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ਤ� ਤ ਸਾਰ (Abstract) 

ਫ�ਟ ਕੰ�ਪਊਟਰ ’ਤੇ ਅ�ਖਰ�, ਅੰਕ� ਜ� ਸੰਕੇਤ� ਨੂੰ  ਦੇਖਣ ਜ� ਛਾਪਣ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ�ਟ� ਦਾ ਇ�ਤਹਾਸ 32 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ 

ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵ� ਤੇ ਕਈ �ਵਅਕਤੀਆਂ ਨ�  �ਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ�ਟ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। �ਦਖਾਵਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤ ੇਫ�ਟ� ਨੰੂ 

ਸੈ�ਰਫ, ਸੈਨਜ਼ ਸੈ�ਰਫ, ਸਜਾਵਟੀ ਅਤੇ ਹ�ਥ �ਲਖਤ ਫ�ਟ� �ਵਚ ਵੰ�ਡਆਂ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ�ਟ� ਦੀਆਂ ਕਈ �ਕਸਮ� ਹਨ 

�ਜਵ� �ਕ- �ਬ�ਟ ਮੈਪ, ਟਰੂ ਟਾਈਪ ਤੇ ਓਪਨ ਟਾਈਪ ਆ�ਦ। ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ�ਟ� ਦੀਆਂ ਫੋਨ� �ਟਕ, ਰ�ਮੰਗਟਨ, ਅਤੇ 

ਇਨਸਕ�ਰਪਟ �ਕਸਮ� ਹਨ। ਕੋਡ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ�ਟ� ਨੂੰ  ਮੁ�ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਕਾਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ �ਵਚ ਵੰ�ਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਕੋਡ 

ਵਾਲੇ ਆਧੁ�ਨਕ ਫ�ਟ �ਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ��ਕ�ਰਆ ਕਾ�ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਪ�ਤਰ �ਵਚ ਫ�ਟ� ਦੇ �ਵਕਾਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ��ਕ�ਰਆ ਨੂੰ  ਪੜਾਅ-

ਵਾਰ ਪੇ� ਕੀਤਾ �ਗਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ �ਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ�ਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਸਮ� ਪੇ� ਆ�ਦੀਆਂ ਸਮ� �ਸਆਵ�, ਕਾਰਨ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਉਪਾਵ� ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ 

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ �ਵ�ਲੇ�ਣ ਨੰੂ ਵੀ �ਾ�ਮਲ ਕੀਤਾ �ਗਆ ਹੈ। 
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1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  

ਹੋਰਨ� ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀ ਤਰ�� ਪੰਜਾਬੀ ਫ�ਟ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ �ਕਸਮ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਫ�ਟ �ਗਣਤੀ ਪ�ਖ� ਕਾ�ੀ �ਜ਼ਆਦਾ 

ਹਨ ਪਰ ਯੂਨੀਕੋਡ �ਮਆਰ ਵਾਲੇ ਫ�ਟ� ਦੀ ਵ�ਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰੁਦਰ �ਦ� ਖ ਵਾਲੇ ਵ� ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਸ�ਥਤੀ 

�ਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਖੋਜਕਾਰ ਨ�  ਇ�ਕ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ ਦਾ �ਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅ�ਜਹੇ ਫ�ਟ� ਦੇ �ਵਕਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਉਦ� ਹੋਏਗਾ 

ਜਦ� ਆਮ ਲੋਕ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ�ਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕ� ਦਾ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜ� �ਸ� �ਖਅਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇ�ਕ ਵ�ਡੀ 

ਸਮ� �ਸਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਹ�ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵ� ਧ ਤ� ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ �ਸ� �ਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 

2. ਸਵਿਤੀ 

ਕੰ�ਪਊਟਰ ’ਤੇ ਅ�ਖਰ�, ਅੰਕ� ਜ� ਸੰਕੇਤ� ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਜ� ਛਾਪਣ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ- ਫ�ਟ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ� �ਵਚ �ਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜ� �ਲਪੀ ਦੇ 

ਅ�ਖਰ�, ਅੰਕ� ਤੇ �ਵਸ਼ੇਸ਼ �ਚੰਨ� � ਤੇ ਸਮੂਹ ਰਾਹ� ਫ�ਟ ਬਣਦ ੇਹਨ [1]। ਫ�ਟ ਇ�ਕ ਅ�ਜਹਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹ ੈਜੋ ਕੰ�ਪਊਟਰ ਨੰੂ ਦ�ਸਦਾ ਹੈ �ਕ ਕੀ-

ਬੋਰਡ ਦਾ �ਕਹੜਾ ਬਟਨ ਦ�ਬਣ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ �ਕਹੜਾ ਅ�ਖਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ �ਵਚ ਕਈ ਫ�ਟ �ਤਆਰ ਹੋ ਚੁ�ਕੇ ਹਨ �ਜਨ� � ਨੰੂ 

ਅ�ਗ ੇਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਵਰਗ� ਜ� �ਕਸਮ� �ਵਚ ਵੰ�ਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ[11, 12, 26]। 

3. ਇਵਤਹਾਸ 

ਪੰਜਾਬੀ ਫ�ਟ� ਦਾ ਇ�ਤਹਾਸ 32 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤ� ਪ�ਹਲ� ਡਾ. ਕੁਲਬੀਰ �ਸੰਘ �ਥੰਦ ਨ�  1984 �ਵਚ ਮੈਕ ਕੰ�ਪਊਟਰ ਲਈ �ਬ� ਟ 

ਮੈਪ �ਪਕਚਰ (bmp) �ਕਸਮ ਦੇ ਫ�ਟ �ਤਆਰ ਕੀਤੇ [3]। ਇਸ ਮਗਰ� ਸ. �ਕਰਪਾਲ �ਸੰਘ ਪੰਨੂ, ਸ. ਜਨਮੇਜਾ �ਸੰਘ ਜੌਹਲ, ਸ. ਸੁਖ�ਜੰਦਰ 

