
 

 

 

یسیپال زیکوک  

ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر  

یسیپال زینام: کوک کا زیدستاو  

81/66/8681: تازہ ترین یآخر  

5: صفحات  

 

یپابند یتیملک  

ایدوبارہ اشاعت  ر،یتشہ یہے۔ کوئ تیملک یک ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر زیکنٹرول شدہ دستاو ہی  

لیترس ںیم قوںیمتعلقہ فر ریغ  

ممنوع ہے۔ ریاجازت کے بغ یریتحر یشگیپ یک ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر  

 تعارف

ہے۔ یمبن پر ن کے استعمالا  ن کے افعال اورا   ،یدرجہ بنداس پالیسی کی بنیاد کوکیز کی   

ہے یگئ یک ینشاندہ یک درجہ بندیوںطور پر  یابتدائ  

زیکوکپر درکار : الزمی طور 8نمبر   

کارگردگی کی بنیاد پر کوکیز: 8نمبر    

  کی بنیاد پر کوکیز فعالیت : 3نمبر

کوکیر کا ہدف بنانا اور ان کی تشہیر: 4رنمب  

 

 ںیفولڈر م یلیکے براؤزر کے ذ نیصارف زیکوک شنی۔ سزیاور مستقل کوک زیکوک شنی: سںیدو اقسام ہ یک زیپر کوک ادیبن یک معیاد

ہے تو  تایبار جب صارف سائٹ چھوڑ د کیہے۔ ا رہا ہوتا جاسائٹ پر  بیو کیصارف ا جب کہ ںیہ یجات یطور پر بنائ یعارض

 یصارف ک اور  ںیہ یرہت ںیفولڈر م یلیبراؤزر کے ذ ںیفائل یجانب، مستقل کوک یہے۔ دوسر یجات یحذف کر د زیکوک شنیس

فائل کے  یک زی۔ کوکںیہ یدوبارہ فعال ہوجات پر یہسائٹ کا دورہ کرنے کے  بیو یبنانے وال ز کویمخصوص کوک نجانب سے ا

۔مستقل کیوکیزا س م دت تک موجود رہتی ہیں کہ جو کوکیز کی فائل میں درج کی گئی ہوتی ہے اندر   

 



طور پر یہ معلومات شامل  میں عمومی کیار ہراو - یاداشت یبراؤزر ک - ںیہ یدرج ہو جات ںیفائل م زیخود بخود کوک ںیفائل زیکوک

 ہوتی ہے:

کوکیز بھیجی گئیں ہیں ا س کا نام جس سرور سے  •  

معیاد یک یکوک •  

ہے جو بغیر کسی ترتیب کے جاری کیا جاتا ہےہوتا  منفرد نمبریہ ایک خود کار نمبر  عام طور پر - پہچان   

سائٹ پر واپس آتا  یکرتا ہے جب وہ کس ےیسائٹ سرور اس نمبر کا استعمال صارف کو پہچاننے کے ل بیواال و جنےیبھ یکوک

 وہ کوکیز پڑھ سکتا ہے، اور اس لئے ی اس کووہ یں صرفہ یجیبھ زیجس نے کوک ا ہے۔ براؤز کرت صفحہ در صفحہ ایہے 

۔استعمال کر سکتا ہے  

 

فائل  زیکوک یہارڈ ڈسک پر براؤزر ک یوٹرکیسائٹ کمپ بیو کیجو ا میں ہوتی ہیں سٹرنگ  ٹیکسٹمعلومات کا صرف  ز کییکوک

۔ںیکون ہ نیرکھ سکے کہ صارف ادیسائٹ  بیمنتقل کرتا ہے تاکہ و ںیم  

عام طور  نمبر جو کہ کیاور ا "معیاد" یک یہے، کوک یآئ یہوگا جہاں سے کوک ویب سائٹ کا نامعام طور پر اس  ںیم یکوک کیا

 یجات یاقسام استعمال ک مومیدو ع یک زیسائٹس پر کوک بیتر و ادہی۔ زکے جاری کیا گیا منفرد نمبر ہوتا ہے بیترت بغیر کسیپر 

