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1. ആമുഖം
ഭാഷാല ാകത്തിന്റെ

പരിണാമ

വഴികളിറ

സുപ്രധാന

നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു എഴുത്തു വിദ്യയുറെ കണ്ടു പിടുത്തം.

ഗുഹകളുറെ

ചുമരുകളില് നിന്നും തുെങ്ങിയ വരറമാഴിയുറെ യാത്ര ഓ കളും
കെ ാസും കെന്ന് ഒടുവി റത്ത ഡിജിറ്റല് യുഗത്തി ല് വന്നു നില്ക്കുന്നു.
കറത്തഴുതാനം,

ആശയങ്ങള്

പങ്കുവക്കാനം,

ആശ്രയിക്കുന്നത് കംപൂട്ടെിറനയാണ്.

പ രും

ഇന്ന്

ഇ.റമയില്, ലലാഗ്, ചാറ്റ്

തുെങ്ങിയ കംപൂട്ടര് സംവിധാനങ്ങള് ഉപലയാഗറെടുത്താന്

ഭാഷ

പ ര്ക്കും തെസ്സമാകാറുണ്ട്. കംപൂട്ടറുകള്ക്ക് ഇംഗ്ളീഷ് അല്ലാറത
മററ്റാരു ഭാഷയും വശമില്ലാത്തത് തറന്ന കാരണം. മ യാളത്തില്
ചിന്തിക്കുന്ന

നമ്മള്

ഇംഗ്ളീഷില്

നിര്ബന്ധിതരാകുമ്ലപാള്
ഈ

പ്രശ്നറത്ത

ആശയവിനിമയം

പ്രയാസം ലനരിടുക

മെികെക്കാന്

പുത്തന്

നെത്താന്

സവാഭാവികമാണ്.

സാലേതികവിദ്യ

ഇന്ന്

ഭയമാണ്.
1.1.

ആസ്കി (ASCII- American Standard Code for Information

Interchange)
കംപൂട്ടെിന്റെ

പ്രചാരം

വര്ധിച്ചലൊള്

ഇംഗ്ളീഷിതര

ഭാഷകളുപലയാഗിക്കുന്ന വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളില് അവരുറെ ഭാഷയിറ
അക്ഷരങ്ങള്

ഉപലയാഗിക്കാനള്ള

ആവശയമായി

വന്നു.

ഇങ്ങറന

സംവിധാനം

ഉണ്ടാലവണ്ടത്

ലശഖരിക്കുന്നതിന്

ഓലരാന്നിനം

അതിന്ലെതായ ലകാഡുകള് ഉണ്ടായിരിക്കും. അലൊള് കംപൂട്ടെില്
അക്ഷരങ്ങറളയും മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങറളയും സൂചിെിക്കാന് ഉപലയാഗിച്ചിരുന്ന
ലകാഡില് തറന്ന മാറ്റങ്ങള് ലവണ്ടിവന്നു. ASCII (American Standard
Code

for

Information

Interchange)

എന്ന

സമ്പ്രദ്ായമാണ്

കംപൂട്ടെില് ആദ്യകാ ങ്ങളില് വയാപകമായി ഉപലയാഗിച്ചിരുന്നത്.
ആസ്കി,

ലകാഡുപലയാഗിച്ച്

256

അക്ഷരങ്ങള്

ലശഖരിക്കാനാവൂ. ഇത് വയതയസ്തമായ രണ്ട് ഭാഷകളിറ

മാത്രലമ

അക്ഷരങ്ങള്
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അക്കങ്ങളും മാത്രം ലശഖരിക്കാന് ലപാന്നവയാണ്. കൂടുതല് ഭാഷകള്
ഇതില് ലചര്ക്കാന് സാധയമല്ല. ഇതില് ആദ്യറത്ത 128 ലകാഡുകള്
ഇംഗ്ളീഷിനം

ബാക്കി

വരുന്ന

128

ഏറതേിലം

ഭാഷയ്ക്കം

ഉപലയാഗിക്കാം. ഇങ്ങറനറയാരു ചട്ടക്കൂൊണ് ഇതിന് ഉണ്ടാക്കിയത്.
കംപൂട്ടറുകള് ല ാകം മുഴുവ ന് വയാപകമായലൊള് പ

ഭാഷകളും

കംപൂട്ടെിന് കകകാരയം റചലേണ്ടിവന്നു. ഏറതേിലം രണ്ട് ഭാഷ
എന്ന നി യില് നിന്നും അതില് കൂടുതല് ഭാഷകള് കകകാരയം
റചോന് കംപൂട്ടര് നിര്ബന്ധിതമായി.
1.2. ഇസ്കി (ISCII - Indian Standard Code for Information
Interchange )
ഇന്തയന് ഭാഷകളില് അക്ഷരങ്ങള് ലരഖറെടുത്താന് ISCII ( Indian
Standard Code for Information Interchange ) എന്ന ലകാഡ്
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ

രീതിയില്

മ യാളം

സഹായിക്കുന്ന ലസാഫ്റ്്റവയറുകള്

കെെ്

റചോന്

ഭയമാണ്. ഉദ്ാഹരണം, I-leap,

ISM ലപാലള്ളവ. പലക്ഷ, ഇത്തരം ലസാഫ്റ്്റവയറുകള് റചയ്യുന്നത് കെെ്
റചയ്യുന്ന

ഇംഗ്ലീഷ്

റവയ്ക്കകയും

അക്ഷരങ്ങറള

പ്രദ്ര്ശിെിക്കുന്ന

തിരിച്ചെിയുകയുമാണ്.

ഇംഗ്ലീഷില്

സമയത്ത്

അലൊഴും

തറന്ന

മാത്രം

ലശഖരിച്ചു

മ യാളമായി

ആന്തരികമായി

കകകാരയം

റചയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് തറന്നയാണ്. അതുറകാണ്ടുതറന്ന, മ യാളത്തില്
ലരഖകള് തോൊക്കാന് , കമ്പൂട്ടെില് പ്രലതയകം ഇന്റാള് റചയ്ത
ചി

ലസാഫ്റ്്റവയറുകറള ആശ്രയിലക്കണ്ടിവരുന്നു. ഇത്തരം ലസാഫ്റ്്

റവയറുകള് ഇറല്ലേില്, ലരഖ തോൊക്കാന് കഴിയുകയില്ല. മാത്രമല്ല,
അക്ഷരറത്തറ്റുകള് കണ്ടുപിെിക്കുക, ഇന്ഡക്സ് റചയ്യുക, പരയായ
നിഘണ്ടു ഉപലയാഗിക്കുക തുെങ്ങി പ

കാരയങ്ങളും ഏകീകൃതമായി

അതില് റചോനാവില്ലായിരുന്നു. കൂൊറത മ യാളത്തില് തോൊക്കിയ
ലരഖകള്,

മററ്റാരു

ലസാഫ്റ്്റവയര്

ഉപലയാഗിക്കുന്ന

വയക്തിക്ക്

വായിക്കുവാന് കഴിയുകയില്ല. വിവിധതരം മ യാളം ലസാഫ്റ്്റവയറുക
ള് ഭയമായതിനാല് അവറയല്ലാം തറന്ന വാങ്ങുക പ്രാലയാഗികവുമല്ല.
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ഇതിറനാറക്ക പരിഹാരമായി വന്ന രീതിയാണ് യൂണിലകാഡ് .
1.3. യൂണിലകാഡ് (UNICODE)
ല ാകറത്ത എല്ലാ ഭാഷകളും കമ്പൂട്ടറുകള്ക്ക് മനസ്സി ാകുന്ന
രീതിയി ല് കമ്പൂട്ടെി ല് അക്ഷരങ്ങള് ലരഖറെടുത്തുവാന് ഉണ്ടാക്കിയ
ഏകീകൃതവും

ആലഗാളത ത്തില്

അംഗീകാരം

ഭിച്ചതുമായ

സമ്പ്രദ്ായമാണ് യൂണിലകാഡ് (UNICODE). ഇതില് ല ാകത്തിറ
മിക്ക

ഭാഷകളിറ യും

അക്ഷരരൂപങ്ങള്

ഉള്റക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യൂണിലകാഡിന്റെ സഹായലത്താറെ മ യാളവും കെെ് റചോന്
കഴിയും.

ഇംഗ്ളീഷ്

അെിയാവുന്നവര്ക്ക്

മാത്രലമ

കംപൂട്ടര്

ഉപലയാഗിക്കാന് കഴിയൂ എന്ന ധാരണ തിരുത്താന് യൂണിലകാഡ്
സഹായകമായി. ല ാകത്തിറ

ഏത് പ്രാലദ്ശികഭാഷയിലം ഇന്ന്

കംപൂട്ടിംഗ് സാധയമായി വരികയാണ്. യൂണിലകാഡ് സംവിധാനം
നി വില് വന്നലതാറെ മ യാളം കംപൂട്ടിംഗിന് ശക്തി കകവന്നിട്ടുണ്ട്.
ല ാകത്ത് എവിറെയുമുള്ള കംപൂട്ടെില് മ യാളം മാത്രമല്ല ഏത്
ഭാഷയും വിളിപ്പുെറത്തത്തും എന്നതാണ് ഇതിറെ പ്രലതയകത. ഇത്
പ്രാലദ്ശിക ഭാഷകള്ക്ക് അനഗുണമായ കാരയമാണ്. അതനസരിച്ച്
കംപൂട്ടെിലൂറെയുള്ള മ യാളം വയാപനത്തിന് ആക്കം കൂടും. മ യാളം
ഉള്റെറെ മിക്കഭാഷകളും യൂണിലകാഡില് ലചര്ത്തുകഴിഞ്ഞു. പ
പുതിയ ഓെലെറ്റിംഗ് സിറങ്ങളും എക്സ് എം. എല്, ജാവ തുെങ്ങിയ
സാലേതികവിദ്യകളും
അക്ഷരറത്തറ്റുകള്
അക്ഷരമാ ാ
ഏകീകൃത

യൂണിലകാഡിറന

കണ്ടുപിെിക്കുക,

പിന്തുണയ്ക്കന്നുണ്ട്.

വാക്കുകളും

ഖണ്ഡികകളും

ക്രമത്തി ാക്കുക തുെങ്ങിയ കാരയങ്ങള്

രൂപത്തില്

യൂനിലക്കാഡിറെ

ഏതു

സഹായം

ഭാഷയിലം

റചോന്

സാധിക്കണറമേി

ആവശയമാണ്.

