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ਰੋਗਯਾਭ ਜੋੜਨਾ ਸਟਾਉਣਾ, ਉਬੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਰਫੰਧਨ, ਵਾਇਯ, ਐਾਂਟੀਵਾਇਯ, ਉਕਯਨ 
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ਏੰਪਊਟਯ ਦੀ ਭ ੁੱਢਰੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ  
ਉਦੇਸ਼:  

 ਏੰਪਊਟਯ 

 ਪਾਇਦ 
 ਇਪਤਵਾ 

 ਲਯੀਏਯਨ 

 ਪਵਿੱ 
___________________________________________________________________________________________ 

ਏੰਪਊਟਯ 
“                   -               ,                               ,      ਸ       ਸ  ਸ                       
                ”। 
ਇਨ ਟ:ਇਨੁਟ ਉਵ ਵਏੁਭ ਜਾਾਂ ਵਦਾਇਤਾਾਂ ਵੁੰਦੀਆਾਂ ਵਨ, ਜੇ ਪਏ ਉਬੇਤਾ ਵਰ ਜਾਣਨ ਰਈ ਏੰਪਊਟਯ ਨੰੂ ਪਦੰਦਾ ਵ। 
ਰੋਸੇਪਸੰ:ਏੰਪਊਟਯ ਾਡੀ ਬਾਲ਼ਾ ਨਵੀ ਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਵ ਪਯਪ ਫਾਈਨਯੀ ਬਾਲ਼ਾ ਭਝਦਾ ਵ ਜੇ 0110011001100 ਵ। ਏੰਪਊਟਯ ਪਵਰਾਾਂ ਭਝਣ 
ਰਈ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਨੰੂ ਫਾਈਨਯੀ ਬਾਲ਼ਾ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਇ ਤੈ ਫਾਅਦ ਦਫੁਾਯਾ ਫਾਈਨਯੀ ਡਟਾ ਨੰੂ ਉਬੇਤਾ ਬਾਲ਼ਾ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰ 
ਏਯਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ਜੇ ਉਬੇਤਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਣ ਏ। 
ਆਉਟ ੁੱਟ: ਆਉਟੁਿੱਟ ਦਾ ਭਤਰਫ ਪਲਲ਼ਲ਼ ਇਨੁਟ ਦੀ ਆਉਟੁਿੱਟ ਉਬੇਤਾ ਨੰੂ ਦਣਾ । 
ਭੰਨ ਰ ਇਿੱਏ ਉਬੇੀ 2 + 2 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾ ਏਯਨਾ ਚਾਵੁੰਦਾ ਵ। ਇ ਭਾਭਰ  ਪਲਿੱਚ, 2 + 2 ਇਨੁਟ ਵ। ਇਵ ਇਨੁਟ ਰਣ ਤੈ ਫਾਅਦ, 
ਏੰਪਊਟਯ ਇਨੁਟ ਭਝਣ ਰਈ 2+2 ਨੰੂ ਫਾਈਨਯੀ ਬਾਲ਼ਾ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰ ਏਯਦਾ ਵ, ਇਤ ੈਫਾਅਦ ਇਵ ਫਾਈਨਯੀ ਪਲਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਪਤਆਯ ਏਯਦਾ ਵ 
ਅਤ ਨਤੀਜ ਨੰੂ ਉਬੇਤਾ ਬਾਲ਼ਾ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਭੇਨੀਟਯ ਤ ਨਤੀਜਾ ਪਦਐਾਉਾਂਦਾ ਵ ਜੇ ਪਏ 2+2=4 ਵ। ਇਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਟੁਿੱਟ ਵੁੰਦਾ ਵ। 
ਏੰਪਊਟਯ ਦੇ ਫ ਪਨਆਦੀ ਪਾਇਦੇ 

ਤੀ 

ਇਵ ਏੁਿੱਝ ਵੀ ਪਏੰਟਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਲਿੱਡੀ ਭਾਤਯਾ ਪਲਿੱਚ ਏੰਭ ਏਯ ਪਦੰਦਾ ਵ। ਪਜਿੱਥ ਇਿੱਏ ਏੰਭ ਨੰੂ ਭਨੁਿੱ ਐ ੂਯ ਪਦਨ ਪਲਿੱਚ ਏਯਦਾ ਵ, ਉਵ ਏੰਭ ਏੰਪਊਟਯ ਫਵਤੁ ਿੱਟ 
ਭ ਪਲਿੱਚ ਏਯ ਰਦਾ ਵ। ਏੰਪਊਟਯ ਦੀ ਤੀ ਭਾਈਏਰੇਪਏੰਟ, ਨਨੇਪਏੰਟ ਅਤ ਪਏੇਪਏੰਟ ਪਲਿੱਚ ਭਾੀ ਜਾਾਂਦੀ ਵ । 
ਸਟੀਏਤਾ 

ਏੰਪਊਟਯ 100% ਟੀਏ ਅਤ ਉਿੱ ਟੀਏਤਾ ਨਾਰ ਪਵਾਫ ਏਰਏੂਰਲ਼ਨ ਅਤ ਰਾਜੀਏਰ ਯਲ਼ਨ ਏਯਨ ਪਲਿੱਚ ਭਯਿੱਥ ਵੁੰਦਾ ਵ। ਇਿੱਏ ਏੰਪਊਟਯ 
ਰਤੀ ਏਯ ਏਦਾ ਵ ਯ ਪਯਪ ਭਨੁਿੱ ਐ ਦੀ ਰਤੀ ਏਾਯਨ। ਇਵ ਉਬੇਤਾ ਦਆੁਯਾ ਰਤ ਡਟਾ ਦਣ ਜਾਾਂ ਰੇਯਾਭਯ ਦਆੁਯਾ ਰਤ ਿੱਪਟੰ 
ਏਾਯਨ ਵੁੰਦਾ ਵ। 
ਅਣਥੁੱਏ 

ਜਏਯ ਤੁੀ ਾਂ 3 ੰਪਟਆਾਂ ਰਈ ਰਾਤਾਯ ਏੰਭ ਏਯੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਇਏਾਯਤਾ ਪਲਿੱਚ ਾਟ, ਪਨਯਤਾ ਅਤ ਥਏਾਨ  ਭਪਵੂ ਵੇਲੀ, ਯ ਏੰਪਊਟਯ ਇਵਨਾਾਂ 
ਤੈ ੁਤੰਤਯ ਵ ਅਤ ਤੁੀ ਾਂ ਉ ਵੀ ਤੀ ਅਤ ਟੀਏਤਾ ਨਾਰ ਆਣ ਭਨ ਚਾਵ ਨਤੀਜ ਰਾਤ ਏਯੇ । 
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ਫਹ ਭ ਐੀ 

ਏੰਪਊਟਯ ਏਈ ਏੰਭ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। ਇਵ ਡਟਾ ਰੇਪੰ ਏੰਭਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਚਾਵ ਭਭ ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ, ਪਟਏਟ-ਪਯਜਯਲਲ਼ਨ ਭੰਤਲ, 
ਭਰਟੀਭੀਡੀਆ ਪਡਜਾਈਪਨੰ, ਨੀਭਲ਼ਨ ਆਪਦ ਵੇਣ । 

ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸਏ ਪਿਏਾਸ 
ਆਧੁਪਨਏ ਏੰਪਊਟਯ ਪਛਰ  ਏਈ ਦਵਾਪਏਆਾਂ ਤੈ ਅਣਪਣਤ ਐੇਜਾਾਂ, ਪਲਚਾਯਾਾਂ ਅਤ ਏਈ ਰੇਏਾਾਂ ਲਿੱਰੈ ਏੀਤ ਪਲਏਾ ਦਾ ਅੰਤਭ ਨਤੀਜਾ ਵ। 
ਆਟੇਭਪਟਏ ਡਟਾ ਇਪਤਵਾ ਰੇਪੰ 1830 ਪਲਿੱਚ ਏਭਪਫਰਜ, ਇੰਰਡ ਪਲਿੱਚ ਆਟੇਭਪਟਏ ਭਏਨੀਏਰ ਏਰਏੂਰਟਯ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਚਾਯਰ 
ਫਫਜ ਦੀ ਏੇਪਲ਼ਲ਼ ਤੈ ਲ਼ੁਯ ੂਵੇਇਆ। ਏੰਪਊਟਯ ਦਾ ੂਯਾ ਭੁਰਾਾਂਏਣ ਚਾਯ ੀੜ੍ਲੀਆਾਂ ਪਲਿੱਚ ਲੰਪਡਆ ਪਆ ਵ। 
ਪਹਰੀ ੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਏੰਪਊਟਯ 

ਯ  ਲ਼ ਵ  (ਯ   ਲ਼ਰਵ    ਮ   ਏ ਏ   ਊ ਰ) ਉ ਬਧ   ਸ਼   ਬ   ਲ਼    ਮ ਮ  ਲ਼ ਲ਼   ਏ   ਊ ਰ ਵ  
    ਇਵ      ਸ਼            ਬ   ਲ਼   ਏ   ਊ ਰ   ਈ ਰ ਸ਼ ਬ  ਇ  ਵ ।  ਪਵਰੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਪਫਜਰੀ ਲਾਰ  ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ 
ਪਲਿੱਚ ਲਪਏਊਭ ਪਟਊਫ ਵੁੰਦੀਆਾਂ ਨ। ਇਵ ਏੰਪਊਟਯ ਆਏਾਯ ਪਲਚ ਲਿੱਡ ਨ ਅਤ ਇਵਨਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਲਾਤਾਅਨੁਏੂਰਨ ਦੀ ਰੇੜ੍ ਵੁੰਦੀ 
ੀ। ੰਚ ਏਾਯਡ ਯੀਡਯ ਅਤ ਏਾਯਡੰਚ ਇਨੁਟ ਅਤ ਆਉਟੁਿੱਟ ਮੂਪਨਟਾਾਂ ਨ।  
ਦਸੂਯੀ ੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਏੰਪਊਟਯ  

ਇਵਨਾਾਂ ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਟਰਾੰਪਟਯ ਅਤ ੇਪਰਡ-ਟਟ ਉਏਯਣ ਰਿੱ ਵੁੰਦ ਨ। ਇਵਨਾਾਂ ਦ ਯਏਟ ਲਪਏਊਭ ਪਟਊਫ ਨਾਰੈ 
ਛੇਟ ਨ ਅਤ ਿੱਟ ਯਭੀ ਦਾ ਏਯਦ ਨ। ਇ ਰਈ ਦੂਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯ ਿੱਟ ਪਫਜਰੀ ਰਦ ਨ, ਤਜ ਅਤ ਲਿੱਧ 
ਬਯੇਮੇ ਨ। ਆਈਫੀਭ 1401 ਬ ਤੇ ਰਪਿੱਧ ਦੂਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦਾ ਏੰਪਊਟਯ ੀ। 
ਤੀਸਯੀ ੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਏੰਪਊਟਯ 

ਇਵਨਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਇਨਟਯਪਟਡ ਯਏਟ (ਆਈੀ) ਰਿੱ ਵੁੰਦ ਨ ਪਜ ਪਲਿੱਚ ਇਰਏਟਰਾਪਨਏ ਯਏਟ ਦ ਾਯ ਬਾ ਇਿੱਏ ਛੇਟ 
ਪਰੀਏੇਨ ਲਪਯ ਪਲਿੱਚ ਵੁੰਦ ਨ। ਦੂਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਨਾਰੈ ਤੀਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯ ਪਜਆਦਾ ਤ ਅਤ 
ਬਯੇਮੇ ਨ। ਤੀਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਫ਼ੇਯਟਯਾਨ ਅਤ ਏੇਫੇਰ ਲਯੀਆਾਂ ਉਿੱਚ ਿੱਧਯ ਦੀਆਾਂ ਬਾਲ਼ਾਲਾਾਂ 
ਲਯਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਨ। ਪਭਨੀ ਏੰਪਊਟਯ ਤੀਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਯਿੱਏੀਆਾਂ ਪਲਿੱਚੈ ਇਿੱਏ ੀ। 
ਚੌਥੀ ੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਏੰਪਊਟਯ 

ਚਥੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯ 1970 ਪਲਿੱਚ ਆ ਅਤ ਅਜ ਲੀ ਨਲੀ ਾਂ ਇਰਏਟਰਾਪਨਏ ਤਏਨਾਰੇਜੀ ਲਯਤਦ ਵਨ, ਜ ੇਇਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤੀਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ 
ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਨਾਰੈ ਲਿੱਧ ਤਜ ਅਤ ਛੇਟ ਵੇਣ ਪਲਿੱਚ ਭਯਥ ਏਯਦੀ ਵ।  ਇ ਭ ਏਈ ਤਯਲਾਾਂ ਦ ਟਯਭੀਨਰ ਅਤ ਏੰਪਊਟਯ ਚਰਾਉਣ ਦ ਾਧਨ 
ਪਲਏਪਤ ਵੇ ਵਨ। 
ਲਿੱਡੀਆਾਂ ਐੇਜਾਾਂ ਪਲਿੱਚੈ ਇਿੱਏ, ਪਜ ਨ ਚਥੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦੀ ਅਲਾਈ ਏੀਤੀ, ਲਿੱਡ ਿੱਧਯ ਦਾ ਇਨਟੀਯਪਟਡ ਯਏਟ (ਰਆਈ) ੀ। 
ਰਆਈ ਇਿੱਏ ਛੇਟੀ “ਪਚ” ਵ ਪਜ ਪਲਿੱਚ ਵਜਾਯਾਾਂ ਛੇਟ ਇਰਏਟਰਾਪਨਏ ਬਾ  ਵੁੰਦ ਵਨ ਜ ੇਇਿੱਏ ੂਯ ਪਟਭ ਦ ਯੂ ਪਲਿੱਚ ਏੰਭ ਏਯਦ ਵਨ। 
ਭਾਈਏਯੋ ਏੰਪਊਟਯ: 

ਜੁਰਾਈ 1977 ਪਲਿੱਚ, ਡਿੱਰਾ ਪਲਿੱਚ ਨਲ਼ਨਰ ਏੰਪਊਟਯ ਏਾਨਪਯੰ, ਏੇਭੇਡੇਯ ਪਰਭਪਟਡ ਇਿੱਏ ਪੰਰ ਵਾਊਪੰ ਪਲਿੱਚ ਇਿੱਏ ੂਯ ਇਏਿੱਠ ਭਾਈਏਯੇ 
ਏੰਪਊਟਯ, ਪਨਿੱ ਜੀ ਇਰਏਟਰਾਪਨਏ ਟਰਾਾਂਏਟ ਜਾਾਂ ੀਈਟੀ ਦਾ ਰਾਨ ਏਯ ਏ ਏੰਪਊਟਯ ਜਤ ਲ਼ੁਯ ੂਏੀਤਾ। 1977 ਦ ਭਿੱਧ ਤੈ ਫਾਅਦ, ਯਡੀ ਲ਼ਏ 
ਏਾਯੇਯਲ਼ਨ ਟੀਆਯ 80 ਏੰਪਊਟਯ ਦਾ ਰਾਨ ਏੀਤਾ । 
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ਪਨੁੱ ਜੀ ਏੰਪਊਟਯ ਦਾ ਆਈਫੀਭ ਪਯਿਾਯ: 
1981 ਪਲਿੱਚ, ਇੰਟਯਨਲ਼ਨਰ ਪਫਜਨ ਭਲ਼ੀਨ (ਆਈਫੀਭ) ਦੀ ਭਜੂਦੀ ਆਈਫੀਭ ਪਨਜੀ ਏੰਪਊਟਯ ਦ ਰਾਨ ਨਾਰ ਭਾਈਏਯੇ ਏੰਪਊਟਯ 
ਦ ਐਤਯ ਪਲਿੱਚ ਪਵਰੀ ਲਾਯ ਵੇਈ। ਪਨਜੀ ਏੰਪਊਟਯ ਲ਼ਫਦ ਇ ਪਲਚਾਯ ਤੈ ਆਇਆ ਪਏ ਇਏ ਪਲਅਏਤੀ ਆਣਾ ਏੰਪਊਟਯ ਰ  ਏ। 
ਆਈਫੀਭ ਪਨਜੀ ਏੰਪਊਟਯ ਦ ਆਭਨ ਦ ਨਾਰ, ਏੰਪਊਟਯ ਲਿੱਡ ੰਠਨਾਾਂ ਪਲਿੱਚੈ ਫਾਵਯ ਪਨਏਰ ਏ ਯਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਦਾਐਰ ਵੇ ਪਆ। ਵਾਰਾਾਂਪਏ, 
8-ਪਫਟ  ਭਾਈਏਯੇਰੇਯ ਰਣ ਦੀ ਥਾਾਂ, ਆਈਫੀਭ ਨ ਇੰਟਰ 8088-16-ਪਫਟ ਭਾਈਏਯੇਰੇਯ ਚਪੁਣਆ ਪਜਨ ਆਈਫੀਭ ੀੀ ਨੰੂ “ਯਾਤ ੇ
ਯਾਤ ਏਾਭਮਾਫੀ” ਦਲਾਈ। 1983 ਪਲਿੱਚ, ੀੀ ਪਯਲਾਯ ਪਲਿੱਚ ਪਵਰਾ ਆਈਫੀਭ ੰਏਯਨ - ਏਟੀ ਭਾਡਰ ਲ਼ ਵੇਇਆ। ਟੀ ਭਾਡਰ, 
ਪਜ ਪਲਿੱਚ ੀੀ ਅਤ ਏਟੀ ਜਾਾਂ ਇਿੱਥੈ ਤਏ ਪਏ  ਨਲੀ ਾਂ ਦੀ ਯੇ ਨਾਰੈ ਏੰਪਊਪਟੰ ਤੀ ਵ? ਜਦੈ ਾਪਟਲਅਯ ਪਲਏਯਤਾਲਾਾਂ ਨ ਆਣਾ ਯੁਿੱਐ 
ਆਈਫੀਭ ੀੀ ਲਿੱਰ ਏੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਏਈ ਭਾਈਏਯੇ ਏੰਪਊਟਯ ਪਨਯਭਾਤਾ ਇ ਦੀ ਨਏਰ ਫਨਾਉਣ ਅਤ ਲਚਣ ਰਿੱ। ਇਵਨਾਾਂ ਨਏਰਾਾਂ ਨੰੂ 
ਆਈਫੀਭ ੀੀ ਏੰਟੀਫਰ ਪਏਵਾ ਜਾਾਂਦਾ ੀ ਅਤ ਇਵਨਾਾਂ ਤ ਆਈਫੀਭ ੀੀ ਰਈ ਫਣ ਏਾਪੀ ਜਾਾਂ ਾਯ ਾਪਟਲਅਯ ਚਰਦ ਨ। 
ੰਜਿੀ ਾਂ ੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਏੰਪਊਟਯ 

ੰਜਲੀ ਾਂ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਦੀ ਪਲਆਪਐਆ ਏਯਨਾ ਐਾ ਵ ਪਏਉਾਂਪਏ ਇਵ ਅਜ ਆਣ ਫਚਨ ਪਲਿੱਚ ਵ। ੰਜਲੀ ਾਂ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯ ਦੀ ਬ ਤੈ 
ਭਲ਼ਵਯੂ ਉਦਾਵਯਨ ਆਯਥਯ ੀ. ਤੈ ਏਾਰਪਨਏ ਚਰ 9000 ਵ। ਏਰਾਯਏ ਦਾ ਨਾਲਰ, 2001: ਅ  ਪਡ। ਚਰ ਨ ੰਜਲੀ ਾਂ 
ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਰਈ ਏਰਨਾ ਏੀਤ ਾਯ ਏੰਭ ਏੀਤ ਵਨ। ਫਣਾਲਟੀ ਪਆਨ ਦ ਨਾਰ ਚਰ ਭਨੁਿੱ ਐੀ ਚਾਰਏਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਿੱਰਫਾਤ ਨੰੂ 
ਾਾਂਬ ਯਿੱਐਣ, ਪਲਜੁਅਰ ਇਨੁਟ, ਅਤ ਆਣ ਐੁਦ ਦ ਅਨੁਬਲਾਾਂ ਤੈ ਪਿੱਐ ਏਦਾ ਵ। 