�ਸੰਘ �ਸ� ਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ �ਵਅਕਤੀਆਂ ਨ�  �ਨ�ਜੀ �ਦਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕ ੇਫ�ਟ ਬਣਾਏ। ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਵ�ਲ�  ਫ�ਟ� ਲਈ ਵ� ਡੇ 

ਪ�ਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ �ਗਆ। 
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· ਡਾ. ਕੁਲਬੀਰ �ਸੰਘ �ਥੰਦ ਨ�  ਆਕਾਸ਼, ਡੀਆਰ ਚਾ�ਤ�ਕ, ਅਸੀਸ ਆ�ਦ ਰਵਾਇਤੀ ਫ�ਟ ਬਣਾਏ [4]। 

· ਡਾ. �ਥੰਦ ਨ�  ਆਕਾਸ਼, ਅਨਮੋਲ ਯੂਨੀ ਬਾਣੀ, ਚਾ�ਤ�ਕ ਵੈ�ਬ, ਅੰਬਰ ਆ�ਦ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ ਵੀ �ਤਆਰ ਕੀਤ।ੇ 

· ਸ. �ਕਰਪਾਲ �ਸੰਘ ਪੰਨੂ ਨ�  ’ਡੀਆਰ ਚਾ�ਤ�ਕ ਵੈ�ਬ’ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 

· ਸ. ਜਨਮੇਜਾ �ਸੰਘ ਜੌਹਲ ਨ�  ਜਨਮੇਜਾ ਲੜੀ ਦੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਫ�ਟ ਘੜੇ [5]। 

· ਸ. ਸੁਖ�ਜੰਦਰ �ਸੰਘ �ਸ� ਧੂ ਨ�  ’ਸਾਬ’ ਨ� ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪ�ਹਲਾ ਯੂਨੀਕੋਡ ਆਧਾਰਤ ਫ�ਟ ਬਣਾਇਆ [6]। 

· 2001 �ਵਚ ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ ਨ�  ’ਰਾਵੀ’ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ �ਤਆਰ ਕੀਤਾ [7]। 

· 2005 �ਵਚ ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ ਵ�ਲ�  ’�ਨਰਮਲਾ’ ਫ�ਟ ਰਾਹ� ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ 

�ਦ� ਤਾ �ਗਆ। 

· ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ ਦੇ Arial Unicode ਅਤੇ Tohma ਫ�ਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ �ਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰ�ਥ ਹਨ। 

· ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ �ਬ� ਲੇ ਗਰੋਸ ਨ�  ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਹ�ਥ �ਲਖਤ ਫ�ਟ ਉਸਾਰੇ [8]। 

· ਕੰ�ਪਊਟਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ �ਵ�ਦਆਰਥੀ ਸਤਨਾਮ �ਸੰਘ ਨ�  ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹ�ਥ �ਲਖਤ ਫ�ਟ ਬਣਾਏ [9]। 

4. ਫ�ਟ ਸ਼�ੇਣੀਆ ਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ�ਟ� ਨੰੂ �ਦਖਾਵਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤ ੇਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ �ਵਚ ਵੰ�ਡਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

4.1 �ਦਖਾਵਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 

�ਦਖਾਵਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ�ਟ ਹੇਠ� �ਦ� ਤ ੇਚਾਰ �ਕਸਮ ਦੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ:  

· ਸੈਵਰਫ ਫ�ਟ: ਇਨ� � �ਵਚ ਅ�ਖਰ, ਅੰਕ ਆ�ਦ ਦੇ �ਸ�ਰਆਂ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਡੰਡੀ ਦਾ �ਨਸ਼ਾਨ ਲ� �ਗਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ Times 

New Roman ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੂਗਲ ਵ�ਲ�  ਬਣਾਇਆ Noto ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। 

· ਸੈਨਜ਼ ਸੈਵਰਫ ਫ�ਟ: ਇਹਨ� ਫ�ਟ� �ਵਚ ਅ�ਖਰ� ਦੇ �ਸ�ਰਆਂ ’ਤੇ ਡੰਡੀ ਨਹ� ਲ� ਗੀ ਹੰੁਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ  Arial ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ 

ਦਾ Akash ਇਸ ਦੀ ਮਹ�ਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹ।ੈ 

· ਸਜਾ�ਟੀ ਫ�ਟ: ਮੈਟਰ ਨੰੂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ �ਦਖਾਉਣ ਤੇ �ਪ�ੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਾਵਟੀ ਫ�ਟ ਬਣਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। �ਮਸਾਲ ਵਜ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਦਾ Algerian ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ Full ਸਜਾਵਟੀ ਫ�ਟ ਹਨ। 

· ਹ�ਿ ਵ�ਖਤ ਫ�ਟ: ਇਹ ਫ�ਟ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆ ਂਹ�ਥ �ਲਖਤ� ਤ� ਬਣਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। Blackadder ITC ਅਤ ੇ Koharwala 

ਕ�ਮਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹ�ਥ �ਲਖਤ ਫ�ਟ ਹਨ [10]। 

4.2 ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 

ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ�ਟ� ਨੰੂ ਮੁ�ਖ ਰੂਪ �ਵਚ 3 ਸ਼�ੇਣੀਆਂ �ਵਚ ਵੰ�ਡਆ �ਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ- �ਬ� ਟ ਮੈਪ, ਟਰੂ ਟਾਈਪ ਤੇ ਓਪਨ ਟਾਈਪ। 

�ਬ� ਟ ਮੈਪ ਤਸਵੀਰੀ ਫ�ਟ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਟਰੂ ਟਾਈਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 1980 �ਵਚ ਐਪਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ ਨ�  ਸ�ਝ ੇਤੌਰ ’ਤੇ �ਵਕ�ਸਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ �ਵਚ ਇ�ਕ ਸੀਮਤ ਹ�ਦ ਤ�ਕ ਅ�ਖਰ� ਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਪ�ਹਲ�-ਪ�ਹਲ ਟਰ ੂ ਟਾਈਪ ਫ�ਟ ਦੀ ਵਰਤ� �ਸਰ� ਰੋਮਨ 

