
മലയയാളളം കമമ്പ്യൂടട്ടിങങ

 കമമ്പ്യൂട്ടററിനന്റെ  ഭഭാഷ  ഇഇംഗഗ്ലീഷഭാനണെന്ന  ഒരു  ധഭാരണെ  പരനക്കെ  നറിലനറില്ക്കുന്നുണണ.  ഇഇംഗഗ്ലീഷറിലഭാണണ  ആദദ്യ  കഭാലതണ

കമമ്പ്യൂട്ടര് പ്രവര്തറിപറിചറിരുന്നതണ.  അതറിനഭാലഭാണണ  ആ ധഭാരണെ പ്രബലമഭായതണ.  എന്നഭാല് കമമ്പ്യൂട്ടര്  പ്രവര്തറിപറിക്കെനപടുന്നതണ

രണണ  വദ്യതറിരറിക്ത  അവസ്ഥകള്  (നപഭാതനവ  0  വഇം  1  നകഭാണണ  കുററിക്കുന്ന  കറണണ  ഇല,  കറണണ  ഉണണ  എന്നറിവ)  മഭാതഇം

ഉപയയഭാഗറിചഭാണണ.  അവയുനടെ  എണ്ണവഇം സ്ഥഭാനവഇം  മഭാററി  യകഭാഡുകള് സൃഷറിചണ  മനുഷദ്യഭഭാഷയറിനല  അക്ഷരങ്ങളഇം  അക്കെങ്ങളഇം

ചറിഹ്നങ്ങളഇം  കുററിക്കുകയഭാണണ  നചയണ  യപഭാന്നതണ.  ആദദ്യ  കഭാലതണ  ലഭാററിന്  ലറിപറി  (ഇഇംഗഗ്ലീഷണ)  ആണെതറിനുണ

ഉപയയഭാഗറിക്കെനപട്ടറിരുന്നതണ.  പറിന്നഗ്ലീടുണ ലഭദ്യമഭായ യകഭാഡുകളറില് കുനറ  ഉപയയഭാഗറിചണ മയറനതങറിലഇം ഒരു ഭഭാഷ കൂടെറി കമമ്പ്യൂട്ടറിററില്

ഉപയയഭാഗറിക്കെഭാനുള്ള ക്രമഗ്ലീകരണെഇം ഉണഭായറി.  അതണ അയമരറിക്കെന് സഭാന്യഡേര്ഡേണ യകഭാഡേണ യഫഭാര് ഇന്ഫര്യമഷന് ഇന്റെര്യചഞണ

(ASCII)  എന്നററിയനപട.  പനക്ഷ,  യലഭാകമഭാനക കമമ്പ്യൂട്ടററിനന്റെ ഉപയയഭാഗഇം സഭാധദ്യമഭാക്കുന്നതറിനുഇം അതണ ജനകഗ്ലീയമഭാക്കുന്നതറിനുഇം

എലഭാ  ഭഭാഷകള്ക്കുഇം  സ്ഥഭാനഇം  ഉണഭായകണതറിനന്റെ  ആവശദ്യകതയറില്  നറിന്നുണ  സൃഷറിക്കെനപട്ടതഭാണണ  യുണെഗ്ലീയക്കെഭാഡേണ.

അതപയയഭാഗറിചണ യലഭാകതള്ള ഏതണ ഭഭാഷയുഇം കമമ്പ്യൂട്ടററില് ഉപയയഭാഗറിക്കെഭാഇം. മലയഭാളതറിനുഇം അതറില് സ്ഥഭാനമുണണ.

യകരളതറില്  ഇന്നുഇം  വദ്യഭാപകമഭായറി  സര്ക്കെഭാരറിലഇം  പ്രസറിദഗ്ലീകരണെശഭാലകളറിലഇം  ഉപയയഭാഗറിക്കുന്നതണ  പഴയ

സഇംവറിധഭാനമഭായ ആസറിയഭാണണ. അതറിനഭാല് മലയഭാളതറിലള്ള വറിവരങ്ങളനടെ ഇന്റെര്നനററിനല ലഭദ്യത പരറിമറിതമഭാണണ. സര്ക്കെഭാരുഇം

പ്രസറിദഗ്ലീകരണെ  ശഭാലകളഇം  സമൂഹവഇം  എതയുഇം  യവഗഇം  യുണെഗ്ലീയക്കെഭാഡേറിയലയണ  മഭായറണതണ  മലയഭാള  ഭഭാഷയുനടെ  വളര്ചക്കുഇം

