  (VDU)   

3. System Unit 

The system unit, is the main part of a desktop computer. It is box-like case that holds the 

computer’s electronic components together. It includes the motherboard, CPU, RAM, 

and other components.  

اجزاء کو   کٹرانکیکے ال وٹریہے جو کمپ ڈبہطرح کا   یباکس ک ہیکا اہم حصہ ہے۔  وٹریٹاپ کمپ سکیڈ ونٹ،یسسٹم 

۔ںیاجزاء شامل ہ گری م اور دیر  و،ی یپ یمدر بورڈ، س  ںیساتھ رکھتا ہے۔ اس م کیا  

Central Processing Unit (CPU) 

CPU is the brain of the computer system. All major calculation and comparisons are made 

inside the CPU and it is also responsible for activation and controlling the operation of 

other units. 
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This unit consists of two major components, that are arithmetic logic unit (ALU) and control 

unit (CU). 

  ےی کے اندر ک وی سی۔پی۔ کرنے کے کام تمام بڑے حساب کتاب اور موازنہ سسٹم کا دماغ ہے۔ وٹری کمپ وی یپ یس

ذمہ دار ہے۔  یبھ  ےی کو شروع کرنے اور کنٹرول کرنے کے ل شنیکے آپر ونٹوںیدوسرے   ہیاور  ںیجاتے ہ  

۔ ہے  ہوتا پر مشتمل  (CU) (ALU)  ونٹی کنٹرول   اور     ونٹی اور منطق حسابی دو بڑے اجزاء  ونٹی ہی 

(i) Arithmetic & Logic Unit (ALU) (  ( ونٹی  ی اور منطق حسابی

This unit performs all arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication 

and division. It also does Logical Operations such as less than, greater than, less than or 

equal to, greater than or equal to, not equal to etc. Logical operations also include AND, 

OR, NOT, etc. 

Thus, this unit helps by processing data and taking logical decisions. 

The data on which ALU performs operations are fetched from storage unit. 

کرتا ہے   بھی ی کاممنطق  ہیاور ۔  ۔رہیوغ می، ضرب اور تقستفریق ،  جمعکہ  سےیہے ج  اکرت امک یتمام حساب ونٹی ہی

  کے برابر ںیاس کے برابر، نہ ایاس کے برابر، اس سے بڑا  ایاس سے کم، اس سے بڑا، اس سے کم  کہ سےیج

۔ رہیوغ  

AND, OR NOT  ۔ںیشامل ہ  یبھ والے کام رہیوغ     ںیکاموں م  یمنطق  

   مدد کرتا ہے۔ ںیکرنے م  صلے یف یکرنے اور منطق یپر کارروائ  ٹایڈ ونٹی ہیاس طرح، 

(ii) Control Unit (CU)  ( ونٹیکنٹرول  ) 

Control unit (CU) is also a part of CPU. It supervises the overall operations of other units 

of the computer.  

ایک حصہ ہے۔ یہ کمپیوٹر کے دیگر یونٹس کے مجموعی کاموں کی نگرانی کرتا ہے۔ کا    CPU بھی     (CU) یونٹ   کنٹرول  

Storage Unit ( سٹوریج یونٹا ) 

The storage unit of the computer holds data and instructions that are entered through the 

input unit, before they are processed. It preserves the intermediate and final results before 

these are sent to the output devices. It also saves the data for the later use.  

  ےیداخل ک عےیکے ذر ونٹیرکھتا ہے جو ان پٹ  کو اپنے اندرمحفوظ اتی اور ہدا ٹایڈ  اس ونٹی جیکا اسٹور وٹریکمپ

  ےانیجانے سے پہلے درم جےیکو بھ وائسزیآؤٹ پٹ ڈ ہی۔ جائے  یک یاس سے پہلے کہ ان پر کارروائ ں،ی جاتے ہ

یا جا سکے۔ استعمال ک ںیبعد م کہ  ہے  رتامحفوظ ک یبھ اس لیےکو ٹایڈ ہینتائج کو محفوظ رکھتا ہے۔  یاور حتم  

Two types of storage unit are primary and secondary storage unit. 

۔ںیہ  ونٹی  جیاسٹور ری سیکنڈاور یپرائمر ںیدو قسم  یک ونٹی جیاسٹور  

Primary Storage ( جیاسٹور یپرائمر  ) 

This memory is generally used to hold the program being currently executed in the 

computer, the data being received from the input unit, the intermediate and final results 

of the program. The primary memory is temporary in nature. The data is lost, when the 

computer is switched off. RAM is example of Primary storage.   

  ٹا،ی سے موصول ہونے والے ڈ ونٹیپروگرام، ان پٹ  یجار  ںیم وٹریکا استعمال کمپ یموریاس معام طور پر  

  وٹریہے۔ کمپ ہوتی یعارض یموریم یپرائمر ۔جاتا ہے ا ی ک ےیکے ل ےرکھن  ونتائج ک یاور حتم  ےانیپروگرام کے درم

مثال ہے۔  یک جیاسٹور یم پرائمری۔ رضائع ہو جاتا ہے ٹایڈ اس میں موجودکے بند ہونے پر  
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Secondary Storage ( (ج یاسٹور سیکنڈ ری  

Secondary storage is used to store data for long time. It can store several programs, 

documents, databases, etc. It provides facilities to store a large amount of data. Hard disk 

drive is example for Secondary storage.   

پروگرامز،  بہت سے ہیجاتا ہے۔   ای ک ےیکرنے کے لسٹور کو  ٹایعرصے تک ڈ لیکا استعمال طو جیاسٹور  یر کنڈیس

سہولت فراہم کرتا   یکرنے ک  سٹورکو  ٹایڈ ںیمقدار م  یبڑ ہیتا ہے۔ سککر سٹورکو  رہ یوغ  سزیب ٹایڈ اور ڈاکومنٹس

مثال ہے۔  ایک یک جیاسٹور یکنڈر یس ویہے۔ ہارڈ ڈسک ڈرائ  

Memory/ Primary Memory ( یپرائمر یموریم / یموریم  ) 

Memory refers to the one or more sets of chips that store data and/or program instructions, 

either temporarily, like RAM (Random Access Memory), or permanently, like ROM (Read 

Only Memory). 

      طور پر، یتو عارض  ایکو،   اتیہدا یپروگرام ک  ایاور/ ٹایجو ڈ  ںیہ ٹیس ادہیز ای کیسے مراد چپس کے ا یموریم

سےیج RAM  جیسے  مستقل طور پر  ای،   (یموریم سیکسیا نڈمی)ر   

۔ںیطرح محفوظ کرتے ہ ی( ک یموریمریڈ اونلی )  ROM   

Units of Memory ( اںیاکائ ی ک یموریم  ) 

The computer memory consists of thousands or millions of cells of storage locations. Each cell 

stores a bit. One bit can represent 0 or 1. Bit stands for binary digit. The memory cells are logically 

organized into groups of 8 bits known as byte. The storage capacity is expressed in terms of Bytes. 

بٹس کے   8طور پر  یکو منطق لزیس یموریہے۔ م  ڈیجٹ  یکر سکتا ہے۔ بٹ کا مطلب بائنر ینمائندگ یک 1 ای  0بٹ  کیا

ہے۔ اجات یظاہر ک میںبائٹس  کو گنجائش یکرنے کسٹور   ۔ ںیجاتا ہے جسے بائٹ کہتے ہ ایمنظم ک ںیگروپس م   

The following table explains the different units of memory: 

1 Bit (Binary Digit)  = The value of 0 or 1 

4 Bits = 1 Nibble 

                     8 Bits  = 1 Byte 

            1024 Bytes  = 1 Kilo Byte (1KB) 

1024 Kilobytes  = 1 Mega Byte (1MB) 

1024 Mega Bytes  = 1 Giga Byte (1GB) 

1024 Giga Bytes  = 1 Tera Byte (1TB) 

1024 Tera Bytes  = 1 Peta Byte (1PB) 

1024 Peta Bytes  = 1 Exa Byte (1EB) 

……. 

Volatile vs. Non-volatile Memory ( یموریم ئلنان ووال ٹآ بمقابلہ ئلآٹ الوو ) 

Memory can be volatile and non- volatile memory. 

Volatile memory is memory that loses its contents when the computer or hardware device 

loses power. Computer RAM is an example of volatile memory.  

کو کھو   ڈیٹاپر اپنے  بند ہونے یسپالئکی  بجلی یک وائسیڈ  ئریہارڈو ای  وٹریہے جو کمپ یموریوہ م یموریووال ٹآئل م

مثال ہے۔ کیا ی ک یموریووال ٹآئل مہے۔  یتید  RAM وٹر یکمپ      

Non-volatile memory is memory that keeps its contents even if the power is lost. ROM is an 

example of non-volatile memory. 