ਏੰਪਊਟਯ ਦਾ ਿਯੀਏਯਨ 
ਨਾਰਾੁੱ ਏੰਪਊਟਯ: 

ਭਿੱਪਆ ਦਾ ਵਿੱਰ ਏਯਨ ਰਈ ਇਿੱਏ ਏੰਪਊਟਯ ਡਟਾ ਨੰੂ ੰਪਐਆ ਪਲਿੱਚ ਦਯਾਉਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਪਭਣਨਮੇ ਭਾਤਯਾਲਾਾਂ ਦਆੁਯਾ ਦਯਾਉਾਂਦਾ ਵ ਪਜਲ 
ਪਏ ਲੇਰਟਜ, ਪਮਯਜ ਦੀ ਯੇਟਲ਼ਨ ਆਪਦ। 

 
 

ਪਡਜੀਟਰ ਏੰਪਊਟਯ: 

ਇਵ ਇਿੱਏ ਏੰਪਊਟਯ ਵ ਜ ੇਐਾ ੰਏਤਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਦਯਾ ਡਟਾ ਨੰੂ ਟਯੇ ਅਤ ਉ ਉਿੱਯ ਪਣਤ ਅਤ ਰਾਜੀਏਰ ਯਲ਼ਨ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਨੰਫਯਾਾਂ 
ਪਲਿੱਚ ਅਨੁਲਾਪਦਤ, ਆਭ ਤਯ ਤ ਫਾਈਨਯੀ ਨੇਟਲ਼ਨ ਦ ਯੂ ਪਲਿੱਚ। 
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ਫਹ ਭ ਐੀ 

ਏੰਪਊਟਯ ਏਈ ਏੰਭ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। ਇਵ ਡਟਾ ਰੇਪੰ ਏੰਭਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਚਾਵ ਭਭ ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ, ਪਟਏਟ-ਪਯਜਯਲਲ਼ਨ ਭੰਤਲ, 
ਭਰਟੀਭੀਡੀਆ ਪਡਜਾਈਪਨੰ, ਨੀਭਲ਼ਨ ਆਪਦ ਵੇਣ । 

ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸਏ ਪਿਏਾਸ 
ਆਧੁਪਨਏ ਏੰਪਊਟਯ ਪਛਰ  ਏਈ ਦਵਾਪਏਆਾਂ ਤੈ ਅਣਪਣਤ ਐੇਜਾਾਂ, ਪਲਚਾਯਾਾਂ ਅਤ ਏਈ ਰੇਏਾਾਂ ਲਿੱਰੈ ਏੀਤ ਪਲਏਾ ਦਾ ਅੰਤਭ ਨਤੀਜਾ ਵ। 
ਆਟੇਭਪਟਏ ਡਟਾ ਇਪਤਵਾ ਰੇਪੰ 1830 ਪਲਿੱਚ ਏਭਪਫਰਜ, ਇੰਰਡ ਪਲਿੱਚ ਆਟੇਭਪਟਏ ਭਏਨੀਏਰ ਏਰਏੂਰਟਯ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਚਾਯਰ 
ਫਫਜ ਦੀ ਏੇਪਲ਼ਲ਼ ਤੈ ਲ਼ੁਯ ੂਵੇਇਆ। ਏੰਪਊਟਯ ਦਾ ੂਯਾ ਭੁਰਾਾਂਏਣ ਚਾਯ ੀੜ੍ਲੀਆਾਂ ਪਲਿੱਚ ਲੰਪਡਆ ਪਆ ਵ। 
ਪਹਰੀ ੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਏੰਪਊਟਯ 

ਯ  ਲ਼ ਵ  (ਯ   ਲ਼ਰਵ    ਮ   ਏ ਏ   ਊ ਰ) ਉ ਬਧ   ਸ਼   ਬ   ਲ਼    ਮ ਮ  ਲ਼ ਲ਼   ਏ   ਊ ਰ ਵ  
    ਇਵ      ਸ਼            ਬ   ਲ਼   ਏ   ਊ ਰ   ਈ ਰ ਸ਼ ਬ  ਇ  ਵ ।  ਪਵਰੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਪਫਜਰੀ ਲਾਰ  ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ 
ਪਲਿੱਚ ਲਪਏਊਭ ਪਟਊਫ ਵੁੰਦੀਆਾਂ ਨ। ਇਵ ਏੰਪਊਟਯ ਆਏਾਯ ਪਲਚ ਲਿੱਡ ਨ ਅਤ ਇਵਨਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਲਾਤਾਅਨੁਏੂਰਨ ਦੀ ਰੇੜ੍ ਵੁੰਦੀ 
ੀ। ੰਚ ਏਾਯਡ ਯੀਡਯ ਅਤ ਏਾਯਡੰਚ ਇਨੁਟ ਅਤ ਆਉਟੁਿੱਟ ਮੂਪਨਟਾਾਂ ਨ।  
ਦਸੂਯੀ ੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਏੰਪਊਟਯ  

ਇਵਨਾਾਂ ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਟਰਾੰਪਟਯ ਅਤ ੇਪਰਡ-ਟਟ ਉਏਯਣ ਰਿੱ ਵੁੰਦ ਨ। ਇਵਨਾਾਂ ਦ ਯਏਟ ਲਪਏਊਭ ਪਟਊਫ ਨਾਰੈ 
ਛੇਟ ਨ ਅਤ ਿੱਟ ਯਭੀ ਦਾ ਏਯਦ ਨ। ਇ ਰਈ ਦੂਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯ ਿੱਟ ਪਫਜਰੀ ਰਦ ਨ, ਤਜ ਅਤ ਲਿੱਧ 
ਬਯੇਮੇ ਨ। ਆਈਫੀਭ 1401 ਬ ਤੇ ਰਪਿੱਧ ਦੂਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦਾ ਏੰਪਊਟਯ ੀ। 
ਤੀਸਯੀ ੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਏੰਪਊਟਯ 

ਇਵਨਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਇਨਟਯਪਟਡ ਯਏਟ (ਆਈੀ) ਰਿੱ ਵੁੰਦ ਨ ਪਜ ਪਲਿੱਚ ਇਰਏਟਰਾਪਨਏ ਯਏਟ ਦ ਾਯ ਬਾ ਇਿੱਏ ਛੇਟ 
ਪਰੀਏੇਨ ਲਪਯ ਪਲਿੱਚ ਵੁੰਦ ਨ। ਦੂਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਨਾਰੈ ਤੀਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯ ਪਜਆਦਾ ਤ ਅਤ 
ਬਯੇਮੇ ਨ। ਤੀਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਫ਼ੇਯਟਯਾਨ ਅਤ ਏੇਫੇਰ ਲਯੀਆਾਂ ਉਿੱਚ ਿੱਧਯ ਦੀਆਾਂ ਬਾਲ਼ਾਲਾਾਂ 
ਲਯਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਨ। ਪਭਨੀ ਏੰਪਊਟਯ ਤੀਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਯਿੱਏੀਆਾਂ ਪਲਿੱਚੈ ਇਿੱਏ ੀ। 
ਚੌਥੀ ੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਏੰਪਊਟਯ 

ਚਥੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ ਏੰਪਊਟਯ 1970 ਪਲਿੱਚ ਆ ਅਤ ਅਜ ਲੀ ਨਲੀ ਾਂ ਇਰਏਟਰਾਪਨਏ ਤਏਨਾਰੇਜੀ ਲਯਤਦ ਵਨ, ਜ ੇਇਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤੀਯੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦ 
ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਨਾਰੈ ਲਿੱਧ ਤਜ ਅਤ ਛੇਟ ਵੇਣ ਪਲਿੱਚ ਭਯਥ ਏਯਦੀ ਵ।  ਇ ਭ ਏਈ ਤਯਲਾਾਂ ਦ ਟਯਭੀਨਰ ਅਤ ਏੰਪਊਟਯ ਚਰਾਉਣ ਦ ਾਧਨ 
ਪਲਏਪਤ ਵੇ ਵਨ। 
ਲਿੱਡੀਆਾਂ ਐੇਜਾਾਂ ਪਲਿੱਚੈ ਇਿੱਏ, ਪਜ ਨ ਚਥੀ ੀੜ੍ਲੀ ਦੀ ਅਲਾਈ ਏੀਤੀ, ਲਿੱਡ ਿੱਧਯ ਦਾ ਇਨਟੀਯਪਟਡ ਯਏਟ (ਰਆਈ) ੀ। 
ਰਆਈ ਇਿੱਏ ਛੇਟੀ “ਪਚ” ਵ ਪਜ ਪਲਿੱਚ ਵਜਾਯਾਾਂ ਛੇਟ ਇਰਏਟਰਾਪਨਏ ਬਾ  ਵੁੰਦ ਵਨ ਜ ੇਇਿੱਏ ੂਯ ਪਟਭ ਦ ਯੂ ਪਲਿੱਚ ਏੰਭ ਏਯਦ ਵਨ। 
ਭਾਈਏਯੋ ਏੰਪਊਟਯ: 

ਜੁਰਾਈ 1977 ਪਲਿੱਚ, ਡਿੱਰਾ ਪਲਿੱਚ ਨਲ਼ਨਰ ਏੰਪਊਟਯ ਏਾਨਪਯੰ, ਏੇਭੇਡੇਯ ਪਰਭਪਟਡ ਇਿੱਏ ਪੰਰ ਵਾਊਪੰ ਪਲਿੱਚ ਇਿੱਏ ੂਯ ਇਏਿੱਠ ਭਾਈਏਯੇ 
ਏੰਪਊਟਯ, ਪਨਿੱ ਜੀ ਇਰਏਟਰਾਪਨਏ ਟਰਾਾਂਏਟ ਜਾਾਂ ੀਈਟੀ ਦਾ ਰਾਨ ਏਯ ਏ ਏੰਪਊਟਯ ਜਤ ਲ਼ੁਯ ੂਏੀਤਾ। 1977 ਦ ਭਿੱਧ ਤੈ ਫਾਅਦ, ਯਡੀ ਲ਼ਏ 
ਏਾਯੇਯਲ਼ਨ ਟੀਆਯ 80 ਏੰਪਊਟਯ ਦਾ ਰਾਨ ਏੀਤਾ । 
 
 
 
 

3



 

Computer Basics   
 

 
 

8 
 

 

 
ਪਡਪਜਟਰ ਏੰਪਊਟਯ 

ਹਾਈਪਫਰਡ ਏੰਪਊਟਯ: 

ਪਡਜੀਟਰ ਏੰਪਊਟਯ ਅਤ ਨਾਰਾਿੱ ਏੰਪਊਟਯ ਦ ੁਭਰ ਤੈ ਫਣ ਏੰਪਊਟਯ ਨੰੂ ਵਾਈਪਫਰਡ ਏੰਪਊਟਯ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। 

 
ਹਾਈਪਫਰਡ ਏੰਪਊਟਯ 

ਪਹੁੱਸ ੇ
ਏੰਪਊਟਯ ਦੇ ਦੋ ਪਹੁੱਸ ੇਹਨ: 

 ਵਾਯਡਲਅਯ 

 ਾਪਟਲਅਯ 

ਹਾਯਡਿੇਅਯ:ਉਏਯਣ ਦੀ ਅਪਜਵੀ ਪਏਭ ਪਜ ਨੰੂ ਅੀ ਾਂ ਦਐ ਅਤ ਛੂਵ ਏਦ ਵਾਾਂ ਅਤ ਜ ੇਯੀਯਏ ਤਯ 'ਤ ਭਜੂਦ ਵੁੰਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ 
ਵਾਯਡਲਅਯ ਉਏਯਣ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। ਉਦਾਵਯਨ: ਭਾਊ, ਭੇਨੀਟਯ, ਏੀ-ਫੇਯਡ, ੀੀਮੂ ਆਪਦ । 
ਸਾਪਟਿੇਅਯ:ਏੇਈ ਰੇਯਾਭ ਜਾਾਂ ਵੇਯ, ਜ ੇਏੰਪਊਟਯ ਤ ਚਰਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਾਪਟਲਅਯ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। ਤਏਨੀਏੀ ਤਯ ਤ, ਏੰਪਊਟਯ ਅਤ 
ਫੰਧਤ ਉਏਯਣ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਲਿੱਐ-ਲਿੱਐ ਰੇਯਾਭਾਾਂ ਰਈ ਾਪਟਲਅਯ ਲ਼ਫਦ ਵ। ਉਦਾਵਯਨ: ਭ ਆਪਫ਼, ਟਰੀ, ਏੇਯਰ ਡਯਾਅ, 
ਲੀਰੀ ਭੀਡੀਆ ਰਅਯ, ਏੇਈ ਐਡ ਆਪਦ। 
 
 

4



 

Computer Basics   
 

 
 

10 
 

 

ਸਾਪਟਿੇਅਯ ਦੋ ਤਯਹਾਾਂ ਦੇ ਹਨ: 
i. ਪਸਸਟਭ ਸਾਪਟਿੇਅਯ:ਅਪਜਵ ਪਏਭ ਦਾ ਾਪਟਲਅਯ ਜੇ ਏੰਪਊਟਯ ਦ ੂਯ ਪਟਭ ਨੰੂ ਪਨਮੰਤਪਯਤ ਏਯਦਾ ਵ, ਉਨੰੂ ਪਟਭ ਾਪਟਲਅਯ।  

ਯੇਪਟੰ ਪਸਸਟਭ: ਯਪਟੰ ਪਟਭ ਇਿੱਏ ਅਪਜਵਾ ਪਟਭ ਾਪਟਲਅਯ ਵ ਏੰਪਊਟਯ ਨੰੂ ਚਿੱਰਣ ਰਈ ਜਯਯੂੀ ਵੁੰਦਾ ਵ ਅਤ ਇਵ ਵਾਯਡਲਅਯ ਅਤ 
ਉਬੇਤਾ ਪਲਚਏਾਯ ਇਿੱਏ ਦਬੁਾਲ਼ੀਆ ਵੁੰਦਾ ਵ। 
ਏ ੁੱਝ ਯੇਪਟੰ ਪਸਸਟਭ ਹੇਠ ਪਰਐੇ ਹਨ: 

1. ਭਸ ਪਿੰਡੋਜ਼: ਪਲੰਡੇਜ 95, 98, 2000, ਏੀ, ਪਲਟਾ, ਪਲੰਡੇਜ 7. (ਜੀਮੂਆਈ: ਯਾਪੀਏਰ ਮੂਜਯ ਇੰਟਯਪ) 
2. ਡੀਸ (ਪਡਏ ਯਪਟੰ ਪਟਭ) (ਸੀਮੂਆਈ: ਏਯਏਟਯ ਮੂਜਯ ਇੰਟਯਪ) 
3. ਮੂਪਨਏਸ 
4. ਰੀਨਏਸ 
5. ਨੋਿਰ ਨ ੁੱ ਟਿੇਅਯ 

ii. ਰੀਏੇਸ਼ਨ ਸਾਪਟਿੇਅਯ: 
ਅਪਜਵਾ ਾਪਟਲਅਯ ਜ ੇਪਏ ਪਲਲ਼ਲ਼ ਪਟਭ ਾਪਟਲਅਯ ਦ ਅੰਦਯ ਚਰਦਾ ਵ ਅਤ ਪਏ ਪਲਲ਼ਲ਼ ਪਏਭ ਦੀ ਰੀਏਲ਼ਨ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ 
ਵ, ਉਨੰੂ ਰੀਏਲ਼ਨ ਾਪਟਲਅਯ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। ਉਦਾਵਯਣ ਰਈ, ਐਾਪਤਆਾਂ ਰਈ ਰੇੜ੍ੀ ਾਂਦਾ  ਾਪਟਲਅਯ “ਟਰੀ” ਵ। ਯੇਜਾਨਾ ਦਪਤਯੀ ਏੰਭ ਪਜਲ 
ਿੱਤਯ ਪਰਐਣਾ, ਪਵਾਫ ਰਾਉਣਾ ਆਪਦ ਰਈ ਰੇੜ੍ੀ ਾਂਦਾ ਾਪਟਲਅਯ ਭ ਆਪਫ਼ ਵ। ਪਡਜਾਇਨ ਦ ਭੰਤਲ ਰਈ ਾਪਟਲਅਯ “ਏੇਯਰ ਡਯਾਅ” 
ਵ। 

ਜੀਮੂਆਈ ਅਤੇ ਸੀਮੂਆਈ 

 ਜਏਯ ਤੁੀ ਾਂ ਾਯ ਯਪਟੰ ਪਟਭ ਦਐਦ ਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਤੁੀ ਾਂ ਨੇਪਟ ਏਯਦ ਵੇ ਪਏ ਉਵ ਦੇ ਇੰਟਯਪ ਭੁਵਿੱਈਆ ਏਯਾਉਾਂਦ ਵਨ - ੀਮੂਆਈ (ਏਯਏਟਯ 
ਮੂਜਯ ਇੰਟਯਪ) ਅਤ ਜੀਮੂਆਈ (ਯਾਪੀਏਰ ਮੂਜਯ ਇੰਟਯਪ)। 

 ੀਮੂਆਈ ਦਾ ਭਤਰਫ ਏਯਏਟਯ ਮੂਜਯ ਇੰਟਯਪ; ਇਦਾ ਭਤਰਫ ਇਵ ਵ ਪਏ ਤੁਵਾਨੰੂ ਆਣ ਏੰਪਊਟਯ ਨਾਰ ੰਯਏ ਏਯਨ ਰਈ ਏਭਾਾਂਡਾਾਂ 
ਪਰਐਣੀਆਾਂ ਣੀਆਾਂ। 

 ਜੀਮੂਆਈ ਦਾ ਭਤਰਫ ਯਾਪੀਏਰ ਮੂਜਯ ਇੰਟਯਪ; ਇਦਾ ਭਤਰਫ ਇਵ ਵ ਪਏ ਤੁਵਾਨੰੂ ਆਣ ਏੰਪਊਟਯ ਨਾਰ ੰਯਏ ਏਯਨ ਰਈ ਏਭਾਾਂਡਾਾਂ 
ਪਰਐਣੀਆਾਂ ਨਵੀ ਾਂ ਣੀਆਾਂ; ਫਰਪਏ ਤੁਵਾਨੰੂ ਭਾਊ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਯਡੀਭਡ ਏਭਾਾਂਡ ਤ ਏਪਰਏ ਏਯਨਾ ਲਾ। 