വറികഭാസതറിനുഇം  അതദ്യഭാവശദ്യമഭാണണ.  മലയഭാള  ഭഭാഷ ഭരണെ ഭഭാഷയഭായുഇം  യകഭാടെതറി  ഭഭാഷയഭായുഇം  എലഭാ  തലങ്ങളറിലഇം  യബഭാധന

മഭാധദ്യമമഭായുഇം  വളരഭാന്,  മലയഭാളഇം  ശഭാസ്ത്രതറിയന്റെയുഇം  സഭായങതറിക  വറിദദ്യയുയടെയുഇം  നറിയമതറിയന്റെയുഇം  മററിതര  വറിഷയങ്ങളയടെയുഇം

ഭഭാഷകൂടെറിയഭായറി  വറികസറിക്കെഭാന്,  മലയഭാളഇം  ആധുനറിക  മലയഭാളറിയുനടെ  ജഗ്ലീവറിതഭാവശദ്യങ്ങനളലഭാഇം  നറിറയവറ്റുന്നതറിനുപകരറിക്കുന്ന

ഭഭാഷയഭായറി വളരഭാന് യൂണെഗ്ലീയക്കെഭാഡേറിയലയണ മലയഭാളറികള് മഭായറണതണ അടെറിയനറിരഭാവശദ്യമഭായറിരറിക്കുന്നു.

കമമ്പ്യൂട്ടററില് യുണെഗ്ലീയക്കെഭാഡേറില് മലയഭാളഇം ഉപയയഭാഗറിക്കുന്നതറിനുള്ള സയങതമഭാണണ ഈ അദദ്യഭായതറില് വറിവരറിക്കുന്നതണ.

 ഭഭാരതഗ്ലീയ  ഭഭാഷകളനടെ  ലറിപറിയറിനല  സഭാമദ്യത  അവലഇംബറിചണ  സറിഡേഭാകണ  (Centre  for  Development  of  Advanced

Computing)  തയഭാറഭാക്കെറിയ  ലറിപറി  വറിനദ്യഭാസമഭാണണ  (Keyboard  Layout)  ഇന്സറിപ്ററണ  അഥവഭാ  ഇന്ഡേറികണ  സറിപ്റണ.  ഈ

രഗ്ലീതറിക്കെണ ഒരുപഭാടുണ ഗുണെങ്ങളണണ. ഒന്നഭാമയതതണ, എലഭാ ഭഭാരതഗ്ലീയ ഭഭാഷകള്ക്കുഇം ഒയര വറിനദ്യഭാസമഭാണെണ (ഒയര കഗ്ലീ സ്ഥഭാനങ്ങളഭാണെണ)

ഇന്സറിപ്റണ  രഗ്ലീതറിയറിലപയയഭാഗറിക്കുന്നതണ.  അതനകഭാണണ ഒരു ഭഭാഷ അററിയഭാനമങറില് എലഭാ ഭഭാഷകള്ക്കുഇം യവണ വറിനദ്യഭാസവഇം

മനസറിലഭാക്കെഭാഇം. കൂടെഭാനത, അക്ഷരങ്ങളനടെ വറിനദ്യഭാസഇം ശഭാസ്ത്രഗ്ലീയമഭായറി എളപഇം ഓര്തറിരറിക്കെഭാനുഇം യവഗതറില് ഉപയയഭാഗറിക്കെഭാനുഇം

കഴറിയുന്ന  രഗ്ലീതറിയഭാണെറിതണ.  സര്ക്കെഭാരുഇം  സഭാമഭാനദ്യരഗ്ലീതറിയഭായറി  അഇംഗഗ്ലീകരറിച  ഇന്സറിപ്റണ  രഗ്ലീതറി  പരറിശഗ്ലീലറിക്കുന്നതഭായറിരറിക്കുഇം

ഇഇംഗഗ്ലീഷണ പരറിജഭാനമറിലഭാതവര്ക്കെണ കമമ്പ്യൂട്ടര് ഉപയയഭാഗറിചണ തടെങ്ങുയമഭാള് നലതണ.  മറ്റുപ്രധഭാനരഗ്ലീതറികള് എലഭാഇം ലറിപദ്യനരണെഇം

അനുസരറിചണ  ഇഇംഗഗ്ലീഷറില്  മലയഭാളഇം  എഴുതഭാനുള്ള  രഗ്ലീതറികളഭാണെണ.  ലറിപദ്യനരണെഇം  ഉപയയഭാഗറിക്കുയമഭാഴുഇം  അനദ്യഭഭാഷനയ

ആശ്രയറിക്കുന്ന രഗ്ലീതറി ഒരു വറിയധയതത്വമഭാണണ.  മലയഭാളഇം ടടെപ്ടററര്  ലറിപറി വറിനദ്യഭാസതറില്  (Typewriter Layout)  നറിന്നുഇം
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വദ്യതദ്യസ്തമഭായ ഇന്സറിപ്റണ,  ടടെപണ ടററര് പരറിജഭാനമുള്ളവര്ക്കുഇം എളപതറില് പഠറിനചടുക്കെഭാവന്നതഭാണണ.