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। 

ਓਪਨ ਟਾਈਪ ਫ�ਟ ਸਾਲ 1996 �ਵਚ ਅਡੋਬ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ ਵ�ਲ�  ਸ�ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ� � ਫ�ਟ� �ਵਚ ਟਰੂ ਟਾਈਪ ਨਾਲ�  ਵ� ਧ 

ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੁ�ਵਧਾ ਤੇ ਵ�ਧ ਅ�ਖਰ �ਦਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰ�ਥਾ ਹੈ। ਇਸ �ਵਚ ਅ�ਖਰ� ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁ�ਵਧਾ ਮੁਤਾ�ਬਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੁ�ਵਧਾ 

ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅਡੋਬ ਦੀ ਓਪਨ ਟਾਈਪ ਕਲੈਕਸ਼ਨ (OTC) ਤਕਨੀਕ ਗੂਗਲ ਵ�ਲ�  ’Noto’ ਲੜੀ ਦੇ ਫ�ਟ �ਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹ� 65000 ਤ� ਵ�ਧ ਅ�ਖਰ� ਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ ਵ�ਲ�  ਈਜਾਦ 

ਕੀਤੀ ਐਮਬੈਡਡ ਓਪਨ ਟਾਈਪ ਤਕਨੀਕ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ� ਦੀ ਪਾਠ-ਸਮਗਰੀ �ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਐਮਬੈਡਡ ਫ�ਟ �ਸਰ� 

ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ �ਤੇ ਸਹੀ �ਦਸਦ ੇਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈ�ਬ ਬ�ਾਊਜ਼ਰ� �ਵਚ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ�ੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮ� �ਸਆ ਨੰੂ 

ਹ�ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ, ਓਪੇਰਾ ਤੇ ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਨ�  ਸ�ਝ ੇਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵ� ਤਕਨੀਕ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ �ਜਸ ਨੰੂ ਵੈ�ਬ ਓਪਨ ਫ�ਟ ਫਾਰਮੈਟ 
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(WOFF) �ਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ [13]। 

4.3 ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 

ਪੰਜਾਬੀ �ਵਚ ਹੇਠ� �ਦ� ਤ ੇ3 ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਪ�ਚ�ਲਤ ਹਨ [3]:  

· ਫੋਨ� �ਟਕ ਕੀ-ਬੋਰਡ 

· ਰ�ਮੰਗਟਨ ਕੀ ਬੋਰਡ 

· ਇਨਸਕ�ਰਪਟ ਕੀ-ਬੋਰਡ 

ਪੰਜਾਬੀ �ਵਚ �ਸਰ� ਫੋਨ� �ਟਕ ਅਤੇ ਰ�ਮੰਗਟਨ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਫ�ਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਫੋਨ� �ਟਕ ਫ�ਟ� �ਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅ�ਖਰ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅ�ਖਰ� ਦੀਆਂ ਧੁਨ� ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ�ਦ ੇਹਨ �ਜਵ� �ਕ -   

·  K ਤ� ਕ; K ਤ� ਖ; a ਤ� ੳ; A ਤ� ਅ ਆ�ਦ  

ਅਨਮੋਲ �ਲਪੀ, ਅੰ�ਮ�ਤ �ਲਪੀ, ਅੰ�ਮ�ਤ ਬੋਲੀ, ਅ�ਖਰ, ਡੀਆਰ ਚਾ�ਤ�ਕ, ਸ�ੀ ਅੰਗਦ, ਸ�ੀ ਗ�ੰ ਥ ਆ�ਦ ਫੋਨ� �ਟਕ �ਕਸਮ ਦੇ ਫ�ਟ ਹਨ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰ�ਮੰਗਟਨ ਫ�ਟ� �ਵਚ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਟਨ� ਦਾ ਕ�ਮ ਰਵਾਇਤੀ ਟਾਈਪ-ਰਾਈਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਰ� �ਖਆ �ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬ ੇਅ�ਭਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ �ਵਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅ�ਖਰ� ਦੀਆਂ ਧੁਨ� ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਕੰਮ ਨਹ� 

ਕਰਦਾ ਬਲ�ਕ ਹਰੇਕ ਅ�ਖਰ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰ�ਖ ਕ ੇ'ਟ�ਚ ਤਕਨੀਕ’ ਟਾਈ�ਪੰਗ �ਵਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

· e ਤ�  ਕ; y ਤ�  ਖ; T ਤ�  ੳ; n ਤ�  ਅ ਆ�ਦ  

ਹਾਲ��ਕ ਫੋਨ� �ਟਕ ਫ�ਟ� �ਵਚ ਵੀ ’ਟ�ਚ ਤਕਨੀਕ’ ਰਾਹ� ਰ�ਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ �ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਵੇਖ-ਵੇਖ 

ਕ ੇਅ�ਖਰ ਪਾ�ਦ ੇਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ �ਪ� ਛੇ ਰ�ਹ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਇਨਸਕ�ਰਪਟ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ �ਮਆਰੀ ਲੇਆਉਟ ਹੈ [14,15]। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ �ਕਸੇ ਨ�  ਇਨਸਕ�ਰਪਟ ਕੀ-ਬੋਰਡ 

ਲੇਆਉਟ ਆਧਾ�ਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਫ�ਟ ਉਸਾ�ਰਆ ਹੋਵ।ੇ ਯੂਨੀਕੋਡ (ਰਾਵੀ) �ਵਚ ਵੀ ਇਨਸਕ�ਰਪਟ �ਵਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾ�ਲਆ ਂਦੀ �ਗਣਤੀ 