   مثال ہے۔ کیہے ا یکو برقرار رکھت ٹایڈکے باوجود اپنے  بجلی بند ہونے جو ہے یموریوہ م یمورینان ووال ٹآئل م 

مثال ہے۔  کیا یک  یمورینان ووال ٹآئل م ROM   
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Types of Memory / Primary Memory ( کی اقسام یموریم یپرائمر /یموری م ) 

Two types of primary memory are: 

1. RAM  (ریم) 

2. ROM (روم) 

 

1. Random Access Memory (RAM) (ریم) 

 

RAM stands for Random Access Memory. It is primary-volatile memory. It is also known as 

read write memory or the main memory or the primary memory. The programs and data 

that the CPU requires during execution of a program are stored in this memory. It is a 

volatile memory as the data loses when the power is turned off. 

  RAM  نیم ای یموریرائٹ م ڈیہے۔ اسے ر یموریم ووال ٹآئل یپرائمر ہیہے۔  یموریم سیکسیا نڈمیکا مطلب ر

پروگرام کے یکو کس  وی یپ  یجو س ٹا یجانا جاتا ہے۔ پروگرام اور ڈ یکے نام سے بھ  یموریم یپرائمر ای یموریم     

بند   بند یبجل  ونکہیہے ک یموریم ووال ٹآئل کیہ ایجاتا ہے۔  ایمحفوظ ک ںیم یموریدوران درکار ہوتا ہے اس م چلنے

ضائع ہو جاتا ہے۔  ٹایڈ وداس میں موجہونے پر  

Types of RAM ( مریم کی اقسا ) 

RAM is further classified into two types                                   ہے۔  ایگ  ایک  میتقس ںیدو اقسام م دیم کو مزیر  

• SRAM (Static Random Access Memory) 

• DRAM (Dynamic Random Access Memory) 

SRAM 

SRAM uses transistors and latches. It does not need to be refreshed and can hold the data as 

long as the power supply is not cut off. 

SRAM is expensive and is relatively faster than DRAM. It consumes less power. It is mostly 

used in the cache memory. 

 SRAM  یک یاور جب تک بجل وتیہ ںینہ ضرورت یکرنے ک شیفر یہے۔ اسے ر یکا استعمال کرت چزیسٹر اور لسٹران 

   ہے۔ یسکت کھرمحفوظ کو  ٹایڈ یہوت ںیمنقطع نہ یسپالئ

ہے اور  یمہنگ  DRAM  لئےیک  یموری م شیتر ک   ادہیز ہیہے۔  یاستعمال کرت یکم بجل ہیہے۔   زیسے نسبتاً ت   SRAM  

ہے۔ یاستعمال ہوت    

DRAM 

DRAM uses capacitors and transistors. It requires the data to be refreshed periodically in 

order to retain the data. 
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  transistors  DRAM اور capacitors ہے۔ یاستعمال کرت 

کرنا پڑتا ہے۔ شیفریرکو   ٹایڈ وقفے وقفے سے ےیرکھنے کے لمحفوظ کو  ٹایڈ اسے   

The DRAM is cheaper, slower and less desirable than SRAM. It consumes more power. 

Because of its lower price, DRAM is mostly used in main memory. 

 SRAM, DRAM  ۔ہے یاستعمال کرت  یبجل  زیادہ ہیزیادہ پسند نہں کی جاتی۔ اور   سست رفتار ،سے سستی  

DRAM  استعمال کیا جا تا ہے۔    زیادہ تر اسے بطور وجہ یک  سستی ہونے 

SRAM VERSUS DRAM (SRAM بمقابلہ DRAM) 

SRAM DRAM 

1. Stands for Static Random Access 

Memory 

  یموریم سیکسیا نڈمیر ٹکیسٹ مطلب اس کا 

 ہے

1. Stands for Dynamic Random Access 

Memory 

 ی موریم سیکسیا نڈمیر کمنیئاڈ مطلب اس کا

 ہے

2. Does not need to be refreshed to retain 

data 

  شیفریر اسےےی رکھنے کے ل محفوظ کو   ٹایڈ

۔ وتیہ  ںیضرورت نہ یہونے ک  

3. Needs to be refreshed periodical every 

few milliseconds to retain data 

ہر چند  اسے ے یرکھنے کے ل محفوظکو   ٹایڈ

  یہونے ک شی فری ربعد وقتاً فوقتاً  کنڈیس یمل

ہے  ہوتی ضرورت  

4. Faster than DRAM 

ہوتی ہے زیسے ت   DRAM  

2. Slower than SRAM 

ہوتی ہے سے سست   SRAM  

3. Expensive 

ی ہوتی ہے مہنگ   

4. Cheap 

ی ہوتی ہے سست  

5. Consumes less power 

تی ہے استعمال کر یکم بجل  

6. Consumes more power 

ہے   یاستعمال کرت یبجل زیادہ  

7. Mostly used for cache memory 

  یاستعمال ہوت ے ی کے ل یموری م  شیتر ک ادہیز

 ہے۔

5. Mostly used for main memory 

  یاستعمال ہوت  ےیکے ل یموریم  نیتر م ادہیز

 ہے۔

2. Read Only Memory (ROM) (روم) 

ROM stands for Read Only Memory. It is primary non-volatile memory. It is used to store 

programs that boot the computer and perform POST (Power-On Self-Test) to determine if 

the hardware is working correctly. 

It is non-volatile as its content is not lost when the power supply is switched off. It always retains 

its data. Content of ROM is decided by the computer manufacturer and permanently stored at the 

time of manufacturing. 

 ROM  ۔ہے یموریم ووال ٹآئل نان یپرائمر ہی ہے۔ یموریمریڈ اونلی کا مطلب  

POST    اور ںیکو بوٹ کرتے ہ وٹر یجاتا ہے جو کمپ ایک ےیکرنے کے ل محفوظ پروگراموں کو سےیاس کا استعمال ا 

سے کام کر رہا   قےیطر حیصح ئریہارڈ و ایکہ آ  ےیکرنے کے ل نیاس بات کا تع  ۔ںیکرتے ہ  پورا  (سٹ یٹ لفی)پاور آن س 

۔ہے   

http://www.webopedia.com/TERM/S/store.html
http://www.webopedia.com/TERM/S/store.html
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محفوظ  کو   ٹایاپنے ڈ شہی ہم  ہیہوتا ہے۔  ںیضائع نہ ڈیٹابند ہونے پر اس کا  یفراہم یک یبجل  ونکہیک ہے  ووال ٹآئل نان ہی

ہے۔ یرکھت  

طور پر محفوظ کر دیا   مستقل ہی کے وقت کچرنگینوف یم اسکو کرتا ہے اور کچررینوف یم وٹریکمپ  صلہیکے مواد کا فروم 

    جاتا ہے۔

Types of ROM (روم کی اقسام) 

There is generally Three broad type of ROM:                                      : ںیاہم اقسام ہ نیت ی ک  ROM   

PROM (پی روم) 

PROM stands for Programmable Read Only Memory. It is manufactured as blank memory. 

It can be programmed only once. Once programmed, the data and instructions in it can’t be 

changed. It is to write data once and read many. 

PROM can be programmed by a special device called PROM burner. 

ہے۔ یجات   یک اری کے طور پر ت یموریم یخال  ہی   PROM کا مطلب ہے Programmable Read Only Memory۔ 

اور   ٹایموجود ڈ ںیکرنے کے بعد، اس م نگبار پروگرام کیہے۔ ا یجا سکت یک نگبار پروگرام کیصرف ا س میںا 

ہے۔  جاتا پڑھا  بار یکئاور   جاتا ہے لکھا  ٹایبار ڈ کیا اس میں صرف جا سکتا۔ ای ک ںینہ لیکو تبد  اتیہدا  

بر نر کہتے ہیں۔  PROM ہے جسے  یجا سکت یک  عےیکے ذر  وائسیخاص ڈ کی ا میں پروگرامنگ  PROM  

EPROM (ای۔ پی ۔ روم) 

EPROM stands for Erasable Programmable Read Only Memory. It can be programmed 

time and again by erasing the information stored in it. Users can delete the data of EPROM 

by exposing it to ultraviolet light. To reprogram it, user have to erase all the previous data.  