ഇലൊള്

ല്

മിക്ക

ലസാഫ്റ്്റവയറുകളും ഓെലെറ്റിംഗ് സിറങ്ങളും യൂനിലക്കാഡ് സലൊര്ട്ട്
റചയ്യുന്നുണ്ട്.

ഇലതാറെ

ഏത്

അപ്ളിലക്കഷന്

ലസാഫ്റ്്റവയെിലം

മ യാളം ഉപലയാഗിക്കാനം മ യാളത്തില് കെെ് റചയ്ത വാക്കുകളും
വാചകങ്ങളും ഒരു അപ്ളിലക്കഷനില് നിന്നു പകര്ത്തി മററ്റാന്നില്
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പതിെിക്കാനം മ യാളത്തില് ഇ-റമയില് അയക്കാനം മറ്റും കഴിയും.
ചുരുക്കിെെഞ്ഞാല് ഇന്ന് ഇംഗ്ളീഷി ല് റചയ്യുന്ന എല്ലാ കാരയങ്ങളും ഇനി
മ യാളത്തിലം റചോം.
ഇതിനായി രണ്ട് രീതികള് അവ ംബിക്കാം.
൧. ട്രാന്സ് ിറ്റലെഷ ന്
൨. ഇന്രിപ്റ്റ്

ിപിമാറ്റം( Transliteration)
ാറ്റിന് ിപി ഉപലയാഗിച്ച്
റപാതുവായി

ാറ്റിനിതര ഭാഷകള് എഴുതുന്ന രീതിറയ

ിപിമാറ്റസമ്പ്രദ്ായം എന്ന് പെയുന്നു. എേിലം ഇവിറെ

പ്രസക്തമാകുന്ന

വിധത്തില്

ല്, ഇംഗ്ലീഷ് കീലബാര്ഡിറ

പെയുകയാറണേി

ചിഹ്നങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും ഉപലയാഗിച്ച്

ഇംഗ്ലീഷിതര ഭാഷ എഴുതുന്ന രീതിറയ

ിപിമാറ്റം എന്ന് ചുരുക്കിെെയാം.

ട്രാന്സ് ിറ്റലെഷന് രീതിയില് കെെ് റചോന് ലവണ്ടത് ഇത്രമാത്രം:
മ യാളം

വാക്കുകളുറെ

ശബ്ദങ്ങളുമായി

സാമയമുളള

ഇംഗ്ലീഷ്

അക്ഷരങ്ങള് കെെ് റചയ്യുക. ഇംഗ്ലീഷ് കെെിങ്ങ് അെിയുന്നവര്ക്കാണ്
ഈ രീതി കൂടുതല് അനലയാജയം. ഇതിനായി വരറമാഴി,റമാഴികീമാന്
തുെങ്ങിയ ലസാഫ്റ്്റവയറുകറള ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ്.പറക്ഷ, ഇവിറെ
ഉപലയാക്താവ്

എഴുതുന്നത്

മംഗ്ളീഷി ാണ്.ഉദ്ാഹരണം,

റമാഴി

ട്രാന്സ് ിറ്റലെഷന് ഉപലയാഗിച്ചുള്ളത്:
 ധവനി dhvani അറല്ലേില് dhwani
 വിദ്യാധനം സര്വധനാല് പ്രധാനം vidyaadhanam~
sar~vvadhanaal~ pradhaanam~
 ഇന്തയ എറെ രാജയം inthya ente raajyam~
 പാ ക്കാെന്കാറ്റ് പനകറള തഴുകിയുണര്ത്തി paalakkaatan
~kaaTT pankaLe thazhukiyuNar~ththi അറല്ലേില്
pAlakkAtan~kATT pankaLe thazhukiyuNaR~ththi
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 നിളയില് കുലഞ്ഞാളങ്ങള് ചാഞ്ചാെി niLayil~ kunjnjOLangngaL~
chaanchaati
 കദ്വത്തിറെ വികൃതികള് daivaththinte vikRthikaL~
 സമ്പ്രദ്ായം sampradaayam~
 അഞ്ജനമിട്ട സന്ധയ anjjanamitta sandhya
 ജ്ഞാനൊന jnjaanappaana
ചി

അക്ഷരങ്ങള്

ഇംഗ്ലീഷ്

വ ിയ

അക്ഷരങ്ങളില്

എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രധിക്കുക.
ഇനി

ഉപലയാക്താക്കള്ക്ക്

കഴിലഞ്ഞക്കാവുന്ന ചി
കീലബാര്ഡിറ

ഉപലയാഗിക്കുവാന്

ിപിമാറ്റ രീതികറള കുെിച്ച് പെയാം. ഇംഗ്ലീഷ്

അക്ഷരങ്ങള്

അക്ഷരങ്ങളുമായി

എളുെം

ിപിമാറ്റം റചേറെലെണ്ട ഭാഷയിറ

എങ്ങിറന

എന്നതെിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക്

ബന്ധറെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

ഭയമായ

ിപിമാറ്റസമ്പ്രദ്യങ്ങറള

പ തായി തരം തിരിക്കാം.

സവരസൂചക ിപിമാറ്റം (Phonetic transliteration)
ഏറതേിലം

സംസാരഭാഷറയ

എപ്രകാരം

ഇംഗ്ലീഷ്

അക്ഷരമാ റകാണ്ട് എഴുതിക്കാണിക്കുന്നുലവാ അപ്രകാരം എഴുതി
ിപിമാറ്റം സാധിറച്ചടുക്കുന്നതാണ് സവരസൂചക

ിപിമാറ്റം (റ ാണറ്റിക്

ട്രാന്സ് ിറ്റലെഷന്). പ ലൊഴും വയക്തിപരമായ ആവശയങ്ങള്ക്ക്
ലവണ്ടി തോൊക്കറെടുന്ന ഇത്തരം സമ്പ്രദ്ായങ്ങള്ക്ക് തമ്മില്
പ്രകെമായ ലചര്ച്ചക്കുെവ് ദൃശയമാകാറുണ്ട്.

വരറമാഴി
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റമാഴി
റെക്റ്

ിപിമാറ്റ സമ്പ്രദ്ായം ഉപലയാഗിച്ച് മ യാളം എഴുതുവാനം,
ലസവ്

റചയ്ത്

ഒരു ലസാഫ്റ്്റവയര് ആണ്

എഡിറ്റ്

റചയ്യുവാനം

വരറമാഴി

സഹായിക്കുന്ന

എഡിറ്റര്. ഗ്നു ക സന്സ്

അധിഷ്ഠിതമായ ഈ ലസാഫ്റ്്റവയര് വരറമാഴി എഡിറ്റെില് എങ്ങിറന
വിനയസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതെിയുവാന് ഈ താറഴറകാടുത്തിരിക്കുന്ന
പട്ടിക ലനാക്കുക.

കെെിങ് ഉപകരണങ്ങള് (ഐ.എം.ഇ.)
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ഒരു

റെക്റ്

എഡിറ്റെിറെ

റവബ്കസറ്റുകളില ക്ക്

കെെ്

സഹായം

കൂൊറത

റചയ്യുവാന്

ലനരിട്ട്

സഹായിക്കുന്ന

ഉപകരണങ്ങറളയാണ് ഈ വിഭാഗത്തില് റപടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
വിവിധ

ഓെലെറ്റിങ്

ഭയമായിരിക്കുന്ന

കെെിങ്

സിറമുകള്ക്കായി
ഉപകരണങ്ങള്,

മ യാളത്തില്
അവലയാടുകൂറെ

ഭയമായിട്ടുള്ള കീലബാര്ഡുകറള കുെിച്ച്:
ഓെലെറ്റിങ് സിറം കമറക്രാലസാഫ്റ്് വിന്ലഡാസ്
 ഭാഷാഇന്തയ.ലകാം കസറ്റില് ഭയമായിട്ടുള്ള മ യാളം ഐ.എം.ഇ ഭയമായിട്ടുള്ള കീലബാര്ഡുകള്: റെമിങ്െണ്, ISO മ യാളം
ട്രാന്സ് ിറ്റലെഷന്.
 റമാഴി കീലബാര്ഡ് - ഭയമായിട്ടുള്ള കീലബാര്ഡുകള്: റമാഴി
ട്രാന്സ് ിറ്റലെഷന്.
 വാറമാഴി കീലബാര്ഡ് - ഭയമായിട്ടുള്ള കീലബാര്ഡുകള്: റമാഴി
ട്രാന്സ് ിറ്റലെഷന്.
 തൂ ിക2006 കീലബാര്ഡുകള് - മ യാളം കെെ് കെറ്റര്
കീലബാര്ഡ് റെമിങ്െണം ലകരള സര്ക്കാര് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന
ഇന്രിപ്റ്റ് കീലബാര്ഡും.
ഗ്നു/ ിനക്സ്
 ഇന്രിപ്റ്റ് രീതി - മ യാളം ഇന്രിപ്റ്റ് കീലബാര്ഡ്.
 സവനല ഖ മ യാളം നിലവശകരീതി - മ യാളം റ ാണറ്റിക്
നിലവശകരീതി
 റമാഴി ട്രാന്സ് ിറ്റലെഷന് കീലബാര്ഡ്


ളിത

2. ഇന്രിപ്റ്റ്
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ഭാരത സര്ക്കാരിറെ കീഴിലള്ള സി-ഡാക്ക് എല്ലാ ഭാരതീയ
ഭാഷകള്ക്കുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഔലദ്യാഗിക നിലവശക രീതിയാണ്
ഇന്രിപ്റ്റ്
ിപിയിറ

അഥവാ

ഇന്ഡിക്

രിപ്റ്റ്.

ഭാരതീയ

ഭാഷകളുറെ

സാമയത അവ ംബിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ രീതിയില് എല്ലാ

ഭാരതീയ ഭാഷകള്ക്കും ഒലര കീ സ്ഥാനങ്ങളാണ്. ഏതു പ്രവര്ത്തക
സംവിധാനത്തിലം

ഭയമായ

സാമാനയ

ിപി

വിനയാസവും

ഇതുതറന്നയാണ്.
ഇന്രിപ്റ്റ് രീതിക്ക് ഒരുപാടു ഗുണങ്ങളുണ്ട്.
ഒന്നാമലത്തത്, എല്ലാ ഭാരതീയ ഭാഷകള്ക്കും ഒലര വിനയാസമാണ്
ഇന്രിപ്റ്റ്

രീതിയിലപലയാഗിക്കുന്നത്.