ਬਾਕੀ ਦੋਹ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾ�ੀ ਘ�ਟ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਦੋ ਅ�ਜਹ ੇਫ�ਟ ਹਨ �ਜਨ� � ਦੀ ਕੋਡ ਮੈ�ਪੰਗ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ 

ਦਾਇਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਨ� � ਨੰੂ ਫੁਟਕਲ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਫ�ਟ �ਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

4.4 ਕੋਡ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 

ਆਸਕੀ (ASCII) ਅਤ ੇਯੂਨੀਕੋਡ (Unicode) ਕੰ�ਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਪ�ਚ�ਲਤ ਕੋਡ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਕੀ ਪ�ਣਾਲੀ �ਵਚ 256 ਅ�ਖਰ� ਨੰੂ 

ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਰੋਮਨ �ਲਪੀ ਦੇ ਅ�ਖਰ, ਅੰਕ ਤੇ �ਵਸ਼ੇਸ਼ �ਚੰਨ� � ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅ�ਜ ਤ� 32 ਕ ੁ

ਸਾਲ ਪ�ਹਲ� ਡਾ. �ਥੰਦ ਵ�ਲ�  ਕੋਡ ਮੈ�ਪੰਗ �ਵਚ ਰੋਮਨ ਅ�ਖਰ� ਦੀ ਥ� ’ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅ�ਖਰ� ਨੰੂ ਜੋੜ ਕ ੇਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਪ�ਯੋਗ 

ਕੀਤਾ �ਗਆ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ �ਵਚ �ਦਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅ�ਖਰ� ਦੀ �ਗਣਤੀ ਕਾ�ੀ ਘ�ਟ (256) ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ �ਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇ�ਕ ਤ� 

ਵ�ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਅ�ਖਰ�, ਅੰਕ� ਤੇ �ਵਸ਼ੇਸ਼ �ਚੰਨ� � ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ�। �ਸ�ਟ ੇਵ�ਜ ੋਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ� ਨੰੂ ਕੰ�ਪਊਟਰ �ਵਚ ਪਾਉਣ ਲਈ 

�ਵ�ਗਆਨੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮ� �ਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ �ਪਆ [16]। ਇਸ ਸਮ� �ਸਆ ਦੇ ਹ�ਲ ਲਈ ਅ�ਜ ਤ� ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ ਪ�ਹਲ� (3 

ਜਨਵਰੀ, 1991) ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ �ਵਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।  

ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ� ਦਾ ਪ�ਹਲਾ ਸੰਸਕਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 1991 �ਵਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ �ਗਆ। ਇਸ �ਵਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵ� ਖ-ਵ�ਖ ਜ਼ਬੁਾਨ� ਦੇ 65000 

ਤ� ਵ� ਧ ਅ�ਖਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰ�ਥਾ ਹੈ। ਅ�ਜ ਯੂਨੀਕੋਡ �ਵਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ਮੁ�ਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਅ�ਖਰ ਸ਼ਾ�ਮਲ ਕਰ ਕ ੇ

ਲੜੀਵਾਰ ਕਈ ਸੰਸਕਰਨ �ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁ�ਕ ੇਹਨ। ਹੁਣ ਤ�ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 500 ਤ� ਵ� ਧ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤ ੇ 2 ਦਰਜਨ ਤ� ਵ� ਧ ਯੂਨੀਕੋਡ 

ਆਧਾ�ਰਤ ਫ�ਟ� ਦਾ �ਵਕਾਸ ਹ ੋਚੁ�ਕਾ ਹ ੈ[3,17]। 

4.5 ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 

ਕਈ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ �ਸਰ� ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ �ਲਖਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਫ�ਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅ�ਖਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਸਹੀ 

�ਦਖਾ�ਦੇ ਹਨ। ਅ�ਜਹ ੇਫ�ਟ� ਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਫ�ਟ �ਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਕਈ ਫ�ਟ ਦੋ ਤ� ਵ� ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਨੰੂ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਨ� � 

ਨੰੂ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਫ�ਟ �ਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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· ਇ�ਕ-ਭਾਸ਼ੀ ਫ�ਟ: ਅਨਮੋਲ ਯੂਨੀ, ਅੰਬਰ, ਨ� ਟ ਲੜੀ ਆ�ਦ 

· ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਫ�ਟ: ਆਕਾਸ਼ 

· ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ: ਏਰੀਅਲ ਯੂਨੀਕੋਡ, �ਨਰਮਲਾ ਆ�ਦ 

5. ਟਾਈਵਪ�ਗ ਵ�ਧੀਆ ਂ

ਪੰਜਾਬੀ �ਵਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕ ੇਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਫ�ਟ� ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ �ਨਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮ� �ਸਆਵ� 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ੈ �ਰਹਾ ਹੈ। �ਫਰ ਵੀ �ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਫੋਨ� �ਟਕ ਅਤੇ ਰ�ਮੰਗਟਨ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਵਰਤ ਕ ੇਰਵਾਇਤੀ 

ਫ�ਟ� �ਵਚ ਮੈਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇ�ਥ ੇਅਸ� ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ� �ਵਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵ� ਖ-ਵ�ਖ �ਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ�ਗ:ੇ  

· ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਰਾਹ� ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ 

· ਰੋਮਨਾਇਜ਼ਡ �ਵਧੀ ਰਾਹ� ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ 

· ਆਨ-ਸਕਰੀਨ �ਵਧੀ ਰਾਹ� ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ 

ਯੂਨੀਕੋਡ (ਰਾਵੀ) �ਵਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ� �ਟਕ, ਰ�ਮੰਗਟਨ ਅਤੇ ਇਨਸਕ�ਰਪਟ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਪ�ਚ�ਲਤ ਹਨ। ਯੂਨੀਕੋਡ 

�ਵਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਪ�ਹਲ� ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਡਰਾਈਵਰ (ਪ�ੋਗਰਾਮ) ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇੰਟਰਨ� �ਟ �ਤ ੇ�ਤੰਨ�  