Erasable Programmable Read Only Memory کا مطلب ہے EPROM 

ہے۔ یجا سکت  ایک نگبار بار پروگرام س میںشدہ معلومات کو مٹا کر ا محفوظ ںیاس م   

نگدوبارہ پروگرام  میں ۔ اسںیر اسے حذف کر سکتے ہڈال کالٹرا وائلٹ الئٹ  اس پر کو ٹایکے ڈ  EPROM نیصارف     

کو مٹانا ہوگا۔   ٹایتمام ڈصارف کو سابقہ  ے،یکرنے کے ل  

EEPROM ( ای۔ پی ۔ رومای ۔ ) 

EEPROM stands for Electrically erasable programmable read only memory. The EEPROM 

is programmed and erased by special electrical waves in millisecond, no need of ultra violet 

light. A single byte of a data or the entire contents of device can be erased. 

۔یموریم یاونل  ڈیر  بلیپروگرام ا بلیا زی ریا یکلیکٹری کا مطلب ہے ال  EEPROM  

   EEPROM یا مٹا اسے اورنگ کی جاتی ہے پروگرام عےیکے ذربجلی کی وویز    ی خصوص  میں کنڈیس یملمیں  

جا سکتا ہے۔    ایکو مٹا  ٹایپورے ڈ  ایبائٹ   کی ا یک  ٹایڈ ۔ہوتی  ںیضرورت نہ  یالٹرا وائلٹ الئٹ ک جاتا ہے،   

Difference between RAM & ROM                                           (ریم اور رہم میں فرق) 

RAM ROM 

1.Stands for Random Access Memory 

ہے یمور ی م  سیکسیا نڈمی کا مطلب ر  RAM 

1.Stands for Read Only Memory. 

ہے۔ یموریم  یاونل ڈیکا مطلب ر   ROM 

2.RAM is a volatile memory. 

ہے     یموریووال ٹآئل م کیا   RAM 

2.ROM is a non-volatile memory. 

ایک    ہے یمورینان ووال ٹآئل م ROM 

3.It is a read-write memory. 3.It is a read only memory. 
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ہے  یموریم انلی ڈیر ہی   ہے یموری رائٹ م ڈیر یہ  

4.Data in RAM can be modified. 

ہے اجا سکت ایک لیتبد  کو ٹای ڈ موجود ںیم  RAM 

4.Data in ROM cannot be modified. 

 ROM  اجا سکت ای ک  ںینہ لیتبد  کو ٹای موجود ڈ ںیم

5.It is used to store currently processing data by 

the CPU temporarily. 

پروسس ہونے والے موجودہ عہیکے ذر    CPU    ہی 

استعمال  طور پر محفوظ کرنے کے لیے  یض ڈیٹا کو  عار 

    کی جاتی ہے۔

5.It stores the data or programs which are 

required during booting. 

پروگراموں کو اسٹور کرتا ہے جو   ای ٹایڈ اس ہی

۔ںیبوٹنگ کے دوران درکار ہوتے ہ  

6.Examples of RAM: RAM chips like 2GB, 

4GB,8GB, etc. of different companies like 

Corsair, Kingston, etc. 

:ںیمثال یک  RAM  

 Corsair ،Kingston کہ  سےیج وںیمختلف کمپن    2GB, 

4GB  کہ سےی چپس ج  کی ریم رہیوغ  

6.Examples of ROM: ROM chips in game 

consoles, TV remote, electronic oven, 

computer BIOS, etc. 

 ROM :ںیمثال یک 

اوون،  کٹرانکیال موٹ،یر یو یکنسولز، ٹ میگ  

ںیم  رہیوغ  ROM چپس      BIOS    وٹریکمپ اور 

Difference between Memory & Storage ( فرق میں جیاور اسٹور  یموری م ) 

Memory Storage 

1.Includes RAM, ROM and cache. 

پر مشتمل ہے۔ یموری م شیم، روم اور کیر  

1.Includes storage devices such as optical 

disks, hard disks and memory cards. 

ڈسک، ہارڈ ڈسک  کل ی آپٹ سےیج وائسزیڈ جیاسٹور

پر مشتمل ہے۔کارڈز  یموریاور م  

 

2.Fast access speed. 

   یرفتار رسائ زیت

2.Slower access speed than memory. 

  ینسبت سست رفتار رسائ یک  یموریم

3.Computer will not run without it. 

چلے گا۔ ںینہ  وٹریکمپ ریاس کے بغ   

3.Computer can be used even without it 

جا سکتا ہے۔  ایاستعمال ک وٹریکمپ   یبھ ریاس کے بغ   

4.It is expensive per unit storage. 

ہے۔ یمہنگ  جیاسٹور ونٹی یف ہی  

4.It is relatively less expensive per unit 

storage. 

ہے۔  ینسبتاً کم مہنگ  جیاسٹور ونٹی یف ہی  

5.Uses semiconductor chips. 

ہے۔ یکنڈکٹر چپس استعمال کرت  یمیس  

5.Uses magnetic disk technology, optical 

technology and semiconductor 

technology. 

اور  یکنالوجیٹ کلی آپٹ ،یکنالوجیڈسک ٹ  ٹکی گنیم

ہے۔  یکا استعمال کرت یکنالوجیکنڈکٹر ٹ  یمیس  

6.It is of smaller capacity 

ے۔وتی گنجائش کم ہ یاس ک  

6.It is of greater capacity. 

حامل ہے۔  یک گنجائش ادہیز ہی  

Cache Memory ( یموریم شیک  )  

Cache Memory is a special very high-speed memory. It is used to reduce the average time 

to access data from the Main memory. It acts as a buffer between RAM and the CPU. It 

holds frequently requested data and instructions so that they are immediately available to the 

CPU when needed. 

کے اوسط وقت   یتک رسائ  ٹایسے ڈ یموریم نیہے۔ اس کا استعمال م  یموریرفتار م زیخاص بہت ت  کی ا یموریم  شیک

جاتا ہے۔ ایک  ےی کو کم کرنے کے ل  

بفر کے طور پر کام کرتی ہے۔ انیکے درم  CPU  اور RAM   ہی 

Input Devices 
 

The data or instruction given to the computer is called input. A hardware component used to 

enter data and information into the computer system is called input device. Input device can 

read data and convert them to a form that a computer can use. 

Most commonly used input devices are keyboard, mouse, microphone, scanner and digital 

camera.  

استعمال  ےیاور معلومات داخل کرنے کے ل  ٹایڈ ںیسسٹم م وٹریکمپ۔ ںیکو ان پٹ کہتے ہ   اتیہدا ای  ٹایڈ یاگ  ایکو د  وٹریکمپ 

کر   لیتبد ںیم شکلاس  اسے ر ککو پڑھ  ٹای ڈ وائسی۔ ان پٹ ڈکہا جاتا ہے وائسیکو کو ان پٹ ڈ ئری ہونے والے ہارڈ و

کر سکتا ہے۔  مالاستع  وٹری ہے جسے کمپ یسکت  
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۔ ںیہ شامل مرہیک ٹلیجیاور ڈ نریسک  کروفون،یبورڈ، ماؤس، مائ یک میںوائسزیان پٹ ڈ یعام طور پر استعمال ہونے وال   

Keyboard 

A computer keyboard is an input device used to enter text. It contains alphabetic, numeric 

and other keys for entering different types of data and to perform various functions. 

QWERTY is the most widely used keyboard layout in English language keyboard. 

کمپیوٹر کی بورڈ ایک ان پٹ ڈی وائس ہے جسے ٹیکسٹ داخل کرنے کے ل یے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف قسم 

 کے ڈیٹا کو داخل کرنے اور مختلف افعال انجام دینے کے لی ے  حروف تہجی، عددی اور دیگر  کیز شامل ہیں۔

 QWERTY  انگریزی زبان والے کی بورڈ  میں سب سے زیادہ استعمال ہونے واال کی بورڈ لے آؤٹ ہے۔

Mouse 

A mouse is the most widely used pointing device with a GUI (Graphical User Interface) 

environment on personal computers. A computer mouse is a small handheld pointing input device 
used to give instructions to the computer system. It controls the movement of the cursor or pointer on 
a display screen and can move and select text, icons, files, and folders on your computer.  

Generally, it has two buttons called the left and the right button and a scrolling wheel. There are 

many types of mouse: Optical mouse, wireless mouse, mechanical mouse, trackball mouse.  

