11ਵ ਜਮਾਤ-ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ (ਸੈਸ਼ਨ: 2021-22)
ਪਾਠ-2
ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਬਹੁਪਸੰਦੀ ਪਸ਼ਨ:
1. ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ੳ) ਅਖਬਾਰ
ਅ) ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ
ੲ) ਦੋਨੋ (ੳ) ਅਤੇ (ਅ)
2. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗਿਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਰਾਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ੳ) ਡਾਟਾ
ਅ) ਸੂ ਚਨਾ
ੲ) ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ
3. ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ੳ) ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ
ਅ) ਆਪਰੇਟਰਜ਼
ੲ) ਇਮੇਜ
4. ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਹੈ।
ੳ) ਫੇਸਬੁੱਕ
ਅ) ਇੰਸਟਾਗਾਮ
ੲ) ਦੋਨੋ (ੳ) ਅਤੇ (ਅ)
5. ਇਹ ਗੂ ਗਲ ਦੇ ਸਭ ਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਵਚ ਇੱਕ ਹੈ।
ੳ) bing.com
ਅ) google.com
ੲ) wikipedia.com

ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ
ਸ) ਵੈੱਬ

ਸ) ਿਨਊਜ਼

ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

ਸ) yahoo.com

ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ:
1. ________ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਹੁਚ
ੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।
2. ________ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਰਾਹੀ ਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ।
3. __________ ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱ ਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
4. ਇੱਕ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ____________ ਿਵਚ ਿਲਖਣਾ, ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
5. ਇੱਕ ____________ਦੇ ਗਾਹਕ (Subscribtion) ਬਣੇ ਿਬਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁ ਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰ:

1. ਵੈਬ ਬਾਊਜ਼ਰ
4. ਕੁ ਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ

2. ਆਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਿਪੰਗ
5. ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਸਰਿਵਸ ਪੋਵਾਈਡਰ

3, ਸਰਚ ਇੰਜਣ

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ
ਪ:1 ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਕੂ ਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ _______ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਉ: ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਿਵਸ ਪੋਵਾਈਡਰ (Internet Service Provider-ISP)
ਪ:2 HTTPS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਉ: ਹਾਇਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟਾਂਸਫਰ ਪੋਟੋਕਲ
ੋ ਓਵਰ ਿਸਕੁਓਰ ਸੋਕੇਟ ਲੇ ਅਰ (Hyper Text Transfer Protocol over Secure socket layer)
ਪ:3 ਿਸਰਫ ਨੌ ਕਰੀ ਲਭੱਣ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਟੂਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉ: ਜਾਬ ਸਰਚ ਇੰਜਣਸ (Job Search Engines)
ਪ:4 ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੇਜ਼ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?
ਉ: ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਜਾਂ ਫੇਵਰੇਟਸਸ (Bookmark or Favorites)
ਪ:5 ਿਕਸੇ ਇੱਕ open content online encyclopedia ਦਾ ਨਾਮ ਦਸੋ।
ਉ: wikipedia.com
ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ
ਪ:1 ਵੈੱਬ ਬਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰੋ।
ਉ: ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਬਾਊਜ਼ਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਰਿਸ਼ਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਜ਼ਰ ਵੈਬ ਬਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ URL (ਯੂ ਨੀਫਾਰਮ
ਰੀਸੋਰਸ ਲੋ ਕੇਟਰ) ਿਲਖ ਕੇ ਉਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ, ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ,
ਫਾਇਰਫਾਕਸ, ਓਪੇਰਾ ਆਿਦ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਬ ਬਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ

ਪ:2 ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਿਵੱਚ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕੀ ਵਰਤ ਹੈ?
ਉ: ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਿਵਚ ਸਰਚ ਿਕਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਿਸਰਫ ਅਤੇ ਿਸਰਫ
ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ (Pharse) ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਬ ਉਪਰ ਲੱ ਭੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਨੂੰ ਸਰਚ ਿਰਜ਼ਲਟ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂ ਿਦਖਾਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਜੇ ਅਸੀ ਂ movie director ਸ਼ਬਦ ਿਲਖ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਸਾਨੂੰ
movie, director, movie director, ਜਾਂ film director ਆਿਦ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਿਦਖਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਂ ਉਸੇ
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਿਵਚ ਿਲਖ ਕੇ ("movie director") ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਉਸ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ movie director
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਾਵੇਗਾ।
ਪ:3 ਕੋਈ ਪੰਜ ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ ਸੁ ੱਰਿਖਆ ਖਤਿਰਆਂ (Threats) ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ ।
ਉ: ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁੱਰਿਖਆ ਖਤਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਹੈਕਰਸ (HACKERS)
2. ਵਾਇਰਸ (VIRUSES)
4. ਵਾੱਮਜ਼ (WORMS)
5. ਿਫਿਸ਼ੰਗ (PHISHING)