ਲੇਆਊਟ� ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ �ਮਲ ਜ�ਦ ੇਹਨ। 

ਆ�-ਲਾਈਨ ਟਾਈ�ਪੰਗ ਲਈ ਡਾ. ਕੁਲਬੀਰ �ਸੰਘ �ਥੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰ�ਸਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖੋਜ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬੀ �ਵਭਾਗ ਦੇ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੇਆਉਟ �ਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ ਦੇ 

”Keyboard Modifier” ਨ� ਦੇ ਸਾ�ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨ� �ਟ ’ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ 

ਟਾਈ�ਪੰਗ ਪੈਡ ਅਤ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਯੂਨੀ-ਟਾਈਪ ਅਤ ੇਜੀ-�ਲਪੀਕਾ ਬਹ-ੁਲੇਆਉਟ ਟਾਈ�ਪੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜੋ �ਕ ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰ�ਸਟੀ ਵ�ਲ�  �ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ [4, 18-20]। 

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਨੰੂ ਰੋਮਨਾਇਜ਼ਡ �ਵਧੀ ਰਾਹ� ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਸਭ ਤ� ਪ�ਹਲ� ਗੂਗਲ ਨ�  ਕੀਤੀ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰੋਮਨ 

ਅ�ਖਰ� ਰਾਹ� ਗੁਰਮੁਖੀ �ਵਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� �ਫਰ ਇਨਪੁ� ਟ ਮੈਥਡ ਐਡੀਟਰ (IME) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕ ੇ

ਆ�-ਸਕਰੀਨ ਤਰੀਕ ੇਰਾਹ� ਵਰ�ਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਅ�ਖਰ-2016 �ਵਚ ਰੋਮਨ �ਵਧੀ ਰਾਹ� ਗੁਰਮੁਖੀ �ਵਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ �ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ 

ਹੁਣ ਤ�ਕ ਦੀ ਸਭ ਤ� �ਚ ਗੁਣਵ� ਤਾ ਵਾਲੀ �ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ [21, 22]। �ਜ ਰੋਮਨ �ਲਪੀ ਰਾਹ� ਗੁਰਮੁਖੀ �ਵਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ 

ਕਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੀ �ਮਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਆਨ-ਸਕਰੀਨ �ਵਧੀ ਰਾਹ� ਸਭ ਤ� ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ� �ਤੇ ਆਨ-ਸਕਰੀਨ (ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ) ਕੀ-ਬੋਰਡ ਰਾਹ� ਟ�ਚ ਕਰ ਕ ੇਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ �ਗਲੀ ਦੇ ਛੋਹ ਰਾਹ� ਟ�ਚ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ� ਕੰ�ਪਊਟਰ �ਤ ੇਵੀ 

ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। �ਵੰਡੋਜ਼ �ਵਚ ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨ ਸਕਰੀਨ ਕੀ-ਬੋਰਡ (OSK) ਵੀ ਹ ੈ �ਜਸ ਨੰੂ ਚਾਲ ੂਕਰ ਕ ੇ

ਮਾਊਸ ਕ�ਲ� ਕ ਰਾਹ� ਵੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

6. ਕੋਡ ਮੈਵਪ�ਗ 

ਸਾਡਾ ਕੰ�ਪਊਟਰ ਇਲੈਕਟ�ੋ�ਨਕ ਭਾਗ� ਤ� �ਮਲ ਕੇ ਬ�ਣਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇਨ� � �ਵਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ �ਡਜੀਟਲ �ਸਗਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਨਪੁ�ਟ ਦੇਣ ਸਮ� ਸਾਡਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸੀਪੀਯ ੂ ਨੰੂ �ਬਜਲਈ �ਸਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕੀ-ਬੋਰਡ ਬਟਨ� ਨੰੂ �ਵਲ� ਖਣ ਕੋਡ (ASCII ਕੋਡ) ਵੰਡੇ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਬਟਨ� ਦੇ ਵ� ਖ-ਵ�ਖ ਕੋਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਡ� ਦੇ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਉਹ ਵ�ਖ-ਵ�ਖ �ਬਜਲਈ �ਸਗਨਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕ ੇਸੀਪੀਯੂ ਨੰੂ 

�ਦੰਦੇ ਹਨ [23]। 

ਸੀਪੀਯੂ ਦਾ ਫ�ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ �ਸਗਨਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਕ ੇਢੁਕਵ� ਅ�ਖਰ �ਚੰਨ�  ਸਕਰੀਨ �ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ �ਮਸਾਲ ਵਜ� 

�ਮਆਰੀ ਕਵੇਰਟੀ (QWERTY) ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦਾ ’c’ ਅ�ਖਰ ਦ�ਬਣ ਨਾਲ 99 ਕੋਡ ਦਾ �ਸਗਨਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ �ਕਸੇ ਵਰਡ ਪ�ੋਸੈ�ਸਰ 

(�ਜਵ� �ਕ MS Word) �ਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ�ਟ (�ਜਵ� �ਕ Arial) ਲਗਾ ਕ ੇਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਤ� ਉਹੀ ਅ�ਖਰ ਸਕਰੀਨ �ਤ ੇਨਜ਼ਰ 

ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ �ਲਪੀ (ਫੋਨ� �ਟਕ) �ਵਚ ’c’ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ’ਚ’ ਅਤੇ ਅਸੀਸ (ਰ�ਮੰਗਟਨ) �ਵਚ ’ਫ’ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ 
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ਫ�ਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅ�ਖਰ� ਜ� ਸ਼ਕਲ� ਦੀ ਵ� ਖ-ਵ�ਖ ਕੋਡ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਰਥਾਤ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