وائسیڈ یاستعمال ہونے وال  ادہیسب سے ز  پر  وٹرزیکمپ  پرسنل  ماؤس  ںیم( ماحول  سیانٹرف  وزری   کلی)گراف  پوائنٹنگ    GUI   

  ےی کے ل نےید اتیسسٹم کو ہدا وٹریہے جو کمپ وائسیپوائنٹنگ ان پٹ ڈ  لڈیہ  نڈیہ ی سیچھوٹ  کیماؤس ا وٹریکمپ -ہے

،  ٹیکسٹپر  وٹریہے اور کمپ  یحرکت کو کنٹرول کرت  یپوائنٹر ک ایپر کرسر   نیڈسپلے اسکر ہیہے۔  یاستعمال ہوت

ہے۔  یفائلز اور فولڈرز کو منتقل اور منتخب کر سکت  ،زکنیآئ  

ے ۔ ماؤس  ہوتا ہ  لیاسکرولنگ وہ کیاور ا ںیہکہتے   بٹن ںایاور دائ ںایبائ  ںیجنہ  ںیدو بٹن ہوتے ہ ںیعام طور پر، اس م

بال ماؤس۔ کیماؤس، ٹر کلی نی ماؤس، مک  سیماؤس، وائرل کلی آپٹ: ںیاقسام ہ یکئ یک  

Trackball 

A trackball is a pointing input device that looks like an upside-down mouse. 

It consists of a ball held by a socket containing sensors to detect a rotation 

of the ball. The user rolls the ball with the thumb, fingers or the palm of the 

hand to move a cursor. 

ٹریک بال ایک پوائنٹنگ ان پٹ ڈیوائس ہے جو الٹ ے ماؤس ک ی طرح نظر آتی ہے۔ اس میں ایک بال ہوت ی ہے اور ایک  

ساکٹ ہوتی ہے جس میں بال ک ی موومنٹ کا پتہ لگانے کے ل ی ے سینسر ہوتے ہی ں۔ یوزر کرسر کو حرکت دی نے کے  

 لیے انگوٹھے، انگلیوں یا ہاتھ ک ی ہتھیلی سے  بال کو رول کرتا ہے۔

 Joystick  

A joystick is an input device commonly used to control video 

games. Joystick consist of a base and a stick that can be moved in 

any direction. Because of the flexible movements a joystick can 

provide much greater control than the keys on a keyboard. 

جوائے اسٹک ایک ان پٹ ڈیوائس ہے جو عام طور پر ویڈیو گ یمز کو کنٹرول کرنے کے لی ے  استعمال ہوتی ہے۔ جوائے  

اسٹک ایک تَہ اور ایک اسٹک پر مشتمل ہوتی ہے جسے کسی  بھی سمت حرکت دی جا سکت ی  ہے۔ لچکدار حرکات کی 

 وجہ سے جوائے اسٹک کی بورڈ کے بٹنوں سے کہ یں زیادہ کنٹرول فراہم کر سکتی ہے۔ 
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Touchpad 

A touchpad (also called a trackpad) is an alternative to the mouse. 

It is made up of a flat, touch-sensitive surface which allows the user 

to move a cursor with his finger. 

Touchpads are commonly found on laptops and replace the functionality 

of a mouse. 

  حساس سطح کے لحاظ سے  ٹچ  اور رہموا کیا ہیکہا جاتا ہے( ماؤس کا متبادل ہے۔  یبھ  ڈیپ کی)جسے ٹر ڈیٹچ پ

پائے   میںٹاپ  پیعام طور پر ل ڈیپ ٹچ ۔ہے یتیاجازت د  یکرنے ک حرکتسے کرسر کو  یانگل  یکو اپن  یوزرہے جو ہوتی 

۔ںیہ  طورپر کام کرتےےمتبادل کے اور ماؤس ک ںیجاتے ہ  

Pointing Stick 

A pointing stick (or nub) is a small joystick used as a pointing device 

usually positioned somewhere between the keys on the keyboard. It is 

pressure-sensitive device and primarily used in laptops as a pointing device. 

ہے جسے پوائنٹ کرنے والے آلے  یاسٹک ہوت ےجوائ  یچھوٹ  کینوب( ا ایپوائنٹنگ اسٹک )

کے    شریپر ہیہے۔  یتموجود ہو ںیکہ انیکے درم ے بٹنوںبورڈ ک  یجاتا ہے جو عام طور پر ک  ای مال ککے طور پر استع

ہوتا ہے۔ ستعمالکے طور پر ا  وائسی پوائنٹنگ ڈ  کیا ںیٹاپ م پیطور پر ل یادی حساس آلہ ہے اور بنلحاظ سے   

Graphics Tablet 

A graphics tablet (also known as a digitizer or drawing tablet) is an input device that enables 

a user to hand-draw or sketch digitally with a stylus or a pen-like device. The tablets are 

used for graphic designing. It can also be used to capture users' 

signatures. 

The device consists of a flat pressure-sensitive pad upon which the 

user may "draw" or trace an image using an attached stylus, a pen-like 

drawing apparatus. 

قلم   ای کو اسٹائلس  یوزرہے جو  وائسیان پٹ ڈ کیکہا جاتا ہے( ا یبھ  بلٹیڈرائنگ ٹ  ای ٹائزریجی)جسے ڈ  بلٹیگرافکس ٹ

کے   زائننگی گرافک ڈ سبلٹیٹکے قابل بناتا ہے۔  بنانے چیاسک ای  ڈرائنگطور پر ہاتھ سے   ٹلیجیکے ساتھ ڈ وائسینما ڈ

جا سکتا ہے۔ ایاستعمال ک یبھ ے ی ل کے نےی کے دستخط ل یوزر۔ اسے ںیہ  ےاستعمال ہوت ےیل  

Touchscreen 

A touchscreen is a both input and output device. It is pressure sensitive device that allows 

the user to interact with a computer by touching pictures or words on the screen by using 

his finger or stylus. 

Touch screens are used on a variety of devices, such as computers, laptops, smartphones, tablets, 

ATM machines, etc. 

  یکو اپن یوزرحساس آلہ ہے جو  کے لحاظ سے شریپر  ہیہے۔  وائسیڈ دونوں ہی قسم ان پٹ اور آؤٹ پٹ نیٹچ اسکر

انٹریکٹ   کے ساتھ  وٹری کمپ کےکر ٹچالفاظ کو  ای روںی پر موجود تصو نیاسٹائلس کا استعمال کرکے اسکر ای یانگل

ٹاپ، اسمارٹ فون،   پیل وٹر،ی کمپ سےیجاتا ہے، ج ایک میںکا استعمال مختلف آالت  نیاسکر ٹچ ہے۔ تایاجازت د یکرنے ک

۔رہ یوغ نیمش  میا یاے ٹ ،سٹی بلیٹ  

Scanner 

Scanner is an input device, which works more like a photocopy 

machine. It reads printed data and converts it into digital 

form. It is used when some information is available on paper and 

it is to be transferred to the hard disk of the computer for further 

manipulation.  
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کو پڑھتا ہے اور اسے   ٹا یپرنٹ شدہ ڈ ہیہے۔   یطرح کام کرت  یک نیمش یہے، جو فوٹو کاپ وائسیان پٹ ڈ کیا نریسک

اور  ںیہ  یہوت  ابیکاغذ پر دستانفارمیشن  یکوئجاتا ہے جب  ایاستعمال ک اس وقت اسے۔ کرتا ہے  لیتبد ںیشکل م ٹلیجیڈ

ہوتا ہے۔  کرنامنتقل  ںیہارڈ ڈسک م یک وٹریکمپ  ےیکے ل  ےسلجھان دیاسے مز  

Bar Code Reader (Bar Code Scanner) 

Bar Code Reader is a device used for reading bar coded data (data 

in the form of light and dark lines) and converts them into electric 

pulses to be processed by a computer.  

Bar code readers are used in supermarkets, shops, libraries and other 

companies to read information in the form of barcodes on product 

casing. 

استعمال  ےی ( کو پڑھنے کے لٹای ڈ ںیشکل م یالئنوں ک گہریاور  ی)ہلک  ٹای آلہ ہے جو بار کوڈڈ ڈ سایا کیا ڈریبار کوڈ ر

ہے۔  کرتا لیتبد ںیم پلسز کلی کٹریلا ںیانہ  ےیکرنے کے ل سیپروس عےیکے ذر  وٹریہوتا ہے اور کمپ  

  ںیشکل م یپر بارکوڈز ک کنگیپکی   پروڈکٹ  ںیم وںیکمپن   گریاور د وںیریدکانوں، الئبر   ٹوں،یسپر مارک  زڈریر کوڈ بار

۔ ںیجاتے ہ ےیاستعمال ک  ےیکو پڑھنے کے ل  ڈیٹا لکھے ہوے  

Digital Camera 

Digital camera is used to take and store pictures in digital form. It converts graphics directly 

into digital form rather recording on film. The quality of a digital camera depends on its resolution.  

