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“ਕੀਅਜ਼” ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਬੋਰਡ ਕੀਅਜ਼ 
ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਰ, ਅੂੰਕ, ਫੂੰ ਕਸ਼੍ਨ 
ਅਤੇ ਕ ੂੰ ਨਹ , ਕੀਅਜ਼ ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। 
 

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਅ ਨ ੂੰ  ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਅ 
ਕੂੰ ਕਿਊਟਰ ਨ ੂੰ  ਖਾਸ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਿ ੱ ਟ ਦੇ ਰ ਿ ਕਵੱ  ਭੇਜੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ - ਜਦੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਵੂੰ ਡੋ ਕੀਅ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਕਵੂੰ ਡੋ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਮੀਨ ੂੰ  ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਕੂੰ ਕਿਊਟਰ ਕੀਅ-ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਅਜ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਟਾਈਿਰਾਇਟਰਜ਼ 
ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਟੈਕਸਟ, ਨੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫੂੰ ਕਸ਼੍ਨ 
ਇਨਿ ੱ ਟ ਕਰਨ ਕਵੱ  ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂੰ ਕਿਊਟਰ ਕੀਅ-
ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੀਅਜ਼ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 

ਐਲਫਾਬੈੈੱਟ ਕੀਅਜ਼: ਇਸ ਕਵੱ  ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਅਜ਼ 
ਸ਼੍ਾਮਲ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਿੂੰਕ  ਏਸ਼ਨ ਕੀਅਜ਼: ਇਹਨਾਂ ਕਵੱ  ਕੋਮਾ, ਿੀਰੀਅਡ, ਸੈਮੀਕਾਲਨ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਕ ੂੰ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਐਰ ੋਕੀਅਜ਼: ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ   ਾਰ ਐਰੋਜ਼ ਨ ੂੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਅਜ਼ 
ਵਜੋਂ ਿਕਰਭਾਸ਼੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਫੂੰ ਕਸ਼੍ਨ ਕੀਅਜ਼:  ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  F1 ਤੋਂ F12 ਦੇ ਰ ਿ ਕਵੱ  ਿਕਰਭਾਸ਼੍ਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਿਲੀਕੇਸ਼੍ਨਾਂ ਕਵੱ  ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਿੈਸ਼ਲ ਕੀਅਜ਼:  ਕਜਵੇਂ ਕੂੰਟਰੋਲ, ਆਲਟ, ਕੈਿਸਲਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਅਜ਼।

 
“Keys” are the buttons of keyboard. There are 
different categories of keyboard keys. Letters, 
numbers, functions, and symbols are some of 
the examples of keys.  
When a keyboard key is pressed, that key is 
sent as an input to the computer to perform 
particular operation. For example, when 
window key is pressed from the keyboard, 
Start menu of window appears.  
The Computer Keyboard keys are all derived 
from the typewriter that helps you to input 
texts, numbers and various other functions. 
The keys found on a Computer keyboard can 
be categorized as: 
Alphanumeric keys: These keys include all 
alphabet keys. 
Punctuation keys: These keys include comma, 
period, semicolon and other symbols. 
Arrow Keys: These can be defined as keys 
representing four arrows. 
Function Keys: These can be defined as F1 to 
F12, used to perform specific operations in 
different applications. 
Special keys: like Ctrl, Alt, Caps Lock and other 
keys.  

 

rock q`Q:- 
ਿਕਹਲਾ ਕੀਅ-ਬਰੋਡ 1970 ਕਵੱ  ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਜ ੋ
ਕਕ ਲਗਭਗ 100 ਡਾਲਰ ਕਵੱ  ਕਵਕਣ ਵਾਲਾ ਿਕਹਲਾ ਸਕਵ -
ਅਧਾਰਤ ਕੀਬਰੋਡ ਸੀ। 

Interesting Facts:- 
 

The first keyboard was designed in 1970s 

which was the first switch-based keyboard, 

sold for about $100.   
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Word of the Day is “Keyboard Keys” 

 

https://youtu.be/YSKpT5aciD4