7. ਫ�ਟ ਕਨ�ਰਟਰ  

ਫ�ਟ ਕਨਵਰਟਰ ਇ�ਕ ਅ�ਜਹਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇ�ਕ ਫ�ਟ �ਵਚਲੇ ਮੈਟਰ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਫ�ਟ �ਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ�ਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ�ਟ� ਦੀ ਕੋਡ ਮੈ�ਪੰਗ ਇ�ਕ ਸਮਾਨ ਹੰੁਦੀ ਹ।ੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ �ਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇ�ਕ ਫ�ਟ �ਵਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 

ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਫ�ਟ ਲਗਾ �ਦ� ਤਾ ਜਾਵ ੇਤ� �ਸਰ� ਸ਼ੇਪ ਜ� ਸ਼ਕਲ ਤਬਦੀਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅ�ਖਰ ਨਹ� ਬਦਲਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ �ਵਚ ਅ�ਜਹਾ 

ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਅ�ਜਹਾ ਵ�ਖ-ਵ� ਖ ਫ�ਟ� ਦੀ ਇ�ਕ ਸਮਾਨ ਕੋਡ ਮੈ�ਪੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। �ਮਸਾਲ ਵਜ� ’ਅਨਮੋਲ �ਲਪੀ’ �ਵਚ �ਲਖ ੇ�ਕਸੇ 

ਸ਼ਬਦ �ਤੇ ਜਦ� ਅਸੀਸ ਫ�ਟ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅ�ਖਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ�ਥਤੀ �ਵਚ ਇ�ਕ ਫ�ਟ �ਵਚਲਾ ਮੈਟਰ �ਕਸੇ ਦੂਜੇ ਫ�ਟ �ਵਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੀਜੀ �ਧਰ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ�ਟ 

ਕਨਵਰਟਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਫ�ਟ� ਦੇ ਅ�ਖਰੀ ਕੋਡ� ਦਾ ਆਪਸ �ਵਚ ਅ�ਜਹਾ ਤਾਲਮੇਲ �ਬਠਾ�ਦਾ ਹੈ �ਕ ਆਊਟਪੁ� ਟ ’ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਟਰ 

ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 

ਟੇਬਲ-1 ਰਵਾਇਤੀ ਅਤ ੇਯੂਨੀਕੋਡ ਅ�ਖਰ� 'ਕ', 'ਲ' ਅਤੇ 'ਮ' ਦੀਆ ਂਕੋਡ ਕੀਮਤ� 

ਪ� ਜਾਬੀ ਅ� ਖਰ 
ਆਸਕੀ (ASCII) ਕੋਡ ਕੀਮਤ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੀਮਤ 

ਅਨਮੋ� ਵ�ਪੀ ਅਸੀਸ ਰਾ�ੀ ਆਕਾਸ਼ 

ਕ 006B 0065 0A15 0A15 

ਲ 006C 0062 0A32 0A32 

ਮ 006D 0077 0A3E 0A3E 

ਉਪਰਲੀ ਸਾਰਨੀ �ਵ� ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਕਲਮ' ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ �ਲਪੀ ਤ� ਯੂਨੀਕੋਡ (ਰਾਵੀ) ਫ�ਟ ਕਨਵਰਟਰ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰ�ਪਊਟਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ �ਵ� ਚ ਹੇਠ� �ਦ� ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ�ਟ ਮੈ�ਪੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਟੇਬਲ-2 ਫ�ਟ ਕਨਵਰਟਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 

ਅ� ਖਰ 
ਅਨਮੋ� ਵ�ਪੀ ਦੇ ਅ� ਖਰ ਤ� ਰਾ�ੀ ਦੇ ਅ� ਖਰ ਵ�� ਚ ਕੋਡ 

ਬਦ�ੀ 

ਕ Code 006B is change into 0A15 

ਲ Code 006C is change into 0A32 

ਮ Code 006D is change into 0A3E 

ਪੰਜਾਬੀ �ਵਚ ਹੁਣ ਤ�ਕ ਇ�ਕ ਦਰਜਨ ਤ� ਵ� ਧ ਫ�ਟ ਕਰਵਰਟਰ ਬਣ ਚੁ�ਕੇ ਹਨ। ਸ. ਜਨਮੇਜਾ �ਸੰਘ ਜੌਹਲ ਨੰੂ ਫ�ਟ ਕਨਵਰਟਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦਾ 

ਮੋਢੀ ਮੰ�ਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ [5]। ਅ�ਖਰ-2016 ਦੀ ਫ�ਟ ਕਨਵਰਟਰ ਸੁ�ਵਧਾ ਵ�ਡੇ ਪ�ਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ [22]। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ 

ਕਨਵਰਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

8. ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ� ਵ�ਚ ਪ�ਜਾਬੀ ਫ�ਟ 

ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ� ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ� �ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ �ੋਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਜ�ਚਣ ਲਈ ਹੇਠ� �ਦ� ਤੇ 

ਨੁਕਤੇ �ਵਚਾਰ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

· ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇ�ੋਨ �ਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ SMS, ਵਟਸਐਪ ਸੁਨ� ਹੇ ਜ� ਫੇਸਬੁਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ� ਪੰਜਾਬੀ �ਵਚ �ਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ? 

· ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇ�ੋਨ �ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ? 

· ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ �ੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਨੂ ਤੇ ਕਮ�ਡ� ਆ�ਦ ਪੰਜਾਬੀ �ਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕ ੇਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਵਾਦ 

(Interface) ਸਹੂਲਤ ਹੈ? 