گرافکس کو فلم پر  ہیاستعمال ہوتا ہے۔  ےیکرنے کے ل سٹوراور  نےیل  ریتصاو  ںیشکل م ٹلیجی ڈ مرایک ٹلیجیڈ

پر   زولوشنیر یاس ک اریکا مع مرےی ک ٹلیجیکرتا ہے۔ ڈ لیتبد  ںیشکل م ٹلیجیکے بجائے براہ راست ڈ کارڈنگیر

 منحصر ہے۔ 

Microphone 

An input device used to input voice signal into the computer in a 

digital form. Microphone is commonly used for live chat, adding 

sound to a multimedia presentation, etc.  

ہے۔   یاستعمال ہوت ےی داخل کرنے کے ل ںیشکل م ٹلی ج یسگنل کو ڈوالے  آواز  ںیم وٹر یجو کمپ وائسیان پٹ ڈ کیا

ہے۔  ااستعمال ہوت  ےیآواز شامل کرنے کے ل ںیم شنیزنٹ یپر  ایڈیم  یملٹ اور ٹیچ  وی عام طور پر الئ کروفونی مائ  

Output Devices 

The data processed into useful information is called output. A hardware used for conveying of 

information from the computer's hardware to the user is called output device. These devices 

translate the output into a form that is understandable for the user. 

Most commonly used output devices are monitor, printer, and speaker. 

 انفارمیشنتک  یوزرسے   ئریکے ہارڈو وٹریکمپ ۔کو آؤٹ پٹ کہا جاتا ہے  ٹایشدہ ڈ سیپروس ںیم  یشن کی شکلانفارم  دیمف

  یسیا کیآؤٹ پٹ کو ا وائسزیڈ ہی۔ کہا جاتا ہے وائسیکو آؤٹ پٹ ڈ  ئریاستعمال ہونے والے ہارڈ و ےی پہنچانے کے ل

 میں وائسزیآؤٹ پٹ ڈ  ونے والیاستعمال ہ  ادہیسے ز سب قابل فہم ہو۔ ےیکے ل یوزرجو  ںیہ  یکرت بد یلت ںیشکل م

۔ںیہ  شاملکریپرنٹر اور اسپ ٹر،یمان  

Types of Output Devices  ( کی اقسام زوائسیڈ آؤٹ پٹ ) 

There are two types of output devices. ۔کی دو اقسام ہیںوائسزیآؤٹ پٹ ڈ                                                     

1. Soft Copy Output Devices ( آالت /زوائسیڈ آؤٹ پٹسافٹ کاپی  ) 

These devices are used to produce a soft copy of the output. Soft copy can only be seen 

or heard. When electronic power is switched off the soft copy is washed out. 

Monitor and Speaker are examples of soft copy output devices. 

جا    یسن یا یکھیصرف د ی۔ سافٹ کاپ ںیہ یاستعمال ہوت ےیکرنے کے ل  اری ت یسافٹ کاپ یآؤٹ پٹ ک وائسزیڈ ہی

ہے۔ یجات ختم ہو یہے تو سافٹ کاپ یپاور بند ہو جات کٹرانکی۔ جب الہے یسکت  

۔ ںیہ ںیمثال یک وائسزیآؤٹ پٹ ڈ یسافٹ کاپ کریاور سپ ٹریمان  
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2. Hard copy output devices ( ز وائسیڈ آؤٹ پٹہارڈ کاپی  ) 

These devices are used to produce a hard copy of the output. Hard copy is permanent 

printed copy of the output. Printer is an example of hard copy output device. 

مستقل پرنٹ   ی آؤٹ پٹ ک  ی۔ ہارڈ کاپںیہ یاستعمال ہوت ےیکرنے کے ل اریت یہارڈ کاپ  یآؤٹ پٹ ک وائسزیڈ ہی

مثال ہے۔  کیا یک وائسی آؤٹ پٹ ڈ یہے۔ پرنٹر ہارڈ کاپ ہوتی  یشدہ کاپ  

Monitor ( ٹر یمان ) 

A monitor is also known as a screen or a Visual Display Unit (VDU). It is an output device that 

displays video, images and text. Its main and only function is to allow the user to interact 

with the PC. 

At present, computer monitors are available in a variety of shapes, designs, and colors. However, 

based on the technology used to make computer monitors, they can be broadly categorized into 

four types. 

1. CRT (Cathode Ray Tube) Monitor 

2. LCD (Liquid Crystal Display) Monitor 

3. LED (Light-Emitting Diodes Monitor 

4. PLASMA Monitor 

ونٹ یڈسپلے  ویژول  ای نیرک کو اس ٹری مان (VDU)  کہتے ہیں ۔ یبھ  

 

اور واحد کام   یادی ہے۔ اس کا بن  یدکھات  کسٹیاور ٹ ریتصاو و،یڈیہے جو و وائسیڈ آؤٹ پٹیہ ایک   

ہے۔سہولت دینا  یکمیونیکیشن کرنے ک  کے ساتھ یس یکو پ  یوزر  

 ےی بنانے کے ل  ٹری ۔ تاہم، مانںیہ ابیدست ںیاور رنگوں م  زائنوںیمختلف شکلوں، ڈ ٹری وقت مان اس

جا سکتا ہے۔  ایک میتقس ںیچار اقسام م ںیپر، انہ  ادیبن یک  یکنالوجی ٹ یاستعمال ہونے وال  

 

)CRT( 1 ٹر یمان وبی رے ٹ تھوڈیک۔  

)LCD(  2 ٹر یکرسٹل ڈسپلے مان۔ لیکوڈ  

)LED( 3 ٹریمان وڈ یڈائ ٹنگیمیالئٹ ا۔   

ٹریپالزما مان . 4 

1. CRT Monitor ( ٹریمان وبیرے ٹ تھوڈیک ) 

The Cathode Ray Tube monitor is one of the oldest types of computer display device. This 

type of monitor uses a beam of electrons to illuminate different areas of the screen.  

CRT monitors are relatively inexpensive and reliable. However, they are heavy, bulky and large 

in size. They also consume high power. 

  نیاسکر ٹریہے۔ اس قسم کا مان قسم کیسے ا ںیاقسام م نی تر میقد  یک زوائسیڈسپلے ڈ  وٹریکمپ ٹریمان وبیرے ٹ  تھوڈیک

کا استعمال کرتا ہے۔  میب یک کٹرانیال ےی کے مختلف حصوں کو روشن کرنے کے ل  

یبھ ی. وہ بجلںیبڑے ہوتے ہ ںیموٹے اور سائز م  ،ی۔ تاہم، وہ بھارںینسبتاً سستے اور قابل اعتماد ہوتے ہ ٹری مان  CRT 

۔ںیاستعمال کرتے ہ  ادہیز    

2. LCD Monitor ( ٹری کرسٹل ڈسپلے مانلیکوڈ  ) 
 

LCD (Liquid Crystal Display) monitors are much thinner, use less energy, and provide a 

greater graphics quality. LCD technology can be mostly found in portable devices like digital 

watches, tablets, and smart phones etc.  

The technology works by passing an electric current through liquid crystal which is contained 

between two sheets of polarizing material. 

  LCD  ۔ںی فراہم کرتے ہ  اری مع ادہی اور گرافکس کا ز ں،ی استعمال کرتے ہ  یکم توانائ  ں،ی بہت پتلے ہوتے ہ ٹری مان  

ہے۔ یجات  یپائ  ںی م رہی وغ  زاور سمارٹ فون  ،سٹ یبلی ٹ  اں،ی گھڑ ٹل ی جی ڈ سےی ج وائسزی ڈ بلی تر پورٹ  ادہی ز یکنالوجی ٹ   LCD  
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کے   تہوںدو ی کمٹیریل ہے جو پولرائزنگ  یکام کرت  عےی کے ذر گزارنے کرنٹ الیکٹرک میں سے کرسٹل لیکوڈ یکنالوجی ٹ  ہی 

ہے۔  ہوتا موجود  انی درم  

3. LED Monitor ( ٹر یمان وڈیڈائ ٹنگیمیالئٹ ا ) 

LED (Light-Emitting diode) is a semiconductor light source used as indicator lamp in many 

devices. It is simple LCD that uses LEDs for back lighting, which creates images/Pictures in 

display devices. 