ਜਯਯੂੀ: 
ਇਿੱਏ ਏੰਪਊਟਯ ਰਈ ਿੱਟ ਤੈ ਿੱਟ ਇਿੱਏ ਪਟਭ ਾਪਟਲਅਯ ਦੀ ਰੇੜ੍ ਵੁੰਦੀ ਵ। ਇਿੱਏ ਤੈ ਲਿੱਧ ਪਟਭ ਾਪਟਲਅਯ ਲੀ ੰਬਲ ਵਨ ਯ ਿੱਟ ਤੈ ਿੱਟ ਇਿੱਏ ਦੀ 
ਰੇੜ੍ ਵੁੰਦੀ ਵ; ਨਵੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਏੰਪਊਟਯ ਨਵੀ ਾਂ ਚਰਾ। ਯ ਰੀਏਲ਼ਨ ਾਪਟਲਅਯ ਰਈ ਅਪਜਵਾ ਏੇਈ ਭਾਦੰਡ ਨਵੀ ਾਂ ਵ। ਏੰਪਊਟਯ ਰੀਏਲ਼ਨ ਾਪਟਲਅਯ 
ਦ ਪਫਨਲਾਾਂ ਚਿੱਰ ਏਦਾ ਵ। ਇ ਰਈ, ਇ ੰਏਰ ਦ ਆਧਾਯ ਤ, ਅੀ ਾਂ ਇਵ ਏਪਵ ਏਦ ਵਾਾਂ ਪਏ ਪਟਭ ਅਤ ਰੀਏਲ਼ਨ ਾਪਟਲਅਯ ਦਾ ਪਯਲ਼ਤਾ ਯਰ 
ਅਤ ਟੜ੍ੀ ਲਾਾਂ ਵ ਪਜ ਪਲਿੱਚ ਟੜ੍ੀ ਪਟਭ ਾਪਟਲਅਯ ਲਾਾਂ ਵ ਅਤ ਯਰ ਰੀਏਲ਼ਨ ਾਪਟਲਅਯ ਲਯੀ ਵ। ਯਰ ਤਾਾਂ ਵੀ ਏੰਭ ਏਯੀ ਜਏਯ ਟੜ੍ੀ 
ਉਿੱਰਫਧ ਵੇਲ, ਲਯਨਾ ਨਵੀ ਾਂ। 
ਫੂਪਟੰ: 
ਫੂਪਟੰ ਇਿੱਏ ਪਏਪਯਆ ਵ ਪਜ ਪਲਿੱਚ ਾਯ ਰੇਯਾਭ (ਯਪਟੰ ਪਟਭ ਦ ਨਾਰ) ਉਬੇਤਾ ਨੰੂ ਏੰਭਮੇ ਇੰਟਯਪ ਦਣ ਰਈ ਯਭ ਲਿੱਰ ਆਉਾਂਦ ਵਨ (ਯਡਭ 
ਏ ਭਭਯੀ ਪਜ ਪਲਿੱਚ ਉਬੇਤਾ ਏੰਪਊਟਯ ਦ ਚਾਰੂ ਯਪਵਣ ਦਯਾਨ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਵ। ਯੀਫ਼ਯਰ ਪਡਟਏਲ਼ਨ ਲੀ ਫੂਪਟੰ ਦਾ ਇਿੱਏ ਪਵਿੱਾ ਵ ਪਜ ਪਲਿੱਚ 
ਪਟਭ ਏੰਪਊਟਯ ਦ ਨਾਰ ਰਿੱ ਾਯ ਉਏਯਨਾਾਂ ਦੀ ਏਨਏਟੀਪਲਟੀ ਜਾਾਂਚਦਾ ਵ। ਫੂਪਟੰ ਪਏਪਯਆ ਤੈ ਫਾਅਦ, ਪਵਰੀ ਏਰੀਨ ਪਜਿੱਥ ਉਬੇਤਾ ਏੇਈ ਏੰਭ ਏਯ 
ਏਦਾ ਵ ਉਨੰੂ ਡ ਸਏਟਾ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। ਡਏਟਾ ਦ ਵਠ ਫਣੀ ਫਾਯ ਨੰੂ ਟਾਏਫਾਯ ਏਪਵੰਦ ਵਨ ਪਜ ਪਲਿੱਚ ਐਿੱਫ ਾ ਸਟਾਯਟ ਫਟਨ ਅਤ ਿੱਜ ਾ ੜ੍ੀ 
ਵੁੰਦੀ ਵ। 
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ਪਡਪਜਟਰ ਏੰਪਊਟਯ 

ਹਾਈਪਫਰਡ ਏੰਪਊਟਯ: 

ਪਡਜੀਟਰ ਏੰਪਊਟਯ ਅਤ ਨਾਰਾਿੱ ਏੰਪਊਟਯ ਦ ੁਭਰ ਤੈ ਫਣ ਏੰਪਊਟਯ ਨੰੂ ਵਾਈਪਫਰਡ ਏੰਪਊਟਯ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। 

 
ਹਾਈਪਫਰਡ ਏੰਪਊਟਯ 

ਪਹੁੱਸ ੇ
ਏੰਪਊਟਯ ਦੇ ਦੋ ਪਹੁੱਸ ੇਹਨ: 

 ਵਾਯਡਲਅਯ 

 ਾਪਟਲਅਯ 

ਹਾਯਡਿੇਅਯ:ਉਏਯਣ ਦੀ ਅਪਜਵੀ ਪਏਭ ਪਜ ਨੰੂ ਅੀ ਾਂ ਦਐ ਅਤ ਛੂਵ ਏਦ ਵਾਾਂ ਅਤ ਜ ੇਯੀਯਏ ਤਯ 'ਤ ਭਜੂਦ ਵੁੰਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ 
ਵਾਯਡਲਅਯ ਉਏਯਣ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। ਉਦਾਵਯਨ: ਭਾਊ, ਭੇਨੀਟਯ, ਏੀ-ਫੇਯਡ, ੀੀਮੂ ਆਪਦ । 
ਸਾਪਟਿੇਅਯ:ਏੇਈ ਰੇਯਾਭ ਜਾਾਂ ਵੇਯ, ਜ ੇਏੰਪਊਟਯ ਤ ਚਰਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਾਪਟਲਅਯ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। ਤਏਨੀਏੀ ਤਯ ਤ, ਏੰਪਊਟਯ ਅਤ 
ਫੰਧਤ ਉਏਯਣ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਲਿੱਐ-ਲਿੱਐ ਰੇਯਾਭਾਾਂ ਰਈ ਾਪਟਲਅਯ ਲ਼ਫਦ ਵ। ਉਦਾਵਯਨ: ਭ ਆਪਫ਼, ਟਰੀ, ਏੇਯਰ ਡਯਾਅ, 
ਲੀਰੀ ਭੀਡੀਆ ਰਅਯ, ਏੇਈ ਐਡ ਆਪਦ। 
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ਸੰਐੇ 
 ਏੰਪਊਟਯ ਦ ਰਾਬ ਵਨ ਤੀ, ਟੀਏਤਾ, ਅਣਥਏਤਾ, ਫਵਭੁੁਐੀ ਵੇਣਾ ਆਪਦ। 
 ਏੰਪਊਟਯ ਦ ਦ ੇਬਾ ਵਨ। ਇਿੱਏ ਵਾਯਡਲਅਯ ਅਤ ਦੂਯਾ ਾਪਟਲਅਯ। 

 ਯਪਟੰ ਪਟਭ ਇਿੱਏ ਪਟਭ ਾਪਟਲਅਯ ਏੰਪਊਟਯ ਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਜਯਯੂੀ ਵ ਅਤ ਇਵ ਵਾਯਡਲਅਯ ਅਤ ਉਬੇਤਾ 
ਪਲਚਏਾਯ ਇਿੱਏ ਦਬੁਾਲ਼ੀਆ ਵੁੰਦਾ ਵ। 

ਅਸਾਈਨਭੈਂਟ 
1. ਏੰਪਊਟਯ ਏੀ ਵੁੰਦਾ ਵ? 

2. ਏੰਪਊਟਯ ਦ ਏੀ ਰਾਬ ਵੁਦੰ ਵਨ? 

3. ਪਟਭ ਅਤ ਰੀਏਲ਼ਨ ਾਪਟਲਅਯ ਪਲਿੱਚ ਏੀ ਪਯਏ ਵ? 

4. ਪਟਭ ਪੇਰਡਯ ਏੀ ਵੁੰਦਾ ਵ? 

5. ਜੀਮੂਆਈ ਅਤ ੀਮੂਆਈ ਪਲਿੱਚ ਏੀ ਪਯਏ ਵ? 

6. ਫੂਪਟੰ ਏੀ ਵ? 

7. ਾਯੀਆਾਂ ੀੜ੍ਲੀਆਾਂ ਦ ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਦੀ ਉਦਾਵਯਣ ਪਦਉ। 
8. ਏੰਪਊਟਯ ਦੀਆਾਂ ਲਿੱਐ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾਲਾਾਂ ਦਿੱੇ । 
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9. ਏੰਪਊਟਯ ਪਲਿੱਚ ਪਏਵੜ੍ ਟੇਯਜ ਉਏਯਣ ਵਨ? 

10. ਪਿਨਚੇਸਟਯ ਪਡਸਏ ਏੀ ਵ? 

11. ਏੰਪਊਟਯ ਦ ਭੂਰ ਏਭੰ ਦਿੱ।ੇ 
12. ਏੰਪਊਟਯ ਦੀ ਵਯ ੀੜ੍ਲੀ ਦੀਆਾਂ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾਲਾਾਂ ਦਿੱ।ੇ 
13. ਭਾਈਏਯਏੰੋਪਊਟਯ ਏੀ ਵ? ਇਦ ਰਾਬ ਅਤ ਵਾਨੀਆਾਂ ਦਿੱ।ੇ 
14. ਸੂਯ ਏੰਪਊਟਯ ਏੀ ਵ? ਇਦ ਰਾਬ ਅਤ ਵਾਨੀਆਾਂ ਦਿੱ।ੇ 
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ਸੰਐੇ 
 ਏੰਪਊਟਯ ਦ ਰਾਬ ਵਨ ਤੀ, ਟੀਏਤਾ, ਅਣਥਏਤਾ, ਫਵਭੁੁਐੀ ਵੇਣਾ ਆਪਦ। 
 ਏੰਪਊਟਯ ਦ ਦ ੇਬਾ ਵਨ। ਇਿੱਏ ਵਾਯਡਲਅਯ ਅਤ ਦੂਯਾ ਾਪਟਲਅਯ। 

 ਯਪਟੰ ਪਟਭ ਇਿੱਏ ਪਟਭ ਾਪਟਲਅਯ ਏੰਪਊਟਯ ਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਜਯਯੂੀ ਵ ਅਤ ਇਵ ਵਾਯਡਲਅਯ ਅਤ ਉਬੇਤਾ 
ਪਲਚਏਾਯ ਇਿੱਏ ਦਬੁਾਲ਼ੀਆ ਵੁੰਦਾ ਵ। 

ਅਸਾਈਨਭੈਂਟ 
1. ਏੰਪਊਟਯ ਏੀ ਵੁੰਦਾ ਵ? 

2. ਏੰਪਊਟਯ ਦ ਏੀ ਰਾਬ ਵੁਦੰ ਵਨ? 

3. ਪਟਭ ਅਤ ਰੀਏਲ਼ਨ ਾਪਟਲਅਯ ਪਲਿੱਚ ਏੀ ਪਯਏ ਵ? 

4. ਪਟਭ ਪੇਰਡਯ ਏੀ ਵੁੰਦਾ ਵ? 

5. ਜੀਮੂਆਈ ਅਤ ੀਮੂਆਈ ਪਲਿੱਚ ਏੀ ਪਯਏ ਵ? 

6. ਫੂਪਟੰ ਏੀ ਵ? 

7. ਾਯੀਆਾਂ ੀੜ੍ਲੀਆਾਂ ਦ ਏੰਪਊਟਯਾਾਂ ਦੀ ਉਦਾਵਯਣ ਪਦਉ। 
8. ਏੰਪਊਟਯ ਦੀਆਾਂ ਲਿੱਐ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾਲਾਾਂ ਦਿੱੇ । 
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       2 
ਪਿੰਡੋਜ਼ ਏਸੀ 
ਉਦੇਸ਼: 

 ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ 

 ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾਲਾਾਂ 
 ਨੇਟਡ 

 ਲਯਡਡ 
___________________________________________________________________________________________ 

ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲੰਡੇਜ ਨਟੀ ਯਪਟੰ ਪਟਭ ਪਯਲਾਯ ਦਾ ਬ ਤੈ ਨਲਾਾਂ ੰਏਯਨ ਵ। ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਫਜਨ ਉਬੇਤਾਆਾਂ ਰਈ ਅਤ 
ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਵੇਭ ਯਰੂ ਉਬੇਤਾਆਾਂ ਅਤ ਰਾਵਏਾਾਂ ਰਈ ਫਣਾਈ ਈ ਵ। 

ਪਿੰਡੋਜ਼ ਏਸੀ ਦੀਆਾਂ ਪਿਸੇ਼ਸ਼ਤਾਿਾਾਂ 
ਏ ੁੱਝ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਹੇਠ ਪਰਐੀਆਾਂ ਹਨ:- 

ਸੌਐੀ ਇੰਸਟਾਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਡੇਪਟੰ: 

ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਇ ਦੀ ਇੰਟਾਰਲ਼ਨ ਨੰੂ ਐਾ ਅਤ ਅਡਟ ਯਿੱਐਣ ਰਈ ਏਈ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾਲਾਾਂ ਵਨ। ਇਵਨਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਡਾਇਨਪਭਏ ਅਡਟ ਅਤ 
ਪਲੰਡੇਜ ਅਡਟ; ਪਾਈਰਾਾਂ ਅਤ ਿੱਪਟੰ ਟਯਾਾਂਪਯ ਪਲਜਾਯਡ; ਲਿੱਐ- ਲਿੱਐ ਪਏਭਾਾਂ ਦ ਏੰਭਾਾਂ ਰਈ ਵੇਯ ਪਲਜਾਯਡ; ਡੀਲਾਇਡ ਡਯਾਇਲਯਜ ਦੀ ਐੁਿੱਰੀ ਚੇਣ; 
ਭਰਟੀਪੰਏਲ਼ਨ ਉਏਯਨਾਾਂ ਦੀ ਐੀ ਇੰਟਾਰਲ਼ਨ; ਪਲੰਡੇਜ 98 ਅਤ ਪਲੰਡੇਜ ਭਈ ਤ ਰਬਾਲੀ ਅਨਇੰਟਾਰ ਏਯਨਾ ਲ਼ਾਭਰ ਵ। 
ਡਾਇਨ ਪਭਏ ਅਡੇਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਜ਼ ਅਡੇਟ: 

ਜਦੈ ਤੁੀ ਾਂ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਇੰਟਾਰ ਏਯਦ ਵੇ, ਨਲੀ ਾਂ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾਲਾਾਂ ਪਲਿੱਚੈ ਇਿੱਏ ਜੇ ਤੁੀ ਾਂ ਨੇਪਟ ਏਯੇ ਉਵ ਵ ਡਾਇਨਪਭਏ ਅਡਟ, ਜੇ ਤੁਵਾਨੰੂ ਨਲ ਚ, 
ਏਜ ਅਤ ਪਪਏਪ ਡਾਉਨਰੇਡ ਅਤ ਇੰਟਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਆਪਯ ਏਯਾ ਤਾਾਂ ਜੇ ਤੁਵਾਡੀ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਅਡਟ ਯਵ। 
ਸੌਐਾ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਹੋਯ ਪਿਜ਼ਾਯਡ: 

ਨਟਲਯਏ ਟਯਾਾਂਪਯ ਪਲਜਾਯਡ ਪਲਿੱਚ ਤੁਵਾਡਾ ੁਆਤ ਵ, ਜੇ ਪਲੰਡੇਜ ਨਟਲਯਏ ਦੀ ਰਬਾਲੀ ਏੰਪਫ਼ਯਲ਼ਨ ਅਤ ਇੰਟਯਨਿੱ ਟ ਏਨਏਲ਼ਨ ਲ਼ਅਪਯੰ ਅਤ ਦੇ 
ਵਾਯਡਲਅਯ ਪਲਜਾਯਡ, ਡ ਵਾਯਡਲਅਯ ਪਲਜਾਯਡ ਅਤ ਪਾਊਾਂਡ ਪਨਊ ਵਾਯਡਲਅਯ ਪਲਜਾਯਡ। 
ਹੋਯ ਉਏਯਣ ਡਯਾਇਿਯ: 

ਵੇਯ ਉਏਯਣ ਡਯਾਇਲਯਾਾਂ ਦ ਏਾਯਣ ਪਲੰਡੇਜ ਦ ਵੇਯ ੰਏਯਣਾਾਂ (ਪਲੰਡੇਜ 98, ਪਲੰਡੇਜ ਭਈ ਜਾਾਂ ਪਲੰਡੇਜ 2000) ਦ ਭੁਏਾਫਰ  ਇਿੱਏ ਲਧੀਆ ਭਏਾ ਵ ਪਏ 
ਤੁੀ ਾਂ ਜਦੈ ਲੀ ਏੇਈ ਨਲਾਾਂ ਉਏਯਣ ਰਾ ਤਾਾਂ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਆਣ ਆ ਉ ਦਾ ਡਯਾਇਲਯ ਰੇਡ ਏਯ ਦਲੀ ਅਤ ਇਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਪਲਿੱਚ 
ਭਯਥ ਵੇਲੀ । ਨਵੀ ਾਂ ਤਾਾਂ, ਵੇਯ ਰਾਬ ਰਈ, ਤੁੀ ਾਂ ਇ ਉਏਯਣ ਨਾਰ ਆਈ ਡਯਾਈਲ ਤੈ ਉਏਯਣ ਨੰੂ ਇੰਟਾਰ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। 
ਪਾਈਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ ੁੱਪਟੰ ਟਯਾਾਂਸਪਯ ਪਿਜ਼ਾਯਡ: 

ਪਾਈਰਜ ਅਤ ਿੱਪਟੰ ਟਯਾਾਂਪਯ ਪਲਜਾਯਡ ਇਿੱਏ ਏੰਪਊਟਯ ਤੈ ਦੂਯ ਏੰਪਊਟਯ ਜਾਾਂ ਪਲੰਡੇਜ ਦੀ ਇਿੱਏ ਇੰਟਾਰਲ਼ਨ ਤੈ ਦੂਯੀ ਤਿੱਏ ਪਾਈਰਜ ਅਤ 
ਿੱਪਟੰ ਟਯਾਾਂਪਯ ਏਯਨ ਦਾ ਇਿੱਏ ਯਾਵ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। ਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਨਲ ਏੰਪਊਟਯ ਤ ਆਣਾ ਰੇਯਾਭ ਦਫੁਾਯਾ ਇੰਟਾਰ ਏਯਨਾ ਲਾ। 
ਪਿੰਡੋਜ਼ 98 ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਜ਼ ME ਤੇ ਰਬਾਿੀ ਅਨਇੰਸਟਾਰ:  

ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਦੀ ਇਿੱਏ ਐਾ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਵ, ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਦੀ ਇੰਟਾਰਲ਼ਨ ਤੈ ਪਲੰਡੇਜ 98, ਪਲੰਡੇਜ 98 ਦਾ ਦੂਯਾ ੰਏਯਨ ਅਤ ਪਲੰਡੇਜ ਭਈ ਤ 
ਲਾ ਜਾਉਣ ਰਈ ਇਿੱਏ ਰਬਾਲੀ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ, ਯ ਤੁੀ ਾਂ ਪਲੰਡੇਜ ਨਟੀ ਅਤ ਪਲੰਡੇਜ 2000 ਤੈ ਲਾ ਨਵੀ ਾਂ ਜਾ ਏਦ। 
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ਸਟਾਯਟ ਭੇਨੂ ਨੰੂ ਦ ਫਾਯਾ ਪਡਜ਼ਾਇਨ ਏਯਨਾ: 

ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਇਿੱਏ ਦਫੁਾਯਾ ਪਡਜਾਇਨ ਏੀਤ ਟਾਯਟ ਭਨੂ ਦਾ ਭਯਥਨ ਏਯਦੀ ਵ ਜੇ ਪਏ ਐਾ ਅਤ ਲਯਤੈ ਪਲਿੱਚ ਤਜ ਵ। ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਰਈ ਭੂਰ 
“ਟਾਯਟ ਭਨੂ “ਪਡਜਾਇਨ ਪਲੰਡੇਜ 9 ਏ ਦ ਵੇਯਨਾਾਂ ੰਏਯਣਾਾਂ ਤ ਅਰਿੱ ਪਦਐਦਾ ਵ। 
ਆਈ ਏੈਂਡੀ: 

ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਤੁਵਾਡੀ ਤਲੀਯਾਾਂ ਨੰੂ ਰਾਇਡ ਲ਼ੇ ਦ ਯੂ ਪਲਿੱਚ ਪਦਐਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱਏ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਵ। ਇਵ ਆਈ ਏਡੀ ਦੀ ਇਿੱਏ ਪਫਵਤਯੀਨ ਉਦਾਵਯਣ ਵ 
ਅਤ ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ ਏੰਪਊਟਯ ਦਾ ਵਾਯਡਲਅਯ ਯਭ ਵੇਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਠੰਡਾ ਵੁੰਦਾ ਵ, ਤਾਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਆਈ ਏਡੀ ਪਫਰਏੁਰ ਯ-ਭੰਨਜੂਯ ਰਦਯਲ਼ਨ ਨਰਟੀ ਲਾਾਂ 
ਰਿੱੀ। 
ਟਾਸਏਫਾਯ ਪਿੁੱਚ ਤਫਦੀਰੀ ਅਤੇ ਸ ਧਾਯ: 

ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਟਾਏਫਾਯ ਤ ਏਈ ਪਲਏਰ ਲ਼ਾਭਰ ਵੁਦੰ ਵਨ ਯ ਤੁੀ ਾਂ ਟਾਏਫਾਯ ਪਲਲਵਾਯ ਨੰੂ ਦਫੁਾਯਾ ਫਦਰ ਏਦ ਵ ੇਪਜਲ ਇਵ ਪਲੰਡੇਜ ਦ ੁਯਾਣ 
ੰਏਯਨ ਪਲਿੱਚ ੀ। 
ਪਿੰਡੋਜ਼ ਭੀਡੀਆ ਰੇਅਯ ਸੰਸਏਯਨ 8: 

ਪਲੰਡੇਜ ਭੀਡੀਆ ਰਅਯ ਡਫਪਰਊਭ ਅਤ ਭੀ3 ਪਾਈਰ ਲਯੀ ਪਡਪਜਟਰ ਆਡੀ ਪਾਈਰ ਚਰਾਉਣ ਅਤ ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਰਈ ਲੀਡੀ ਅਤ ਡੀਲੀਡੀ 
ਰਅਯ, ੀਡੀ ਰਅਯ, ਇੰਟਯਨਿੱ ਟ ਯਡੀ ਪਟਉਨਯ ਅਤ ਪਜਉਏਫੇਏ ਦਾ ਇਿੱਏ ੁਭਰ ਵ। ਾਯੀਆਾਂ ਡੀਟੀ ਪਾਈਰਾਾਂ ਜੇ ਪਲੰਡੇਜ 98 ਪਲਿੱਚ ੁਚਾਯ ੂਢੰ ਨਾਰ 
ਨਵੀ ਾਂ ਚਰ ਯਵੀਆਾਂ ਨ, ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਰਟਪਾਯਭ ਉਿੱਤ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਏਦੀਆਾਂ ਵਨ। ਪਲੰਡੇਜ ਭੀਡੀਆ ਰਅਯ ਪਲੰਡੇਜ 98 ਪਲਿੱਚ ਇਿੱਏ ਲਿੱਡਾ ੁਧਾਯ 
ਵ। 
ਪਿਡੋੰਜ਼ ਭੂਿੀ ਭੇਏਯ: 

ਇਵ ਏਜ ਲੀਡੀ ਏਚਪਯੰ, ਲੀਡੀ ਅਤ ਆਡੀ ਡੀਪਟੰ, ਪਲੰਡੇਜ ਭੀਡੀਆ ਪਾਯਭਟ ਪਲਿੱਚ ਲੀਡੀ ਪਾਈਰਾਾਂ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। 
ਸੀਡੀ ਫਯਪਨੰ:  

ੀਡੀ ਫਯਪਨੰ ਮੇਤਾਲਾਾਂ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਪਵਰਾਾਂ ਤੈ ਵੀ ਵੁੰਦੀਆਾਂ ਵਨ। ਤੁੀ ਾਂ ਪਲੰਡੇਜ ਏਰੇਯਯ ਤੈ ੀਡੀ ਫਣਾ ਏਦ ਵੇ ਅਤ ਪਲੰਡੇਜ ਭੀਡੀਆ 
ਰਅਯ ਤੈ ਲੀ ਫਣਾ ਏਦ ਵੇ। 
ਏੰਰ ਸਡ ਪੋਰਡਯ: 

ਏੰਰਡ ਪਾਈਰ ਅਤ ਪੇਰਡਯ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਪਵਰਾਾਂ ਤੈ ਵੀ ਭਜੂਦ ਵੁੰਦ ਵਨ। ਪਜ ਏਯਨ ਰਈ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਪਏ ਾਪਟਲਅਯ ਦੀ ਰੇਡ ਨਵੀ ਾਂ ਵ – 
ਪਲਨਪਜ 7 ਭੂਰ ਯੂ ਪਲਿੱਚ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਭਜੂਦ ਵੁੰਦਾ ਵ।  
ਹੋਯ ਰਾਬਏਾਯੀ ਪਿਨ-ਏੀ: ਪਲਨ-ਏੀ? ਇਵ ਏੀ ਵੁੰਦੀ ਵ? ਇਵ ਏੀ-ਫੇਯਡ ਉਿੱਤ ਪਲੰਡੇਜ-ਏੀ ਵੁੰਦੀਆਾਂ ਵਨ - ਪਲੰਡੇਜ ਰੇੇ ਦ ਨਾਰ ਏੀ। ਇਵ Alt+Ctrl ਏੰੁਜੀਆਾਂ ਤੈ 
ਅਿੱ ਪਥਤ ਵਨ। 
ਏ ੁੱਝ ਪਿਨ-ਏੀ ਸ ਭੇਰ ਹਨ: --  

Winkey + Break ਪਟਭ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾਲਾਾਂ ਰਤੁਤ ਏਯਦਾ ਵ  

Winkey + Tab ਟਾਏਫਾਯ ਪਲਿੱਚ ਅਰ  ਫਟਨ ਤ ਰ  ਜਾਾਂਦਾ ਵ। 
Winkey + B ਪਧਆਨਦਣਮੇ ਨੇਟੀਪਪਏਲ਼ਨ ਯੀਆ ਤ ਰ  ਜਾਾਂਦਾ ਵ। 
Winkey + D ਡਏਟਾ ਪਦਐਾਉ ਾਂਦਾ ਵ। 
Winkey + E ਭਾਈ ਏੰਪਊਟਯ ਦਯਾਉਣ ਲਾਰ  ਏਰੇਯਯ ਪਲੰਡੇ ਨੰੂ ਐੇਰਦਾ ਵ। 
Winkey + F ਐੇਜ ਨਤੀਜਾ ਪਲੰਡੇ ਐੇਰਦਾ ਵ, ਐੇਜ ਾਥੀ ਨੰੂ ਏਾਯਜਲ਼ੀਰ ਫਣਾਉਾਂਦਾ ਵ। 
Winkey + F1 ਭਦਦ ਅਤ ਵਾਇਤਾ 

Winkey + R ਯਨ ਡਾਈਰਾ ਫਾਏ ਰਤੁਤ ਏਯਦਾ ਵ 

Winkey + U  ਮੂਟੀਪਰਟੀ ਭਨਜਯ ਰਤੁਤ ਏਯਦਾ ਵ 

Winkey + L ਏੰਪਊਟਯ ਨੰੂ ਰਏ ਏਯਦਾ ਵ।S 
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       2 
ਪਿੰਡੋਜ਼ ਏਸੀ 
ਉਦੇਸ਼: 

 ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ 

 ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾਲਾਾਂ 
 ਨੇਟਡ 

 ਲਯਡਡ 
___________________________________________________________________________________________ 

ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲੰਡੇਜ ਨਟੀ ਯਪਟੰ ਪਟਭ ਪਯਲਾਯ ਦਾ ਬ ਤੈ ਨਲਾਾਂ ੰਏਯਨ ਵ। ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਫਜਨ ਉਬੇਤਾਆਾਂ ਰਈ ਅਤ 
ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਵੇਭ ਯਰੂ ਉਬੇਤਾਆਾਂ ਅਤ ਰਾਵਏਾਾਂ ਰਈ ਫਣਾਈ ਈ ਵ। 

ਪਿੰਡੋਜ਼ ਏਸੀ ਦੀਆਾਂ ਪਿਸੇ਼ਸ਼ਤਾਿਾਾਂ 
ਏ ੁੱਝ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਹੇਠ ਪਰਐੀਆਾਂ ਹਨ:- 

ਸੌਐੀ ਇੰਸਟਾਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਡੇਪਟੰ: 

ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਇ ਦੀ ਇੰਟਾਰਲ਼ਨ ਨੰੂ ਐਾ ਅਤ ਅਡਟ ਯਿੱਐਣ ਰਈ ਏਈ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾਲਾਾਂ ਵਨ। ਇਵਨਾਾਂ ਪਲਿੱਚ ਡਾਇਨਪਭਏ ਅਡਟ ਅਤ 
ਪਲੰਡੇਜ ਅਡਟ; ਪਾਈਰਾਾਂ ਅਤ ਿੱਪਟੰ ਟਯਾਾਂਪਯ ਪਲਜਾਯਡ; ਲਿੱਐ- ਲਿੱਐ ਪਏਭਾਾਂ ਦ ਏੰਭਾਾਂ ਰਈ ਵੇਯ ਪਲਜਾਯਡ; ਡੀਲਾਇਡ ਡਯਾਇਲਯਜ ਦੀ ਐੁਿੱਰੀ ਚੇਣ; 
ਭਰਟੀਪੰਏਲ਼ਨ ਉਏਯਨਾਾਂ ਦੀ ਐੀ ਇੰਟਾਰਲ਼ਨ; ਪਲੰਡੇਜ 98 ਅਤ ਪਲੰਡੇਜ ਭਈ ਤ ਰਬਾਲੀ ਅਨਇੰਟਾਰ ਏਯਨਾ ਲ਼ਾਭਰ ਵ। 
ਡਾਇਨ ਪਭਏ ਅਡੇਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਜ਼ ਅਡੇਟ: 

ਜਦੈ ਤੁੀ ਾਂ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਇੰਟਾਰ ਏਯਦ ਵੇ, ਨਲੀ ਾਂ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾਲਾਾਂ ਪਲਿੱਚੈ ਇਿੱਏ ਜੇ ਤੁੀ ਾਂ ਨੇਪਟ ਏਯੇ ਉਵ ਵ ਡਾਇਨਪਭਏ ਅਡਟ, ਜੇ ਤੁਵਾਨੰੂ ਨਲ ਚ, 
ਏਜ ਅਤ ਪਪਏਪ ਡਾਉਨਰੇਡ ਅਤ ਇੰਟਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਆਪਯ ਏਯਾ ਤਾਾਂ ਜੇ ਤੁਵਾਡੀ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਅਡਟ ਯਵ। 
ਸੌਐਾ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਹੋਯ ਪਿਜ਼ਾਯਡ: 

ਨਟਲਯਏ ਟਯਾਾਂਪਯ ਪਲਜਾਯਡ ਪਲਿੱਚ ਤੁਵਾਡਾ ੁਆਤ ਵ, ਜੇ ਪਲੰਡੇਜ ਨਟਲਯਏ ਦੀ ਰਬਾਲੀ ਏੰਪਫ਼ਯਲ਼ਨ ਅਤ ਇੰਟਯਨਿੱ ਟ ਏਨਏਲ਼ਨ ਲ਼ਅਪਯੰ ਅਤ ਦੇ 
ਵਾਯਡਲਅਯ ਪਲਜਾਯਡ, ਡ ਵਾਯਡਲਅਯ ਪਲਜਾਯਡ ਅਤ ਪਾਊਾਂਡ ਪਨਊ ਵਾਯਡਲਅਯ ਪਲਜਾਯਡ। 
ਹੋਯ ਉਏਯਣ ਡਯਾਇਿਯ: 

ਵੇਯ ਉਏਯਣ ਡਯਾਇਲਯਾਾਂ ਦ ਏਾਯਣ ਪਲੰਡੇਜ ਦ ਵੇਯ ੰਏਯਣਾਾਂ (ਪਲੰਡੇਜ 98, ਪਲੰਡੇਜ ਭਈ ਜਾਾਂ ਪਲੰਡੇਜ 2000) ਦ ਭੁਏਾਫਰ  ਇਿੱਏ ਲਧੀਆ ਭਏਾ ਵ ਪਏ 
ਤੁੀ ਾਂ ਜਦੈ ਲੀ ਏੇਈ ਨਲਾਾਂ ਉਏਯਣ ਰਾ ਤਾਾਂ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਆਣ ਆ ਉ ਦਾ ਡਯਾਇਲਯ ਰੇਡ ਏਯ ਦਲੀ ਅਤ ਇਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਪਲਿੱਚ 
ਭਯਥ ਵੇਲੀ । ਨਵੀ ਾਂ ਤਾਾਂ, ਵੇਯ ਰਾਬ ਰਈ, ਤੁੀ ਾਂ ਇ ਉਏਯਣ ਨਾਰ ਆਈ ਡਯਾਈਲ ਤੈ ਉਏਯਣ ਨੰੂ ਇੰਟਾਰ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। 
ਪਾਈਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ ੁੱਪਟੰ ਟਯਾਾਂਸਪਯ ਪਿਜ਼ਾਯਡ: 

ਪਾਈਰਜ ਅਤ ਿੱਪਟੰ ਟਯਾਾਂਪਯ ਪਲਜਾਯਡ ਇਿੱਏ ਏੰਪਊਟਯ ਤੈ ਦੂਯ ਏੰਪਊਟਯ ਜਾਾਂ ਪਲੰਡੇਜ ਦੀ ਇਿੱਏ ਇੰਟਾਰਲ਼ਨ ਤੈ ਦੂਯੀ ਤਿੱਏ ਪਾਈਰਜ ਅਤ 
ਿੱਪਟੰ ਟਯਾਾਂਪਯ ਏਯਨ ਦਾ ਇਿੱਏ ਯਾਵ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। ਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਨਲ ਏੰਪਊਟਯ ਤ ਆਣਾ ਰੇਯਾਭ ਦਫੁਾਯਾ ਇੰਟਾਰ ਏਯਨਾ ਲਾ। 
ਪਿੰਡੋਜ਼ 98 ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਜ਼ ME ਤੇ ਰਬਾਿੀ ਅਨਇੰਸਟਾਰ:  

ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਦੀ ਇਿੱਏ ਐਾ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਵ, ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਦੀ ਇੰਟਾਰਲ਼ਨ ਤੈ ਪਲੰਡੇਜ 98, ਪਲੰਡੇਜ 98 ਦਾ ਦੂਯਾ ੰਏਯਨ ਅਤ ਪਲੰਡੇਜ ਭਈ ਤ 
ਲਾ ਜਾਉਣ ਰਈ ਇਿੱਏ ਰਬਾਲੀ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ, ਯ ਤੁੀ ਾਂ ਪਲੰਡੇਜ ਨਟੀ ਅਤ ਪਲੰਡੇਜ 2000 ਤੈ ਲਾ ਨਵੀ ਾਂ ਜਾ ਏਦ। 
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ਇੰਟਯਨ ੁੱ ਟ ਏਸਰੋਯਯ ਦਾ ਨਿਾਾਂ ਸੰਸਏਯਨ: 

ਇੰਟਯਨਿੱ ਟ ਏਰੇਯਯ ੰਏਯਨ 6 ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਲ਼ਾਭਰ ਵ। ੰਏਯਨ 6 ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਪਲਿੱਚ, ਨਲਾਾਂ ਭੀਡੀਆ ਫਾਯ ਪਿੱਧਾ ਇੰਟਯਨਿੱ ਟ 
ਏਰੇਯਯ ਪਲਿੱਚੈ ਚਿੱਰ ਯਵੀ ਆਡੀ ਨੰੂ ੁਣਨਾ ਆਾਨ ਫਣਾ ਪਦੰਦਾ ਵ। ਇੰਟਯਨਿੱ ਟ ਏਰੇਯਯ 6 ਪਲਿੱਚ ਭਏਯੇਭੀਡੀਆ ਪਰਲ਼, ਲ਼ਾਏਲਲ 
ਨੀਭਲ਼ਨ ਅਤ ਏਏਪਡੰ ਟਾਇਰ ਲ਼ੀਟ ਦ ਿੱਧਯ 1 ਦਾ ਭਯਥਨ ਭਜੂਦ ਵ। ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਇਵ ਵ ਪਏ ਅਪਧਏ ਨੀਭਲ਼ਨ ਪਏ ਲਾਧੂ ਾਪਟਲਅਯ 
ਤੈ ਪਫਨਲਾਾਂ ਚਿੱਰੀ। 
ਭਸਨ ਏਸਰੋਯਯ:- ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਭਨ ਏਰੇਯਯ ਲ਼ਾਭਰ ਵੁੰਦਾ ਵ। ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ ਏੇਰ ਆਈੀ ਨਵੀ ਾਂ ਵ, ਤੁਵਾਨੰੂ 
ਲ਼ਾਇਦ ਇੰਟਯਨਿੱ ਟ ਨਾਰ ਜੁੜ੍ਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
ਯਾਪੀਏਰ ਮੂਜ਼ਯ ਇੰਟਯਪੇਸ (ਜੀਮੂਆਈ) 

ਅਿੱਜ-ਏਿੱਰ, ਤੁੀ ਾਂ ਵਯ ਜਲਾਾਂ ਵੇਯਪਡੰ, ਫਨਯ, ਾਯਪਏੰ ਵਦਾਇਤਾਾਂ, ਟਰਪਫ਼ਏ ਪਨਰ ਆਪਦ ਲਯੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਦੀ ਨੁਭਾਇੰਦੀ ਤਲੀਯਾਾਂ ਦ ਯੂ ਪਲਿੱਚ 
ਰਾਤ ਏਯਦ ਵੇ। ਇਵ ਇ ਏਯਏ ਵ ਪਏਉਾਂਪਏ ਤਲੀਯਾਾਂ ਦ ਯੂ ਪਲਿੱਚ ਲ਼ਏਲ਼ਾਾਂ ਬਾਲ਼ਾ ਤੈ ੁਤੰਤਯ ਵੁੰਦੀਆਾਂ ਵਨ ਤਾਾਂ ਜੇ ਵਯ ਤਯਲਾਾਂ ਦਾ ਪਲਅਏਤੀ ਆਾਨੀ 
ਨਾਰ ਅਤ ਜਰਦੀ ਅਤ ਪਫਨਲਾਾਂ ਪਏ ਦਬੁਾਲ਼ੀ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਪਲਲ਼ ਨੰੂ ਭਝ ਏ। ਾਪਟਲਅਯ ਪਡਲਰਯਾਾਂ ਨ ਉਬੇਤਾ ਰਈ ਭਝਣਮੇ ਪਾਈਰ 
ਅਤ ਪੇਰਡਯ ਦੀ ਯਾਪਪਏਰ ਲ਼ਏਲ਼ ਚਣੁੀ ਵ। ਅਿੱਜ-ਏਰ ਾਯ ਾਪਟਲਅਯ ਇ ਰਾਬ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਫਣਾ ਜਾਾਂਦ ਵਨ ਉਬੇਤਾਆਾਂ ਰਈ ਫਵਤੁ 
ਉਬੇਤਾ-ਜਾਣ ੂਲਾਤਾਲਯਨ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਅਪਧਏਤਯ ਉਬੇਤਾ ਇ ਨੰੂ ਵੀ ਉਮੇ ਏਯਨ ਜਾ ਯਵ ਵਨ। ਇ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਨੰੂ ਯਾਪੀਏਰ 
ਮੂਜਯ ਇੰਟਯਪ (ਜੀਮੂਆਈ) ਏਪਵੰਦ ਵਨ। ਏੁਿੱਝ ਆਭ ਯਪਟੰ ਪਟਭ ਜੀਮੂਆਈ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਦਾ ਭਯਥਨ ਏਯਦ ਵਨ, ਪਲੰਡੇਜ ਦ ਲਿੱਐ- ਲਿੱਐ 
ੰਏਯਨ, ਨ ਯਲਯ ਮੂਪਨਏ, /2, ਨੇਲਰ ਯਪਟੰ ਪਟਭ (ਨ) ੰਏਯਨ 4.1 ਆਪਦ। 
ਭਰਟੀਟਾਸਪਏੰ   
ਇਿੱਏੇ ਭ ਫਵਤੁ ਾਯ ਏੰਭ ਏਯਨ ਨੰੂ ਭਰਟੀਟਾਪਏੰ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਤੁੀ ਾਂ ਇਿੱਏੇ ਭ ਏਈ ਾਪਟਲਅਯ ਅਤ ਇਿੱਏ ਜਾਾਂ ਲਿੱਐ 
ਾਪਟਲਅਯ ਪਲਿੱਚ ਇਿੱਏ ਤੈ ਲਿੱਧ ਡਾਪਏਊਭਟ ਚਰਾ ਏਦ ਵੇ। ਤੁੀ ਾਂ ਟਾਏਫਾਯ ਜਾਾਂ ਅਰਟ (ALT)+ ਟਫ ਏੁੰਜੀ ਦੀ ਲਯਤੈ ਏਯਏ ਇਿੱਏ 
ਡਾਪਏਊਭਟ/ਾਪਟਲਅਯ ਤੈ ਦੂਯ ਤ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਜਾ ਏਦ ਵੇ। ਾਪਟਲਅਯ/ਡਾਪਏਊਭਟ ਦੀ ੰਪਐਆ ਭਭਯੀ ਭਯਥਾ (ਯਭ) ਤ ਪਨਯਬਯ ਏਯਦੀ ਵ। 
ਇ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਨੰੂ ਭਰਟੀਟਾਪਏੰ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। 