മലയയാളളം ഇന്സട്ടിപങറങ

ചട്ടിതളം 1 - മലയയാളളം ഇന്സട്ടിപങറങ

ഇനദ്യന് ഭഭാഷകളനടെ ചറില പ്രയതദ്യകതകളഇം സമഭാനതകളമഭാണെണ  ഇന്സറിപ്റണ  രഗ്ലീതറിയുനടെ അടെറിസ്ഥഭാനഇം.  ഭഭാരതഗ്ലീയ

ഭഭാഷകളനടെ അക്ഷരമഭാലനയ സത്വരങ്ങനളന്നുഇം വദ്യഞ്ജനങ്ങനളന്നുഇം തറിരറിചറിരറിക്കുന്നു.  ഇന്സറിപ്റണ രഗ്ലീതറിയറില് സത്വരങ്ങള് കഗ്ലീ

യബഭാര്ഡേറിനന്റെ ഇടെത ഭഭാഗതഇം വദ്യഞ്ജനങ്ങള് വലത ഭഭാഗതഇം വരുന്ന തരതറിലഭാണെണ ക്രമഗ്ലീകരറിചറിരറിക്കുന്നതണ. ഒരു കഗ്ലീയറില്

രണണ  അക്ഷരങ്ങളഭായറി  ക്രമഗ്ലീകരറിചറിരറിക്കുന്നു.  സത്വരഭാക്ഷരങ്ങള്നക്കെഭാപഇം  അവയുനടെ  ചറിഹ്നവഇം  ഒയര  ശബ്ദതറിലള്ള

വദ്യഞ്ജനക്ഷരങ്ങള് അവയുനടെ കഗ്ലീകളറിലഭായുഇം സജഗ്ലീകരറിച.  മലയഭാളഇം ഇന്സറിപ്റണ ചറിതഇം 1 കഭാണക.
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സസ്വരയാക്ഷരങള

ചട്ടിതളം 1.1 -സസ്വരയാക്ഷരങള 

സത്വരഭാക്ഷരങ്ങനള സജഗ്ലീകരറിചവ കഭാണക ചറിതഇം 1.1

വവ്യഞ്ജനയാക്ഷരങള

ചട്ടിതളം 1.2 വവ്യഞ്ജനയാക്ഷരങള

വദ്യഞ്ജനങ്ങളനടെ ഒയര വര്ഗ്ഗതറില് നപട്ട അക്ഷരങ്ങനള ഒയര കഗ്ലീകളറിലഭായറി വറിനദ്യസറിചറിരറിക്കുന്നു.  ചറിതഇം 1.2 കഭാണക.

കകീ സയാനങള എളുപ്പതട്ടില് പഠട്ടിചച്ചെടുകയാളം
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ടടെപണ  നചയ്യുന്നതറിനഭായറി  കഗ്ലീ  സ്ഥഭാനങ്ങള്  എളപതറില്  പഠറിനചടുക്കെഭാഇം.  സത്വരഭാക്ഷരങ്ങളനടെ  തടെക്കെഇം  അ യുഇം

വദ്യഞ്ജനഭാക്ഷരങ്ങളനടെ  തടെക്കെഇം  ക യുഇം  മനസറിലഭാക്കെഭാഇം.  അവ  യഥഭാക്രമഇം  D  (Shift+d)  ,  k(normal)  എന്നഗ്ലീ

സ്ഥഭാനങ്ങളറിലഭാണണ.  ഇഇംഗഗ്ലീഷറില്  CAPITAL,  small  എന്നറിവ  ഒയര  കഗ്ലീ  സ്ഥഭാനങ്ങളറില്  ഉള്ളതയപഭാനല  മലയഭാളഇം  കഗ്ലീ

യബഭാര്ഡേറില്  ഒരു കഗ്ലീ  സ്ഥഭാനതണ  രണണ  അക്ഷരങ്ങള് ഉള്നക്കെഭാള്ളറിചറിരറിക്കുന്നു  (ചറിതഇം  1  കഭാണക).   സഭാധഭാരണെ  കഗ്ലീ

അമര്തയമഭാള്  തഭാനഴയുള്ള  അക്ഷരവഇം  Shift   വറിടെഭാനത  അമര്തറിനക്കെഭാണണ  ടടെപ്പു  നചയ്യുയമഭാള്  മുകളറിലനത

അക്ഷരങ്ങളമഭാണണ വരറിക.