 LED (Light-Emitting diode)   کے طور  الئٹ  یاشارے ک  ںیم   زوائسی ڈ  یہے جو بہت س  عہیکا ذر  الئٹکنڈکٹر    یمیس  کیا

میں وائسزی ڈسپلے ڈ  جو کا استعمال کرتی ہے۔    LEDs LCD  ے یالئٹنگ کے ل   کیہے جو بہی     سادہ ہ ی۔  پر استعمال ہوتا ہے 

۔ ہیں یبنات  ر یتصاو  

4. PLASMA Monitor ( ٹریپالزما مان ) 

Plasma Display Panel (PDP) is flat panel display. They contain small cells containing 

electrically charged ionized gases, when electrical current pass through the phosphors it 

lights up themselves to create the image on the screen. 

ڈسپلے ہے۔  نلیپ ٹ یفل کیا  (PDP) نل یپالزما ڈسپلے پ  

  افاسفورس سے گزرت  بجلی کا کرنٹ جب   ں،یہ  یہوت ں یسیچارج شدہ آئنائزڈ گ بجلی سے  ں یجن م  ںی ہوتے ہ ےی چھوٹے خل ںی ان م

ہے۔  اخود کو روشن کرت  ے یبنانے کے ل ر یپر تصو ن یاسکر ہ یہے تو    

Printers 

A printer is an output device that prints characters, symbols and graphics on paper. The 

printed output is called hard copy. 

There are two types of printers ( ز کی دو اقسام ہیں پرنٹر)   

(A) Impact Printers ( پرنٹرز  کٹیامپ  ) 

(B) Non-Impact Printers ( پرنٹرز   کٹیامپنان  ) 

ہے۔ پرنٹ شدہ آؤٹ پٹ کو ہارڈ  یہے جو کاغذ پر حروف، عالمات اور گرافکس پرنٹ کرت وائسیآؤٹ پٹ ڈ  کیپرنٹر ا

کہا جاتا ہے۔  یکاپ  

 

(A) Impact Printers ( پرنٹرز  کٹیامپ ) 

Impact printers used pins and hammer that strikes against the paper through ribbon. 

Printing quality of impact printer is not good, it creates noise while printing. The impact 

printers are used where low-cost printing is required. 

پرنٹر   کٹی۔ امپںیکاغذ سے ٹکراتے ہ عےیجو ربن کے ذر  جاتا ہے ای کا استعمال ک یپنوں اور ہتھوڑ میںپرنٹرز  کٹیامپ

  ایک وہاں استعمال کاپرنٹرز  کٹی۔ امپ کرتا ہے دایپرنٹنگ کے دوران شور پ ہی، وتیہ ںینہ یاچھاتنی  یپرنٹنگ کوالٹ یک

ہے۔  یضرورت ہوت یجہاں کم الگت پرنٹنگ ک ےہ اجات  

Three common forms of impact printers are as follows 

۔ ںیہ لیدرج ذ اقسامعام  نیت  یپرنٹرز ک کٹیامپ  
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Dot Matrix Printer    (پرنٹر ٹرکسیڈاٹ م)

Dot matrix printer creates characters by striking pins against an inked ribbon. Each pin 

makes a dot, and combinations of dots form characters.  

ڈاٹ بناتا ہے، اور نقطوں کے   کیہے۔ ہر پن ا بناتاکر حروف  ٹکراربن پر پنوں کو  والے  یاہیپرنٹر س ٹرکسیڈاٹ م

۔ںی سے حروف بنتے ہ مجموعے  

Daisy Wheel Printer ( پرنٹر  لیوہ یزی ڈ)   

This printer uses a metal or plastic disk containing each of the letters, numbers, and other 

characters it supports. For printing the printer rotates the disk to each character and then a 

hammer strikes each character into an ink ribbon to create the character on paper. 

 ۔ںی ہ یہوت عالمات بنی یحروف، اعداد اور دوسر  پرتمامڈسک کا استعمال کرتا ہے جس  یپالسٹک ک  ایپرنٹر دھات  ہی

ہے   یمارت  پرکے ربن  یاہی کو س حرفہر  یہتھوڑ کیپر گھماتا ہے اور پھر ا حرفپرنٹر ڈسک کو ہر  ےیپرنٹنگ کے ل 

بنا سکے۔  حرفتاکہ کاغذ پر   

Line Printer (الئن پرنٹر) 

Line printer contains a chain of characters or pins that print an entire line at one time. Line 

printers are very fast, but produce low-quality print.  

  زیہے۔ الئن پرنٹرز بہت ت  ا الئن پرنٹ کرت  یپور ںیوقت م ک یہے جو ا  اہوت سلسلہ کیا اپنوں ک ای حروف  ںیالئن پرنٹر م

۔ ںیکرتے ہ گپرنٹ یک  اریمع ہلکے کنیل  ں،یہ ہوتے  

(B) Non-Impact Printer ( پرنٹرز کٹیامپنان  ) 

A non-impact printer prints characters and graphics on paper without directly striking any 

printing element with the paper. Some printers use spray ink while others use heat and 

pressure for printing. 

These printers are costly but faster and having no noise during printing. Different kinds of non-

impact printers are as follows 

اور گرافکس پرنٹ کرتا   کٹرزیکر ریبغ ےاٹکربراہ راست  گ والے حصے کوپرنٹ یبھ یکس پرنٹر کاغذ پر کٹینان امپ

کا استعمال   پریشر اورہیٹ  جبکہ دوسرے  ںیاستعمال کرتے ہ یاہیس والی اسپرے ےی کے لگ پرنٹ ہے ۔ کچھ پرنٹرز

۔ ںیکرتے ہ  

  کٹینان امپ۔ مختلف قسم کے کرتے ںینہ دایپ  شور یاور پرنٹنگ کے دوران کوئ ںیہوتے ہ زیت  کنیپرنٹرز مہنگے ل ہی

۔ ںیہ لیپرنٹرز درج ذ  

 

Laser Printer    (پرنٹر زری ل)

LASER is short for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Laser printer 

uses the same technology as photo copy machines and produce very high-quality text and 

graphics. The speed of laser printers is high and they print quietly without producing much 

noise.  

  والی ہی نیمش یپرنٹر فوٹو کاپ  زری۔ ل خفف ہےم اک ریڈیشن سٹمولیٹڈ امیشن آفی ئبا   ایمپلیفیکیشن الئٹزریل

  ادہی رفتار ز  یپرنٹرز ک زری کرتا ہے۔ ل پرنٹاور گرافکس   ٹیکسٹکا  اریمع ی  کا استعمال کرتا ہے اور بہت اعل یکنالوجیٹ

۔ںیپرنٹ کرتے ہ  سے یخاموش ریبغ ےیک دایشور پ  ادہیاور وہ ز ہے  یہوت  
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Inkjet Printer ( پرنٹر ٹیانکج ) 

Ink-jet printers form characters on paper by spraying ink from tiny nozzles through an 

electric field that arranges the charged ink particles into characters. The ink is absorbed into 

the paper and dries instantly.  

  لڈیف کٹرکیال  ںیہچھڑک کر کاغذ پر حروف بناتے  یاہیس  عےیکے ذرالیکٹرک فیلڈ نوزلز سے  یپرنٹرز چھوٹ  ٹیانک ج

طور   یہے اور فور یجذب ہو جات ںیکاغذ م  یاہی۔ سہے یت ید بیترت  ںیمکی شکل کے ذرات کو حروف  یاہی چارج شدہ س

ہے۔  یجات ہو خشکپر   

Plotter ( پالٹر) 

A plotter is an output device typically used to print large-format graphs or maps such as 

construction maps, engineering drawings and big posters. 

 

 

 

 ایکے گراف  سائزہے جو عام طور پر بڑے  وائسیآؤٹ پٹ ڈ کیپالٹر ا

ہے۔  یاستعمال ہوت ےیڈرائنگ اور بڑے پوسٹرز پرنٹ کرنے کے ل نئرنگینقشے، انج یرات یتعم سےینقشے ج  

Speakers ( کریاسپ ) 

A speaker is a softcopy output device that plays sound generated by the computer. 

آواز کو چالتا ہے۔ یہونے وال  دایپ میں  وٹریہے جو کمپ وائسیآؤٹ پٹ ڈ یسافٹ کاپ  کیا کریاسپ  

Secondary Storage Devices ( وائسزی ڈ جیاسٹور کنڈرینسی ) 

Magnetic Tape ( پیٹ ی سیمقناط ) 

Magnetic tape is the oldest storage device. It is made of plastic, coated with magnetic 

material. Magnetic tape is sequential access device. It is slower device than magnetic disk or 

optical disk. 