അെിയാറമേില്

എല്ലാ

അതുറകാണ്ട്

ഭാഷകള്ക്കും

ലവണ്ട

ഒരു

ഭാഷ

വിനയാസവും

മനസ്സി ാക്കാം. കൂൊറത, അക്ഷരങ്ങളുറെ വിനയാസം ശാസ്ത്രീയമായി
എളുെം ഓര്ത്തിരിക്കാനം ലവഗത്തില് ഉപലയാഗിക്കാനം കഴിയുന്ന
രീതിയാണിത്.
സര്ക്കാരും

സാമാനയരീതിയായി

അംഗീകരിച്ച

ഇന്രിപ്റ്റ് രീതി

പരിശീ ിക്കുന്നതായിരിക്കും, കമ്പൂട്ടര് ഉപലയാഗിച്ച് തുെങ്ങുമ്ലപാ ള്
നല്ലത്.

മറ്റുപ്രധാനരീതികള്

എല്ലാം

ിപയന്തരണം

അനസരിച്ച്

ഇംഗ്ലീഷില് മ യാളം എഴുതാനള്ള രീതികളാണ്. ലനരിട്ട് മ യാളം
എഴുതാന് പഠിക്കാന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇന്രിപ്റ്റ് തറന്ന.
ഇന്രിപ്റ്റ് രീതിയുറെ വിനയാസം താറഴ കാണന്ന ലപാറ യാണ്.
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ഇന്തയന് ഭാഷകളുറെ ചി
ഇന്രിപ്റ്റ്

രീതിയുറെ

പ്രലതയകതകളും സമാനതകളുമാണ്

അെിസ്ഥാനം.

ഭാരതീയ

ഭാഷകളുറെ

അക്ഷരമാ റയ സവരങ്ങറളന്നും വയഞ്ജനങ്ങറളന്നും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇന്രിപ്റ്റ് രീതിയില് സവരങ്ങള് കീ ലബാര്ഡിറെ ഇെതു ഭാഗത്തും
വയഞ്ജനങ്ങള്

വ തു

ഭാഗത്തും

വരുന്ന

തരത്തി ാണ്

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഒലര വര്ഗത്തില്റെട്ട അക്ഷരങ്ങറള
രണ്ടു കീകളി ായി വിനയസിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളിലള്ള ചിത്രത്തില് നിന്നും
വയക്തമാവുന്നതാണ്.
നമ്മുറെ കമ്പൂട്ടെിറെ കീലബാര്ഡിലളള ഓലരാ കീയും ഓലരാ
മ യാള അക്ഷരവുമായി ബന്ധിെിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇന്രിപ്റ്റ്.
ശരിയായ കീ ഉപലയാഗറെടുത്തിറകാണ്ട് നിങ്ങള്ക്ക് മ യാളവാക്കുകള്
കെെ് റചോവുന്നതാണ്. ഉദ്ാഹരണമായി : ഞാന് എന്ന വാക്ക് കെെ്
റചോന് } e v d ] എന്നീ കീകള് ഉപലയാഗിക്കാം.
ഇതിനായി:ഒന്നുകില്
വിന്ലഡാസില് ഡി ാള്ട്ടായി ഭിക്കുന്ന Qwerty കീലബാര്ഡിറെ
ല ഔട്ടു് ഉപലയാഗറെടുത്താം. ലവണറമേില് മാറ്റുകലയാ കൂടുതല്
ഭാഷകള് ലചര്ക്കുകലയാ ആവാം. ഇവറയല്ലാം തറന്ന വിന്ലഡാസില്
ഭയമാറണേിലം ആവശയാനസരണം ിറില് ലചര്ലക്കണ്ടതുണ്ടു് എന്നു്
മാത്രം.
1. ഇംഗ്ലീഷ് തറന്ന Qwerty മാറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് Dvork ആക്കാം. (Dvork ല ക്കു്
മാറുമ്ലപാള് കീലബാര്ഡിറ കീകളുറെ സ്ഥാനം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം )
2. ഇംഗ്ലീഷ് കൂൊറത ല ാകത്തുള്ള മറ്റു് ഭാഷകള് പ തും, ഉദ്ാാഃ സ്പാനിഷ്,
ഫ്രഞ്ച്, ജര്മ്മന്, അെബി, എന്നിവ ലചര്ക്കാം.
3. ഇംഗ്ലീഷ് കൂൊറത മിക്ക ഭാരതീയ ഭാഷകളും ലചര്ക്കാം. (Windows 7 ന്
മുമ്പുള്ള OSല് ഇതിനായി Inscript Keyboard for Malayalam in
Windows Operating Systems എന്ന ലസാഫ്റ്റ്ലവറും ഭാഷയ്ക്ക് ഉതകുന്ന
ല ാണ്ടും ഇന്റാള് റചലേണ്ടതുണ്ടു്. )
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മ യാളം മ യാളത്തില് കറ്റെെിക്കാന് സര്വസാധാരണമായി
ഉപലയാഗിച്ചു വരുന്നതു് ലകന്ദ്രസര്ക്കാര് വികസിെിച്ചതും ലകരള
സര്ക്കാരിറെ റവബ് കസറ്റില് ഭയമായതും ആയ Inscript Keyboard
for Malayalam in Windows Operating System (2007 - Mod
2008) ആണ്.
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3. കറ്റെെി പരിശീ നം
ഇന്രിപ്റ്റ് കീലബാര്ഡിറെ അെിസ്ഥാന തതവം
ഭാഷകളുറെ അക്ഷരങ്ങള് എല്ലാം തറന്ന വയഞ്ജനങ്ങളും സവരങ്ങളും
അെങ്ങിയതും സാമയമുള്ളതും ആയതിനാല് ഒരു ഭാഷ പഠിച്ചാല് മറ്റു
ഭാഷകള് കറ്റപ്പു് റചോന് എളുെമാണ്. മ യാളത്തില് റമാത്തം 16
സവരങ്ങളും 37 അക്ഷരങ്ങളും. ഹ്രസവസരങ്ങള് അ ഇ ഉ ഋ എ ഒ.
ദ്ീര്ഘസവരങ്ങള് ആ ഈ ഊ ഏ ഓ. സന്ധയക്ഷരങ്ങള് ഐ ഔ. പിറന്ന
അനസവാരം അം, വിസര്ഗം അാഃ. വയഞ്ജനങ്ങള് കവര്ഗം ചവര്ഗം
െവര്ഗം തവര്ഗം പവര്ഗം ആയ ക ച െ ത പ. ഇവയ്ക്ക് ഓലരാന്നിനം ഖരം
അതിഖരം മൃദു ലഘാഷം അനനാസികം എന്നീ വകലഭദ്ങ്ങള്, ഉദ്ാാഃ ക ഖ
ഗ ഘ ങ ഉണ്ടു്. യ ര

വ എന്നിവയ്ക്ക് അന്തസ്ഥം എന്നും, ശ ഷ സ

എന്നിവയ്ക്ക് ഊഷ്മാക്കള് എന്നും ഹ എന്നതു് ലഘാഷി എന്നും, ള ഴ െ
എന്നിവയ്ക്ക് ദ്രാവിഡമധയമം എന്നും ന എന്നതു് ദ്രാവിഡാനനാസികം
എന്നും പെയുന്നു.
മ യാളത്തില് ഇപ്രകാരം 53 അക്ഷരങ്ങള്

ഉള്ളതി ല് സവരങ്ങ

ള് മാത്രലമ തനിറയ ഉച്ചരിക്കുവാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വയഞ്ജനങ്ങള്
ആകറട്ട സവരസഹായലത്താറെ ഉച്ചാരണക്ഷമങ്ങളായി തീരുന്നുള്ളൂ.
സവരസഹായത്തിന് ഉപലയാഗിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങ ള് ാാ ാി ാീ ാറ ാ റാ ലാ
കാ റാാ ലാാ ാ

ാം എന്നിവയാണ്. വര്ണങ്ങറള മാത്രമായി

കാണിലക്കണ്ടിവരുമ്ലപാള് ക് ത് പ് എന്നിങ്ങറന ചന്ദ്രക്ക

ചിഹ്നം

ലചര്ത്തു് എഴുതുമ്ലപാ ള് അതു് സവരത്തിറെ അഭാവറത്ത സൂചിെിക്കുന്നു.
വയഞ്ജനത്തിന്

ലശഷം

അനസവാരം

ാം

ലചര്ക്കുമ്ലപാള്

അതു്

വയഞ്ജനറത്ത നാസികസവരം ആക്കുന്നു. വയഞ്ജനത്തിന് ലശഷം വിസര്ഗം
ാാഃ ലചര്ക്കുമ്ലപാള് മുമ്ലപ വന്ന വയഞ്ജനറത്ത അതു് വിസര്ഗിക്കുന്നു.
വയഞ്ജനങ്ങളില് സവരങ്ങള്ക്കു് പകരം വയഞ്ജനം തറന്ന ലചരുമ്ലപാള്
അതു് കൂട്ടക്ഷരങ്ങളാകുന്നു. സാമാനയമായി ഖരം മൃദു അനനാസികം
എന്നിവ ഇരട്ടിക്കുന്നതും കൂട്ടക്ഷരം തറന്ന. അതു ലപാറ
വര്ഗങ്ങളില്

ഓലരാന്നിലെയും

അനനാസികവും

ഖരവും

തറന്ന
ലചര്ന്നു്
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കൂട്ടക്ഷരം ഉണ്ടാവും. സവരസഹായം കൂൊറത ഉച്ചരിക്കുവാന് സാധയമായ
വയഞ്ജനങ്ങളാണ്
സംസ്കൃതത്തിറ

ചില്ലക്ഷരങ്ങള്.
അക്ഷരമാ യ്ക്കം

ഉദ്ാാഃ

ന്

ര്

മ യാളത്തിറ

ല്

ള്

ണ്

.

അക്ഷരമാ യ്ക്കം

തമ്മില് സമാനതക ള് ഉറണ്ടേിലം െ ഴ ള റ്റ ന എന്നീ അക്ഷരങ്ങള്
കൂടുത ായിട്ടു്

മ യാളത്തില്

ഉണ്ടു്.

ഇവ എല്ലാം മനസ്സി ാക്കി തോൊക്കിയതാണ് ഇന്രീപ്റ്റു് കീലബാര്ഡു്.
ഇന്രീപ്റ്റു് കീലബാര്ഡു് ഭയമാകുന്നതിന്
Windows xp യില്:


control Panel-റ

Regional Language Option'ല് Language എന്ന

Tab എടുത്ത് 'Install Files For Complex Script' എന്നു കാണിക്കുന്ന
ലകാളം െിക്ക് റചയ്തിട്ടുലണ്ടാ എന്നു പരിലശാധിക്കുക, ഇറല്ലേില് െിക്ക്
റചയ്യുക.
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Win XP CD ആവശയറെടുമ്ലപാള് CD കൈവില് ഇട്ടതിനലശഷം അതു
പൂര്ണമായി Install റചയ്യുക.തുെര്ന്ന് സിറം െീബൂട്ട് റചയ്യുക


വീണ്ടും Controle Panel റ

Reagional Language Tab- ല് Deatils

ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് റചയ്യുക.അലൊള് വരുന്ന Window-യില് Add button
ക്ലിക്ക് റചയ്യുക.