جب تک صارف سائٹ  ںیہ یت تک رہتاس وق ںیفائل م زیکوک یبراؤزر ک کےجو آپ  ںیہ زیکوک یجو عارض ز،یکوک شنیس - ںیہ

)اگرچہ کب تک مخصوص  ںیہ یتک رہت رید ادہیز ںیفائل م یکوک یجو براؤزر ک ز،یمستقل کوک دوسری اور تا،ید ںیچھوڑ نہ

جائے گا(۔ ایانحصار کپرمعیاد  یک یکوک  

 فراہم کرنے میں ترتیب دیتے ہوئے سے یزیت ادہیکو ز پر مشتعمل مواد وںیدلچسپ یحیترج یسائٹ کو صارف ک بیو یکس زیکوک

۔ںیہ یمدد کر سکت  

وضاحت یک زیکوک  

 بیتاکہ آپ و ںیجاتے ہ ےیک جمع عہیسائٹ کے ذر بیو کیپر ا وٹریجو آپ کے کمپ ںیہ حّصےمعلومات کے چھوٹے  زیکوک

کر معلومات جمع ۔ وہ ان صفحات پر ںیکر سک قابوکے مطابق  حیترج یاور اس کے مواد کو اپن ںیسککام کر  سائٹ پر کچھ 

 کیصرف ا کنی( لںیجب آپ پاس ورڈ فراہم کرتے ہ سےی)ج ںیہ یفراہم ک ماتمعلو ضروریآپ نے  ےیجن کے ل کہ ںیسکتے ہ

کا استعمال سائٹ کے  زی۔ کوکںیکرتے ہ کی پیش کش کو قبول کو جمع کرنےبار جب آپ سے پوچھا جاتا ہے اور آپ اس معلومات 

جاسکتا  ایک ےیلبراؤزنگ کا تجربہ فراہم کرنے کے  بیشدہ و صیتخص ادہیکو ز نیسائٹ صارف بیو ےیکچھ صفحات پر ہمارے ل

 ہم ۔کی جاتی ہیں ںیکرنے کے لئے استعمال نہ نیشناخت کا تع یذات یشخص ک یبھ یہے؛ وہ صرف سائٹ پر جانے والے کس

آپ اپنا براؤزر بند  یہ سےیج ونکہیک ںیہ زیکوک یعارض زیکوک ہی ںیاستعمال کرتے ہ زیکوک یکس طرح ک کے لئےزیکوک شنیس

جاتا  ایمعلومات کو برقرار رکھنے کے لئے ک ا ن فراہم کردہ یکا استعمال آپ ک زیکوک شنیجاتا ہے۔ س ایحذف کرد ںیانہ ںیکرتے ہ

-ںیکرتے ہ کا مطالعہسائٹ کے ہر حصے  بیو یہے جب آپ ہمار  

براہ کرم نوٹ  کنیل ںیکو مسترد کرنے کا انتخاب کرسکتے ہ زیکوک شنیس عےیکے ذر سیٹنگز یک یرازدار یآپ اپنے براؤزر ک

جاتا ہے۔ اید روکسائٹس پر  بیاگر ان کو تمام و خصوصا اثر پڑ سکتا ہے اور  یپر منف براؤزنگ  یکہ اس کا آپ ک ںیکر  

زیکوک یاتیتجز  

کہ آپ  ںیکے لئے استعمال کرتے ہ جانچنے ہیجو ہم  ںیہ یدونوں شامل ہوسکت زیمستقل کوک اور یعارض ںیم زیکوک یاتیتجز

معلومات  یشناخت شخصی صوصمخ پ کیآ زیکوک یاتی۔ تجزںیاستعمال کرتے ہاور کتنی دیر تک سائٹ کو کس طرح  بیو یہمار

کو کوکیز  یاتیتجز  ۔یںفراہم کر  مواد کیسا اپنا کہ ہم آپ کو ںیہ یمدد کرت ںیبہتر بنانے م ہی ںیوہ ہم کنیل ںیہ یکرت ںیظاہر نہ

