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TV ਦੇ ਭਵਿੱ ਖ ਨੂੰ ਅਕਾਰ
ਦੇਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
www.shapingtv.co.uk
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BARB ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਵਿਊਇੰ ਗ
ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।
ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈੈਂਬਰ ਆਪਣੇ (ਟੀਵੀ) ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ
ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ (ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ) ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍੍ਹ ਦੇ ਕੇ
ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚੋਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋੋਂ
ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਛੁਕ ਘਰਾਾਂ ਤੋੋਂ
ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਦੇਖ
ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀੀਂ ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲਾਾਂ
ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ
ਪਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀੀਂ TV ਸੈੱਟਾਾਂ,
ਟੈਬਲੇ ਟਾਾਂ, ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ
ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਾਂ
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ਸਕੌ ਟ ਜੈਕਵੇਜ਼
(Scott Jakeways)
ਂ ਜ਼
ਟੀਵੀ ਓਡੀਐਸਿ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ
Ipsos

ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਵਿਊਇੰ ਗ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਘਰਾਾਂ ਤੋੋਂ ਇਕੱਤਰ
ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਕੌਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬ੍੍ਰਰੋਡਕਾਸਟਰਾਾਂ (ਪ੍੍ਰਸਾਰਣਕਰਤਾਵਾਾਂ) ਵੱਲੋੋਂ ਆਪਣੇ
ਦਰਸ਼ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀੀਂ ਟੀਵੀ
ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋਗੇ।

ਕੌ ਣ ਭਾਗ ਲੈੈਂ ਦਾ ਹੈ?
ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਹੀ ਭਾਗ
ਲੈੈਂ ਦੇ ਹਨ।
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਤੋੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਜਨਸੰ ਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜੋ
ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜਾਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਜੋ ਥੋੜ੍੍ਹਹਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਵੀ ਜਿਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ
ਨਹੀੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀੀਂ ਚਾਹਾਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀਆਂ
ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਭਾਗ ਲਵੋ।
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ਇਹ ਕਿਵੇੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਸੈਟਾਾਂ, ਟੈਬਲੇ ਟ੍੍ਸ,
ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ:
y

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

y

ਅਸੀੀਂ ਹਰੇਕ TV ਸੈੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੈਬਲੇ ਟ-ਸਟਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ
ਕਿਹੜਾ ਮੈੈਂਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

y

ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਟੈਬਲੇ ਟਾਾਂ, ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍੍ਰਰੌਡਬੈੈਂਡ ਰਾਉਟਰ
ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਗੁਪਤਤਾ (ਭੇਤਦਾਰੀ)
BARB ਵੱਲੋੋਂ ਕੰ ਮ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜ ਏਜੰ ਸੀਆਂ (ਇਪਸੋਸ, ਕੈੈਂਟਾਰ ਅਤੇ RSMB) ਕਿਸੇ ਵੀ
ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀੀਂ ਕਰਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ
ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ BARB ਵੱਲੋੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਖੋਜ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੋੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਝਲਕ...
ਟੀਵੀ

y
y
y

ਟੈਬਲੇ ਟ, ਕੰ ਪਿਊਟਰ
ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ TV ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ TV ਮੀਟਰ

ਮੀਟਰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਫ਼਼ਿਿੰ ਗਰਪ੍੍ਰਰਿਿੰ ਟ (ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਇਕੱਤਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਿਆਤ ਟੀਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਬ੍੍ਰਰੇਰੀ
ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

y

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਮੋਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਜਾਾਂ ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਨੂੰ
ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ

y

ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬ੍੍ਰਡ
ਰੌ਼ ਬੈੈਂਡ ਰਾਊਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