Input Language
തിരറഞ്ഞടുക്കുക.

ിറില് നിന്നും 'Malayalam (India) ' എന്ന ഭാഷ
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ഇലൊള് നിങ്ങളുറെ task bar-ല് Language എന്ന ചിഹ്നം കാണാന്
സാധിക്കും .

Windows 7 ന് മുകളില ക്കുള്ള ലവഴ്ഷനില്
കസറ്റില് ഭയമായിട്ടുള്ള zip file ഡ ണ്

ഡ് റചയ്യുക

തുെര്ന്ന് ഇന്റാള് റചോന് താറഴ കാണന്നതു ലപാറ റചയ്യുക.
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തോറെടുപ്പു്
മ യാളം കറ്റപ്പു് റചയ്യുവാ ന് തുെങ്ങുന്നതിന മുന്പു് Task Barല് കാണന്ന
language Barല് വ തു വശത്തു് Inscript Keyboard for Malayalam തറന്ന
ആണ് റസ ക്റ്റഡു് എന്നുെപ്പു വരുത്തുക.
തുെക്കക്കാര്ക്ക് കറ്റെിംഗു് പരിശീ ിക്കാ ന് വിന്ലഡാസിറ

ഓണ്രീന്

കീലബാര്ഡു് ഉപലയാഗിക്കാം.

Start >> Help and Support >> Type 'On-Screen Keyboard' in the
Search Box >> Type without using the keyboard >> Click to open OnScreen Keyboard >> Open Notepad (or any office software) >> Tap
Shift+Alt (or windowskey+spacebar) to change the key between
English and Malayalam >> Start Typing using your pointer Or your
keyboard
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അക്ഷരവിനയാസം രീനില് തറന്ന കണ്ടുറകാണ്ടു് ഏറതാരു ഭാഷയും െച്ച്
കറ്റെിംഗ് പഠിക്കുവാന് പ്രലയാജനറെടുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആണ്
വിന്ലഡാസില്
ലബാലസാ

ഭയമായ ഓണ്രീന് കീലബാര്ഡ്. റാര്ട്ടിറ

റഹല്െിറ

സര്ച്ച്

ലബാലസാ

വഴി

സര്ച്ച്
ഇതിറന

പ്രതയക്ഷറെടുത്താവുന്നലത ഉള്ളു. (പെങ്ങള് കാണക.) ഡി ാള്ട്ടായി
ഇതില് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നറതേിലം ഏറതാരു ഭാഷയും
വിന്ലഡാസില് ആക്ടിലവറ്റ് റചയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അതും ഇതില് റതളിയും.
ഭാഷകള്

തമ്മില്

മാെി

മാെി

ഉപലയാഗിക്കാന്

Shift+Alt

കീ

ലകാംബിലനഷന് ഉപലയാഗിച്ചാല് കറ്റെിംഗിന് നല്ല ലവഗത കിട്ടും.
ലനാട്ട്പാഡില ാ മറ്റു ലപ്രാഗ്രാമില ാ കറ്റെ് റചയ്യുമ്ലപാള് മിനികമസ്
റചയ്യുന്ന അവസരങ്ങളില് ഒഴിറക മററ്റല്ലാലൊഴും മറ്റു വിന്ലഡാകളുറെ
മുകളില് തറന്ന ഇതു് നി

നില്ക്കും. കറ്റെ് റചയ്യുവാന്

ിസിക്കല്

കീലബാര്ലഡാ മ സ് ലപായിെലൊ ഉപലയാഗിക്കാം. അക്ഷരവിനയസം
രീനില് തറന്ന കണ്ടുറകാണ്ടു്

ിസിക്കല് കീലബാര്ഡില് ലനാക്കാറത

ആദ്യറമാറക്ക ആവശയമുള്ള കീ തെിപിെിച്ചു് കീലബാര്ഡ് ഉപലയാഗിച്ചു്
കറ്റെ് റചയ്താല് കാ ക്രലമണ അക്ഷരവിനയാസം വിരല്ത്തുമ്പുകള്ക്കു്
മനസ്സി ാവുകയും കീബാര്ഡില് ലനാക്കാറത തറന്ന അന്ധമായ രീതിയില്
ലവഗത്തി ല് കറ്റെ് റചയ്യുവാന് സാധയമാവുകയും റചയ്യും.
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മ യാളം ഇന്രിപ്റ്റു് കറ്റപ്പു് റചയ്തു പഠിക്കാന് ഇതു് ഉപകരിക്കുറമേിലം
റെ എന്നും ന് ല് ള് ര് എന്നുമുള്ള അക്ഷരങ്ങള് കിട്ടാന് ബധിമുട്ടാണ്.
കീലബാര്ഡില്

അക്ഷരങ്ങളുറെ

സ്ഥാനം

പഠിച്ചു

കഴിഞ്ഞാല് ഇവിറെ കീലബാര്ഡു് ലനാക്കാറത ലൈാപ്പു്ഡ ണ് റമനവില്
ഇന്രിപ്റ്റു് റസ ക്റ്ററ് റചയ്തു് ചില്ലക്ഷരം ഉള്റെറെ പ്രാക്റ്റീസു് റചോം.
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. ഇനി മുതല് നിങ്ങള് ഉപലയാഗിക്കുന്നതു് മ യാളം കീലബാര്ഡ്
ആറണന്നു് ഓര്ക്കുക. അതിറെ ല യ ട്ടു് പഠിക്കുക. എന്നിട്ടു് കറ്റെ്
റചയ്യുക.

കെെെി പധതികള്
കറ്റപ്പു് റചയ്യുന്നതിന രണ്ടു രീതിയി ല് ഒന്നു അവ ംബിക്കാം.
൧. ലനാക്കിക്കുത്തു് പധതി - hunt and peck method - ജനകീയ രീതി ഇതിന യാറതാരു പരിശീ നവും ആവശയമില്ല. പറക്ഷ കമ്പൂട്ടര് രീനിലം
കീലബാര്ഡിലം ആയി രണ്ടിെത്തു മാെി മാെി ശ്രധ ലകന്ദ്രീകരിലക്കണ്ടി
വരുന്നതിനാല് ലവഗത കുെവാണ്. ഒരു ല ഖനം ലനാക്കി കറ്റപ്പു്
റചലേണ്ടി വരുമ്ലപാള് ആധാരലരഖയിലം രീനിലം കീലബാര്ഡിലമായി
മൂന്നു സ്ഥ ങ്ങളില് ലവണ്ടിവരുന്നു. ലവഗം ക്ഷീണിതനാവുകയും റചയ്യും.
൨. അന്ധ-സ്പര്ശ പധതി - blind touch typing method - വിദ്ഗ്ദ്ധ രീതി ശ്രധ പൂര്ണമായി രീനില് ആയതിനാല് റതറ്റുകള് ലവഗം ശ്രധിയില്
വരും. കൂടുതല് ലവഗത കിട്ടും. പരിശീ ിക്കാന് കുെച്ചു സമയം ചി വിട്ടാല്
കിട്ടുന്ന പ്രലയാജനം വളറര വലതാണ്.
രണ്ടാമറത്ത രീതി ആയിരിക്കും അഭികാമയം. അതാവുമ്ലപാള് മ യാളം
കറ്റെെിക്കുമ്ലപാള്

കീലബാര്ഡിറ

ഇംഗ്ലീഷ്

അക്ഷരവിനയാസം
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ഓര്ക്കുക ലപാലം ലവണ്ട, ഓര്ക്കാന് പാെില്ല. കാരണം നമ്മള്
കറ്റെെിക്കുന്നതു് മ യാളം ആണ്. മംഗ്ലീഷ് അല്ല. qwerty പഠിക്കാനള്ള
അത്രയും ബധിമുട്ടു് തറന്ന മ യാളം കറ്റെെിക്കില്ല.
ഇന്രിപ്റ്റ് കീലബാര്ഡിറ അക്ഷരവിനയാസം
നമുക്കു്

ഇനി

മ യാള അക്ഷരങ്ങള്

വിനയസിച്ചിരിക്കുന്ന

രീതി പരിലശാധിക്കാം.

എല്ലാ

ഇന്തയന്

ഭാഷകള്ക്കും

ഇലത

ഉപലയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കീലബാര്ഡിറ

വിനയാസം

തറന്ന

ആണ്

മൂന്നു് നിരകളി ായി ഇെതു

വശത്തു സവരങ്ങളും വ തു വശത്തു വയഞ്ജനങ്ങളും. English FJ കീകളില്
തുെങ്ങിയാല് (അവിറെയാണ് ചൂണ്ടുവിരല് വിശ്രമം റകാള്ളുന്നതു് )
Shift+Alt അെിച്ചു് മ യാളം വിനയാസം തിരറഞ്ഞടുക്കുമ്ലപാള് അലത
സ്ഥാനത്തു് ാിര എന്നിവയാണ്. asdfg എന്നു തുെക്കത്തില് അെിക്കുന്നതു്
മ യാളത്തില് ലാാലാാ്ാിാറ എന്നിങ്ങറനയും hjkl;' എന്നതു പരകതചെ
എന്നും. Low case, Upper case എന്നീ രീതിയില് ഒരു കീയില് Shift
ഉപലയാഗിച്ചു

മാെി

മാെി

ഉപലയാഗിക്കുന്ന

രീതിയുറെ

സ്ഥാനത്തു്

മ യാളത്തില് ഇെതു വശത്തു ഒരു കീയില് സവരചിഹ്നവും shiftല് സവരവും
കിട്ടും. റതാട്ടു മുകളി റത്ത വരിയില് തറന്നയാണ് മധയവരിയിറ
സവരത്തിറെ ദ്ീര്ഘസവരം നിരത്തിയിരിക്കുന്നതു്. വ തു വശത്താറണേില്
ഒരു കീയില് ഒരു വയഞ്ജനഖരവും അതിഖരവും അതിറെ മുകളി റത്ത
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വരിയില് ഒരു കീയില് മൃദുവും ലഘാഷവും ഉള്റെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
അതാതു വയഞ്ജനങ്ങളുറെ നാസികം മാത്രലമ ലവെിട്ടു നി റകാള്ളുന്നുള്ളു.
ഇന്രിപ്റ്റു്