ചട്ടിതളം -2

Shift  അമര്തറിനക്കെഭാണണ    സത്വരഭാക്ഷരങ്ങളനടെ  കഗ്ലീസ്ഥഭാനങ്ങള്  ടടെപണ  നചയഭാല്  വരുന്നതണ   ചറിതഇം  2 കഭാണക.

സത്വരകഭാക്ഷരങ്ങളനടെ ക്രമഗ്ലീകരണെഇം വളനര ലളറിതമഭാണണ. അടുതടുത കഗ്ലീ കളറിലഭായഭാണണ ഇവ ക്രമഗ്ലീകരറിചറിരറിക്കുന്നതണ (ചറിതഇം

1 ശ്രദറിക്കുക).  അ,ആ എന്നറിവയണ D യുഇം മുകളറിലനത അക്ഷരഇം E യുമഭാണണ ഇതയപഭാനല അ യണ നതഭാട്ടടുതഭായറി  ഇ , ഈ

 – F,R  യശഷഇം   ഉ,ഊ  – G,T  എന്നഗ്ലീ കഗ്ലീ സ്ഥഭാനങ്ങളറില് ക്രമഗ്ലീകരറിചറിരറിക്കുന്നു.   സഭാധഭാരണെയഭായറി ഉപയയഭാഗതറില്

വരഭാത  ഋ  അക്ഷരഇം  +  കഗ്ലീ സ്ഥഭാനതഭായുഇം എ,ഏ,ഐ തഭാനഴ Z -ല് തടെങ്ങറി മുകളറിയലക്കെഭായറി S,W യറിലഇം  ഒ,ഓ,ഔ  ~

(tilde), A,Q എന്നഗ്ലീ കഗ്ലീകളറിലഭായുഇം ക്രമഗ്ലീകരറിചറിരറിക്കുന്നു.

സത്വരഭാക്ഷരങ്ങളനടെ  സ്ഥഭാനതണ  Shift  അമര്തറിയഭാല്  സത്വരഭാക്ഷരങ്ങളഇം  സഭാധഭാരണെ  അമര്തറിയഭാല്  സത്വരഭാക്ഷരങ്ങളനടെ

ചറിഹ്നങ്ങളമഭാണണ വരറിക. d  എന്ന കഗ്ലീ സ്ഥഭാനതണ സഇംവൃയതഭാകഭാരവഇം(്ണ), D  യറില്  അ അക്ഷരവഇം ലഭദ്യമഭാകുഇം.  അഇം ,അഅ

എന്നഗ്ലീ സത്വരഭാക്ഷരങ്ങള്ക്കെഭായറി രണണ കഗ്ലീ സ്ഥഭാനങ്ങളഭാണണ.  അതറില്  അനുസഭാരതറിനഭായറി (്ഇം) x കഗ്ലീ  യുഇം വറിസർഗഇം (ഃഃ)

ലഭദ്യമഭാകുവഭാനഭായറി  -  (hyphen)  കഗ്ലീ  യുമഭാണണ  അമര്യതണതണ.  ഇതറില്  ഔ  (ന്ൌ)  എന്ന  സത്വര  ചറിഹ്നഇം  പഴയ  ലറിപറി

പ്രകഭാരമഭായതറിനഭാല് പലരറിലഇം നതററിദഭാരണെ ഉണഭാക്കുന്നുണണ. ചറിതഇം 3 കഭാണക. 

ചട്ടിതളം - 3

വദ്യഞ്ജനഭാക്ഷരങ്ങളനടെ സ്ഥഭാനവഇം എളപതറില് പഠറിനചടുക്കെഭാവന്നതഭാണണ. ഇതറിനന്റെ തടെക്കെഇം k കഗ്ലീയറിലഭാണണ.

(ചറിതഇം 1 കഭാണക) 

തതാള് - 4



 കവര്ഗ്ഗഇം ക,ഖ (k, K)  മുകളറിലഭായറി  ഗ,ഘ ( i,I)  യശഷഇം നതഭാട്ടറിടെതവശതഭായറി  ങ (U).  ഇതയപഭാനല മറ്റു 

വര്ഗ്ഗങ്ങള് ശ്രദറിക.