 
ਪਰੰਪਏੰ 
ਇ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਦਆੁਯਾ ਤੁੀ ਾਂ ਦੇ ਪਾਈਰਾਾਂ ਦ ਪਲਿੱਚ ਫੰਧ ਫਣਾ ਏਦ ਵੇ ਤਾਾਂ ਜੇ ਜਦੈ ਤੁੀ ਾਂ ਰੇਤ ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯਦ ਵੇ, ਟਾਯਟ ਪਾਈਰ 
ਰਬਾਪਲਤ ਵੇਲੀ ਅਤ ਤੁੀ ਾਂ ਟਾਯਟ ਯੀਆ ਤ ਡਫਰ-ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਟਏਟ ਪਾਈਰ ਤੈ ਪਿੱਧਾ ਰੇਤ ਪਾਈਰ ਚਰਾ ਏ ਰੇਤ ਭਿੱਯੀ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰੀ 
ਏਯ ਏਦ ਵੇ। ਰੇਤ ਪਾਈਰ ਐੁਿੱਰ ਜਾਲੀ; ਤੁੀ ਾਂ ਜੇ ਲੀ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯਦ ਵੇ ਉ ਨੰੂ ਅਰੀ ਰੇਤ ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਲ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਪਜਦਾ 
ਰਬਾਲ ਪਫਨਲਾਾਂ ਫਦਰ  ਟਾਯਟ ਪਾਈਰ ਤ ਲੀ ਲਾ। 
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ਭਫ ਪਡੰ 
ਪਜ ਤਯਲਾਾਂ ਦਾ ਨਾਭ ਵ, ਇ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਦੀ ਲਯqoN ਏਯਏ ਤੁੀ ਾਂ ਪਏ ਚੀਜ ਦੀ ਨਏਰ ਟਏਟ ਡਾਪਏਊਭਟ ਪਲਿੱਚ ਰਾਤ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। ਯ ਅਰੀ 
ਰੇਤ ਪਾਈਰ ਨਾਰ ਅਪਜਵਾ ਏੇਈ ਫੰਧ ਨਵੀ ਾਂ ਵੇਲਾ। ਇ ਤਯਲਾਾਂ ਤੁੀ ਾਂ ਜਦੈ ਰੇਤ ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯਦ ਵੇ, ਉਦਾ ਟਾਯਟ ਪਾਈਰ ਉਿੱਯ ਏੇਈ 
ਰਬਾਲ ਨਵੀ ਾਂ ਲਾ। 
ਰੁੱ ਅਤੇ ਰੇ 
ਇਵ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਦੀ ਡਯਾਇਲ ੂਚੀ ਪਲਿੱਚੈ ਉਪਚਤ ਉਏਯਣ ਦੀ ੂਯਤੀ ਏਯਏ ਪਏ ਨਲ ਵਾਯਡਲਅਯ ਉਏਯਣ ਨੰੂ ੁਚਾਯ ੂਏਯਨ ਪਲਿੱਚ 
ਭਦਦ ਏਯਦੀ ਵ। ਜਏਯ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਫੰਧਤ ਉਏਯਣ ਡਯਾਇਲਯ ਉਿੱਰਫਧ ਨਵੀ ਾਂ ਵੁੰਦਾ, ਯਪਟੰ ਪਟਭ ਉਏਯਣ ਚਰਾਉਣ ਰਈ 

ਫੰਧਤ ਉਏਯਣ ਡਯਾਇਲਯ ਰਈ ਆਣ ਆ ਜਰਦੀ ੰਦਲ਼ ਦ ਦਲਾ। ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਦੀ ਇ ਅਨੇਐੀ ਪਏਪਯਆ ਨੰੂ ਰਿੱ ਅਤ ਰ  ਏਪਵੰਦ 

ਵਨ। ਇ ਪਏਪਯਆ ਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਰਈ, ਵਾਯਡਲਅਯ ਪਵਿੱਾ ਜੇੜ੍ ਪਦਉ ਅਤ ੀੀ ਚਰਾ ਰ। ਯਪਟੰ ਪਟਭ ਤੁਯੰਤ ਰਿੱ ਅਤ ਰ  ਰੇਯਾਭ 

ਦਆੁਯਾ ਨਲ ਪਵਿੱ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਏਯਾ। ਜਏਯ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਵਾਯਡਲਅਯ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਉਏਯਣ ਡਯਾਇਲਯ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਪਲਿੱਚ ਅਭਯਥ ਵੁੰਦੀ 

ਵ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਪਲਏਰਤਾ ਦਆੁਯਾ ਐਯੀਦਦਾਯੀ ਦ ਭ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ ੀਡੀ ਦਆੁਯਾ ਉਏਯਣ ਡਯਾਇਲਯ ਦੀ ੂਯਤੀ ਫਾਵਯੀ ਤਯ ਤ ਏਯਨੀ ਵੇਲੀ। ਜਏਯ 

ਤੁਵਾਡਾ ੀੀ ਚਿੱਰ ਪਯਵਾ ਵ ਤੁੀ ਾਂ ਏੇਈ ਉਏਯਣ ਜੇੜ੍ ਏਦ ਵੇ ਜਾਾਂ ਪਏ ਭਜੂਦ ਉਏਯਣ ਨੰੂ ਤਫਦੀਰ ਏਯ ਏਦ ਵੇ, ਜੇੜ੍ਨ ਦ ਨਾਰ ਵੀ ਰਿੱ ਅਤ 
ਰ  ਤੁਯੰਤ ਆਣ ਆ ਚਿੱਰ ਲਾ। ਯ ਇ ਤਯਲਾਾਂ ਜੇੜ੍ਨਾ ਏੰਪਊਟਯ ਰਈ ਜੇਐਭ ਬਪਯਆ ਵੁੰਦਾ ਵ। ਏੰਪਊਟਯ ਦਾ ਏੇਈ ਲੀ ਪਵਿੱਾ ਐਯਾਫ ਵੇ ਏਦਾ 

ਵ। ਜੇੜ੍ਣ ਦ ਇ ਤਯੀਏ ਤੈ ਫਚਣਾ ਚੰਾ ਵੁੰਦਾ ਵ। 
ਟਏਟ ਅਤ ਪਡਜਾਇਨ ਭੰਤਲ ਰਈ, ਪਲੰਡੇਜ ਵਠ ਪਰਐੀਆਾਂ ਰੀਏਲ਼ਨਾਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀ ਵ: 

1. ਨੋਟ ਡ (ਧਾਯਨ ਰਐਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ) 
2. ਿਯਡ ਡ (ਛੇਟ ਡਾਪਏਉਭਟ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ) 
3. ੇਂਟ (ਪਟੰ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ) 

ਨੋਟ ਡ 
        ਲ਼     ਏਵ      ਮ  ਲ਼ਰ     ਵ ਵਰ ਸ਼ । ਇਸ਼ ਵ   ਲ਼  ਰ  ਲ਼     ਏਵ      ਇ ਵ        ਬ    ਉ  ਬਧ ਸ਼ ਲ਼  ।          ਏਵ  
ਈ ਲ਼ਰ          ਸ਼ ,  ਰ ਇਸ਼  ਏਵ  ਲ਼   ਏ  ਏ    ਏਵ    ਰਮ     ਈ ਵਸ਼ ਇਏ  ਸ਼   ਸ਼ ।           ਰ     ਰ ਏ        ਈ         ਏਵ  
  ਈ    ਏਸ਼        ਸ਼ ।           ਮ  ਏਵ    . ਏਵ   (.ext) ਸ਼ ।        ਐ    ਈ, ਵ  ਰ  ਮ   >   ਰ ਮ> ਏਵ ਵਰ  >          
  ਉ। ਸ਼    ਲ਼      ਐ ਈ  ਲ਼  : 
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ਇੰਟਯਨ ੁੱ ਟ ਏਸਰੋਯਯ ਦਾ ਨਿਾਾਂ ਸੰਸਏਯਨ: 

ਇੰਟਯਨਿੱ ਟ ਏਰੇਯਯ ੰਏਯਨ 6 ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਲ਼ਾਭਰ ਵ। ੰਏਯਨ 6 ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਪਲਿੱਚ, ਨਲਾਾਂ ਭੀਡੀਆ ਫਾਯ ਪਿੱਧਾ ਇੰਟਯਨਿੱ ਟ 
ਏਰੇਯਯ ਪਲਿੱਚੈ ਚਿੱਰ ਯਵੀ ਆਡੀ ਨੰੂ ੁਣਨਾ ਆਾਨ ਫਣਾ ਪਦੰਦਾ ਵ। ਇੰਟਯਨਿੱ ਟ ਏਰੇਯਯ 6 ਪਲਿੱਚ ਭਏਯੇਭੀਡੀਆ ਪਰਲ਼, ਲ਼ਾਏਲਲ 
ਨੀਭਲ਼ਨ ਅਤ ਏਏਪਡੰ ਟਾਇਰ ਲ਼ੀਟ ਦ ਿੱਧਯ 1 ਦਾ ਭਯਥਨ ਭਜੂਦ ਵ। ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਇਵ ਵ ਪਏ ਅਪਧਏ ਨੀਭਲ਼ਨ ਪਏ ਲਾਧੂ ਾਪਟਲਅਯ 
ਤੈ ਪਫਨਲਾਾਂ ਚਿੱਰੀ। 
ਭਸਨ ਏਸਰੋਯਯ:- ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਭਨ ਏਰੇਯਯ ਲ਼ਾਭਰ ਵੁੰਦਾ ਵ। ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ ਏੇਰ ਆਈੀ ਨਵੀ ਾਂ ਵ, ਤੁਵਾਨੰੂ 
ਲ਼ਾਇਦ ਇੰਟਯਨਿੱ ਟ ਨਾਰ ਜੁੜ੍ਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
ਯਾਪੀਏਰ ਮੂਜ਼ਯ ਇੰਟਯਪੇਸ (ਜੀਮੂਆਈ) 

ਅਿੱਜ-ਏਿੱਰ, ਤੁੀ ਾਂ ਵਯ ਜਲਾਾਂ ਵੇਯਪਡੰ, ਫਨਯ, ਾਯਪਏੰ ਵਦਾਇਤਾਾਂ, ਟਰਪਫ਼ਏ ਪਨਰ ਆਪਦ ਲਯੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਦੀ ਨੁਭਾਇੰਦੀ ਤਲੀਯਾਾਂ ਦ ਯੂ ਪਲਿੱਚ 
ਰਾਤ ਏਯਦ ਵੇ। ਇਵ ਇ ਏਯਏ ਵ ਪਏਉਾਂਪਏ ਤਲੀਯਾਾਂ ਦ ਯੂ ਪਲਿੱਚ ਲ਼ਏਲ਼ਾਾਂ ਬਾਲ਼ਾ ਤੈ ੁਤੰਤਯ ਵੁੰਦੀਆਾਂ ਵਨ ਤਾਾਂ ਜੇ ਵਯ ਤਯਲਾਾਂ ਦਾ ਪਲਅਏਤੀ ਆਾਨੀ 
ਨਾਰ ਅਤ ਜਰਦੀ ਅਤ ਪਫਨਲਾਾਂ ਪਏ ਦਬੁਾਲ਼ੀ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਪਲਲ਼ ਨੰੂ ਭਝ ਏ। ਾਪਟਲਅਯ ਪਡਲਰਯਾਾਂ ਨ ਉਬੇਤਾ ਰਈ ਭਝਣਮੇ ਪਾਈਰ 
ਅਤ ਪੇਰਡਯ ਦੀ ਯਾਪਪਏਰ ਲ਼ਏਲ਼ ਚਣੁੀ ਵ। ਅਿੱਜ-ਏਰ ਾਯ ਾਪਟਲਅਯ ਇ ਰਾਬ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਫਣਾ ਜਾਾਂਦ ਵਨ ਉਬੇਤਾਆਾਂ ਰਈ ਫਵਤੁ 
ਉਬੇਤਾ-ਜਾਣ ੂਲਾਤਾਲਯਨ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਅਪਧਏਤਯ ਉਬੇਤਾ ਇ ਨੰੂ ਵੀ ਉਮੇ ਏਯਨ ਜਾ ਯਵ ਵਨ। ਇ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਨੰੂ ਯਾਪੀਏਰ 
ਮੂਜਯ ਇੰਟਯਪ (ਜੀਮੂਆਈ) ਏਪਵੰਦ ਵਨ। ਏੁਿੱਝ ਆਭ ਯਪਟੰ ਪਟਭ ਜੀਮੂਆਈ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਦਾ ਭਯਥਨ ਏਯਦ ਵਨ, ਪਲੰਡੇਜ ਦ ਲਿੱਐ- ਲਿੱਐ 
ੰਏਯਨ, ਨ ਯਲਯ ਮੂਪਨਏ, /2, ਨੇਲਰ ਯਪਟੰ ਪਟਭ (ਨ) ੰਏਯਨ 4.1 ਆਪਦ। 
ਭਰਟੀਟਾਸਪਏੰ   
ਇਿੱਏੇ ਭ ਫਵਤੁ ਾਯ ਏੰਭ ਏਯਨ ਨੰੂ ਭਰਟੀਟਾਪਏੰ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਤੁੀ ਾਂ ਇਿੱਏੇ ਭ ਏਈ ਾਪਟਲਅਯ ਅਤ ਇਿੱਏ ਜਾਾਂ ਲਿੱਐ 
ਾਪਟਲਅਯ ਪਲਿੱਚ ਇਿੱਏ ਤੈ ਲਿੱਧ ਡਾਪਏਊਭਟ ਚਰਾ ਏਦ ਵੇ। ਤੁੀ ਾਂ ਟਾਏਫਾਯ ਜਾਾਂ ਅਰਟ (ALT)+ ਟਫ ਏੁੰਜੀ ਦੀ ਲਯਤੈ ਏਯਏ ਇਿੱਏ 
ਡਾਪਏਊਭਟ/ਾਪਟਲਅਯ ਤੈ ਦੂਯ ਤ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਜਾ ਏਦ ਵੇ। ਾਪਟਲਅਯ/ਡਾਪਏਊਭਟ ਦੀ ੰਪਐਆ ਭਭਯੀ ਭਯਥਾ (ਯਭ) ਤ ਪਨਯਬਯ ਏਯਦੀ ਵ। 
ਇ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਨੰੂ ਭਰਟੀਟਾਪਏੰ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। 

 
ਪਰੰਪਏੰ 
ਇ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਦਆੁਯਾ ਤੁੀ ਾਂ ਦੇ ਪਾਈਰਾਾਂ ਦ ਪਲਿੱਚ ਫੰਧ ਫਣਾ ਏਦ ਵੇ ਤਾਾਂ ਜੇ ਜਦੈ ਤੁੀ ਾਂ ਰੇਤ ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯਦ ਵੇ, ਟਾਯਟ ਪਾਈਰ 
ਰਬਾਪਲਤ ਵੇਲੀ ਅਤ ਤੁੀ ਾਂ ਟਾਯਟ ਯੀਆ ਤ ਡਫਰ-ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਟਏਟ ਪਾਈਰ ਤੈ ਪਿੱਧਾ ਰੇਤ ਪਾਈਰ ਚਰਾ ਏ ਰੇਤ ਭਿੱਯੀ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰੀ 
ਏਯ ਏਦ ਵੇ। ਰੇਤ ਪਾਈਰ ਐੁਿੱਰ ਜਾਲੀ; ਤੁੀ ਾਂ ਜੇ ਲੀ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯਦ ਵੇ ਉ ਨੰੂ ਅਰੀ ਰੇਤ ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਲ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਪਜਦਾ 
ਰਬਾਲ ਪਫਨਲਾਾਂ ਫਦਰ  ਟਾਯਟ ਪਾਈਰ ਤ ਲੀ ਲਾ। 
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ਇ ਪਲੰਡੇ ਪਲਿੱਚ ਟਾਇਟਰ ਫਾਯ ਟਾਇਟਰ ਫਾਯ, ਭਨੂ ਫਾਯ, ਏਯੇਰ ਫਾਯ ਅਤ ਟਏਟ ਐਤਯ। ਟਏਟ ਦ ਪਾਯਭਟ, ਪਡਟ ਭਨੂ>ਿੱਟ ਪੈਟ ਪਲਏਰ 
ਚਣੇੁ। ਇਿੱਥ, ਤੁੀ ਾਂ ਪਯਪ ਪੈਟ ਪ, ਪੈਟ ਾਈਜ ਅਤ ਪੈਟ ਟਾਇਰ ਫਦਰਣ ਪਲਿੱਚ ਭਯਥ ਵੇ। ਨੇਟਡ ਪਲਿੱਚ ਏੇਈ ਯਰੂਯ ਨਵੀ ਾਂ ਵੁੰਦਾ, ਪਏਉਾਂਪਏ ਇ 
ਪਲਿੱਚ ਟਏਟ ਯਪੰ ਦਾ ਏੇਈ ੰਏਰ ਨਵੀ ਾਂ ਵ। ਜਏਯ ਤੁੀ ਾਂ ਨਲੀ ੰਤੀ ਪਲਿੱਚ ਏੁਿੱਝ ਪਰਐਣਾ ਚਾਵੁੰਦ ਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਾਂਟਯ ਏੁੰਜੀ ਦਿੱਫਣੀ ਲੀ। 
ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਲ ਏਯਨ ਰਈ, ਪਾਈਰ>ਲ> ਪਾਈਰ ਦਾ ਨਾਭ ਪਦਉ>ਲ ਤ ਜਾਉ। 
 

.  
ਨੋਟ ਡ ਦੇ ਰਾਬ 
ਜਏਯ ਤੁਵਾਡੀ ਭਲ਼ੀਨ ਤ ਭ-ਆਪਫ਼ ਇੰਟਾਰ ਨਵੀ ਾਂ ਵ ਅਤ ਤੁੀ ਾਂ ਬਪਲਿੱਐ ਦ ਵਲਾਰ  ਰਈ ਏੁਿੱਝ ਜਯਯੂੀ ਟਏਟ ਯਿੱਐਣਾ ਚਾਵੁੰਦ ਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁੀ ਾਂ ਇ 
ਰਈ ਨੇਟਡ ਦੀ ਲਯਤੈ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। ਇ ਤਯਲਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈਰ ਭ-ਡੇ ਦਆੁਯਾ ਐੁਿੱਰ ਏਦੀ ਵ ਅਤ ਤੁੀ ਾਂ ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਪਿੱਧਾ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯ 
ਏਦ ਵੇ। 

ਿਯਡ ਡ 
ਲਯਡਡ ਛੇਟ ਡਾਪਏਉਭਟਾਾਂ ਇਿੱਏ ਟਏਟ ਡੀਟਯ ਵ। ਇਵ ਪਲੰਡੇਜ ਦਾ ਭੂਰ ਲਯਡ ਰੇਯ ਵ। ਇਵ ਾਪਟਲਅਯ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਦੀ ਇੰਟਾਰਲ਼ਨ 
ਤੈ ਫਾਅਦ ਉਿੱਰਫਧ ਵੇਲਾ। ਇਵ ਆਭ ਤਯ ਤ ਟਏਟ ਨੰੂ ਡਾਪਏਉਭਟ ਦ ਅੰਦਯ ਯਿੱਐਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਪਜਿੱਥ ਤਫਦੀਰੀ, ਪਾਯਭਪਟੰ ਅਤ 
ਟਏਟ ਦੀ ਪਰੰਪਟੰ ਲੀ ੰਬਲ ਵ। ਲਯਡਡ ਪਾਈਰ ਦੀ ਏਟਲ਼ਨ .ਡਫਪਰਊਆਯਆਈ (.wri) ਵ। ਲਯਡਡ ਐੇਰਲਣ ਰਈ, ਟਾਯਟ ਭਨੂ > 
ਰੇਯਾਭਜ > ਏਯੀਜ > ਲਯਡਡ ਤ ਜਾਉ। ਵਠ ਪਲੰਡੇ ਪਦਐਾਈ ਦਲੀ। 
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ਿਯਡ ਡ ਦੇ ਬਾ 