കീലബാര്ഡില്

സവരങ്ങളും

സവരചിഹ്നങ്ങളും

ഇെതു

കകവിരലകളിലം വയഞ്ജനങ്ങള് വ തു കകവിരലകളിലം വരുന്ന
രീതിയി ാണ് വിനയസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു സവരവും അതിറെ സവരചിഹ്നവും
ഒലര

കീയില്

തറന്നയാണ്

വിനയസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

ഷിഫ്റ്റ്

കീ

ഉപലയാഗിക്കാറത സവരചിഹ്നവും ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉപലയാഗിച്ചാല് സവരവും
ആയി മാെി മാെി ഉപലയാഗിക്കാം.ഒരു വര്ഗത്തില് റപട്ട ഖരവും
അതിഖരവും, ഉദ്ാാഃ ക ഖ k കീയിലം, അതിറെ മൃദുവും ലഘാഷവും ആയ ഗ
ഘ അതിന് ലനറര മുകളിലള്ള i കീയില് ആണ്. ഷിഫ്റ്റ് കീ ലചര്ലത്താ
ലചര്ക്കാലതലയാ കറ്റപ്പു് റചയ്യുമ്ലപാള് മാെി മാെി വരും. അതു് ലപാറ
തറന്ന മറ്റു് വയഞ്ജനങ്ങളും.
അക്ഷരസ്ഥാനങ്ങള് ആദ്യം പരിശീ ിച്ചു മനസ്സി ാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടു
മതി

വിശദ്മായ

കറ്റെിംഗില ക്കു്

കെക്കുവാന്.

അക്ഷരങ്ങള് കെെെിക്കുന്ന രീതി
ആദ്യം qwerty ല യ ട്ടു് ഓര്ക്കാതിരിക്കുക. കാരണം, നമ്മള്
ഇവിറെ കെെെിക്കുന്നതു് മ യാളം കീലബാര്ഡിറ അക്ഷരങ്ങള് ആണ്.
വയഞ്ജനലത്താടു സവരം ലചര്ക്കാ ന്
വയഞ്ജനത്തിന റതാട്ടു പിന്നാറ

ആവശയമുള്ള സവരം അെിക്കുക.

(+ചിഹ്നം ഇല്ലാറത)
ഉദ്ാാഃ ക+ാാ=കാ, ക+ാി=കി, ക+ാീ=കീ, ക+ാറ=കൂ, ക+ാ =കൃ,
ക+റാ=റക,

ക+ലാ=ലക,

ക+കാ=കക,

ക+റാാ=റകാ,

ക+ലാാ=ലകാ, ക+ാ =ക , ക+ാം=കം, ക+ാാഃ=കാഃ. ഈ രീതിയില്
ഏതു വയഞ്ജനലത്താടും സവരം ലചര്ക്കാം.
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ചില്ലക്ഷരം കിട്ടാന് ബിധിമുറട്ടാട്ടും തറന്ന ഇല്ല. (+ചിഹ്നം ഇല്ലാറത)
ഉദ്ാാഃ ന+ാ്+]=ന് , െ+ാ്+]=ര് , ണ+ാ്+]=ണ് ,
(വിന്ലഡാസു് 7റ

+ാ്+]=ല് , ള+ാ്+=ള് ,

ഡി ാള്ട്ടു് Malayalam എന്നതില് ചില്ലക്ഷരം കിട്ടാന്

വയഞ്ജനം+ാ്+Ctrl_Shift_1

key-combination

കറ്റെെിച്ചാ

ല്

മതി.)

ആണവ (Atomic) ചില്ലക്ഷരങ്ങള്
െ കിട്ടാന് രണ്ടു രീതിയുണ്ടു് (+ചിഹ്നം ഇല്ലാറത)
ഉദ്ാാഃന+ാ്+െ=െ,
ന+ാ്+]+െ=ന്െ
zwj ഉം zwnj ഉം :
ചില്ലക്ഷരങ്ങളുറെ കറ്റെിംഗില് ഉപലയാഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് zwj
അഥവാ Zero Width Joiner. ഇന്രിപ്റ്റില് ഇതു് ' ] ' എന്ന കീ ആണ്. ന്
എന്നു കറ്റെെിച്ചതിന ലശഷം ] കറ്റെെിച്ചാല് ന് എന്നതു്

ന് എന്നായി

മാറും. അതു് ലപാറ തറന്ന ് ള് ണ് ര് എന്നിവയ്ക്ക ലശഷം ] കറ്റപ്പു് റചയ്താല്
അവ ല് ള് ണ് ര് എന്നും മറ്റുമായി മാറും.
രണ്ടു വയഞ്ജനങ്ങള്ക്കിെയി ല് ചന്ദ്രക്ക
അടുത്തവയഞ്ജനലത്താടു്

ലചരാറത

വരുകയും ലവണം അതു

ലവര്പിരിഞ്ഞിക്കുകയും

ലവണം

എന്നാറണേില് അവയക്കിെയി ല് ഉപലയാഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് zwnj
അഥവാ Zero Width Non Joiner. ഇന്രിപ്റ്റി ല് അതു് ' \ ' ആണ് zwnj.
ഉദ്ാാഃ zwnj ഉപലയാഗിക്കുമ്ലപാള് റചയ്വൂ, ലസാഫ്റ്്ലവയര് എന്നിവയില്
ചന്ദ്രക്ക യ്ക്ക ലശഷം \ അെിക്കണം. ഇറല്ലേില് അവ റചയവറ എന്നും
ലസാലഫ്റ്വര് എന്നും ആവും കിട്ടുക.
കറ്റപ്പു്

റചയ്യുന്നതിന്നിെയില് ഇംഗ്ലീഷ്

വാക്കുകള്

ലചര്ലക്കണ്ടിവന്നാല് Shift+Alt അെിച്ചു് മ യാളം കീലബാര്ഡിറന qwerty
യില ക്കു് മാറ്റുകയും തിരിച്ചു മ യാളത്തില ക്കു് ആക്കുകയും ആവാം.
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കൂട്ടക്ഷരം
കൂട്ടക്ഷരം അെിക്കാന് വളറര എളുെമാണ്. കിട്ടുവാന് ഉലേശിക്കുന്ന
കൂട്ടക്ഷരത്തിറെ

ഘെകവയഞ്ജനങ്ങറള

ാ്

ഇെയില്

ഉപലയാഗിച്ചു

ബന്ധിെിക്കുകലയ ലവണ്ടു. (+ചിഹ്നം ഇല്ലാറത)
ഉദ്ാാഃ

ങ+ാ്+ക=േ,

ഞ+ാ്+ച=ഞ്ച,

മ+ാ്+പ=മ്പ,

ങ+ാ്+ങ=ങ്ങ,

ന+ാ്+ത=ന്ത, ഞ+ാ്+ഞ=ഞ്ഞ, ക+ക=ക്ക, യ+ക+ാ്+ക=യ്ക്ക, െ+െ=റ്റ,
ഗ+ാ്+ദ്+ാ്+ധ=ഗ്ദ്ധ,

ക+ാ്+യ=കയ,

ത+ാ്+ര=ത്ര,

ക+ാ്+ =ക്ല,
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ഘ+ാ്+ന=ഘ്ന,

പ+ാ്+ന=പ്ന,

ത+ാ്+വ=തവ,

ക+ാ്+ഷ+ാ്+മ=ക്ഷ്മ,

മ യാളം കറ്റപ്പു് റചയ്യുവാന് ഏതു് രീതിയാണ് ഉപലയാഗിക്കുന്നതു്
എന്നതിറന ആശ്രയിച്ചു ചില്ലക്ഷരം കറ്റെെിക്കുന്നതില് വയതയാസം ഉണ്ടു്.
1. ലകരള സര്ക്കാെിറെ Inscript Keyboard for Malayalam in Windows
Operating System ആറണേില് ള് കിട്ടാന് ള+ാ്+] എന്നു ഇെയില്
പ്ലസ്സില്ലാറത കറ്റപ്പു് റചയ്യുക. ള് -ന ള, ന്-ന ന, ണ്-ന ണ, ര്-ന ര, ല്-ന
, ക്-ന ക എന്നിവ മാെി ഉപലയാഗിക്കുക.
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2. Windows 7 റ

default Malayalam ആണ് ഉപലയാഗിക്കുന്നറതേില്

ള+ാ്+Ctrl_Shift_1 (കീ ലകാമ്പിലനഷന്) ഉപലയാഗിക്കുക.
3. C-DACറെ Enhanced Keyboard ല് ചില്ലക്ഷരം കറ്റെെിക്കാന് മൂന്നു
രീതികള്

ഭയമാണ്. ആണവചില്ലക്ഷരം ലനരിട്ടു് കറ്റെ് റചോം. V = ന് ,

* = ള് , \ = ര് , > = ല് , X = ണ് . ലപാരാത്തതിന ആദ്യം പെഞ്ഞ രണ്ടു
രീതിയിലം എല്ലാ ചില്ലക്ഷങ്ങളും കറ്റെെിക്കാം.
4. Google Inscript ല് ചില്ലക്ഷരം കിട്ടാന് കയാരക്ടര് പിക്കെില് നിന്നും
ലനരിലട്ടാ അറല്ലേില് വയഞ്ജനം+ാ്+zwj എന്ന രീതിയില ാ കറ്റെെിക്കാം.
വര്ചവല് കീലബാര്ഡി ല് കിട്ടുന്നില്ല.
െ കിട്ടാന് ന+ാ്+െ
റെ കിട്ടാന് ന+ാ്+െ+റാ
കാ കിട്ടാന് ക+ാാ
കി കിട്ടാന് ക+ാി
കീ കിട്ടാന് ക+ാീ
കു കിട്ടാന് ക+ാറ
കൂ കിട്ടാന് ക+ാ
കൃ കിട്ടാന് ക+ാ
റക കിട്ടാന് ക+റാ
ലക കിട്ടാന് ക+ലാ
കക കിട്ടാന് ക+കാ
റകാ കിട്ടാന് ക+റാാ
ലകാ കിട്ടാന് ക+ലാാ
ക കിട്ടാന് ക+ാ
കം കിട്ടാന് ക+ാം
കാഃ കിട്ടാന് ക+ാാഃ
ക്ക കിട്ടാന് ക+ാ്+ക
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ക്ര