ചവർഗ്ഗഇം ച ,ഛ  ( ;  ,  :)   ജ,ഝ   (p , P)  ഞ  (})

ടെവർഗ്ഗഇം ടെ ,ഠ     (   ,  )‘ “ ഡേ ,ഢ  ([ , {)  ണെ (C ) 

തവർഗ്ഗഇം  ത ,ഥ    ( l , L ) ദ ,ധ  (o,O)  ന (v )

പവർഗ്ഗഇം പ ,ഫ   ( h , H) ബ,ഭ  (y,Y)       മ (c)

മധദ്യമഇം യ (/)    ര (j)   ല (n)    വ ( b)

ഊഷഭാക്കെൾ ശ (M)     ഷ (<)  സ (m)

യഘഭാഷറി ഹ ( u) 

ദഭാവറിഡേമധദ്യമഇം ള (N) ഴ (B) റ (J)

വദ്യഞ്ജനഭാക്ഷരങ്ങള് കഗ്ലീ യബഭാര്ഡേറില് ലഭദ്യമഭാകുന്നതണ ചറിതഇം 4 കഭാണക.

ചട്ടിതളം - 4

മലയഭാളഇം അക്കെങ്ങള് സജഗ്ലീകരറിചറിരറിക്കുന്നതണ ചറിതഇം 5 കഭാണക.

ചട്ടിതളം - 5

മലയഭാളതറിനല ചറില്ലുകളഭായ ര്  ,  ന് എന്നറിവനയയപഭാനല സഭാദൃശദ്യഇം യതഭാന്നുന്ന രഗ്ലീതറിയറിലഭാണെണ അക്കെങ്ങള്  4  ഉഇം  9  ഉഇം.

വദ്യക്തമഭായറി തഭാരതമദ്യഇം നചയ്യുയമഭാള് ഇവ മനസറിലഭാകുന്നതഭാണണ. അക്കെങ്ങള് (4 - ൪ , 9 - ൯ ), ചറിഹ്നങ്ങള്-(ര് , ന് ).

തതാള് - 5



  മലയഭാളതറിനല ശഭാസ്ത്രഗ്ലീയമഭായ വഭാക്കുകളനടെ പറിരറിനചഴുതണ ഉപയയഭാഗറിചണ യവണെഇം കമമ്പ്യൂട്ടററില് മലയഭാളഇം ടടെപണ

നചയ്യുവഭാന്.  പറിരറിനചഴുതണ  മനസറിലഭായക്കെണതണ  അതദ്യഭാവശദ്യമഭാണണ.  വദ്യഞ്ജനഭാക്ഷരങ്ങള്ക്കെണ  യനരറിട്ടണ  കഗ്ലീ

സ്ഥഭാനങ്ങളള്ളതറിനഭാല്  അവയുനടെ   ചറില്ലുകനള  പറിരറിനചഴുതറി  അക്ഷരങ്ങളഭായക്കെണതറില.  കൂട്ടക്ഷരങ്ങനളയഭാണണ  ഇവറിനടെ

പറിരറിനചഴുയതണതണ.

ഉദഭാഹരണെഇം:-   അമ്മ എന്ന വഭാക്കെണ എഴുതഭാനഭായറി D+c+d+c  എന്നഗ്ലീ അക്ഷരങ്ങളഭാണെണ  (അ+മ+്ണ+മ = അമ്മ )

വദ്യഞ്ജനഭാക്ഷരങ്ങള്ക്കെറിടെയറില്  സഇംവൃയതഭാകഭാരഇം(്ണ)  വരുയമഭാള്  അവ  കൂടെറിയചര്ന്നുണ  കൂട്ടക്ഷരങ്ങളഭായറി  വരുന്നതഭാണണ.

കൂട്ടക്ഷരങ്ങള് ലഭദ്യമഭാകുന്നതറിനഭായറി മൂയന്നഭാ അതറിലധറികയമഭാ കഗ്ലീകള് അമര്യതണറി വരുഇം.

ഉദഭാഹരണെഇം:- 

ക +്ണ+ ക = ക്കെ  (kdk) ,      പ +്ണ + പ = പ (hdh) ,    മ +്ണ +മ = മ്മ (cdc),    ക +്ണ + യ = കദ്യ (kd/)

ണെ +്ണ +ടെ = ണ  (C d ' ),       ങ +്ണ+ ക = ങ (Udk),      മ +്ണ +പ =മ (cdh) ,  സ +്ണ+വ =സത്വ (mdb)

ന + ്ണ + റ = ന്റെ (vdJ),    ന + ്ണ + റ +എ = നന്റെ (vdJz),   ക + ്ണ+ ത + ് ൃ = ക്തൃ (kdl=),   പ +്ണ +ല = പ്ല (hdn) 

ഈ ടടെപറിങ്ങണ രഗ്ലീതറി വളനര പ്രഭാധഭാനദ്യമുള്ള കഭാരദ്യമഭാണണ. മഗ്ലീററണ , മഗ്ലീററണ എന്നതണ മഗ്ലീറററണ എന്നുഇം , ന്റെ എന്നതണ ന്റ എന്നതഇം

