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http://www.myanmarchat.org/Download/zawgyi.zip
ဖိုင္ေလး ကို ေဒါင္းလုပ္ ခ်ပါ         ဒီ zip file ေလးထဲ မွာ
IEZawGyiGtalkfont.EXE ကိုရမယ္..  run ပါ install လုပ္ ပါ restart လုပ္ပါ  .. 
ကြန္ျပဳတာတြင္  zawgyi font and zawgyi keyboard တို႕ကို အလို အေလွ်ာက္သြင္း ေပးပါ မယ္... 
သြင္းေပးေသာ ZawGyi One font မွာ 2005 မွထုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္. 
start->control pannel -> font -> Zawgyi-One (True type) ေပၚ တြင္ right click -> properties ျဖင့္ၾကည့္ပါက  
Zawgyi-One-20051130.ttf ဟု႕ ျမင္ရမယ္..

2005 ထုပ္ zawgyi font ၏ အားနဲခ်က္ မွာ  pdf လုပ္ရာတြင္  အ အကၡရာ ေနရာတြင္ A  ဥ ေန ရာတြင္ U ဟု႔ ေပၚေနတပ္ပါတယ္..  
သံုညႏွင့္ ဝလံုး လဲ မကြဲ ပါဘူး

ေနာက္ အသစ္ ထုပ္ထားေသာ zawgyi font မွာ ဤ အား နဲ ခ်က္ မ်ား ကို ျပင္ထားပါတယ္..
သိုေသာ္လည္္း အသစ္ထုပ္ (2007 dec မွာထုပ္ေသာ)  ZFK-EG-WC.EXE  ေဇာ္ဂ်ီ မွာေတာ့ keyboard ႏွင့္ setting မ်ား 
အားလံုး အစဥ္ေျပေပ မဲ့  ... install လုပ္ေပး ေသာ zawgyi font မွာ အေဟာင္း ျဖစ္ေနပါတယ္

ဒါေၾကာင့္ zawfont ကို Zawgyi-One-20071204.ttf  (font အသစ္နဲ႔ အစား ထိုးရပါမယ္) (အစားမထိုးဘဲ နဲ႔ လဲ သံုးႏိုင္ပါတယ္)

http://zawgyi.net/components/com_fireboard/uploaded/files/Zawgyi_One_20071204.zip မွ zawgyi font အသစ္ကို ရ ယူပါ

control pannel -> font -> file -> install new font လုပ္ ရာမွာ .. zawgyi font အေဟာင္း ကို ဖ်က္ျပီး မွ အသစ္ကို install လုပ္ လို႔ ရပါမယ္
font အေဟာင္း ကို ဖ်က္ ၾကည့္ပါ။
font အေဟာင္း ကို ဒီတိုင္း ဖ်က္၍ မရ ပါ..  save mode မွသြား ဖ်က္ရပါ မယ္

computer ကို ျပန္စပါ.. windows မတက္မွီ  F8 ကို ႏွိပ္ထားပါ ..  save mode ကို သြားပါ
window save mode ေပၚ မွ .control pannel -> font -> Zawgyi-One (True type) ကို select လုပ္ ၍ ဖ်က္လိုက္ပါ
control pannel -> font -> file -> install new font လုပ္ ပါ ... 2007 font ရွိ ေသာ drive , folder မ်ား ကို double click လုပ္၍ေရြးပါ 
font ကို select လုပ္ ၍ ok ႏွိပ္ပါ
ျပီးရင္ Zawgyi-One (True type) ေပၚ တြင္ right click -> properties ျဖင့္ၾကည့္ပါက  Zawgyi-One-20071204.ttf ဟု႕ ျမင္ရ ပါက 
ျပန္ ထြက္ လိုက္ ပါ .. ok ပါျပီ  

Zawgyi-One-20071204.ttf  ဒီ font က pdf ျပဳလုပ္ ရာမွာ ေကာင္းတယ္ က်ေနာ္ စမ္းျပီး
သံုည နဲ႔ ဝလံုး ခြဲထားပါတယ္   ဝလံုး က shift + comma မွာ ရွိတယ္ ၊ သံုညေလးေတြ က အျပတ္ေလး နဲ႕ ျပတယ္
ေနာင္တခ်ိန္ sorting လုပ္ လို႔ ေကာင္းေအာင္ ထြင္ထားတာလို႔ ထင္တယ္

သံုးရမယ့္ ဖိုင္ မ်ား မွာ
1. IEZawGyiGtalkfont.EXE
2. Zawgyi-One-20071204.ttf   ႏွစ္ဖိုင္ ထဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာမွ မလုပ္ တပ္တဲ က်ေနာ့ မိတ္ေဆြ တေယာက္ အတြက္ ေရးထားတာပါ
သိျပီးသား ဆိုရင္ေတာ့  ....
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