1. ਟਾਇਟਰ ਫਾਯ (Title Bar) 

2. ਭਨੂ ਫਾਯ (Menu Bar) 

3. ਟਡਯਡ ਟਰੂਫਾਯ (Standard Toolbar) 

4. ਪਾਯਭਪਟੰ ਟਰੂਫਾਯ (Formatting Toolbar) 

5. ਯਰੂਯ (Ruler) 

6. ਡਾਪਏਉਭਟ ਯੀਆ (Document Area) 

7. ਟਟ ਫਾਯ (Status Bar) 

ਿਯਡ ਡ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਨਾ 

ਲਯਡਡ ਦ ਰੇਡ ਵੇਣ ਤੈ ਫਾਅਦ, ਤੁੀ ਾਂ ਐਾਰਲ ੀ ਡਾਪਏਉਭਟ ਰਾਤ ਏਯੇ। ਇਿੱਏ ਝਏਦੀ ਰੰਫਏਾਯੀ ਰਾਈਨ ਡਾਪਏਉਭਟ ਯੀਆ ਦ ਲ਼ੁਯ ੂਪਲਿੱਚ ਪਦਐਾਈ 
ਪਦੰਦੀ ਵ, ਪਜ ਨੰੂ ਏਯਯ ਏਪਵੰਦ ਵਨ। ਇਵ ਉਵ ਜਲਾਾਂ ਦਯਾੀ ਪਜਿੱਥ ਟਏਟ ਲਾ। ਤੁ ਏੀ-ਫੇਯਡ ਤੈ ਟਏਟ ਪਰਐਦ ਵੇ। ਪਏ ਟਏਟ ਨੰੂ 
ਪਾਯਭਟ ਏਯਨ ਰਈ, ਭਾਊ ਡਯ ਏਯਏ ਪਲਲ਼ਾਲਤੂ ਚਣੇੁ ਪਪਯ ਪਾਯਭਪਟੰ ਟਰੂਫਾਯ ਜਾਾਂ ਪਾਯਭਟ ਭਨੂ ਤ ਜਾਉ। ਏਈ ਭਨੂ ਪਲਏਰ ਟ ਪਲਿੱਚ 
ਪਨਯਧਾਪਯਤ ਭਨੂ ਦ ਭਾਨ ਵੁੰਦ ਵਨ, ਯ ਏੁਿੱਝ ਨਲ ਭਨੂ ਲੀ ਲ਼ਾਭਰ ਵੇ ਵਨ, ਉਵ ਇੰਯਟ ਅਤ ਪਾਯਭਟ ਭਨੂ ਵਨ। 

ਸੰਐੇ 
 ੀਡੀ ਫਯਪਨੰ ਭਯਿੱਥਾ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਪਵਰਾਾਂ ਤੈ ਵੀ ਵੁੰਦੀ ਵ। ਤੁੀ ਾਂ ਪਲੰਡੇਜ ਏਰੇਯਯ ਅਤ ਪਲੰਡੇਜ ਭੀਡੀਆ ਰਅਯ ਤੈ ੀਡੀ 

ਫਣਾ ਏਦ ਵੇ।  
 ਇਵ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਦੀ ਡਯਾਇਲ ੂਚੀ ਪਲਿੱਚੈ ਉਪਚਤ ਉਏਯਣ ਦੀ ੂਯਤੀ ਦਆੁਯਾ ਨਲਾਾਂ ਵਾਯਡਲਅਯ ਉਏਯਣ ਚਰਾਉਣ ਪਲਿੱਚ 

ਵਾਇਏ ਵ । ਜਏਯ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਪਲਿੱਚ ਫੰਧੀ ਉਏਯਣ ਡਯਾਇਲਯ ਉਿੱਰਫਧ ਨਵੀ ਾਂ ਵ, ਯਪਟੰ ਪਟਭ ਉਏਯਣ ਚਰਾਉਣ ਰਈ 
ਫੰਧੀ ਉਏਯਣ ਡਯਾਇਲਯ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਆਣ ਆ ਜਰਦੀ ੰਦਲ਼ ਦਲੀ। 

 ਨੇਟਡ ਦੀ ਏਟਲ਼ਨ .ਏਟੀ (.xt) ਅਤ ਲਯਡਡ ਦੀ ਏਟਲ਼ਨ .ਡਫਪਰਊਆਯਆਈ (.wri)ਵ। 

ਅਸਾਈਨਭੈਂਟ 
1. ਵਠ ਰਲ਼ਨਾਾਂ ਦ ਜਲਾਫ ਪਦਉ: 

i) ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਏੀ ਵ? 

ii) ਭਰਟੀਟਾਪਏੰ ਏੀ ਵੁੰਦੀ ਵ? 

iii) ਇੰਫਪਡੰ ਏੀ ਵੁੰਦਾ ਵ? 

iv) ਪਰੰਪਏੰ ਏੀ ਵੁੰਦਾ ਵ? 

v) ਰਿੱ ਅਤ ਰ  ਏੀ ਵੁੰਦਾ ਵ? 

2. ਨੇਟਡ ਜਾਾਂ ਲਯਡਡ ਐੇਰੇ ਅਤ ਵਠਰੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਪਰਐ ੇ(ਿੱਟ ਤੈ ਿੱਟ 3 ਲਾਯ) ਅਤ ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਤੁਵਾਡ ਨਾਭ ਨਾਰ ਲ ਏਯੇ: 
 QWERTY U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M  
 Q w e r t y u I o p a s d f g h j k l z x c v b n m  
 A b C d E f G h I j K l M n O p Q r S t U v W x Y z 
 1234567890 
 123 456 789 / * - . + (using numeric keyboard) 
 @ ! ~ # $ % ^ & * (  ) - = _ +  / . , ' ; \ [  ]  ? >< ” : | { } 
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ਇ ਪਲੰਡੇ ਪਲਿੱਚ ਟਾਇਟਰ ਫਾਯ ਟਾਇਟਰ ਫਾਯ, ਭਨੂ ਫਾਯ, ਏਯੇਰ ਫਾਯ ਅਤ ਟਏਟ ਐਤਯ। ਟਏਟ ਦ ਪਾਯਭਟ, ਪਡਟ ਭਨੂ>ਿੱਟ ਪੈਟ ਪਲਏਰ 
ਚਣੇੁ। ਇਿੱਥ, ਤੁੀ ਾਂ ਪਯਪ ਪੈਟ ਪ, ਪੈਟ ਾਈਜ ਅਤ ਪੈਟ ਟਾਇਰ ਫਦਰਣ ਪਲਿੱਚ ਭਯਥ ਵੇ। ਨੇਟਡ ਪਲਿੱਚ ਏੇਈ ਯਰੂਯ ਨਵੀ ਾਂ ਵੁੰਦਾ, ਪਏਉਾਂਪਏ ਇ 
ਪਲਿੱਚ ਟਏਟ ਯਪੰ ਦਾ ਏੇਈ ੰਏਰ ਨਵੀ ਾਂ ਵ। ਜਏਯ ਤੁੀ ਾਂ ਨਲੀ ੰਤੀ ਪਲਿੱਚ ਏੁਿੱਝ ਪਰਐਣਾ ਚਾਵੁੰਦ ਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਾਂਟਯ ਏੁੰਜੀ ਦਿੱਫਣੀ ਲੀ। 
ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਲ ਏਯਨ ਰਈ, ਪਾਈਰ>ਲ> ਪਾਈਰ ਦਾ ਨਾਭ ਪਦਉ>ਲ ਤ ਜਾਉ। 
 

.  
ਨੋਟ ਡ ਦੇ ਰਾਬ 
ਜਏਯ ਤੁਵਾਡੀ ਭਲ਼ੀਨ ਤ ਭ-ਆਪਫ਼ ਇੰਟਾਰ ਨਵੀ ਾਂ ਵ ਅਤ ਤੁੀ ਾਂ ਬਪਲਿੱਐ ਦ ਵਲਾਰ  ਰਈ ਏੁਿੱਝ ਜਯਯੂੀ ਟਏਟ ਯਿੱਐਣਾ ਚਾਵੁੰਦ ਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁੀ ਾਂ ਇ 
ਰਈ ਨੇਟਡ ਦੀ ਲਯਤੈ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। ਇ ਤਯਲਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈਰ ਭ-ਡੇ ਦਆੁਯਾ ਐੁਿੱਰ ਏਦੀ ਵ ਅਤ ਤੁੀ ਾਂ ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਪਿੱਧਾ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯ 
ਏਦ ਵੇ। 

ਿਯਡ ਡ 
ਲਯਡਡ ਛੇਟ ਡਾਪਏਉਭਟਾਾਂ ਇਿੱਏ ਟਏਟ ਡੀਟਯ ਵ। ਇਵ ਪਲੰਡੇਜ ਦਾ ਭੂਰ ਲਯਡ ਰੇਯ ਵ। ਇਵ ਾਪਟਲਅਯ ਪਲੰਡੇਜ ਏੀ ਦੀ ਇੰਟਾਰਲ਼ਨ 
ਤੈ ਫਾਅਦ ਉਿੱਰਫਧ ਵੇਲਾ। ਇਵ ਆਭ ਤਯ ਤ ਟਏਟ ਨੰੂ ਡਾਪਏਉਭਟ ਦ ਅੰਦਯ ਯਿੱਐਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਪਜਿੱਥ ਤਫਦੀਰੀ, ਪਾਯਭਪਟੰ ਅਤ 
ਟਏਟ ਦੀ ਪਰੰਪਟੰ ਲੀ ੰਬਲ ਵ। ਲਯਡਡ ਪਾਈਰ ਦੀ ਏਟਲ਼ਨ .ਡਫਪਰਊਆਯਆਈ (.wri) ਵ। ਲਯਡਡ ਐੇਰਲਣ ਰਈ, ਟਾਯਟ ਭਨੂ > 
ਰੇਯਾਭਜ > ਏਯੀਜ > ਲਯਡਡ ਤ ਜਾਉ। ਵਠ ਪਲੰਡੇ ਪਦਐਾਈ ਦਲੀ। 
 

 
 
 
 

 

13



 

Computer Basics   
 

 
 

28 
 

 

3. ਪਿੰਡੋਜ਼ ਏਸੀ ਪਏ ਤਯਲਾਾਂ ਦਾ ਯੇਪਟੰ ਪਸਸਟਭ  ਵ? 
4. ਤੁੀ ਾਂ ਪਿੰਡੋਜ਼ ਏਸੀ ਪਲਿੱਚ ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਵਭਲ਼ਾ ਰਈ ਡੀਰੀਟ ਪਏਲ ਏਯਦ ਵੇ? 
5. ਡਏਟਾ ਪਲਿੱਚ ਪਏਵੜ੍ ਬਾ ਭਜਦੂ ਵੁੰਦ ਵਨ? 
6. ਅੀ ਾਂ ਆਈਏਨ ਪਏਉਾਂ ਲਯਤਦ ਵਾਾਂ? 
7. ਲ਼ੇਯਟਏਟ ਦਾ ਏੀ ਏੰਭ ਵ? 
8. ਯੀਾਈਏਰ ਪਫਨ ਦ ਏੰਭ ਪਰਐੇ। 
9. ਐੇਜ ਪਲਧੀ ਦੀ ਲਿੱਐ ਲਿੱਐ ਪਏਭਾਾਂ ਦਾ ਲਯਣਨ ਏਯ।ੇ 
10. ਪਲਊਜ ਦੀਆਾਂ ਲਿੱਐ ਲਿੱਐ ਪਏਭ ਦਾ ਪਜਏਯ ਏਯ।ੇ 
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      3 
ਪਿੰਡੋਜ਼ ਏਸੀ 
ਉਦੇਸ਼: 

 ਭ ਟ 
___________________________________________________________________________________________ 

ਭਸ ੇਂਟ 
ਭ-ਟ ਉਬੇਤਾ ਨੰੂ ਤਲੀਯਾਾਂ/ਲਤੂਆਾਂ ਫਨਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। ਟ ਦੀ ਲਯਤੈ ਏਯਏ ਤੁੀ ਾਂ ਤਲੀਯਾਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾ, ਪਡਟ ਅਤ ਦਐ 
ਏਦ ਵੇ। ਤੁੀ ਾਂ ਆਣ ਫਣਾ ਪਏ ਡਾਪਏਉਭਟ ਪਲਿੱਚ ਟ ਤਲੀਯ ਰਾ ਏਦ ਵੇ, ਜਾਾਂ ਇ ਨੰੂ ਡਏਟਾ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਦ ਯੂ ਪਲਿੱਚ ਲਯਤ ਏਦ ਵੇ। 
ਤੁੀ ਾਂ ਟ ਨਾਰ ਏਨ ਏੀਤੀਆਾਂ ਤਲੀਯਾਾਂ ਨੰੂ ਦਐ ਅਤ ਪਡਟ ਲੀ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। 
ੇਂਟ ਸ਼ ਯ ੂਏਯਨਾ 

ਟਾਯਟ ਭਨੂ >ਆਰ ਰੇਯਾਭਜ >ਏਯੀਜ> ਟ, ਟ ਪਲੰਡੇ ਪਦਐਾਈ ਦਲੀ। 
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3. ਪਿੰਡੋਜ਼ ਏਸੀ ਪਏ ਤਯਲਾਾਂ ਦਾ ਯੇਪਟੰ ਪਸਸਟਭ  ਵ? 
4. ਤੁੀ ਾਂ ਪਿੰਡੋਜ਼ ਏਸੀ ਪਲਿੱਚ ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਵਭਲ਼ਾ ਰਈ ਡੀਰੀਟ ਪਏਲ ਏਯਦ ਵੇ? 
5. ਡਏਟਾ ਪਲਿੱਚ ਪਏਵੜ੍ ਬਾ ਭਜਦੂ ਵੁੰਦ ਵਨ? 
6. ਅੀ ਾਂ ਆਈਏਨ ਪਏਉਾਂ ਲਯਤਦ ਵਾਾਂ? 
7. ਲ਼ੇਯਟਏਟ ਦਾ ਏੀ ਏੰਭ ਵ? 
8. ਯੀਾਈਏਰ ਪਫਨ ਦ ਏੰਭ ਪਰਐੇ। 
9. ਐੇਜ ਪਲਧੀ ਦੀ ਲਿੱਐ ਲਿੱਐ ਪਏਭਾਾਂ ਦਾ ਲਯਣਨ ਏਯ।ੇ 
10. ਪਲਊਜ ਦੀਆਾਂ ਲਿੱਐ ਲਿੱਐ ਪਏਭ ਦਾ ਪਜਏਯ ਏਯ।ੇ 
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ਟਰੂਫਾਏਸ ਦੇ ਟਰੂ 

ਪਰੀ ਪੋਯਭ ਚੋਣ  

ਇਿੱਏ ਤਲੀਯ ਦ ਯ-ਭਾਨ ਪਵਿੱਾ ਦੀ ਚੇਣ ਏਯਨ ਰਈ, ਇ ਟਰੂ ਨੰੂ ਯਯਭ ਏਯ ੇਪਪਯ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਐਤਯ ਦ ਦਆੁਰ  ਡਯ ਏਯੇ। ਤੁੀ ਾਂ 
ਫਾਏ ਦ ਫਾਵਯ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਚਣੇ ਫਾਏ ਨੰੂ ਵਟਾ ਏਦ ਵੇ। 

ਚੋਣ  

ਤਲੀਯ ਦ ਭਾਨ ਪਵਿੱ ਦੀ ਚੇਣ ਰਈ ਇ ਟਰੂ ਨੰੂ ਲਯਤ।ੈ ਟਰੂ ਚਣੁੇ ਅਤ ਡਯਾਇੰ ਦ ਐਤਯ ਦੀ ਚਣੇ ਏਯਨ ਰਈ ਪਤਯਛਾ ਡਯ ਏਯ।ੇ 