y
y

ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਖਾਸ ਮਨੋਰੰ ਜਨ TV ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੋੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈੈਂਬਰ, ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
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TVs ਲਈ: TV ਮੀਟਰ
ਜਦੋੋਂ ਟੀਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਟੀਵੀ ਮੀਟਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੈਨਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍੍ਹਾਾਂ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍੍ਹਾਾਂ
ਨਾਲ ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀੀਂ ਪਾਏਗਾ।
ਟੀਵੀ ਮੀਟਰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਤੋੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ
ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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ਟੈਬਲੇ ਟਾਾਂ, ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਾਂ ਲਈ: ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ
ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਟੀਵੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੋੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀੀਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਾਂ ਐਪ ਤੇ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀੀਂ ਤਤਕਾਲ ਸੰ ਦੇਸ਼, ਈਮੇਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰ ਚਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀੀਂ
ਪੜ੍੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।
ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
www.virtualmeter.co.uk/focalmeter
ਪ੍੍ਰਰਿਿੰ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇੇਂ ਤੇ, ਇਹ ਹਨ: Acorn TV, Apple TV+, Britbox, Chili, Dailymotion,
DAZN, Disney+, Hayu, Highbrow, Hopster, Netflix, Pluto TV Non- Linear
URL, POP Player, Prime Video, Rakuten TV, Samsung TV Plus, TikTok,
TVPlayer, Twitch, Vevo, Virgin Media Non-Linear, W4FREE, YouTube (and
Google Video), YuppTV.
ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍੍ਰਰੌਡਬੈੈਂਡ ਜਾਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਣ-ਯੋਗ
ਪ੍੍ਰਭਾਵ ਨਹੀੀਂ ਪਵੇਗਾ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍੍ਰਰੌਡਬੈੈਂਡ ਰਾਉਟਰ ਨਹੀੀਂ ਹੈ: ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਰ
ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਘਰਾਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍੍ਰਰੌਡਬੈੈਂਡ ਰਾਉਟਰ ਨਹੀੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਰ ਕਿਹਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੈਬਲੇ ਟ, ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਅਤੇ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ‘ਤੇ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਪ, ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤਰ੍੍ਹਾਾਂ ਉਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀੀਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਦੇ ਮੈੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਾਂ ਐਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਨੰ ੂ ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੱਲਣ ਸਮੇੇਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟੀਵੀ ਮੀਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰ ਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਤ
ਬਟਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਟਚ
ਸਕ੍੍ਰਰੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਨੂੰ ਉਦੋੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਜਾਾਂ
ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋੋਂ:
y

ਤੁਸੀੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

y

ਤੁਸੀੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲ
ਰਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

y

ਤੁਸੀੀਂ ਕਮਰੇ ਤੋੋਂ ਚਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਟਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋੋਂ ਟੈਬਲੇ ਟਾਾਂ, ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਾਂ ਲਈ ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਪਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ
ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਲ ਮੈਨੇਜਰਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਕਿਵੇੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਉਸ ਸਮੇੇਂ ਜਦੋੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਚਾਨਕ
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇੇਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਹਰੇਕ TV ਮੀਟਰ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਾਂ ਫੇਰ
ਏਕੀਕ੍੍ਰਰਿਤ SIM ਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਭਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗਤ
ਨਹੀੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਈ ਫਾਈ ਜਾਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈੈਂ ਡਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ
ਫ੍੍ਰਰੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀੀਂ ਆਏਗਾ।
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ਇੰਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰਕਿਰਿਆ:
ਪੈਨਲ ਦਾ BARB ਵੱਲੋੋਂ ਕੈੈਂਟਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈੈਂਟਾਰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਉਸ ਸਮੇੇਂ ਤੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ:
y

ਟੀਵੀ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ

y

ਹਰੇਕ ਟੀਵੀ ਮੀਟਰ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਕੰ ਟਰੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ

y

ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍੍ਰਰੌਡਬੈੈਂਡ ਰਾਊਟਰ ਨਾਲ
ਜੋੜੇਗਾ

y

ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਪਕਰਣ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚੱਲ
ਰਿਹਾ ਹੈ

y

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇੇਂ
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

y

ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਸੁਆਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ
ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸੈਟਾਾਂ,
ਟੈਬਲੇ ਟਾਾਂ, ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍੍ਰਭਾਵ ਨਹੀੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਨਾ ਸਮਾਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
ਅਸੀੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀੀਂ ਪੂਰੀ ਪਰਕਿਰਿਆ
ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰ ਟੇ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਕੱਢ ਲਓ; ਪਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ TV ਸੈੱਟਾਾਂ, ਟੈਬਲੇ ਟਾਾਂ, ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਾਂ ਅਤੇ
ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੰ ਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲੋੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ
ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇੇਂ ਦੀ ਉਦੋੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋੋਂ ਕੈੈਂਟਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈੈਂਟ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਬ੍੍ਰਰੌਡਬੈੈਂਡ ਰਾਊਟਰ ਤੋੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰ:
ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਘਰਾਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍੍ਰਡ
ਰੌ ਬੈੈਂਡ ਰਾਉਟਰ ਨਹੀੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੈਬਲੇ ਟ, ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ‘ਤੇ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਿਵਾਈਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਾਂ
ਤੇ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਫੇਰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਰ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤੇ
ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੌਇੰਟਮੈੈਂਟ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਾਂਗੇ। ਜੇ
ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇ ਟ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਸਕਟੋਪ ਜਾਾਂ ਲੈ ਪਟੋਪ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
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ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਾਂਗੇ ਿਕ:
y