പലയപഭാഴുഇം നതറഭായറി എഴുതറിയപഭാകഭാറുണണ. സഭാധഭാരണെ എഴുതയമഭാള് യനരറിടണ കൂട്ടക്ഷരങ്ങള് എഴുതഭാഇം. കമമ്പ്യൂട്ടററിലഭാകുയമഭാള്

യഥഭാക്രമതറിലള്ള യകഭാഡുകള് കറിട്ടറിയഭാല് മഭാതയമ അവ കൂടെറിയചര്ന്നുണ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളഭായറി കഭാണെഭാന് സഭാധറിക്കുകയുള.

ചട്ടില്ലക്ഷരങള ടടൈപ്പങ ചചയ്യുവയാന്

ചറിലക്ഷരങ്ങള്  ടടെപണ  നചയ്യുവഭാന്  വദ്യതദ്യസ്തമഭായ  മനറഭാരു  കഗ്ലീ  കൂടെറി  പഠറിയക്കെണറിയറിരറിക്കുന്നു  (zwj).  എന്ഹഭാന്സ്ഡേണ

ഇന്സറിപ്ററില് ചറിലക്ഷരങ്ങള്ക്കെണ യനരറിട്ടണ  കഗ്ലീ സ്ഥഭാനങ്ങളണണ.  എന്നഭാല് ഇന്സറിപ്ററില് ചറിലക്ഷരങ്ങള്ക്കെണ മൂന്നുണ കഗ്ലീകള്

അമര്തറിയഭാല് മഭാതയമ ചറിലണ  കറിടകയുള.  മലയഭാളതറില് അഞണ ചറിലക്ഷരങ്ങളഭാണെയലഭാ?  ണ,  ന്,  ര്  ,  ല്  ,  ള് ഇവ

എങ്ങനനനയന്നുണ യനഭാക്കെഭാഇം.

Zero With Joiner (ZWJ)

കഗ്ലീയബഭാര്ഡേറിനല ] (normal) കഗ്ലീയുനടെ സ്ഥഭാനതഭാണെണ zwj. ചറിലക്ഷരങ്ങള്ക്കുയവണറിയഭാണെണ ഇതണ ഉപയയഭാഗറിക്കുന്നതണ. 

ഉദഭാഹരണെഇം:

 ണെ+ ്ണ + zwj = ണ (Cd])                      ന+ ്ണ+ zwj = ന് (vd])                ര+ ്ണ +zwj = ര് (jd]) 

 ല + ്ണ + zwj = ല്   (nd])                     ള + ്ണ + zwj =ള് (Nd])      

തതാള് - 6



   Zero With Non Joiner (ZWNJ)

\ കഗ്ലീയുനടെ സ്ഥഭാനതഭാണെണ zwnj. അടുതവരുന്ന രണണ അക്ഷരങ്ങള് യയഭാജറിപറിനക്കെനണന്നുനണങറില് zwnj ഉപയയഭാഗറിക്കെഭാഇം.

ഉദഭാഹരണെഇം:  ഭഗതണ സറിഇംഗണ  എന്നതറില്  തണ   കഴറിഞ്ഞുള്ള സ കൂടെറിയചരുവഭാന് പഭാടെറില. Zwnj  ഇലഭാനത ടടെപണ  നചയഭാല്

ഭഗതറിഇംഗണ എന്നഭാണണ വരറിക.  ഇടെയറില് ഒരു വറിടെവറിട്ടണ ഇതണ പരറിഹരറിക്കെഭാന് പഭാടെറില അങ്ങനന നചയ്യുയമഭാള് ഭഗതണ സറിഇംഗണ

എന്നഭാണണ വരറിക.  വറിടെവണ വദ്യക്തമഭായറി കഭാണെഭാഇം.  ഇതണ ശരറിയഭായറി ടടെപണ നചയ്യുവഭാന് ഭഗതണ+zwnj+സറിഇംഗണ എന്നണ ടടെപണ

നചയണെഇം.  Zwnj  ടടെപണ  നചയയതഭാടുകൂടെറി  ഇവറിനടെ  സഇംവൃയതഭാകഭാരതറിനുണ  യശഷഇം  അക്ഷരങ്ങള്  കൂടെറിയചരറില.  സമഭാന