ਯਫੜ੍ /ਯੰੀਨ ਯਫੜ੍  

ਡਯਾਇੰ  ਦਾ ਇਿੱਏ ਪਵਿੱਾ ਪਭਟਾਉਣ ਰਈ ਯਫੜ੍ ਟਰੂ ਲਯਤ।ੈ ਟਰੂਫਾਏ ਦ ਵਠ ਯਫੜ੍ ਦ ਆਏਾਯ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯ।ੇ ਤੁੀ ਾਂ ਪਜਿੱਥ ਪਭਟਾਉਣਾ 
ਚਾਵੁੰਦ ਵੇ ਉਿੱਥ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਡਯ ਏਯ।ੇ ਚਪੁਣਆ ਵੇਇਆ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਦਯਾਾ ਪਏ ਯਫੜ੍ ਪਏਵੜ੍ਾ ਯੰ ਪਿੱਛ ਛਿੱਡ ਈ। ਤੁੀ ਾਂ 
ਏਰਯਫਾਏ ਪਲਿੱਚ ਪਏ ਯੰ ਤ ਿੱਜੀ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਫਦਰ ਏਦ ਵੇ। ਤੁੀ ਾਂ ਫ਼ੇਯਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਨੰੂ ਆਣੀ ੰਦ ਦ ਪਭਟਾਉਣ 
ਲਾਰ  ਯੰ ਪਲਿੱਚ ਅਤ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਨੰੂ ਆਣੀ ੰਦ ਦ ਫਦਰੀ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਯੰ ਫਦਰ ਏ ਇਿੱਏ ਐਾ ਯੰ ਨੰੂ ਫਦਰ ਏਦ ਵੇ। ਪਪਯ, ਜਦ ੈ
ਤੁੀ ਾਂ ਯਫੜ੍ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਦ ਵੇ, ਤੁੀ ਾਂ ਯੰ ਫਦਰਣ ਰਈ ਿੱਜੀ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। ਤੁੀ ਾਂ ਅਨਡੂ ਭਨੂ ਪਲਿੱਚ ਅਨਡੂ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਪਤੰਨ 
ਤਫਦੀਰੀਆਾਂ ਤਿੱਏ ਅਨਡੂ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। 
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ਪਪਰ ਏਰਯ  
ਪਏ ਐਤਯ ਜਾਾਂ ਲਤੂ ਪਲਿੱਚ ਯੰ ਬਯਣ ਰਈ ਇਵ ਟਰੂ ਲਯਤ।ੈ ਭਾਊ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਐਤਯ ਜਾਾਂ ਲਤੂ ਪਲਿੱਚ ਪਏ ਲੀ ਜਲਾਾਂ ਤ ਯਿੱਐੇ, ਭਜੂਦਾ 
ਫ਼ੇਯਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਨਾਰ ਬਯਣ ਰਈ ਐਿੱਫੀ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯ।ੇ ਜਏਯ ਆਏਾਯ ਪਲਿੱਚ ਏੇਈ ਤੇੜ੍ ਵੇਲ ਤਾਾਂ ਯੰ ਫਾਏੀ ਦ ਡਯਾਇੰ ਐਤਯ ਪਲਿੱਚ ਪਰ ਜਾਾਂਦ 
ਵਨ। ਤੁੀ ਾਂ ਪਲਊ ਭਨੂ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ, ਜੂਭ ਤ ਲਾਇੰਟ ਏਯਏ ਰਾਯਜ ਾਈਜ ਜਾਾਂ ਏਟਭ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਟੁਿੱਟਲੀ ਾਂ ਜਲਾਾਂ ਨੰੂ ਦਐ ਜਾਾਂ ਫੰਦ ਏਯ 
ਏਦ ਵੇ। ਭੂਰ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਅਤ ਫ਼ੇਯਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਏਰਯਫਾਏ ਦ ਐਿੱਫ ਾ ਪਦਐਾਈ ਪਦੰਦ ਵਨ। 
ਆਈ ਡਰਾਯ  
ਇਿੱਏ ਐਤਯ ਜਾਾਂ ਲਤੂ ਪਲਿੱਚੈ ਯੰ ਏਾੀ ਏਯਏ ਦੂਯ ਪਲਿੱਚ ਬਯਣ ਰਈ ਆਈ ਡਰਾਯ ਦੀ ਲਯਤ ੈਏਯੇ। ਫ਼ੇਯਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਚੁਿੱਏਣ ਰਈ ਐਿੱਫਾ ਫਟਨ 
ਅਤ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਚੁਿੱਏਣ ਰਈ ਿੱਜ ਫਟਨ ਦੀ ਲਯਤ ੈਏਯ।ੇ 
ਜ਼ੂਭ  
ਇ ਟਰੂ ਦੀ ਲਯਤ ੈਏਯਏ ਤੁੀ ਾਂ ਪਡਟ ਭੰਤਲ ਰਈ ਡਯਾਇੰ ਦ ਪਏ ਲੀ ਪਵਿੱ ਦਾ ਪਲਊ ਫਦਰ ਏਦ ਵੇ। ਇ ਨੰੂ 800% ਤਿੱਏ ਲਧਾਇਆ ਜਾ 
ਏਦਾ ਵ। ਟਰੂਫਾਏ ਦ ਵਠ ਜੂਪਭੰ ਦੀਆਾਂ ਲਿੱਐ- ਲਿੱਐ ਦਯਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਏ ੂਚੀ ਪਦਐਾਈ ਦਲੀ ਪਜਲ ਏਰਭਲਾਯ 1x, 2x, 6x, 8x ਭਤਰਫ 100%, 
200%, 600% ਅਤ 800% । 
ੈਂਪਸਰ  
ਇਿੱਏ ਪਰੀ ਪੇਯਭ ਰਾਈਨ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਇਵ ਟਰੂ ਚਣੁ ੇਅਤ ਰਾਈਨ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਇ ਨੰੂ ਡਯ ਏਯ।ੇ ਫ਼ੇਯਰਾਉ ਾਂਡ ਅਤ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ 
ਪਲਿੱਚ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਐਿੱਫ ਅਤ ਿੱਜ ਫਟਨ ਦੀ ਲਯਤ ੈਏਯ ਏਦ ਵੇ। 
ਫਰਸ਼  
ਪਫਨਲਾਾਂ ਭਾ ਦੀ ਡਯਾਇੰ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਇ ਟਰੂ ੀ ਲਯਤ ੈਏਯ।ੇ ਏਪਰਰਾਪੀ ਡਯਾਇੰ ਰਈ ਤੁਵਾਡ ਏੇਰ ਫਰਲ਼ ਭੇਟਾਈ ਅਤ ਆਏਾਯ ਫਦਰਣ 
ਦੀ ੁਪਲਧਾ ਵੇਲੀ। ਇ ੁਪਲਧਾ ਦਾ ਰਾਬ ਰਣ ਰਈ, ਇਿੱਏ ਛੇਟ ਫਾਏ ਤੈ ਫਰਲ਼ ਦਾ ਾਈਜ ਅਤ ਆਏਾਯ ਚਣੁੇ, ਜ ੇਟਰੂਫਾਏ ਦ ਵਠ ਪਦਐਾਈ 
ਦਲਾ। ਏੇਈ ਚੀਜ ਫਨਾਉਣ ਰਈ, ਟਰੂ ਚਣੁ ੇਅਤ ਰੇੜ੍ ਅਨੁਾਯ ਭਾਊ ੁਆਇੰਟਯ ਡਯ ਏਯੇ। 
ਅਯ ਫਰਸ਼  
ਇ ਟਰੂ ਦੀ ਲਯਤ ੈਰ ਪਟੰ ਰਈ ਏਯ।ੇ ਤੁੀ ਾਂ ਟਰੂਫਾਏ ਦ ਵਠ ਾਈਜ ਫਾਏ ਤੈ ਉਪਚਤ ਾਈਜ ਚਣੁਏ ਰ ਾਈਜ ਫਦਰਣ ਪਲਿੱਚ 
ਭਯਥ ਵੇ। ਲਿੱਡਾ ਾਈਜ ਯੰ ਦੀ ਿੱਟੇ-ਿੱਟ ਣਤਾ ਪਦੰਦਾ ਵ ਅਤ ਛੇਟਾ ਾਈਜ ਪਜਆਦਾ ਣਤਾ ਪਦੰਦਾ ਵ। ਰ ਏਯਨ ਰਈ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ 
ਡਯ ਏਯ।ੇ ਫ਼ੇਯਰਾਉ ਾਂਡ ਅਤ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਪਲਿੱਚ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਐਿੱਫ ਅਤ ਿੱਜ ਫਟਨ ਦੀ ਲਯਤੈ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। 
ਟ ਏਸਟ  
ਟਏਟ ਪਰਐਣ ਅਤ ਪਾਯਭਟ ਰਈ ਇਵ ਟਰੂ ਲਯਤ।ੈ ਟਰੂ ਚਣੁ ੇਅਤ ਟਏਟ ਪਯਭ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਇਨੰੂ ਡਯ ਏਯ।ੇ ਆਣ ੰਦ ਦ 
ਾਈਜ ਰਈ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਪਤਯਛਾ ਡਯ  ਏਯ।ੇ ਟਏਟ ਨੰੂ ਪਾਯਭਟ ਏਯਨ ਰਈ ਟਏਟ ਟਰੂਫਾਯ ਤੁਯੰਤ ਏਰੀਨ ਤ ਆ ਜਾਲਾ। ਇਵ ਪਏ 
ਏਾਯਣ ਨਾਰ ਉਿੱਰਫਧ ਨਵੀ ਾਂ ਵੁੰਦਾ, ਇਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਪਲਊ ਭਨੂ>ਟਏਟ ਟਰੂਫਾਯ ਤ ਜਾਉ। ਟਏਟ ਟਰੂਫਾਯ ਪਲਿੱਚ ਪੈਟ ਪਲਏਰ ਵੁਦੰ 
ਵਨ, ਜ ੇ ਤੁੀ ਾਂ ਚਣੁ   ਟਏਟ ਦ ਾਈਜ, ਟਾਇਰ ਅਤ ਯੰ ਆਪਦ ਰਈ ਰਾੂ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। ਟਏਟ ਪਯਭ ਡ ਪਲਿੱਚ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯ,ੇ 
ਟਏਟ ਪਰਐੇ, ਅਤ ਪਪਯ ਜਏਯ ਰੇੜ੍ ਲ ਤਾਾਂ ਇਨੰੂ ਪਾਯਭਟ ਏਯ।ੇ ਵਾਰਾਾਂਪਏ, ਜਦ ੈਟਏਟ ਟਰੂ ਚਪੁਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਤੁੀ ਾਂ ਪਯਪ ਟਏਟ ਟ 
ਏਯ ਏਦ ਵੇ। ਤੁੀ ਾਂ ਰਾਪਪਏ ਨਵੀ ਾਂ ਟ ਏਯ ਏਦ। 
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ਟਰੂਫਾਏਸ ਦੇ ਟਰੂ 

ਪਰੀ ਪੋਯਭ ਚੋਣ  

ਇਿੱਏ ਤਲੀਯ ਦ ਯ-ਭਾਨ ਪਵਿੱਾ ਦੀ ਚੇਣ ਏਯਨ ਰਈ, ਇ ਟਰੂ ਨੰੂ ਯਯਭ ਏਯ ੇਪਪਯ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਐਤਯ ਦ ਦਆੁਰ  ਡਯ ਏਯੇ। ਤੁੀ ਾਂ 
ਫਾਏ ਦ ਫਾਵਯ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਚਣੇ ਫਾਏ ਨੰੂ ਵਟਾ ਏਦ ਵੇ। 

ਚੋਣ  

ਤਲੀਯ ਦ ਭਾਨ ਪਵਿੱ ਦੀ ਚੇਣ ਰਈ ਇ ਟਰੂ ਨੰੂ ਲਯਤ।ੈ ਟਰੂ ਚਣੁੇ ਅਤ ਡਯਾਇੰ ਦ ਐਤਯ ਦੀ ਚਣੇ ਏਯਨ ਰਈ ਪਤਯਛਾ ਡਯ ਏਯ।ੇ 