കിട്ടാന്

ക+ാ്+ര

ക്ട

കിട്ടാന്

ക+ാ്+െ

ക്ണ

കിട്ടാന്

ക+ാ്+ണ

ക്ത

കിട്ടാന്

ക+ാ്+ത

ക്ന

കിട്ടാന്

ക+ാ്+ന

ക്മ

കിട്ടാന്

ക+ാ്+മ

ക്ല

കിട്ടാന്

ക+ാ്+

കവ

കിട്ടാന്

ക+ാ്+വ

ക്ഷ

കിട്ടാന്

ക+ാ്+ഷ

ക്ഷ്മ
ഖ

കിട്ടാന്
കിട്ടാന്

ക+ാ്+ഷ+ാ്+മ
ഖ+ാ

ഖവ

കിട്ടാന്

ഖ+ാ്+വ

ഖയ

കിട്ടാന്

ഖ+ാ്+യ

ഗ

കിട്ടാന്

ഗ+ാ്+ഗ

ഗയ

കിട്ടാന്

ഗ+ാ്+യ

ഗവ

കിട്ടാന്

ഗ+ാ്+വ

ഗ്ന

കിട്ടാന്

ഗ+ാ്+ന

ഗ്ദ

കിട്ടാന്

ഗ+ാ്+ദ്

ഗ്ദ്ധ

കിട്ടാന്

ഗ+ാ്+ദ്+ാ്+ധ

ഗ്മ

കിട്ടാന്

ഗ+ാ്+മ

ഘ്ന

കിട്ടാന്

ഘ+ാ്+ന

ഘ്ര

കിട്ടാന്

ഘ+ാ്+ര

ഘയ

കിട്ടാന്

ഘ+ാ്+യ

ഘവ

കിട്ടാന്

ഘ+ാ്+വ

ങ്ങ

കിട്ടാന്

ങ+ാ്+ങ

േ

കിട്ടാന്

ങ+ാ്+ക

ച്ച

കിട്ടാന്

ച+ാ്+ച

ച്ഛ

കിട്ടാന്

ച+ാ്+ഛ

ചല

കിട്ടാന്

ച+ാ്+
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ചയ

കിട്ടാന്

ച+ാ്+യ

ചവ

കിട്ടാന്

ച+ാ്+വ

ജ്ജ

കിട്ടാന്

ജ+ാ്+ജ

ജ്ഞ

കിട്ടാന്

ജ+ാ്+ഞ

ജൃ

കിട്ടാന്

ജ+ാ

ജ്ര

കിട്ടാന്

ജ+ാ്+ര

ജയ

കിട്ടാന്

ജ+ാ്+യ

ജവ

കിട്ടാന്

ജ+ാ്+വ

ഞ്ഞ

കിട്ടാന്

ഞ+ാ്+ഞ

ഞ്ച

കിട്ടാന്

ഞ+ാ്+ച

ഞ്ഛ

കിട്ടാന്

ഞ+ാ്+ഛ

ഞ്ജ

കിട്ടാന്

ഞ+ാ്+ജ

ട്ട

കിട്ടാന്

െ+ാ്+െ

ട്ര

കിട്ടാന്

െ+ാ്+ര

െവ

കിട്ടാന്

െ+ാ്+വ

െയ

കിട്ടാന്

െ+ാ്+യ

ഠയ

കിട്ടാന്

ഠ+ാ്+യ

ഠവ

കിട്ടാന്

ഠ+ാ്+വ

ഡ്ഡ

കിട്ടാന്

ഡ+ാ്+ഡ

ഡ്ഢ

കിട്ടാന്

ഡ+ാ്+ഢ

ൈ

കിട്ടാന്

ഡ+ാ്+ര

ഡയ

കിട്ടാന്

ഡ+ാ്+യ

ഡവ

കിട്ടാന്

ഡ+ാ്+വ

ണ

കിട്ടാന്

ണ+ാ്+ണ

ണ്മ

കിട്ടാന്

ണ+ാ്+മ

ണ്ട

കിട്ടാന്

ണ+ാ്+െ

ണ്ഡ

കിട്ടാന്

ണ+ാ്+ഡ

ണ്ഢ

കിട്ടാന്

ണ+ാ്+ഢ

ണ്ഠ

കിട്ടാന്

ണ+ാ്+ഠ
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ണയ

കിട്ടാന്

ണ+ാ്+യ

ണവ

കിട്ടാന്

ണ+ാ്+വ

ത്ത

കിട്ടാന്

ത+ാ്+ത

ത്ത്ത്ത

കിട്ടാന്

ത+ാ്+ത+ാ്+ര

ത്ര

കിട്ടാന്

ത+ാ്+ര

ത്ന

കിട്ടാന്

ത+ാ്+ന

ത്മ

കിട്ടാന്

ത+ാ്+മ

ത്സ

കിട്ടാന്

ത+ാ്+സ

ത്ഥ

കിട്ടാന്

ത+ാ്+ഥ

ത്ഭ

കിട്ടാന്

ത+ാ്+ഭ

തയ

കിട്ടാന്

ത+ാ്+യ

തവ

കിട്ടാന്

ത+ാ്+വ

േ

കിട്ടാന്

ദ്+ാ്+ദ്

ധ

കിട്ടാന്

ദ്+ാ്+ധ

ദ്ര

കിട്ടാന്

ദ്+ാ്+ര

ദൃ

കിട്ടാന്

ദ്+ാ

ദ്യ

കിട്ടാന്

ദ്+ാ്+യ

ദ്വ

കിട്ടാന്

ദ്+ാ്+വ

ധ്ര

കിട്ടാന്

ധ+ാ്+ര

ധൃ
ന്ന
നൃ

കിട്ടാന്
കിട്ടാന്
കിട്ടാന്

ധ+ാ
ധ+ാ്+ന
ന+ാ

ത്ത്ന

കിട്ടാന്

ന+ാ്+ര

ന്ത

കിട്ടാന്

ന+ാ്+ത

ന്ദ

കിട്ടാന്

ന+ാ്+ദ്

നയ

കിട്ടാന്

ന+ാ്+യ

നവ

കിട്ടാന്

ന+ാ്+വ

െ

കിട്ടാന്

പ+ാ്+പ

പ്ന

കിട്ടാന്

പ+ാ്+ന
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പ്ല

കിട്ടാന്

പ+ാ്+

പയ

കിട്ടാന്

പ+ാ്+യ

പവ

കിട്ടാന്

പ+ാ്+വ

ഫ്ര

കിട്ടാന്

+ാ്+ര

ബ്ബ

കിട്ടാന്

ബ+ാ്+ബ

ബ്ദ

കിട്ടാന്

ബ+ാ്+ദ്

ബയ

കിട്ടാന്

ബ+ാ്+യ

ബവ

കിട്ടാന്

ബ+ാ്+വ

ഭ്ര

കിട്ടാന്

ഭ+ാ്+ര

ഭൃ

കിട്ടാന്

ഭ+ാ

ഭയ

കിട്ടാന്

ഭ+ാ്+യ

ഭവ

കിട്ടാന്

ഭ+ാ്+വ

മ്മ

കിട്ടാന്

മ+ാ്+മ

മ്പ

കിട്ടാന്

മ+ാ്+പ

മയ

കിട്ടാന്

മ+ാ്+യ

മവ

കിട്ടാന്

മ+ാ്+വ

േ

കിട്ടാന്

യ+ാ്+യ

യ്ച

കിട്ടാന്

യ+ാ്+ച

യല

കിട്ടാന്

യ+ാ്+

യ്ക

കിട്ടാന്

യ+ാ്+ക

യ്ക്ക
യ്ത
യ്ത്ത

കിട്ടാന്
കിട്ടാന്
കിട്ടാന്

യ+ാ്+ക+ാ്+ക
യ+ാ്+ത
യ+ാ്+ത+ാ്+ത

യ്പ

കിട്ടാന്

യ+ാ്+പ

രയ

കിട്ടാന്

ര+ാ്+യ

രവ

കിട്ടാന്

ര+ാ്+വ

ല്ല

കിട്ടാന്

+ാ്+

ല്പ

കിട്ടാന്

+ാ്+പ

കിട്ടാന്

+ാ്+യ

യ
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വ

കിട്ടാന്

+ാ്+വ

വ

കിട്ടാന്

വ+ാ്+വ

ശ്ശ

കിട്ടാന്

ശ+ാ്+ശ

ശ്ച

കിട്ടാന്

ശ+ാ്+ച

ശ്ര

കിട്ടാന്

ശ+ാ്+ര

ശൃ

കിട്ടാന്

ശ+ാ

ശയ

കിട്ടാന്

ശ+ാ്+യ

ശവ

കിട്ടാന്

ശ+ാ്+വ

ഷ്ണ

കിട്ടാന്

ഷ+ാ്+ണ

ഷയ

കിട്ടാന്

ഷ+ാ്+യ

ഷവ

കിട്ടാന്

ഷ+ാ്+വ

ഷ്പ

കിട്ടാന്

ഷ+ാ്+പ

സ്സ

കിട്ടാന്

സ+ാ്+സ

സ്ന

കിട്ടാന്

സ+ാ്+ന

സ്മ

കിട്ടാന്

സ+ാ്+മ

സ്ത

കിട്ടാന്

സ+ാ്+ത

സ്ക

കിട്ടാന്

സ+ാ്+ക

സ്ക്ക

കിട്ടാന്

സ+ാ്+ക+ാ്+ക

സ്ഥ

കിട്ടാന്

സ+ാ്+ഥ

സയ

കിട്ടാന്

സ+ാ്+യ

സവ

കിട്ടാന്

സ+ാ്+വ

ഹ്ന

കിട്ടാന്

ഹ+ാ്+ന

ഹ്ല

കിട്ടാന്

ഹ+ാ്+

ഹയ

കിട്ടാന്

ഹ+ാ്+യ

ഹവ

കിട്ടാന്

ഹ+ാ്+വ

ള്ള

കിട്ടാന്

ള+ാ്+ള

ഴ്ത
ഴ്ത്ത

കിട്ടാന്
കിട്ടാന്

ഴ+ാ്+ത
ഴ+ാ്+ത+ാ്+ത
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ഴ്ച

കിട്ടാന്

ഴ+ാ്+ച

റ്റ

കിട്ടാന്

െ+ാ്+െ

മ യാളം യൂണിലകാഡ് ല ാണ്ടുകള്
മ യാളം

ഭാഷാഉപകരണങ്ങള്

ഉപലയാഗിക്കുന്നതിനം മ യാളം

കൃതയതലയാറെ

ിപി വായിക്കുന്നതിനം ശരിയായ

യൂണിലകാഡ് മ യാളം ല ാണ്ടുകള് നിങ്ങളുറെ കമ്പൂട്ടെി ല്
ഉണ്ടായിരിലക്കണ്ടതുണ്ട്.