ਉਪਰੋਕਤ �ਤੰਨ� ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਹ� �ਵਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ �ਵਚ �ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ �ਕ �ੋਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ �ਵਚ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹ।ੈ 

ਪ�ਹਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨ�ਹ �ਵਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ �ੋਨ �ਵਚ ਯੂਨੀਕੋਡ (ਰਾਵੀ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ) ਫ�ਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਦੂਜੇ 

ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨ�ਹ �ਵਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ �ੋਨ �ਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਤ� ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ 
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ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ �ਕ �ੋਨ ਸੈ�ਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨ�  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹ� �ਦ� ਤੀ। 

ਸਮਾਰਟ �ੋਨ �ਵਚ 'ਰੂ�ਟੰਗ' ਰਾਹ� ਨਵ� ਫ�ਟ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ �ਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ 

ਪ��ਕ�ਰਆ ਨਾਲ ਕੁ� ਝ ਫ�ਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜ�ਦ ੇਹਨ [24]। 

ਇਸੇ ਤਰ�� ਪੰਜਾਬੀ �ਵਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਐਪਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੋਟ �ਤਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਕੰਪਣੀ ਨੰੂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਹਾਲ��ਕ ਸਾਰ ੇਨਵ� ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ� �ਵਚ ਉਕਤ �ਤੰਨ�  ਸੁ�ਵਧਾਵ� ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਪਰ �ਫਰ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਚੈ�ਕ 

ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

9. ਫ�ਟ ਵ�ਕਾਸ ਪ�ਵਕਵਰਆ 

�ਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫ�ਟ �ਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ��ਕ�ਰਆ ਕਾ�ੀ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਪ��ਕ�ਰਆ �ਵਚ� ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁ�ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 

�ਤੰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ �ਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ [2, 25]। 

· ਪ�ਹਲਾ ਟਾਈਪੋਗ�ਾਫਰ: ਅ�ਖਰ� ਦੀ �ਲਖਾਈ ਕਰਨ ਜ� ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

· ਦੂਜਾ ਕੰ�ਪਊਟਰ �ਡਜ਼ਾਈਨਰ: ਅ�ਖਰ� ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਕੰ�ਪਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 

· ਤੀਜਾ ਪ�ੋਗਰਾਮਰ: ਅ�ਖਰ� ਦੀ ਸੈ�ਟੰਗ ਲਈ �ਾਰਮੂਲੇ, ਸੂਤਰ �ਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਕਦਮ ਦਰ-ਕਦਮ ਕੰਮ 

i) ਹ�ਥ �ਲਖਤ ਦੀ �ਤਆਰੀ ਅਤ ੇਸਕੈ�ਨੰਗ  

ii) ਅ�ਖਰ ਬਣਤਰ (Glyph) ਦਾ ਕੰ�ਪਊਟਰੀਕਰਨ 

iii) ਕੋਡ ਮੈ�ਪੰਗ (ਅ�ਖਰ� ਨੰੂ ਕੋਡ ਕੀਮਤ� ਨਾਲ �ਮਲਾਉਣਾ) 

iv) ਪ�ੋਗਰਾ�ਮੰਗ (�ਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ� �ਵਚ ਅ�ਖਰ�, ਲਗਾ-ਮਾਤਰਾਵ� ਦੀ ਸ�ਥਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ) 

v) ਫ�ਟ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ� (ਜ�ਚਣ ਉਪਰੰਤ ਫ�ਟ ਨੰੂ ਪ�ਕਾ�ਸ਼ਤ ਕਰਨਾ) 

ਖੋਜਕਾਰ ਵ�ਲ�  ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰ�ਸਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਦ�ਵੰਦਰ �ਸੰਘ ਦੀ ਹ�ਥ �ਲਖਤ ’ਤੇ ਆਧਾ�ਰਤ ’ਕਲਮ’ ਨ� ਦਾ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ �ਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਹੈ �ਜਸ �ਵਚ ਗ�ਲਫ �ਡਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਅਡੋਬ ਇਲੂਸਟਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਕੋਡ ਮੈ�ਪੰਗ ਲਈ ਫ�ਟ ਲੈਬ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ 

ਪ�ੋਗਰਾ�ਮੰਗ ਲਈ 'ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ ਵੋਲਟ' ਵਰ�ਤਆ �ਗਆ ਹੈ। 

10. ਸਮ� ਵਸਆ-ਹ�� ਚਾਰਟ 

ਪੰਜਾਬੀ ਫ�ਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਸਮ� ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀਆਂ ਸਮ� �ਸਆਵ�, ਕਾਰਨ� ਅਤ ੇਉਨ� � ਦੇ ਉਪਾਵ� ਨੰੂ ਹੇਠ� �ਦ� ਤੀ ਸਾਰਨੀ �ਵ� ਚ �ਦ� ਖਾਇਆ �ਗਆ 

ਹੈ: 

ਟੇਬਲ-3  ਪੰਜਾਬੀ ਫ�ਟ� ਦੀਆ ਂਸਮ� �ਸਆਵ�, ਕਾਰਨ ਅਤ ੇਉਪਾਅ 

�ੜੀ ਨ�  ਸਮ� ਵਸਆ ਸਮ� ਵਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹ� � 

1.  ਮੈਟਰ ਨੂੰ  ਦੂਜੇ ਕੰ�ਪਊਟਰ 

�ਵਚ ਖੋਲ�ਣ ਉਪਰੰਤ ਮੈਟਰ ਦਾ 

ਬਦਲ ਜਾਣਾ  

ਫ�ਟ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ · ਢੁ� ਕਵ� ਫ�ਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ੋ

· ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ� �ਕ��ਕ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ ਹਰੇਕ 

ਕੰ�ਪਊਟਰ �ਵਚ ਪ�ਹਲ� ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

2.  ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ�ਹਲੇ ਅ�ਖਰ ਦਾ 

ਬਦਲ ਜਾਣਾ 

ਰਵਾਇਤੀ ਫ�ਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਡ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਡ ਪ�ੋਸੈ�ਸਰ� �ਵਚ ਲਾਈਨ ਦੇ 

ਪ�ਹਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ�ਹਲੇ ਅ� ਖਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ - ਆਪ 

ਵ�ਡਾ (Capital) ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 

ਲਈ ਢੁਕਵ� ਨਹ�। 

· Word Option �ਵਚ� Capitalization of First 

Word ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ  

· ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ� 

3.  ਹੋੜਾ ਨਾ ਪੈਣਾ ਸਮਾਰਟ ਕੋਟ (Smart Quote) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ · Smart Quote with Straight Quote ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ 

· ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ� 

4.  ਅ� ਖਰ ਕ�ਮ �ਵਚ ਨਾ ਲ� ਗਣਾ ਵਰਡ ਦੀ ਸਾਰਟ (Sort) ਕਮ�ਡ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਡ · ਅ� ਖਰ-2016 ਰਾਹ� ਸਾਰਟ ਕਰ ੋ
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ਪ�ਣਾਲੀ ਵਾਲੇ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਛੁ� ਟ) ਫ�ਟ� 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹ� 

ਕਰਦੀ 

· ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਵਰਡ ਦੀ ਆਮ ਸਾਰਟ 

ਵਾਲੀ ਕਮ�ਡ 

5.  ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ� ਦੀ ਘਾਟ · ਔਖੀ �ਵਕਾਸ ਪ��ਕ�ਰਆ  

· ਇ�ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣੇ ਮ�ਹੰਗੇ 

· ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� 

ਦੀ ਵਰਤ� ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁ�ਹੰਮ 

· ਬਣਾਉਣ ਵਾ�ਲਆਂ ਲਈ �ਵ�ਤੀ ਮਦਦ 

6.  ਵੈ�ਬ ਸਰਚ ਦੀ ਸਮ� �ਸਆ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ� ਦੀ ਵਰਤ� · 'ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ’ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤ�  

· ਯੂਨੀਕੋਡ ਰਾਹ� ਗੂਗਲ ਦੀ ਵਰਤ� 

7.  ਪੰਜਾਬੀ �ਵਚ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ, 

ਚੈ�ਟੰਗ ਕਰਨ, ਫੇਸਬੁਕ ’ਤੇ 

�ਲਖਣ ਆ�ਦ ਦੀ ਸਮ� �ਸਆ  

ਗੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ� ਦੀ ਵਰਤ� · ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੀ ਹ� ਲ 

8.  ਅ� ਖਰ� ਦੀ ਥ� ’ਤੇ ਡ�ਬੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ 

�ਵੰਡੋਜ਼ XP ਦੀ ਵਰਤ� · �ਵੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਨਵ� ਸੰਸਕਰਨ 

9.  ਸਮਾਰਟ �ੋਨ ’ਤੇ ਟਾਈਪ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮ� �ਸਆ 

· ਸਮਾਰਟ �ੋਨ �ਵਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ 

· ਕੀ-ਬੋਰਡ ਐਪ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ 

· ਰੂ�ਟੰਗ ਰਾਹ� ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ ਪਾਉਣਾ 

· ਫੋਨ ਬਦਲੀ  

· Punjabi Viewer ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ� 

· ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਕ ਕੀ-ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਆ�ਦ 

ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ  

10.  ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ� 

�ਵਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਘ�ਟ ਵਰਤ�  

· ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਇ�ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ 

· ਪੁਰਾਣੇ ਸਾ�ਟਵੇਅਰ ਯੂਨੀਕੋਡ �ਵਚ ਨਹ� ਚਲਦੇ 

· ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅ�ਭਆਨ 

· ਪੇਜ ਮੇਕਰ ਦੀ ਥ� ’ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾ�ਟ ਪਬ�ਲਸ਼ਰ 

ਅਤੇ ਇਨਪੇਜ �ਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤ�  

11.  ਦ�ਤਰ� �ਵਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਨਹ�  

· ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇ�ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ  

· ਕੰ�ਪਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾ�ਟਵੇਅਰ ਪੁਰਾਣ ੇ

· ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ 

· ਰੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅ� ਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ 

· �ਵੰਡੋਜ਼ �ਵਸਟਾ ਜ� ਇਸ ਤ� �ਚੇ ਸੰਸਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਟੇਬਲ-3 �ਵਚ �ਦਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟਰ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਕੰ�ਪਊਟਰ �ਵਚ ਖੋਲ�ਣ ਉਪਰੰਤ ਮੈਟਰ ਬਦਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ �ਜਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਫ�ਟ ਦਾ 

ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਹ�ਲ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਫ�ਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। �ਬਦ ਦੇ ਪ�ਹਲੇ ਅ� ਖਰ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ,  ਹੋੜਾ ਨਾ 

ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਅ�ਖਰ ਕ�ਮ �ਵਚ ਨਾ ਲ� ਗਣ ਦੀ ਸਮ� �ਸਆ ਕਾ�ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ �ਜਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫ�ਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਹੈ। 

ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੀ ਇਨ� � ਦਾ ਇ�ਕੋ-ਇਕ ਹ�ਲ ਹ।ੈ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ� ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇ�ਛਾ �ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ 

�ਮਆਰੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ �ਵਚ ਸਮ� �ਸਆ ਆ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

ਵਸ� ਟਾ: �ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੈਰ-�ਮਆਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ�ਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ �ਵਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ� ਦੀ �ਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘ�ਟ 

ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇ�ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ� � ਦੀ ਸੁਚ�ਜੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਹੋ ਰਹੀ। ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ�ਟ� ਦੀ �ਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫ�ਟ 

�ਵਕਾਸਕਾਰ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾ�ਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗੇ �ਦ� ਖ ਵਾਲੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਫ�ਟ ਉਸਾਰ ਕ ੇ�ਪ�ੰ ਟ ਸਨਅਤ ਨੰੂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ�ਟ� ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 

ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤੇ �ਮਆਰਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦ�ਤਰ� �ਵਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ 

ਜਾਵ ੇਸਰਕਾਰ ਵ�ਲ�  ਕਲੈਰੀਕਲ, ਡਾਟਾ ਐਟਂਰੀ ਅਪਰੇਟਰ� ਆ�ਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਟੈ�ਸਟ �ਸਰ� ਯੂਨੀਕੋਡ ਆਧਾ�ਰਤ ਫ�ਟ� 

�ਵਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
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