کی سیٹنگ دیکھیں یرازدار یاپنے براؤزر ک کے حوالے اختیار کئے جانے  



زیفنکشنل کوک  

 تجزیہپوری ویب سائٹ کا ایک بہترین  ہیں تاکہ آپ کو ایک تیانتخاب کو محفوظ کر آپ کے  ہے اور یکرت کارڈیر زیکوک فنکشنل

 ادیزبان کے انتخاب کو  آپ کی وہ تو ہماری ویب سائٹ کھولیں یہے کہ جب بھ ہی قہیطر کیکا ا زی۔ فنکشنل کوک مہیاء کرسکیں

۔ںیرکھ  

۔ںیسکتے ہکو اختیار کر زیآپ فنکشنل کوکمیں  باتیترت یک یرازدار یفور یبراؤزر ک اپنے  

زیکوکتیسرے فریق کی   

 یاستعمال ک کی جانب سےسائٹس  بیو ایڈیسوشل م یسیج وبیوٹی ایبک  سیتر گوگل+، ف ادہیاور زتیسرے فریق کسی  زیکوک ہی

 قےیکرنے کے آسان طر تشہیری مواد فراہمپر اپنا  اکأونٹس ایڈیسوشل م کے آپآپ کو  ںیہم زیکوک کی تیسرے فریق۔ ںیہ یجات

۔ںیہ یتیاجازت د یکرنے ک سے شئیرزآپ  بھی وزیڈیو یجانے وال یپر پوسٹ ک وبیوٹیاور  فراہم کرتی ہیں  

کہ  ںیبراہ کرم نوٹ کر کنیل ںیفعال کرسکتے ہ ریکے استعمال کو غ زیان کوک عےیکے ذر ٹنگزیس یسیویپرائ یاپنے براؤزر ک آپ

گے۔ ںیفعال ہو جائ ریغ یبھ کامکردہ تمام  انیاس سے اوپر ب  

 بہترین یسائٹ ک بیو یکا استعمال اپن زیجا چکا ہے، ہم کوک ایکہ پہلے ذکر ک سایج ؟ ںیکرتے ہ وںیکا استعمال ک زیکوک ہم

مستند  کی۔ اںیتک پہنچانے کے لئے کرتے ہ پسند اور نا پسند کے مطابق آپ یبنانے اور اپنے مواد کو آپ ک ینیقی کو  کارکردگی

کسی  سے قےیطر یبھ یکس ں،یمعلومات اکٹھا کرتے ہ یذات یکہ ہم جو بھ ںیرکھ سکتے ہ نیقیسے آپ  تیثیح یک بروکر ہونے

۔یگ ںیجائ کو فراہم نہیں قیفربھی تیسرے   

 

۔ ںیکس طرح استعمال کرتے ہ کی معلوماتکہ ہم آپ  ںیپڑھ یسیپال یک یرازدار یمعلومات کے لئے ہمار یلیتفص دیم مزبراہ کر

۔ںیکر رابطہ بال جھجک تو براہ کرم ہم سے ںیسواالت ہ دیاگر آپ کے مز  

 یآئ کے تحت جن کہ ہے یقینی بنانا کہمات کو فراہم کرنا اور ان اقدا اتیکے استعمال کے لئے ضرور زیکا مقصد کوک یسیپال اس

 معلوماتاور  سسٹمکے  ی۔ کمپنکو یقینی بنا سکے کے نفاذ، معاونت اور استعمال  زیسے کوک جیپ بیکے و یکمپن  پارٹمنٹیڈ یٹ

ہے۔ یطور پر عمل کرنا ضرور یزیپر دستاو معامالتکے لئے ان  بچنےغلط استعمال سے  ای سے بچاؤ  یمجاز رسائ ریغ تک  

کو مستقل  ہدایت نامہسائٹ اس  بیہے کہ و یضرور ہیاور  یہوں گ دایتوقعات پ ںیکے ذہنوں م نیکے نفاذ سے صارف یسیپال اس

 لیتعم ہدایت نامہ ہی۔ لہذا تشریح نہ کی جائے ای کی غلط درجہ بندی زیسے استعمال کرے، خاص طور پر کوک قےیاور مناسب طر

ہے ذریعہ دیمف کیامیں معأونت ک   