മിക്കവാറും

എല്ലാ

പ്രധാന

ഓെലെറ്റിങ്

സിറമുകളും അവയുറെ പുതിയ പതിപ്പുകളില് മ യാളം ല ാണ്ടുകള്
ഉള്റെടുത്തിയിട്ടുറണ്ടേിലം

കസറ്റില്

ിേില്

നിന്ന്

കുലെകൂെി

മികവുള്ള ല ാണ്ടുകള് സ ജനയമായി ഉപലയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.


അഞ്ജ ി യൂണിലകാഡ്, പഴയ ിപി ല ാണ്ട്



തൂ ിക യൂണിലകാഡ്



തൂ ിക റട്രഡീഷണല് യൂണിലകാഡ്,പഴയ ിപി ല ാണ്ട്



രചന യൂണിലകാഡ്



മീര



ദ്ുതി - ആ ോരിക അക്ഷരരൂപം



സുറുമ

34


രഘുമ യാളം

ല ാണ്ടുകള് വിനയസിക്കുന്ന വിധം


കമറക്രാലസാഫ്റ്് വിന്ലഡാസ് - ഡ ണ്ല ാഡ് റചയ്ത ല ാണ്ടുകള്
വിന്ലഡാസിറെ Fonts ല ാള്ഡെില ക്ക് (Start > Run > fonts)
ലപറ് റചയ്യുക.
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4. ഉപസംഹാരം
ഇംഗ്ലീഷില് 26 അക്ഷരവും

മ യാളത്തില് 51 അക്ഷരങ്ങളും

അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു.ഇവ കൂൊറത ചിഹ്നങ്ങളും, കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും, രൂപങ്ങളും
എല്ലാം ലചര്ന്നതാണ് സംസാരഭാഷ. ല ാകത്തു് റമാത്തം എത്ര ഭാഷ
ഉണ്ടു്? ഇവയിറ ല്ലാത്തിലം

കൂെി

എത്ര

കയാരക്ടറുകള്

ഉണ്ടാവും? ഇവറയല്ലാം എങ്ങറന കംപൂട്ടെി ല് ഉള്റെടുത്തും?ല ാകജനത
പ

ഭാഷകള് സംസാരിക്കുന്നതു് ലപാറ

കംപൂട്ട ര് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ

രലണ്ട രണ്ടക്ഷരങ്ങള് മാത്രമാണ്. അതാറണേില് ഒന്നും പൂജയവും മാത്രം
അെങ്ങിയ കബനെി ലകാഡ്. ഈ രണ്ടു് അക്കങ്ങളും ലചര്ന്നു വരുന്ന 16,
32, 64 സ്ഥാനങ്ങള് അെങ്ങിയ ഒലരാ സംഖയാസമൂഹവും ഓലരാ
അക്ഷരങ്ങറളയും

പ്രതിനിധീകരിച്ചു്

കംപൂട്ടര്

മനസ്സി ാക്കുന്നു.

1010101010101010 എന്നിങ്ങറന 16സ്ഥാനങ്ങള് ആകുമ്ലപാ ള് 2^16 =
65536 ഉം, 32 സ്ഥാനങ്ങള് ആകുമ്ലപാ ള് 2^32 = 4294967296 ഉം,
64 സ്ഥാനങ്ങള് ആകുമ്ലപാ ള് 2^64 = 18446744073709551616 ഉം
വിഭിന്നഅക്ഷരങ്ങറളയും, ചിഹ്നങ്ങറളയും, സിംബളുകറളയും, രൂപങ്ങറള
കംപൂട്ടെില്

ലവര്തിരിച്ചു്

മനസ്സി ാക്കാന്

സാധയതയുണ്ടു്. ഈ

സാധയതകള് കണക്കിറ ടുത്തു് ഇംഗ്ലീഷിന ലവണ്ടി ആദ്യം രൂപറെട്ട ഒരു
ഏകീകൃത രീതിയാണ് ആസ്കി. ഇലത അെിസ്ഥാനം മനസ്സി ാക്കി ഇന്തയന്
ഭാഷകള്ക്കായി രൂപറെട്ടതാണ് ഇസ്കി. 1986ല് ല ാകത്തുള്ള സര്വ
ഭാഷകളും

ഉള്റക്കാള്ളിക്കാന്

രൂപറെട്ട

സമ്പ്രദ്ായം

ആണ്

യൂണിലക്കാഡു്.
അക്കങ്ങറളയാണ് കംപൂട്ടര് അെിസ്ഥാനപരമായി കകകാരയം
റചയ്യുന്നതു്, അതും പൂജയവും ഒന്നും ലചര്ത്തു് തിരിച്ചെിയാവുന്ന 16 ബിറ്റു്,
32 ബിറ്റു്, 64 ബിറ്റു് ഡിജിറ്റല് രൂപത്തില്. ഭാഷയിറ

അക്ഷരങ്ങള്ക്കും

അക്കങ്ങള്ക്കും

തനതായ

ചിഹ്നങ്ങള്ക്കും

സംഖയാസമൂഹം

നിശ്ചയിച്ചു്

അംഗീകരിക്കറെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ
ഏതാറണന്നു്

ഓലരാന്നിനം

കംപൂട്ടര്

സംഖയാസമൂഹത്തില്

തിരിച്ചെിഞ്ഞുറകാണ്ടാണ്

ഒരു

ല ാകറമാട്ടാറക
നിന്നും

അക്ഷരം

അതു്

അതിറന

36

വിശക നം

റചയ്യുന്നതും

പ്രവര്ത്തിെിക്കുന്നതും. ആദ്യകാ

കംപൂട്ടറുകളില് ഇതിനായി പ
ല്

ഒരു

രീതി

മറ്റലനകം

കംപൂട്ട ര് ഭാഷകളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാ
രീതികളുമായി

ആശയക്കുഴെമായിരുന്നു. എല്ലാം

കൂെി

ഇണങ്ങാറത
ലചര്ത്തു്

റമാത്തം

പില്ക്കാ ത്തു്

അതു്ASCII എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ എന്ലകാഡിംഗു് സമ്പ്രദ്ായത്തില്
ല ാകം ഒട്ടാറക അംഗീകരിക്കറെടുകയും അങ്ങറന ഏകീകരണം
സാധയമാവുകയും റചയ്തു. പറക്ഷ ഇതു് ആംഗല യഭാഷയ്ക്ക് മാത്രമായി ഉള്ള
സംവിധാനമായിരുന്നു.
ASCII ല് മ യാളം
ഇതിറെ എന്ലകാഡിംഗ് രീതി ASCIIതറന്ന ആണ്. എന്നാല് ല ാണ്ടിറ
ഇംഗ്ലീഷ്

അക്ഷരങ്ങറള

മാറ്റി

അതിറെ

സ്ഥാനത്തു്

മ യാളം

അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും വരച്ചു് ലചര്ത്തു് കംപൂട്ട ര് വായിക്കുന്ന ASCII റ
ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിറെ സ്ഥാനത്തു് മ യാളം പ്രതയക്ഷറെട്ടു് കംപൂട്ടെിറന
റതറ്റിധരിെിക്കുന്ന ഒരു തിരികിെ രീതിയാണ് ഇതില്. ഈ ലഡാകുറമെ്
കംപൂട്ടെില്

ലസവ്

റചയ്യുന്നതു്ASCII ലകാഡായിട്ടാണ്. കറ്റെിെിക്കാന്

ഉപലയാഗിച്ച

കംപൂട്ടെില ാ

ഇലത

തരത്തിലള്ള

ല ാണ്ടുള്ള

മറ്റു

കംപൂട്ടെില ാ ഈ ലകാഡ് വായിച്ചു് അക്ഷരങ്ങളായി ലമാണിറ്റെില്
കാണിക്കുമ്ലപാള് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിറെ സ്ഥാനത്തു് പകരം അതില്
ലചര്ത്തിട്ടുള്ള

മ യാളം

അക്ഷരമായിരിക്കും

ലമാണിറ്റെില്

കാണിക്കുക.അലത സമയം ലസവ് റചയ്ത ക ല് ലകാെി റചയ്തു് ഇത്തരം
ല ാണ്ടില്ലാത്ത മറ്റു കംപൂട്ടറുകളില് വായിക്കുവാന് ശ്രമിക്കുമ്ലപാള്
അവിറെ ഇംഗ്ലീഷിറന മ യാളമാക്കാനള്ള ല ാണ്ടില്ലാത്തതിനാല് പകരം
ആ ലകാഡിനിണങ്ങിയ തത്തു യ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരലമാ സിംബല ാ
ലചാദ്യചിഹ്നലമാ ചതുരറെട്ടിലയാ ആയിരിക്കും മ യാളത്തിന പകരം
ലമാണിറ്റെില്

റതളിയുക.

ചി

മാധയമങ്ങള്

ഇെര്റനറ്റില്

ഉപലയാഗിക്കുന്നതു് ഇത്തരം ASCII ല് എന്ലകാഡു് റചയ്ത ല ാണ്ടുകള്
ആണ്. അവരുറെ കസറ്റു് ആദ്യമായി സന്ദര്ശിക്കുന്ന സമയത്തു് ഈ
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ല ാണ്ടുകള് ഓലട്ടാമാറ്റിക്കു് ആയി ഇെര്റനറ്റു് എസലപ്ലാെെി ല് ഇന്റാ ള്
ആകും.മറ്റു ബ്ര സറുകളില് ഇതു് സംഭവിക്കുക ഇല്ല.
ISCII- Indian Standard Code for Information Interchange
ഇന്തയന്
എന്ലകാഡിംഗു്
കറ്റെെിക്കാന്