ਯਫੜ੍ /ਯੰੀਨ ਯਫੜ੍  

ਡਯਾਇੰ  ਦਾ ਇਿੱਏ ਪਵਿੱਾ ਪਭਟਾਉਣ ਰਈ ਯਫੜ੍ ਟਰੂ ਲਯਤ।ੈ ਟਰੂਫਾਏ ਦ ਵਠ ਯਫੜ੍ ਦ ਆਏਾਯ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯ।ੇ ਤੁੀ ਾਂ ਪਜਿੱਥ ਪਭਟਾਉਣਾ 
ਚਾਵੁੰਦ ਵੇ ਉਿੱਥ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਡਯ ਏਯ।ੇ ਚਪੁਣਆ ਵੇਇਆ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਦਯਾਾ ਪਏ ਯਫੜ੍ ਪਏਵੜ੍ਾ ਯੰ ਪਿੱਛ ਛਿੱਡ ਈ। ਤੁੀ ਾਂ 
ਏਰਯਫਾਏ ਪਲਿੱਚ ਪਏ ਯੰ ਤ ਿੱਜੀ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਫਦਰ ਏਦ ਵੇ। ਤੁੀ ਾਂ ਫ਼ੇਯਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਨੰੂ ਆਣੀ ੰਦ ਦ ਪਭਟਾਉਣ 
ਲਾਰ  ਯੰ ਪਲਿੱਚ ਅਤ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਨੰੂ ਆਣੀ ੰਦ ਦ ਫਦਰੀ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਯੰ ਫਦਰ ਏ ਇਿੱਏ ਐਾ ਯੰ ਨੰੂ ਫਦਰ ਏਦ ਵੇ। ਪਪਯ, ਜਦ ੈ
ਤੁੀ ਾਂ ਯਫੜ੍ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਦ ਵੇ, ਤੁੀ ਾਂ ਯੰ ਫਦਰਣ ਰਈ ਿੱਜੀ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। ਤੁੀ ਾਂ ਅਨਡੂ ਭਨੂ ਪਲਿੱਚ ਅਨਡੂ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਪਤੰਨ 
ਤਫਦੀਰੀਆਾਂ ਤਿੱਏ ਅਨਡੂ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। 
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ਰਾਈਨ  
ਤੁੀ ਾਂ ਇ ਟਰੂ ਦੀ ਲਯਤ ੈਇਿੱਏ ਪਿੱਧੀ ਰਾਈਨ ਪਐਿੱਚਣ ਰਈ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। ਇਿੱਏ ਯ-ਟੁਿੱਟਲੀ ਾਂ ਰਟਲੀ ਾਂ, ਐੜ੍ਲਲੀ ਾਂ ਜਾਾਂ 45-ਪਡਯੀ ਦੀ ਪਤਯਛੀ ਰਾਈਨ 
ਪਐਿੱਚਣ ਰਈ ਭਾਊ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਡਯ ਏਯਦ ਭ ਪਲ਼ਪਟ ਏੰੁਜੀ ਦਿੱਫੀ ਯਿੱਐ।ੇ ਤੁੀ ਾਂ ਆਣੀ ਰੇੜ੍ ਅਨੁਾਯ ਰਾਈਨ ਦੀ ਭੇਟਾਈ ਲੀ ਫਦਰ 
ਏਦ ਵੇ। 
ਏਯਿ  
ਏਯਲ ਟਰੂ ੁਰਾਈ ਲਾਰੀ ਰਾਈਨ ਪਐਿੱਚਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਚਾ ਪਐਿੱਚਣ ਰਈ, ਪਵਰਾਾਂ ਪਿੱਧੀ ਰਾਈਨ ਪਐਿੱਚ,ੇ ਅਤ ਪਪਯ ਪਲੰ ਾਉਣ 
ਰਈ ਪਏ ਪਦਲ਼ਾ ਪਲਿੱਚ ਭਾਊ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਡਯ ਏਯ।ੇ ਵਯ ਚਾ ਪਲਿੱਚ ਿੱਟ ਤੈ ਿੱਟ ਇਿੱਏ ਪਲੰ ਵੇਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਯ ਇਵ ਦ ੇਤੈ ਲਿੱਧ ਨਵੀ ਾਂ 
ਵੇਣ ਚਾਵੀਦ। 
ਚਤ ਯਬ ਜ  
ਇਵ ਟਰੂ ਚਤੁਯਬੁਜ ਜਾਾਂ ਲਯ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਚਤੁਯਬੁਜ ਫਨਾਉਣ ਰਈ, ਟਰੂ ਚਣੁੇ ਅਤ ਇਨੰੂ ਪਤਯਛਾ ਡਯ ਏਯ।ੇ ਲਯ 
ਫਨਾਉਣ ਰਈ, ਭਾਊ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਡਯ ਏਯਦ ਭ ਪਲ਼ਪਟ ਏੰੁਜੀ ਦਿੱਫੀ ਯਿੱਐ।ੇ ਤੁੀ ਾਂ ਚਤੁਯਬੁਜ ਜਾਾਂ ਲਯ ਦ ਫਾਯਡਯ ਦੀ ਭੇਟਾਈ ਫਦਰ 
ਏਦ ਵੇ ਅਤ ਏੇਈ ਲੀ ਟਾਇਰ ਚਣੁ ਏਦ ਵੇ ਪਜਲ ਪਯਪ ਆਉਟਰਾਈਨ, ਪਪਰ ਪਲਦ ਆਉਟਰਾਈਨ ਜਾਾਂ ਪਯਪ ਪਪਰ। ਭੇਟਾਈ ਫਦਰਣ 
ਰਈ, ਰਾਈਨ ਜਾਾਂ ਚਾ ਨੰੂ ਚਣੁ ੇਪਪਯ ਡਯਾਇੰ ਪਲਿੱਚ ਉਵ ਵੀ ਭੇਟਾਈ ਰਈ ਚਤੁਯਬੁਜ ਚਣੁ।ੇ ਫ਼ੇਯਰਾਉ ਾਂਡ ਅਤ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਪਲਿੱਚ ਫਨਾਉਣ 
ਰਈ ਐਿੱਫ ਅਤ ਿੱਜ ਫਟਨ ਦੀ ਲਯਤੈ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। 
ਫਹ ਬ ਜ  
ਇਵ ਟਰੂ ਦ ੇਤੈ ਲਿੱਧ ਬੁਜਾਲਾਾਂ ਲਾਰਾ ਇਿੱਏ ਫੰਦ ਐਤਯ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਫਵਬੁੁਜ ਫਨਾਉਣ ਰਈ, ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਡਯ ਏਯ ੇਅਤ 
ਵਯ ਏੇਨ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯ ੇਅਤ ਪਪਯ ੂਯਾ ਵੇਣ ਤ ਡਫਰ-ਏਪਰਿੱਏ ਏਯੇ। ਪਯਪ 45-ਪਡਯੀ ਅਤ 90-ਪਡਯੀ ਦ ਏੇਣ ਰਈ, ਡਯ ਏਯਦ ਭ 
ਪਲ਼ਪਟ ਏੰੁਜੀ ਦਿੱਫੀ ਯਿੱਐ।ੇ ਟਰੂਫਾਏ ਡ ਵਠ ਪਪਰ ਟਾਇਰ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਤੁੀ ਾਂ ਯੰ ਨਾਰ ਬਪਯਆ ਫਵਬੁੁਜ ਫਣਾ ਏਦ ਵੇ। 
ਅੰਡਾਏਾਯ  
ਇ ਟਰੂ ਦੀ ਲਯਤ ੈਏਯਏ ਤੁੀ ਾਂ ਇਿੱਏ ੇਰਾਏਾਯ ਜਾਾਂ ਅਡੰਾਏਾਯ ਫਣਾ ਏਦ ਵੇ। ਟਰੂ ਚਣੁ ੇਅਤ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਪਤਯਛਾ ਡਯ ਏਯੇ। ਇਏ 
ਭੁਏੰਭਰ ਚਿੱਏਯ ਫਨਾਉਣ ਰਈ, ਡਯ ਏਯਦ ਭ ਪਲ਼ਪਟ ਏੰੁਜੀ ਦਿੱਫੀ ਯਿੱਐ ੇ। ਟਰੂਫਾਏ ਡ ਵਠ ਪਪਰ ਟਾਇਰ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਤੁੀ ਾਂ ਯੰ 
ਨਾਰ ਬਪਯਆ ੇਰਾਏਾਯ ਜਾਾਂ ਅੰਡਾਏਾਯ ਫਣਾ ਏਦ ਵੇ । ਰਾਈਨ ਦਾ ਯੰ ਫਦਰਣ ਰਈ ਏਰਯਫਾਏ ਪਲਿੱਚ ਨਲਾਾਂ ਯੰ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯ,ੇ ਜਾਾਂ ਪਪਰ 
ਯੰ ਨੰੂ ਫਦਰਣ ਰਈ ਨਲ ਯੰ ਤ ਿੱਜੀ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯ।ੇ 
ੋਰ ਆਇਤਏਾਯ  
ਇ ਦੀ ਲਯਤ ੈਚਤੁਯਬੁਜ ਟਰੂ ਦ ਭਾਨ ਵ। ਪਲਲ਼ਲ਼ ਤਯ ਤ, ਇਵ ਚਤੁਯਬੁਜ ਨੰੂ ੇਰ ਏਾਯਨਯ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। 
ਭੇਨੂ 
ਟ ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯਨ ਰਈ ਟ ਜਾਾਂ ਟਫਰਲ਼ ਲਿੱਐ- ਲਿੱਐ ਪਲਏਰਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। ਭਨੂ ਆਣ ਏਾਯਜਾਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਲ਼ਰਣੀਫਿੱਧ 
ਏੀਤ  ਵਨ। ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰੀ ਰਈ ਤੁਵਾਡ ਏੇਰ ਪਾਈਰ ਭਨੂ ਵ, ਉਿੱ ਤਯਲਾਾਂ ਪਏ ਲੀ ਡਯਾਇੰ ਤਫਦੀਰੀ ਰਈ ਤੁਵਾਨੰੂ ਪਡਟ ਭਨੂ 
ਆਪਦ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਲਾ। ਇਵ ਇਏਿੱਠ ਛ ਭਨੂ ਦਾ ਭਯਥਨ ਏਯਦਾ ਵ, ਪਜਲ ਪਾਈਰ, ਪਡਟ, ਪਲਊ, ਪਚਿੱਤਯ, ਯੰ ਅਤ ਵਾਇਤਾ। 
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ਪਾਈਰ ਭੇਨੂ ਇ ਭਨੂ ਪਲਿੱਚ ਲਿੱਐ-ਲਿੱਐ ਪਾਈਰ ਯਲ਼ਨ ਪਲਏਰ ਵਨ। 
ਪਨਊ 
ਇਵ ਪਲਏਰ ਟ ਪਲਿੱਚ ਨਲੀ ਾਂ ਪਾਈਰ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਜਏਯ ਤੁੀ ਾਂ ਪਏ ਪਾਈਰ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯ ਯਵ ਵੇ ਅਤ ਤੁੀ ਾਂ ਇਵ 
ਪਲਏਰ ਚਪੁਣਆ ਵ, ਇਵ ਤੁਯੰਤ ੁਛਾ ਪਏ ਤੁੀ ਾਂ ਇ ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਲ ਏਯਨਾ ਚਾਵੁੰਦ ਵੇ ਜਾਾਂ ਨਵੀ ਾਂ ਜਏਯ ਪਾਈਰ ਲ ਨਵੀ ਾਂ ਵ, ਨਵੀ ਾਂ ਤਾਾਂ 
ਇਵ ਪਿੱਧ ਨਲੀ ਾਂ ਪਾਈਰ ਰਦਾਨ ਏਯਾ। ਇ ਪਲਏਰ ਰਈ ਲ਼ੇਯਟਏਟ Ctrl + N ਵ। 
ਨ 
ਇਵ ਪਲਏਰ ਟ ਦੀ ਭਜੂਦਾ ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਐੇਰਲਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਜਏਯ ਤੁੀ ਾਂ ਪਏ ਪਾਈਰ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯ ਯਵ ਵੇ, ਰੇੜ੍ੀ ਾਂਦੀ 
ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਐੇਰਲਣ ਤੈ ਪਵਰਾਾਂ, ਇਵ ਤੁਵਾਨੰੂ ੁਛਾ ਪਏ ਏੀ ਤੁੀ ਾਂ ਭਜੂਦਾ ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਏੀਤੀ ਤਫਦੀਰੀ ਨੰੂ ਲ ਏਯਨਾ ਚਾਵੁਦੰ ਵੇ ਜਾਾਂ ਨਵੀ ਾਂ, 
ੁਲ਼ਟੀ ਏਯਨ ਤੈ ਫਾਅਦ ਇਵ ਭਜਦੂਾ ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯਏ ਰੇਦੇਦੰੀ ਪਾਈਰ ਐੇਰ ਦਲਾ। ਇ ਪਲਏਰ ਰਈ ਲ਼ੇਯਟਏਟ Ctrl + O O ਵ। 
ਸੇਿ 
ਇਵ ਪਏ ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਵਭਲ਼ਾ ਰਈ ਵਾਯਡ ਪਡਏ, ਪਰੇੀ ਪਡਏ ਜਾਾਂ ਏੈਏਟ ਪਡਏ ਤ ਲ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਜਏਯ ਤੁੀ ਾਂ 
ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਪਵਰੀ ਲਾਯ ਲ ਏਯ ਯਵ ਵੇ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਲ  ਡਾਇਰਾਿੱ ਫਾਏ  ਪਦਐਾਈ ਦਲਾ ਜ ੇਪਾਈਰ ਦਾ ਨਾਭ ੁਛਾ। ਯ ਜਏਯ 
ਪਾਈਰ ਪਵਰਾਾਂ ਵੀ ਪਏ ਨਾਭ ਤੈ ਲ ਵ, ਇਵ ਪਏ ਵੇਯ ਨਾਭ ਰਈ ਨਵੀ ਾਂ ੁਛਾ, ਨਲੀ ਾਂ ਤਫਦੀਰੀਆਾਂ ਉਿੱ ਨਾਭ ਲਾਰੀ ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ 
ਵੇਣੀਆਾਂ। ਟ ਦੀ ਭੂਰ ਦੀ ਏਟਲ਼ਨ .bmp ਵ, ਜ ੇਪਾਈਰ ਡ ਨਾਭ ਨਾਰ ਆਣ ਆ ਜੁੜ੍ ਜਾਲਾ। ਇ ਪਲਏਰ ਰਈ ਲ਼ੇਯਟਏਟ 
Ctrl + SS ਵ। 
ਸੇਿ ਸ 
ਇਵ ਪਲਏਰ ਲੀ ਇਿੱਏ ਨਲੀ ਾਂ ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਲ ਏਯਨ ਰਈ ਜਾਾਂ ਪਏ ਭਜਦੂਾ ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਇਿੱਏ ਨਲ ਨਾਭ ਨਾਰ ਲ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਪਤਆ 
ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਭਜੂਦਾ ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪਏ ਨਲ ਨਾਭ ਨਾਰ ਲ ਏਯਨ ਰਈ ਇਵ ਪਲਏਰ ਚਣੁੇ ਜ ੇਤੁਵਾਨੰੂ ਨਲਾਾਂ ਨਾਭ ਦਣ ਰਈ 
ਮੇ ਫਣਾਾ। 
ਪਰੰਟ ਯੀਪਿਊ 
ਇਵ ਪਲਏਰ ਪਰੰਪਟੰ ਤੈ ਪਵਰਾਾਂ ਇਿੱਏ ਪਲਊ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ, ਤਾਾਂ ਜ ੇਤੁੀ ਾਂ ਇਵ ਜਾਣ ਏੇ ਪਏ ਪਰੰਟਯ ਤੈ ਅੰਤਭ ਆਉਟੁਿੱਟ ਏੀ ਵੇਲੀ। 
ੇਜ ਸ ੁੱਟ 
ਇ ਪਲਏਰ ਦੀ ਲਯਤ ੈਏਯਏ ਤੁੀ ਾਂ ਡਾਪਏਉਭਟ ਦਾ ਾਈਜ ਫਦਰ ਏਦ ਵੇ, ਡਾਪਏਉਭਟ ਤ ਪਲਲ਼ ੂਚੀ ਦ ਉਪਚਤ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਪਦਲ਼ਾਭਾਨ 
ਅਤ ਭਾਯਪਜਨ ਲੀ ਿੱਟ ਵੇ ਏਦ ਵਨ, ਰਫੰਧਨ ਦ ਅਨੁਾਯ ਪਰੰਟਆਉਟ ਲੀ ਉਪਚਤ ਵੇਲਾ। 
ਪਰੰਟ 
ਇਵ ਪਲਏਰ ਭਜਦੂਾ ਐੁਰ  ਡਾਪਏਉਭਟ ਦੀ ਪਰੰਟਯ ਤੈ ਵਾਯਡ ਏਾੀ ਜਾਾਂ ਪਰੰਟਆਉਟ ਪਦਦੰਾ ਵ। ਇਵ ਤੁਵਾਨੰੂ ਪਰੰਟ ਡਾਇਰਾਿੱ ਫਾਏ ਰਦਾਨ 
ਏਯਾ ਪਜਿੱਥ ਤੁਵਾਨੰੂ ਉਪਚਤ ਪਰੰਟਯ ਨਾਭ, ਏਾੀ ਦੀ ੰਪਐਆ, ਪਰੰਟ ਏਯਨ ਰਈ ਯ ੀਭਾ, ਯ ਿੱਪਟੰ ਆਪਦ ਏਯਨੀ ਲੀ। ਇ 
ਪਲਏਰ ਰਈ ਲ਼ੇਯਟਏਟ Ctrl + P ਵ। 
ਏਪਜ਼ਟ 
ਇਵ ਪਲਏਰ ਟ ਫੰਦ ਏਯਨ ਪਲਿੱਚ ਤੁਵਾਡੀ ਭਦਦ ਏਯਾ। ਜਏਯ ਤੁੀ ਾਂ ਪਏ ਪਾਈਰ ਨਾਰ ਏਭੰ ਏਯ ਯਵ ਵੇ ਅਤ ਇਵ ਪਲਏਰ ਤ ਏਪਰਿੱਏ 
ਏਯਦ ਵੇ, ਇਵ ਲ ਏਯਨ ਰਈ ਤੁਵਾਡ ਤੈ ੁਲ਼ਟੀਏਯਣ ਦੀ ਭੰ ਏਯਾ ਅਤ ਜਏਯ ਤੁੀ ਾਂ “ਵਾਾਂ” ਚਣੁਦ ਵੇ ਤਾਾਂ ਟ ਫੰਦ ਵੇ ਜਾਲਾ। ਇ 
ਪਲਏਰ ਰਈ ਲ਼ੇਯਟਏਟ Alt + F4 ਵ। 
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ਰਾਈਨ  
ਤੁੀ ਾਂ ਇ ਟਰੂ ਦੀ ਲਯਤ ੈਇਿੱਏ ਪਿੱਧੀ ਰਾਈਨ ਪਐਿੱਚਣ ਰਈ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। ਇਿੱਏ ਯ-ਟੁਿੱਟਲੀ ਾਂ ਰਟਲੀ ਾਂ, ਐੜ੍ਲਲੀ ਾਂ ਜਾਾਂ 45-ਪਡਯੀ ਦੀ ਪਤਯਛੀ ਰਾਈਨ 
ਪਐਿੱਚਣ ਰਈ ਭਾਊ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਡਯ ਏਯਦ ਭ ਪਲ਼ਪਟ ਏੰੁਜੀ ਦਿੱਫੀ ਯਿੱਐ।ੇ ਤੁੀ ਾਂ ਆਣੀ ਰੇੜ੍ ਅਨੁਾਯ ਰਾਈਨ ਦੀ ਭੇਟਾਈ ਲੀ ਫਦਰ 
ਏਦ ਵੇ। 
ਏਯਿ  
ਏਯਲ ਟਰੂ ੁਰਾਈ ਲਾਰੀ ਰਾਈਨ ਪਐਿੱਚਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਚਾ ਪਐਿੱਚਣ ਰਈ, ਪਵਰਾਾਂ ਪਿੱਧੀ ਰਾਈਨ ਪਐਿੱਚ,ੇ ਅਤ ਪਪਯ ਪਲੰ ਾਉਣ 
ਰਈ ਪਏ ਪਦਲ਼ਾ ਪਲਿੱਚ ਭਾਊ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਡਯ ਏਯ।ੇ ਵਯ ਚਾ ਪਲਿੱਚ ਿੱਟ ਤੈ ਿੱਟ ਇਿੱਏ ਪਲੰ ਵੇਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਯ ਇਵ ਦ ੇਤੈ ਲਿੱਧ ਨਵੀ ਾਂ 
ਵੇਣ ਚਾਵੀਦ। 
ਚਤ ਯਬ ਜ  
ਇਵ ਟਰੂ ਚਤੁਯਬੁਜ ਜਾਾਂ ਲਯ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਚਤੁਯਬੁਜ ਫਨਾਉਣ ਰਈ, ਟਰੂ ਚਣੁ ੇਅਤ ਇਨੰੂ ਪਤਯਛਾ ਡਯ ਏਯ।ੇ ਲਯ 
ਫਨਾਉਣ ਰਈ, ਭਾਊ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਡਯ ਏਯਦ ਭ ਪਲ਼ਪਟ ਏੰੁਜੀ ਦਿੱਫੀ ਯਿੱਐ।ੇ ਤੁੀ ਾਂ ਚਤੁਯਬੁਜ ਜਾਾਂ ਲਯ ਦ ਫਾਯਡਯ ਦੀ ਭੇਟਾਈ ਫਦਰ 
ਏਦ ਵੇ ਅਤ ਏੇਈ ਲੀ ਟਾਇਰ ਚਣੁ ਏਦ ਵੇ ਪਜਲ ਪਯਪ ਆਉਟਰਾਈਨ, ਪਪਰ ਪਲਦ ਆਉਟਰਾਈਨ ਜਾਾਂ ਪਯਪ ਪਪਰ। ਭੇਟਾਈ ਫਦਰਣ 
ਰਈ, ਰਾਈਨ ਜਾਾਂ ਚਾ ਨੰੂ ਚਣੁ ੇਪਪਯ ਡਯਾਇੰ ਪਲਿੱਚ ਉਵ ਵੀ ਭੇਟਾਈ ਰਈ ਚਤੁਯਬੁਜ ਚਣੁ।ੇ ਫ਼ੇਯਰਾਉ ਾਂਡ ਅਤ ਫਏਰਾਉ ਾਂਡ ਯੰ ਪਲਿੱਚ ਫਨਾਉਣ 
ਰਈ ਐਿੱਫ ਅਤ ਿੱਜ ਫਟਨ ਦੀ ਲਯਤੈ ਏਯ ਏਦ ਵੇ। 
ਫਹ ਬ ਜ  
ਇਵ ਟਰੂ ਦ ੇਤੈ ਲਿੱਧ ਬੁਜਾਲਾਾਂ ਲਾਰਾ ਇਿੱਏ ਫੰਦ ਐਤਯ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਫਵਬੁੁਜ ਫਨਾਉਣ ਰਈ, ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਡਯ ਏਯ ੇਅਤ 
ਵਯ ਏੇਨ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯ ੇਅਤ ਪਪਯ ੂਯਾ ਵੇਣ ਤ ਡਫਰ-ਏਪਰਿੱਏ ਏਯੇ। ਪਯਪ 45-ਪਡਯੀ ਅਤ 90-ਪਡਯੀ ਦ ਏੇਣ ਰਈ, ਡਯ ਏਯਦ ਭ 
ਪਲ਼ਪਟ ਏੰੁਜੀ ਦਿੱਫੀ ਯਿੱਐ।ੇ ਟਰੂਫਾਏ ਡ ਵਠ ਪਪਰ ਟਾਇਰ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਤੁੀ ਾਂ ਯੰ ਨਾਰ ਬਪਯਆ ਫਵਬੁੁਜ ਫਣਾ ਏਦ ਵੇ। 
ਅੰਡਾਏਾਯ  
ਇ ਟਰੂ ਦੀ ਲਯਤ ੈਏਯਏ ਤੁੀ ਾਂ ਇਿੱਏ ੇਰਾਏਾਯ ਜਾਾਂ ਅਡੰਾਏਾਯ ਫਣਾ ਏਦ ਵੇ। ਟਰੂ ਚਣੁ ੇਅਤ ੁਆਇੰਟਯ ਨੰੂ ਪਤਯਛਾ ਡਯ ਏਯੇ। ਇਏ 
ਭੁਏੰਭਰ ਚਿੱਏਯ ਫਨਾਉਣ ਰਈ, ਡਯ ਏਯਦ ਭ ਪਲ਼ਪਟ ਏੰੁਜੀ ਦਿੱਫੀ ਯਿੱਐ ੇ। ਟਰੂਫਾਏ ਡ ਵਠ ਪਪਰ ਟਾਇਰ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯਏ ਤੁੀ ਾਂ ਯੰ 
ਨਾਰ ਬਪਯਆ ੇਰਾਏਾਯ ਜਾਾਂ ਅੰਡਾਏਾਯ ਫਣਾ ਏਦ ਵੇ । ਰਾਈਨ ਦਾ ਯੰ ਫਦਰਣ ਰਈ ਏਰਯਫਾਏ ਪਲਿੱਚ ਨਲਾਾਂ ਯੰ ਤ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯ,ੇ ਜਾਾਂ ਪਪਰ 
ਯੰ ਨੰੂ ਫਦਰਣ ਰਈ ਨਲ ਯੰ ਤ ਿੱਜੀ ਏਪਰਿੱਏ ਏਯ।ੇ 
ੋਰ ਆਇਤਏਾਯ  
ਇ ਦੀ ਲਯਤ ੈਚਤੁਯਬੁਜ ਟਰੂ ਦ ਭਾਨ ਵ। ਪਲਲ਼ਲ਼ ਤਯ ਤ, ਇਵ ਚਤੁਯਬੁਜ ਨੰੂ ੇਰ ਏਾਯਨਯ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। 
ਭੇਨੂ 
ਟ ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯਨ ਰਈ ਟ ਜਾਾਂ ਟਫਰਲ਼ ਲਿੱਐ- ਲਿੱਐ ਪਲਏਰਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। ਭਨੂ ਆਣ ਏਾਯਜਾਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਲ਼ਰਣੀਫਿੱਧ 
ਏੀਤ  ਵਨ। ਪਾਈਰ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰੀ ਰਈ ਤੁਵਾਡ ਏੇਰ ਪਾਈਰ ਭਨੂ ਵ, ਉਿੱ ਤਯਲਾਾਂ ਪਏ ਲੀ ਡਯਾਇੰ ਤਫਦੀਰੀ ਰਈ ਤੁਵਾਨੰੂ ਪਡਟ ਭਨੂ 
ਆਪਦ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਲਾ। ਇਵ ਇਏਿੱਠ ਛ ਭਨੂ ਦਾ ਭਯਥਨ ਏਯਦਾ ਵ, ਪਜਲ ਪਾਈਰ, ਪਡਟ, ਪਲਊ, ਪਚਿੱਤਯ, ਯੰ ਅਤ ਵਾਇਤਾ। 
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ਪਡਟ ਭੇਨੂ 
ਇ ਭਨੂ ਪਲਿੱਚ ਡਯਾਇੰ ਪਲਿੱਚ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯਨ ਡ ਏਈ ਪਲਏਰ ਭਜਦੂ ਵੁੰਦ ਵਨ। 
ਅਨਡੂ 
ਇਵ ਪਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਉਬੇਤਾ ਨੰੂ ਪਛਰਾ ਯਲ਼ਨ ਯਿੱਦ ਏਯਨ ਪਲਿੱਚ ਭਦਦ ਏਯਦਾ ਵ। ਇ ਪਲਏਰ ਰਈ ਲ਼ੇਯਟਏਟ Ctrl + Z ਵ। 
ਪਯੀਟ 
ਇਵ ਪਲਏਰ ਉਬੇਤਾ ਨੰੂ ਪਛਰਾ ਯਲ਼ਨ ਯਿੱਦ ਏਯਨ ਪਲਿੱਚ ਭਦਦ ਏਯਦਾ ਵ, ਬਾਲ ਜਏਯ ਤੁੀ ਾਂ ਅਨਡੂ ਦੀ ਲਯਤੈ ਏਯਏ ਏੇਈ 
ਯਲ਼ਨ ਯਿੱਦ ਏੀਤਾ ਵ ਅਤ ਤੁਯਤੰ ਡਾਪਏਉਭਟ ਤ ਰਬਾਲ ਦ ਯਿੱਦੀਏਯਨ ਨੰੂ ਯਿੱਦ ਏਯਨਾ ਚਾਵੁੰਦ ਵੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਯਿੱਦੀਏਯਨ ਨੰੂ ਯਿੱਦ ਏਯਨ ਰਈ 
ਪਯੀਟ ਏਭਾਾਂਡ ਦੀ ਲਯਤ ੈਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਇਵ ੂਯੀ ਤਯਲਾਾਂ ਅਨਡੂ ਪਲਏਰ ਤ ਪਨਯਬਯ ਏਯਦਾ ਵ, ਜਏਯ ਤੁੀ ਾਂ ਰਾਤਾਯ ਦ ੇਲਾਯ ਅਨਡੂ 
ਪਲਏਰ ਦਾ ਉਮੇ ਏੀਤਾ ਵ, ਪਯੀਟ ਪਲਏਰ ਲੀ ਦ ੇਲਾਯ ਲਯਪਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਇ ਪਲਏਰ ਰਈ ਲ਼ੇਯਟਏਟ F4 ਵ। 
ਏਟ 
ਇਵ ਡਯਾਇੰ ਦਾ ਏੇਈ ਚਪੁਣਆ ਪਵਿੱਾ ਵਟਾਉਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਇ ਪਲਏਰ ਰਈ ਲ਼ੇਯਟਏਟ Ctrl + X ਵ। 
ਏਾੀ 
ਇਵ ਪਲਏਰ ਡਯਾਇੰ  ਐਤਯ ਤੈ ਚੇਣ ਦੀ ਏਾੀ ਬਜਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਇ ਪਲਏਰ ਰਈ ਲ਼ੇਯਟਏਟ Ctrl + C ਵ। 
ੇਸਟ 
ਇਵ ਪਲਏਰ ਏਪਰਫੇਯਡ ਦੀ ਪਲਲ਼ ੂਚੀ ਨੰੂ ਡਾਪਏਉਭਟ ਐਤਯ ਪਲਿੱਚ ਦਫੁਾਯਾ ਪਰਆਉਣ ਰਈ ਲਯਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਤੁੀ ਾਂ ਜਦੈ ਲੀ ਏਟ ਜਾਾਂ 
ਏਾੀ ਪਲਏਰ ਦਆੁਯਾ ਏੇਈ ਚੀਜ ਏਪਰਫੇਯਡ ਤ ਬਜਦ ਵੇ, ਇਵ ਪਯਪ ਨਲੀ ਾਂ ਪਲਲ਼ ੂਚੀ ਯਐਾ ਅਤ ਪਛਰੀ ਪਲਲ਼ ੂਚੀ ਨਲੀ ਾਂ ਨਾਰ 
ਉਿੱਯ ਪਰਪਐਆ ਜਾਲਾ। ਇ ਪਲਏਰ ਰਈ ਲ਼ੇਯਟਏਟ Ctrl + V ਵ। 
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