ی تہ  مواد ک یس یمقناط جس پرہے ی ہوتی بن کیپالسٹک  ہی ہے۔  وائسیڈ  میسب سے قد والی کرنے سٹور پیٹ  یسیمقناط

ڈسک سے   کلیآپٹ ایڈسک   یسیمقناط ہیہے۔ ہوتی  وار  بیترت یرسائ میں ڈیٹا تک پ یٹ یسیمقناط۔ چڑھی ہوتی ہے

ہے۔  ہوتیسست   

Floppy Disk   (ڈسک یفالپ)

The floppy disk is removable storage medium that consists 

of a thin and flexible magnetic disk inside a plastic carrier. 

The 3.5inches’floppy disk can store 1.44 MB data. 

کے   ریرئیپالسٹک ک ہے جو میڈیم جیواال سٹور  ہونے حدہیعل  کیڈسک ا یفالپ

پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈسک یسیاور لچکدار مقناط یپتل کیا اندر  

ہے۔ یکر سکت سٹور ٹایڈ یب میا 1.44 ڈسک یفالپ یانچ ک  3.5 

Hard Disk Drive ( ویہارڈ ڈسک ڈرائ ) 

The hard disk is also called fixed disk. It consists of one or more metal plates. Metal plates are 

coated with magnetic material to store data. Each platter is broken up into tracks and 

sectors. Tracks are concentric circles on the disk; each track is broken up into a series of sectors. 

A motor rotates disks. There is also an access arm and read / write heads to read and write data on 

disks. 

Hard disks are available in different size like 150 GB, 300 GB and more up to Tera Bytes. 
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کو سٹورکرنے کے    ٹایڈ  ہے۔  ہوتی  پر مشتمل  ٹوںیپل  یدھات  ادہیز   ای   کیا  ہی۔  کہا جاتا ہے  ی ہارڈ ڈسک کو فکسڈ ڈسک بھ

   کی تہ چڑھی ہوتی ہے۔مواد  ی سیمقناط  وں پرٹیپلی دھات ےیل

ہم  ڈسک پر  کسی ہے۔ ٹر جاتا ایک  میتقس ںیم کٹروںی اور س کسی ٹرکو   ٹریپل ہر

  ایک میتقس  ںیم  زیریس کی ا یک کٹرزی کو س کی ۔ ہر ٹرںیہ  ہوتے دائرے مرکز

پڑھنے اور    ٹایڈ  سے وںہے۔ ڈسک  یتا  موٹر ڈسکوں کو گھوم کیہے۔ ا جاتا

۔ںیہ ہوتے یبھ ڈزیرائٹ ہ/ڈیاور ر آرم  سیکس یا کی ا ےیلکھنے کے ل  

1اور  TB  ۔ تک  GB  ،300  GB ںیہ ابیدست ںی مختلف سائز م ںیہارڈ ڈسک  

150 ا کہسیج  

CD (Compact Disk) 

CD (Compact Disk) is type of optical storage media that is used to hold prerecorded text, 

graphics and sound. A CD-ROM disk can hold up to 700 MB of data. 

رکھ   سٹور کو ڈیٹا  وڈ ی ، گرافکس اور آ ٹیسکٹقسم ہے جو  کیا یک ایڈیم جیاسٹور کلیڈسک( آپٹ  کٹی)کومپ یڈ یس

   ہے۔ یرکھ سکت

۔ہے  یسٹور کر سکت ٹایتک ڈ   MB700 ڈسک CD-ROM کیا  

DVD 

DVD “digital video disk” or “digital versatile disk” is a type of optical disk technology 

similar to the CD-ROM. It can hold up to 4.7 GB of data. 

  DVD  قسم ہے جو کیا یک  یکنالوجیڈسک ٹ کلیورسٹائل ڈسک" آپٹ ٹلیج ی"ڈ ایڈسک"  وی ڈیو ٹلیجیڈ"

ہے۔ یسکت سٹور کر ٹایتک ڈ  یب یج 4۔7 ہی اورہے۔ ہی ہوتی طرح یک  CD-ROM 

Blu Ray Disk (BD) 

Blu-ray Disc is also an optical disc storage medium designed to supersede the DVD format. 

BD can hold data up to 25 GB. 

  ا یک زائن ی ڈ ے ی کے ل نے یجگہ ل یک  ٹی فارم  یڈ  یو  یہے جسے ڈ قسم  ایک  کی  میڈی م جیڈسک اسٹور   کل ی آپٹ ی بھ سک   بلو رے ڈ

   ہے۔ ایگ

ہے۔ی سکت سٹور کر  ٹایتک ڈ   25 GB ،BD  

USB Flash Drive 

A flash drive is a small, ultra-portable storage device which, unlike an optical drive or a 

traditional hard drive, has no moving parts. Flash drives connect to computers and other 

devices via a built-in USB port.  These drives are now available in capacities ranging between 8 

gigabytes (GB) and 1 terabyte (TB). 

کے برعکس   ویہارڈ ڈرائ  یتیروا  ای ویڈرائ کلیآپٹ  ںیہے جس م وائسیڈ جیاسٹور  بلی، الٹرا پورٹیچھوٹ کیا ویڈرائ شیفل

ہوتا ہے۔ ںیپرزہ نہ  کرنے واالحرکت  یکوئ  

بلٹ ان وزیڈرائ شیفل USB ۔ںیہ ہوتی آالت سے منسلک گریاور د  وٹریکمپ   عےیپورٹ کے ذر         

۔ںیہ  ابیدست ںیم  گنجائش یک انی( کے درمیب  یبائٹ )ٹ رایٹ 1( اور یب یبائٹس )ج  گای گ 8اب  وزیڈرائ ہی  

Categories of Application Software ( اقسام یک ئریسافٹ و شنیک یپلیا ) 

The application software is divided into two main categories 

(1) Custom-built software  

(2) Packaged software 

ہے۔  ایگ  ایک میتقس ںیم اقسامکو دو اہم  ئریسافٹ و شنیکیپلیا  

ئریکسٹم بلٹ سافٹ و    (1)  

ئریسافٹ و ڈجکیپ   (2)  
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1. Custom Built Software ( ئر یکسٹم بلٹ سافٹ و ) 

Software that is developed for a particular customer or organization is called custom built 

software. For example, software developed to maintain the records of students of a 

particular college. 

کہا جاتا ہے۔ مثال کے   ئر یجاتا ہے اسے کسٹم بلٹ سافٹ و  ایک اریت ےیکے ل  میتنظ ای یوزرخاص   یجو کس  ئریسافٹ و

۔ئریسافٹ و ایگ  ایک اری ت ےیکو برقرار رکھنے کے ل  کارڈیمخصوص کالج کے طلباء کے ر کیطور پر، ا  

2. Packaged Software ( ئر یسافٹ و کجڈیپ  ) 

The software that is developed for general public and is used to solve some common 

problems of many people or users. Examples of packaged software are MS-Word, 

CorelDraw, AutoCAD. etc. 

کے کچھ عام مسائل کو حل کرنے   یوزرز  ایہے اور بہت سے لوگوں   جاتا ایک  اریت ےیجو عام لوگوں کے ل ئری وہ سافٹ و

جاتا ہے۔   ایاستعمال ک ےیکے ل  

۔ ںیہ رہیوغ  MS-Word CorelDraw ،AutoCAD  اور     ںیمثال یک  ئریسافٹ و  جڈیک یپ   

Programming languages 

A language used to write instructions for the computer is called programming language. 

Programming language use vocabulary and set of grammatical rules for instructing a computer to 

perform specific tasks. 

کہا جاتا ہے۔ پروگرامنگ   جینگو ی زبان کو پروگرامنگ ل یاستعمال ہونے وال ےیلکھنے کے ل اتیہدا  ےیکے ل  وٹریکمپ 

اصولوں کا استعمال   یکئ  گرائمر کے اور الفاظ ےیکے ل  نےید تی ہدا یک نےیکو مخصوص کام انجام د وٹریکمپ   جینگو یل

۔ ہے یکرت  

Types of programming languages ( اقسام یک لینگویجپروگرامنگ  ) 

There are three main kinds of programming language:                    ںیاہم اقسام ہ نی ت  یک لینگیجپروگرامنگ  

• Machine language ( لینگویج نیمش ) 

• Assembly language ( لینگویج یاسمبل  ) 

• High-level language ( لینگویجلیول  ہائي  ) 

Machine language ( لینگویج نیمش ) 

Machine language is a low-level programming language. It is easily understood by computers 

but difficult to read by people. It is written in a binary code of 0s and 1s. 

  ےیلوگوں کے ل  کنیسے سمجھ جاتا ہے ل یآسان وٹریپروگرامنگ زبان ہے۔ اسے کمپ یسطح ک  ینچل کیزبان ا ینیمش

  ۔پڑھنا مشکل ہےاسے 

1اور   ۔ہے ی جاتی لکھ ںیکوڈ م  یکے بائنر   ہی 0 

Assembly language ( لینگویج یاسمبل ) 

An assembly language consists of a set of symbols and letters. A translator called “Assembler” is 

required to translate the assembly language to machine language. 