ഭാഷകള്ക്കായി ASCII രീതി
സംവിധാനം
ഉപലയാഗിച്ച

ആണ്

ലപാ

ഇതു്. ഈ

കീലബാര്ഡ്

ഉള്ള

ഒരു

സമ്പ്രദ്ായത്തില്

ല യ ട്ടു്

തറന്നയാണ്

പില്ക്കാ ത്തു് യൂണിലക്കാഡ് ഇന്രിപ്റ്റ് ല യ ട്ടു് ആയിട്ടു് ഇന്തയന്
ഭാഷകള്ക്കായി ഉപലയാഗിച്ചു ലപാരുന്നതു്. ഈ സമ്പ്രദ്ായം ഇന്തയന്
ഭാഷകള്ക്കു് മാത്രം ആണ് ഉള്ളതു് എന്നതിനാല് യൂണിലക്കാഡിറെ
വരലവാറെ ഇതിറെ ആവശയം ഇല്ലാതായി.
Unicode
ഇംഗ്ലീഷിറനാെം ല ാകറമമ്പാടുമുള്ള മറ്റലനകം ഭാഷകള്ക്കായി
പില്ക്കാ ത്തു് നി വില് വന്ന രീതിയാണ് യൂണിലക്കാഡു് കണ്ലസാര്ഷയം
നിര്ലേശിച്ച യൂണിലക്കാഡു് സമ്പ്രദ്ായം. ഓലരാ ഭാഷാക്ഷരങ്ങള്ക്കും
അക്കങ്ങള്ക്കും ചിഹ്നങ്ങള്ക്കും തനതായ ഒരു സംഖയ യൂണിലക്കാഡു്
കല്പിക്കുന്നു. ല ാകത്തുള്ള പ

ഭാഷകളും ലചര്ത്തു് 1,09,449 അക്ഷരങ്ങള്

യൂണിലക്കാഡി ല് ഇതു വറര ഉള്റക്കാള്ളിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഇതില് റമാത്തം 11,14,112 അക്ഷരങ്ങള് വറര ഉള്റക്കാള്ളിക്കാ
ന്സാധിക്കുറമേിലം അധികമുള്ള 10,04,663 സ്ഥാനങ്ങള് ഇതു വറര
ഉപലയാഗറെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(പൂജയവും

ഒന്നും

അെങ്ങുന്ന

അക്കങ്ങള്

വച്ചു് 16സ്ഥാനങ്ങള്[16bit] കല്പിക്കുമ്ലപാള് 2 അക്കങ്ങള്ക്കുംകൂെി 65,536
വിവിധതരം

സംഖയാസമൂഹത്തിറെ

സ്ഥാനങ്ങള് 17 ല യെില്

സാധയതയുണ്ടു്. ഇങ്ങറനയുള്ള

ആയി

ഗുണിക്കുമ്ലപാള്

കിട്ടുന്നതാണ് 11,14,112 എന്ന സംഖയ.
ഉദ്ാഹരണം 16സ്ഥാനങ്ങള് അെങ്ങുന്ന ലകാഡ് സംഖയകള്
0101010101010101 ഉം 101010101010101010 ഉം
സംഖയകളാറണന്നു്

കാണാം. അതിനാല്

ഓലരാന്നിനം

വയതയസ്ത
ഓലരാ
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അക്ഷരങ്ങള്

കല്പിക്കുവാന്

സാധിക്കും).

ഡിജിറ്റല്

അക്കങ്ങറള

അക്ഷരങ്ങളാക്കി കംപൂട്ടര് മനസ്സി ാക്കിയാല് അവറയ ലമാണിറ്റെില്
അക്ഷരങ്ങളാക്കി കാണിക്കണറമേില് അക്ഷരരൂപത്തിറെ ചിത്രവും
ലവണം. ഈ

അക്ഷരരൂപങ്ങളുറെ

പട്ടികയാണ

ല ാണ്ടു്

എന്നു

പെയുന്നതു്. ഇതില് എന്ലകാഡിംഗു് സംഖയ ഒരു വശത്തും മറുവശത്തു്
തത്തു യ അക്ഷരരൂപങ്ങളും റകാടുത്തിരിക്കും. ലമാണിറ്റെില ാ പ്രിെെില ാ
വളറര റചെിയ പിസലകളായി(ലഡാട്ടുകള് ) വരയ്ക്കന്നതാണ അക്ഷരമായി
ഉപലയാക്താവു് കാണന്നതു്.
മ യാളം
9 ഇന്തയന്

ഭാഷകള്ക്കായി 128

X

9

=

1152 ലകാഡുകള് (

2304 മുതല് 3455 വറര )അല ാട്ടു്
റചയ്തിരിക്കുന്നതില് 3328 മുതല് 3455 വറരയുള്ള 128 എണം

മ യാള

ിപികള്ക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അംഗീകരിക്കറെട്ട ഈ രീതിയി ല്
ഒലരാ

മ യാള

അക്ഷരങ്ങള്ക്കും

അതാതിലെതായ
മനസ്സി ാക്കിയാണ്

തനതായ
പ

അക്കങ്ങള്ക്കും

സംഖയാസമൂഹം

ലസാഫ്റ്റലവറും

ചിഹ്നങ്ങള്ക്കും

നിര്ണയിക്കറെട്ടു. ഇതു്

ഹാര്ഡു്ലവറും

ഡികസന്

റചയ്തിരിക്കുന്നതു്. ഈ യൂണിലക്കാഡു് അക്ഷരങ്ങറളയും അക്കങ്ങറളയും
ചിഹ്നങ്ങറളയും റനറ്റിലം റവബ് ലപജുകളിലം ഉപലയാഗിച്ചാല് അവറയ
ല ാകത്തുള്ള ഏതു് കംപൂട്ടെിനം സര്ച്ചു് എന്ജിനം തിരിച്ചെിയുവാന്
സാധിക്കും. യൂണിലക്കാഡു്

ഉപലയാഗിച്ചു്

മ യാളത്തില്

എഴുതുകയും

വായിക്കുകയും റചോം, റവബ്കസറ്റു് ഉണ്ടാക്കാം, ലലാഗാം, ചാറ്റാം, ഈ
റമയില്

റചോം, ഗൂഗിളില്

മാതിരിറെട്ട

എല്ലാ

ഓ ീസു്

ഉപലയാഗിക്കാം, വിന്ലഡാസില്
ഓെലെറ്റിങ്ങു്

സിറം

മ യാളത്തില്

തിരിച്ചെിലയണ്ടതുണ്ടു്. അങ്ങിറന

ലസാഫ്റ്റ്ലവെിലം

ക ല്

ഇത്തരം

സര്ച്ചു്

െീറനം

മ യാളം

റചോം.കംപൂട്ടര്

യൂണിലക്കാണ്ടു്

തിരിച്ചെിയാന്

റചോം, ഒരു

ല ാണ്ടുകറള

സാധയമായതിനാല്

യൂണിലക്കാഡു് ല ാണ്ടുകള് ആണ് ഇെര്റനറ്റില് സര്വസാധാരണമായി
ഉപലയാഗിക്കുന്നതു്.

39

൧. യൂണിലക്കാഡു്

റകാണ്ടുള്ള പ്രലയാജനം

൧. ഒന്നില് കൂടുതല് ഭാഷകള് ഒലര

യ ി ല് കറ്റപ്പു് റചയ്തു സൂക്ഷിക്കാം

൨. അക്ഷരറത്തറ്റുകള് കണ്ടു പിെിക്കാം
൩. വാക്കുകളും വരികളും അക്ഷരമാ ക്രമത്തില് നിരത്താം
൪. ഏറതേിലം ഒരു മ യാളം യൂണിലക്കാഡു് ല ാണ്ടു് കംപൂട്ടെില്
ഉണ്ടായാല് മതി
൫. ഏതു ആപ്ലിലക്കഷനിലം മ യാളം ഉപലയാഗിക്കാം
൬. ഒരിെത്തു നിന്നും ലവറൊരിെലത്തക്കു് പകര്ത്തി ഒട്ടിക്കാം
൭. മ യാളത്തില് ഈറമയില് അയക്കാം
൮. ഇെര്റനറ്റിലം കംപൂട്ടെിലം വിവരം തിരയാം
൯. ഇെര്റനറ്റില് ഭയമായ മ യാളം താളുകള് വായിക്കാം
൧0. ിഖിതറത്ത ശബ്ദമാക്കി വായിക്കാം
൧൨. ിഖിതറത്ത റബ്രയില് ആക്കാം
൧൩. പഴയ ിപിയില ാ പുതിയ ിപിയില ാ വായിക്കാം, പ്രിറെടുക്കാം
൧൪. തരം തിരിക്കാം
൧൬. തിരയാം
൧൭. വയാകരണം പരിലശാധിക്കാം
൧൮. അക്ഷരറത്തറ്റു കണ്ടുപിെിച്ചു തിരുത്താം
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൨. ഇന്രിപ്റ്റ്

രീതിയി ല് കെെെിക്കുന്നതു് റകാണ്ടുള്ള

പ്രലയാജനം
൧. ഭാവിയില് ഇതായിരിക്കും മ യാളികള് ഉപലയാഗിക്കുവാന്
ലപാകുന്നതു്.
൨. മംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനള്ള അത്രയും ബധിമുട്ടില്ല മ യാളം കീ വിനയാസം
പഠിക്കാന്.
൩. ലവഗതലയെിയ പധതി
൪. ഇെര്റനറ്റില് പ്രാലയാഗികം
൫. കെ ാസില് എഴുതുന്ന രീതി
൬. കീസ്ലട്രാക്കുകള് താരതലമയന കുെവാണ്
൭. ചില്ലക്ഷരങ്ങളും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും വയക്തമായി ഭിക്കും
൮. വളറര സേീര്ണമായ കൂട്ടക്ഷരപ്രലയാഗങ്ങളും എളുൊണ്
൯. എല്ലാ ഭാരതീയ ഭാഷകള്ക്കും ഒലര അക്ഷരവിനയാസമാണ്
൧൦. ഒരു ഭാരതീയ ഭാഷ കറ്റപ്പു് റചോന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റു ഭാഷക
ള് എളുെമായി റചോം English, മ യാളം,

, ગુજરાત્તે, ಕನ್ನ ಟಾ,

, ਪਞ੍ਚਾਬਿ, বান্গ্লা, தமிழ் എന്നിങ്ങറന.
൧൨. അധികഭാഷ ആക്റ്റിവു് ആക്കുന്നതു് ഒരിക്കല് മാത്രം മതി
൧൩. പരിശീ നത്തിന On-screen keyboard അറല്ലേില് On-line
keyboard ഭയമാണ്
൧൪. മ യാളവും ഇംഗ്ലീഷം ലവറെ ഏതു ഭാഷയും ഇെക ര്ത്തി
കറ്റെെിക്കാന് എളുെമാണ്
൧൫. ഭാഷ മാറ്റി കറ്റെെിക്കുമ്ലപാള് കൂറെക്കൂറെ ല ാണ്ടു മാലറ്റണ്ട
ആവശയം ഇല്ല
൧൬. മ യാളറത്ത മ യാളമായി തറന്ന കംപൂട്ടര് തിരിച്ചെിഞ്ഞു
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
൧൭. അച്ചെിച്ച ക ല് ല ാകത്തുള്ള ഏതു കമ്പൂട്ടെിലം വായിക്കുവാന്
സാധിക്കും