3. ਸਪਾਈਵੇਅਰ (SPYWARE)
6. ਸਪੇਿਮੰਗ (SPAMMING)

ਿਤਆਰ ਕਰਤਾ: ਿਵਕਾਸ ਕ ਸਲ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਐਸ.ਯੂ.ਐਸ. ਸ.ਸ.ਸ.ਸ.(ਕੰ ), ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਿਸੰ ਘ ਵਾਲਾ)

(Please Visit http://cspunjab.nirmancampus.co.in for more computer science contents)
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ਪ:4 ਗੁ ਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।
ਉ: ਗੂ ਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੂ ਗਲ ਦੇ ਸਭ ਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਵਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੂ ਗਲ ਆਪਣੇ ਸਰਚ
ਿਰਜ਼ਲਟਾਂ ਦੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਕਾਰਣ ਸਭ ਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਬਣ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਯੂ ਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਐਲਗੋਿਰਿਥਮ (sophisticated algorithm) ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਗੂ ਗਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲੈ ਰੀ ਪੇਜ (Larry Page) ਅਤੇ
ਸੇਰਗੇਈ ਿਬਨ (Sergey Brin) ਹਨ।

Search Term

Bookmark

Google’s
Search Result Page

ਪ:5 ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਉ: ਬੁੱਕਮਾਰਕਸ (Bookmarks) ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟਸ (Favorites) ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕਮਾਰਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਸੇਵ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀ ਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਫਰ ਤ ਖੋਲ
ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਬਾਊਜ਼ਰਜ਼ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਇੱਕਲਾ ਅਿਜਹਾ ਵੈੱਬ ਬਾਊਜ਼ਰ
ਹੈ ਜੋ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ Favorites ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਫਾਇਰਫੋਕਸ, ਗੂ ਗਲ ਕਰੋਮ ਆਿਦ ਿਵਚ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ
Bookmark ਿਕਹਾ ਜਾਂਦ ਾ ਹੈ। ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਬ-ਬਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਿਵਚ ਸਟਾਰ (STAR) ਉਪਰ ਕੱਿਲਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ:6 ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰੋ।
ਉ: ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ (WWW) ਨੂੰ Web ਜਾਂ W3 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਾ
ਸੰਗਿਹ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਿਲਕ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ
ਵੈਬ-ਸਾਈਟ/ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਲੱ ਖਣ ਨਾਂ/ਐਡਰੈਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ URL (Uniform Resource Locator) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ
ਵੈੱਬ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਸੁ ਚਨਾ ਨੂੰ ਵੈਬ ਬਾਊਜ਼ਰ (ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ, ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਆਿਦ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ ਡਾਟਾ ਟਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ HTTP ਪਰੋਟੋਕਲ
ੋ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ
ਪ:1 ਕੋਈ ਚਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆਂ ਕਰੋ।
ਉ: ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਰਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਸਰਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹਨ:
 ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਕੀਵਰਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ: ਕੀਵਰਡ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ
ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਖਾਸ (specific) ਰੱਖ।ੋ
 ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ: ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਿਵਚ ਸਰਚ ਿਕਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਟਸ਼
ੇ ਨ ਮਾਰਕਸ ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਿਸਰਫ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ (Pharse) ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਬ ਉਪਰ ਲੱ ਭੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਨੂੰ
ਸਰਚ ਿਰਜ਼ਲਟ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂ ਿਦਖਾਵੇਗਾ।
 ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਰਚ: ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਸਾਈਟ ਉਪਰ ਹੀ ਸੀਮੀਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ site: ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: site: www.pseb.ac.in "result" ਸਾਨੂੰ www.pseb.ac.in ਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ
ਿਦਖਾਏਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ "result" ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਿਰਲੇ ਿਟਡ (Related) ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਰਚ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ related ਹੈ: ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬ
ੱ ਪਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ,
ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ - ਿਜਵ ਿਕ related: abc.com । ਸਾਡੇ ਸਰਚ ਿਰਜ਼ਲਟ ਿਵਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ abc.com ਨਾਲ ਿਮਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਿਤਆਰ ਕਰਤਾ: ਿਵਕਾਸ ਕ ਸਲ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਐਸ.ਯੂ.ਐਸ. ਸ.ਸ.ਸ.ਸ.(ਕੰ ), ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਿਸੰ ਘ ਵਾਲਾ)
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ਪ:2 ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ?
ਉ: ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ:
ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ

1 ਸਹੂਲਤ (Convenience)
ਪੈਕੇਿਜੰਗ ਦਾ ਨੈਗ ਿਟਵ (Negitive) ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਭਾਵ
2 ਿਬਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ
ਿਸ਼ਿਪੰਗ (Shipping) ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ
3 ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੈਰਾਇਟੀ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜੋਖਮ
4 ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਿਬਤਾਉਣਾ
5 ਵਧੇਰੇ ਿਨਯੰਤਰਣ
ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਿਰਟਰਨ) ਗੁ ੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
6 ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਆਸਾਨ
ਅਸੀ ਂ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਅਸੀ ਕੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
7 ਕੋਈ ਭੀੜ (Crowd) ਨਹੀ ਂ
ਪ:3 ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱ ਟਵਰਿਕੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੋ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱ ਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
ਉ: ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਿਕੰਗ ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਧਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮਬਰਾਂ, ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ
ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣਾ। Facebook, youtube, Twitter, LinkedIn ਅਤੇ Instagram ਆਿਦ ਕੁਝ
ੱ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ
ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
 ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook): ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਭ ਤ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਸਮਾਿਜਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਟਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੇਟਸ ਿਵਚ ਿਜਵ ਕੀ ਟੈਕਸਟ, ਿਚੱਤਰ, ਵੀਡੀਓ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਿਦ ਦੇ
ਂ ਬਨਾਉਣ ਪਦਾ ਹੈ।
ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਟ
 ਯੂ ਿਟਉਬ (YouTube): ਯੂ ਿਟਉਬ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਯੂ ਿਟਊਬ ਉਪਰ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂ ਿਟਉਬ ਚੈਨਲ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀ ਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਟ ਕਰ
ਸਕਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ:4 ਅਸੀ ਂ ਸੁ ੱਰਿਖਅਤ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਕਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੈਡ ਲਾੱਕ ਿਚੰਨ (Padlock Symbol) ਦੀ ਵੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।
ਉ: ਹਰ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮਾਲਵੇਅਰ (malware) ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਮ (spam) ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
 ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ https: // ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋਣਾ। HTTPS ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ Hyper Text Transfer Protocol Over Secure Socket Layer(SSL)l ਸਾਈਟ ਦਾ SSL ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ
ਸਾਈਟ ਉਪਰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਪੈਡਲਾਕ (Closed Padlock) ਿਚੰਨ।
ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਿਬੰਦ ੂ (starting point) ਤ ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ (destination) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀ ਂ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ l ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੈਡਲਾਕ
ਂ ਾ ਹੈ ਿਕ ਵੈਬ ਬਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾਸੂ ਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਿਕਪਟ (Encrypt)
ਇਹ ਦਰਸਾਉਦ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਬੰਦ ਪੈਡਲਾਕ ਤੇ ਕਿਲੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ਼ ਿਦਖਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ: “Connection is Secure”

ਪ:5 ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਸੁ ਿਵਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?
ਉ: FASTag ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਟੈਗ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਿਜ਼ਆ ਉਪਰ ਟੋਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ (Automatic Deduction) ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀ ਂ ਨਕਦੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਿਬਨਾਂ ਰੁਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲੰ ਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। FASTag ਇੱਕ ਪੀਪੇਡ ਖਾਤੇ ਨਾਲ
ਜੁਿੜਆ ਹੁੰਦ ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਕਟੌਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ ਿਵਚ RFID (Radio-Frequency Identification) ਤਕਨੀਕ
ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੈ।
FASTag ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:
 ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀ ਸੌਖ: ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਿਬਨਾਂ ਰੁਕੇ FASTag ਦੇ ਪੀਪੇਡ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ
ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਪਦੀ।
 ਸਮ ਦੀ ਬਚਤ: ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉਪਰ ਨਕਦ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਪਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
 ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਰੀਚਾਰਜ: ਕੈਿਡਟ ਕਾਰਡ/ਡੈ ਿਬਟ ਕਾਰਡ/NEFT/RTGS ਜਾਂ ਨੈ ਟ ਬਿਕੰਗ ਦੁਆਰਾ FASTag ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਿਰਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਮੈਸੇਜ਼ ਅਲਰਟ: ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉਪਰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ SMS Alert ਿਮਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਵੈਧਤਾ: ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵੈਧਤਾ (Validity) ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦ ੀ ਹੈ।
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