ترجمہ  ںیزبان م ینیزبان کو مش یک یہے۔ اسمبل یپر مشتمل ہوت ٹی س کیعالمتوں اور حروف کے ا لینگویج یاسمبل

ہے۔ یضرورت ہوت یکٹرانسلیٹر    ی"اسمبلر" نام ےیکرنے کے ل  

High level language لینگویج(  لیول  ہائي   ) 

A high-level language is computer programming language that resembles natural language and is 

designed to simplify computer programming. Languages such as C, C++, BASIC, and Java are all 

high-level languages. 

  وٹری ہے اور کمپ یزبان سے مشابہت رکھت یپروگرامنگ زبان ہے جو قدرت وٹریکمپایک ایسی    لینگویج لیول ہائي

ہے۔ یگئ یبنائ ےیپروگرامنگ کو آسان بنانے کے ل  
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++Java، C ، اورBASIC  ۔ںیہ  ںیزبان لیول ہائي یسبھ    ،  C سے یج ںیزبان  

Advantages of high-level languages ( فوائد لینگویج کےلیول  ہائي  ) 

Advantages of high-level languages are that they much closer to human language, easier to read 

and write, and are portable. 

 بلی اور پورٹ ۔ںیآسان ہمیں  لکھنے اورپڑھنے ،ںیہ  بیزبان کے بہت قر یانسان کہ وہ ںیہ ہ یکے فوائد   لینگویجزلیول  ہائي

۔ںیہ  

Disadvantages of high-level languages ( کے نقصانات لینگویجلیول  ہائي ) 

A disadvantage of high-level languages is that they are less powerful than Assembly Languages. 

Because a single statement in a high-level language is translated into many machine languages. A 

program prepared in high level language in slow as compare to a program prepared in low level 

language. 

 ںیم  یجلینگولیول  ہائي ونکہی۔ کںیہ  یسے کم طاقتور ہوت لینگویج یہے کہ وہ اسمبل ہینقصان  کیکا ا  لینگویجزلیول  ہائي

کردہ    اریت ںیم یجلینگو لو لیول   جاتا ہے۔  ایترجمہ ک ںیم  سٹیٹمنٹس یکئیج کی لینگو  نیمش   وکسٹیٹمنٹ  کیا لکھی ہوی

۔  ہوتا ہےسست رفتار  پروگرام کردہ اریت  ںیم لینگویجلیول  ہائي پروگرام کے مقابلے  

Classification of High-level Language ( یدرجہ بند یک جینگو یل ولیہائي ل ) 

Functional Languages ( زجی نگویفنکشنل ل   ) 

In Functional language, a program is developed by creating different functions. 

Examples: JavaScript, Python and Lisp. 

جاتا ہے۔  ا یکبنا کر تیار  فنکشن  مختلف پروگرام کو ں،یم  جینگویل فنکشنل  

Lisp  اور Python ،JavaScript : ںیمثال  

Procedural Languages ( زجی نگویلل  جریپروس ) 

In Procedural Languages, a program is written in a sequence of steps that should be followed to 

produce a required result. Examples: COBOL, FORTRAN and C. 

  جہینت  مطلوبہلکھا جاتا ہے جن پر عمل کرکے ںیم بی ترت یپروگرام کو ان اقدامات ک ک یا ں،یم  جزینگویل جرلیپروس

۔ ےینکالنا چاہ   

 C  اور COBOL, FORTRAN :  ںیمثال  

Object Oriented Programming (OOP) Languages ( جزینگویپروگرامنگ ل نٹڈی اور کٹیآبج ) 

In OOP languages, a program is divided into Object that contains data as well as methods that 

operate on the data. Examples: Java, C# and C++  

کے ساتھ ساتھ   ٹایڈ ںیجاتا ہے جس م ایک میتقس  ںیم  کٹیپروگرام کو آبج کیا ں،یم  جزینگویپروگرامنگ ل  نٹڈیاور  کٹیآبج

۔ ںیہوتے ہ بھیمیتھڈ زپر کام کرنے والے  ٹایڈ  

C++  اور C# ،Java : ںیمثال   

Logic Programming Languages( جز ینگویالجک پروگرامنگ ل ) 

Logic Languages are used to create programs which are based on the use of logical formulas. 

Example: Logic and Prolog. 

فارمولوں کے استعمال پر   ی جاتا ہے جو منطق ایک  ےیپروگرام بنانے کے ل سےیکا استعمال ا جزینگو ی الجک پروگرامنگ ل

۔ںیہوتے ہ یمبن  

Prolog  اور Logic : ںیمثال  
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Language Translator ( ٹرانسلیٹر جینگویل ) 

A software used for translating the code that a programmer writes into a form that the computer 

can execute (i.e. machine code). These are  

1. Assembler (اسمبلر) 

2. Compiler ( رکمپائل ) 

3. Interpreter (انٹرپریٹر) 

  ےیکرنے کے ل  میں کوڈ( نیمش یعنی)ایسی شکل  کوڈ کا ترجمہ  ر کے لکھے ہوےجوپروگرام  ئریسافٹ و ایسا کیا

چال سکتا ہے ۔  وٹریجاتا ہے جسے کمپ ایاستعمال ک  

Source Code (سورس کوڈ) 

Programmers write programs in a form called source code. Source Code is the code that is input 

to a translator. 

  کو ٹرانسلیٹر۔ سورس کوڈ وہ کوڈ ہے جو ںیسورس کوڈ کہتے ہ اسے ںیلکھتے ہ  ںیم جس شکلپروگرامرز پروگرام کو 

جاتا ہے۔  ان پٹ کے طور پردیا  

Executable code (ایگزیکیوٹ ایبل کوڈ) 

A code that is translated by a translator and directly readable by the machine. Executable code is 

the code that is output from the translator. 

ہے۔   اجا سکتابراہ راست پڑھ  عہیکے ذر نیہے اور مش  گیا ہوتا ایترجمہ ک  عہیکے ذر ٹرانسلیٹرکوڈ جو   ایسا کیا

آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ٹرانسلیٹرکیکوڈ وہ کوڈ ہے جو  ایگزیکیوٹ ایبل  

Assembler(اسمبلر) 

An Assembler converts an assembly program into machine code. 

کرتا ہے۔  لیتبد ںیکوڈ م  نیپروگرام کو مش یاسمبلر اسمبل کیا  

Compiler ( رکمپائل ) 

A Compiler is a program that translates a high-level language into machine code. When using 

a compiler, the entire source code needs to be compiled before the program can be executed. 

۔ کمپائلر ترجمہ کرتا ہے ںیکوڈ م  نیکا مشلکھے ہوے کوڈ   میں جینگو یل ولیہائي لپروگرام ہے جو  سایا کیکمپائلر ا

ہے۔  یضرورت ہوت یکرنے ک  کمپائلسے پہلے پورے سورس کوڈ کو   چال نےکا استعمال کرتے وقت، پروگرام کو   

Interpreter )انٹرپریٹر) 

An Interpreter is also a program that translates high-level source code into executable code. 

However, the difference between a compiler and an interpreter is that an interpreter translates one 

line at a time and then executes it. 

ترجمہ کرتا ہے۔   ںیکوڈ م ایگزیکیوٹ ایبلکے سورس کوڈ کو  جینگو یل ولی جو ہائي لپروگرام ہے  سایا  کیا یبھ ٹری انٹرپر

اسے   الئن کا ترجمہ کرتا ہے اور پھر کیا ںیوقت م  کیا انٹرپریٹر ہے کہ  ہیفرق  انیکے درمانٹرپریٹر اور  رتاہم، کمپائل

ہے۔  تاید چالا  

Names of Translators used in High Level Languages 

( کے نام ٹرانسلیٹراستعمال ہونے والے  ںیم زجینگویل ولیہائي ل ) 

Compiler and interpreter are used as translator in high level languages ۔ 

جاتا ہے۔  ایاستعمال ک ٹرانسلیٹر بطور   ںیم  جینگویل ولی کو ہائي ل  انٹرپریٹراور  رکمپائل  

Various Fields where Computer can be Applied  ( جا سکتا ہے ایکستعمال  کا ا وٹری جہاں کمپ ےشعب  مختلف ) 

• Business 

• Education 

• Banks 
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• Entertainment 

• Home 

• Medical 

• Defense 

• Designing & Publishing 

• Government Departments/Offices 

• Research Laboratories` 