വഭാക്കുകള് ശരറിയുഇം നതറ്റുഇം യനഭാക,

യസഭാഫണ നവയര്  - യസഭാനഫത്വയര് , ടടെപണ നചയയണതണ - യസഭാഫണzwnj നവയര്

ലഭാവണ ലറിന് - ലഭാവറിന്, ടടെപണ നചയയണതണ - ലഭാവണzwnj ലറിന്

അപണ യലഭാഡേണ - അയപ്ലഭാഡേണ, ടടെപണ നചയയണതണ - അപണ zwnj യലഭാഡേണ

ഗ/ലട്ടിനകട്ടില് മലയയാളളം കകീബബയാര്ഡങ  ചസറങ ചചയ്യുന്ന രകീതട്ടി

ഏതണ  ഗ/ലറിനകണ  ഉപയയഭാഗറിക്കുന്നവര്ക്കുഇം  മലയഭാളഇം  കമമ്പ്യൂട്ടററില്  സജഗ്ലീകരറിക്കുവഭാന്  സഭാധറിക്കുഇം.  ആദദ്യമഭായറി

System Settings (സജഗ്ലീകരണെങ്ങള്) -ല് യപഭാകുക.  അതറില് കഗ്ലീ യബഭാര്ഡേണ ആപ്ലറിയക്കെഷന് നസലകണ നചയ്യുക.  യശഷഇം

Layout (വറിനദ്യഭാസങ്ങള്) എന്ന ഓപ്ഷന് അമര്തക. തടെര്ന്നുണ വരുന്ന സഗ്ലീനറില്   + ബട്ടണെറില് അമര്തറി ഏതണ ഭഭാഷയുഇം

കൂട്ടറിയചര്ക്കെഭാവന്നതഭാണണ.  മലയഭാളതറിനഭായറി  malayalam  എന്നുണ കഭാണന്നതണ മഭാതഇം നതരനഞ്ഞെടുക്കുക. Add (യചര്ക്കുക)

നചയ്യുക.  Option  (ഐചറികങ്ങള്)  ബട്ടണെറില്  അമര്തറിയഭാല്  കഗ്ലീ  യബഭാര്ഡേറിനന്റെ  മറണ  സജഗ്ലീകരണെങ്ങള്  കഭാണെഭാന്

സഭാധറിക്കുഇം.  അതറില്  Keys  to  change  layout  എന്ന  ഓപ്ഷനറില്  അമര്തറിയഭാല്  ഇഷഭാനുസരണെഇം  ഏതണ  കഗ്ലീ

അമര്തറിയഭാലഭായണെഭാ ടടെപണ നചയ്യുന്ന layout  മഭായറണതണ എന്നതണ സജഗ്ലീകരറിക്കെഭാഇം.  സഭാധഭാരണെയഭായറി  Left Win Key,

Right  Win  Key  എന്നറിവയറില്  ടെറിക്കെണ  (ശരറി)  മഭാര്ക്കെണ  നകഭാടുക്കുന്നതഭാവഇം  നലതണ.  ഗ/ലറിനകറില്   ഇവ  മറണ

നറിര്യദ്ദേശങ്ങള്ക്കെഭായറി  ഉപയയഭാഗറിക്കുന്നറില  എന്നതറിനഭാല്  ഈ  കഗ്ലീ-കള്ക്കെണ  മുന്ഗണെന  നല്കഭാവന്നതഭാണണ.

സജഗ്ലീകരണെങ്ങള്ക്കുണ യശഷഇം നഡേസണയടെഭാപറില് മുകളറിലഭായറി കഗ്ലീ യബഭാര്ഡേറിനന്റെ ചറിഹ്നമഭായറി en (English)  അനലങറില് ml

(മലയഭാളഇം  - malaalam)  എന്നറിവ കഭാണെഭാന് സഭാധറിക്കുഇം.  ഏതഭായണെഭാ കഭാണന്നതണ അതഭാവഇം സത്വതയവയുള്ള  (default)  കഗ്ലീ

യബഭാര്ഡേണ layout. മുയമ സജഗ്ലീകരറിച Layout മഭാറഭാനുള്ള കഗ്ലീ അമര്തയമഭാള് ടടെപണ നചയ്യുന്നതറിനറിടെയറില് എളപതറില്

മലയഭാളവഇം ഇഇംഗഗ്ലീഷഇം മഭാററി മഭാററി ഉപയയഭാഗറിക്കെഭാഇം.
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ആന്ബഡയായട്ടിഡട്ടില് മലയയാളളം ടടൈപ്പട്ടിങങ
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.smc.inputmethod.indic ഈ കണ്ണറിയറില് നറിന്നുഇം ആന്യഡഭായറിഡേണ

ഇന്ഡേറികണ  കഗ്ലീയബഭാര്ഡേണ  ഇന്യസഭാള്  നചയ്യുക.  ആന്യഡഭായറിഡേണ  കഗ്ലീയബഭാര്ഡേറില്  യനരറിട്ടണ   അക്ഷരസ്ഥഭാനഇം  കഭാണെഭാന്

സഭാധറിക്കുന്നതറിനഭാല്  ഇന്സറിപ്റണ  വളനര  എളപതറില്  പഠറിക്കുവഭാന്  സഭാധറിക്കുഇം.  കഗ്ലീ  സ്ഥഭാനങ്ങള്  യഥഭാക്രമഇം

മനസറിലഭാക്കുക  എന്നതഭാണണ  പ്രധഭാനഇം.  ഷറിഫണ   കഗ്ലീ  അമര്തന്നതറിലൂനടെയഭാണണ  എലഭാ  അക്ഷരങ്ങളഇം  കഗ്ലീ  യബഭാര്ഡേറില്

കഭാണവഭാന് സഭാധറിക്കുക. ടടെപറിഇംങ്ങണ രഗ്ലീതറികള് മലയഭാളഇം കമമ്പ്യൂട്ടറിങ്ങണ യലഖനഇം യനഭാക്കുക.

 ഇന്ഡട്ടികങ കകീബബയാര്ഡങ ആപ്പങ

കഗ്ലീ യബഭാര്ഡേണ സജഗ്ലീകരറിക്കുന്നതറിനഭായറി Settings -ല്  Language & Input  നമനുവറില് യപഭാകുക. അതറില് KEYBOARD

&  INPUT  METHODS  നമനു  കഭാണെഭാഇം.  സത്വതയവയുള്ള  (Default)  ക്രമഗ്ലീകരണെമഭായറി  Android  Keyboard  (AOSP)

ആയറിരറിക്കുഇം കഭാണക. അതറില് ടെറിക്കെണ ഒഴറിവഭാക്കുക.  indic keyboard -ല് ടെറിക്കെണ നചയ്യുക. നതഭാട്ടണ വലതവശതഭായറി indic

keyboard -നന്റെ settings icon -ല് കറിക്കെണ നചയ്യുക. യശഷഇം വരുന്ന സഗ്ലീനറില് Input languages എനന്നഭാരു നമനു കഭാണെഭാഇം.

അതറില് കറിക്കെണ നചയഭാല്  ഇഇംഗഗ്ലീഷണ ഉള്നപനടെ ഇതര ഇനദ്യന് ഭഭാഷകള് നമുക്കെണ ടടെപ്പു നചയഭാനുള്ള ആവശദ്യഭാര്തഇം നസറ്റു

നചയഭാഇം.  അതറിനഭായറി INDIC KEYBOARD നമനുവറിനുണ തഭാനഴയഭായറി Use System Language ലള്ള ടെറിക്കെണ ഒഴറിവഭാക്കുക.

അതറിനു തഭാനഴയഭായറി  English,  മലയഭാളഇം  -  Inscript  എന്നറിവ ടെറിക്കെണ  നചയഭാഇം.  ഇയതഭാനടെ  നമുക്കെണ  ടടെപണ  നചയയണന്ന

സ്ഥലനതലഭാഇം  ഇഇംഗഗ്ലീഷഇം  മലയഭാളവഇം  മഭാററി  മഭാററി  ഉപയയഭാഗറിക്കെഭാഇം.   സ്യപസണ  ബഭാററിനുണ  നതഭാട്ടണ  ഇടെതവശതള്ള

വട്ടതറിലള്ള  ബട്ടണ  അമര്തറി  നസറ്റു  നചയ  ഭഭാഷകള്  മഭാററി  മഭാററി  നമുക്കെണ  ടടെപണ  നചയ്യുവഭാന്  സഭാധറിക്കുഇം.  യനഭാര്മല്

കഗ്ലീയബഭാര്ഡേണ  ആന്യഡഭായറിഡേണ  കഗ്ലീ  യബഭാര്ഡേണ  -1 ഉഇം,  ഷറിഫണ   അമര്തറിയഭാല് ലഭദ്യമഭാകുന്ന രഗ്ലീതറി  ആന്യഡഭായറിഡേണ  കഗ്ലീ

യബഭാര്ഡേണ -2 എന്നഗ്ലീ ചറിതങ്ങളറില് നറിന്നുഇം കഭാണെഭാഇം.

ആന്ബഡയായട്ടിഡങ
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തയയാറയാകട്ടിയതങ : പ്രബശയാഭങ ജട്ടി.ശകീധര്

:+919496436961

:prasobhgsreedhar@gmail.com

:http://swathanthra.wordpress.com

ഭവവ്യത:   http://malayalam.kerala.gov.in/index.php/   ,
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