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ

y

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ

y

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈੈਂਬਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ:
020 3602 0717
ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼਼ੋਨ ’ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਅਸੀੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।
ਕੈੈਂਟਾਰ ਫੇਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈੈਂਟ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਵਾਰਡਸ
ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ੍੍ਰਰੀਫ਼਼ੋਨ ਨੰਬਰ
0808 129 6827 ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਪਸੋਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਨਾ ਝਿਝਕਣਾ।
ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀੀਂ shapingtv@ipsos.com ’ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.shapingtv.co.uk ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ BARB ਵਿਊਇੰ ਗ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਆਮ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਪ੍੍ਰਸ਼ਨ

“ਮੈੈਂ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਕਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੋਵਾਾਂਗਾ/ਗੀ?”
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋੋਂ ਤੁਸੀੀਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੇ
ਕਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀੀਂ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਲੋ ਕ ਕਈ
ਸਾਲਾਾਂ ਤਕ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।

“ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ?”
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋ ਕ TV ਅਤੇ
ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋੋਂ ਹੋਰਨਾਾਂ ਘਰਾਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ
ਸਮੇੇਂ ਦੇਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਵੇਰ
9:30 ਵਜੇ ਇਸ ਦੇਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ BARB ਵੱਲੋੋਂ ਪ੍੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਾਂ ਜੋ ਬ੍੍ਰਰੌਡਕਾਸਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਾਂ
ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਾਂ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

“ਮੈੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਬਲੇ ਟ/ਕੰ ਪਿਊਟਰ/ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀੀਂ ਦੇਖਦਾ।
ਕੀ ਇਸਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?”
ਹਾਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਬਲੇ ਟਾਾਂ, ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਾਂ ਅਤੇ
ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ
ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤੋੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਬੱਸ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ
ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ੍੍ਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ
ਨਹੀੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਦੋੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋੋਂ ਲੋ ਕ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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“ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?”
ਟੀਵੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ
ਥੋੜ੍੍ਹਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰੇਕ TV ਮੀਟਰ ਲਗਭਗ 0.15kWh ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ
4p ਪ੍੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਲਗਭਗ 0.04kWh ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1p ਪ੍੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।

“ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਣੇ ਰਾਉਟਰ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪਲੱਗ
ਵਿੱ ਚ ਚਾਲੂ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ?”
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਸੀੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਨੂੰ
ਪਲੱਗ ਤੋੋਂ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹਾਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਉਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

“ਜਦੋੋਂ ਮੈੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਬਸਾਇਟ ਲਈ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ
ਮੇਰਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ, ਜਾਾਂ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?”
ਨਹੀੀਂ, ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਰ ਐਪ ਨੂੰ ਕੌੌਂਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ
ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍੍ਹਾਾਂ ਸਿਰਫ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੋੋਂ ਹੀ ਟ੍੍ਰਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
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ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ TV ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ 188 x 110 x 21mm ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 7” ਦਾ ਟੈਬਲੇ ਟ ਹੈ।

“ਕੀ ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਮੇਰੀ ਬ੍੍ਰਰੌਡਬੈੈਂਡ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਪ੍੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?”
ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਾਊਟਰ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍੍ਰਾਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਅਪਲੋ ਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍੍ਰਭਾਵ ਨਿਗੂਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਉਨਲੋ ਡ
ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍੍ਰਭਾਵ ਨਹੀੀਂ ਪੈੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍੍ਰਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਵਿਘਨ ਨਹੀੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮਾਰਕਿਟਰਾਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡੇਟਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ
ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀੀਂ ਜੰ ਕ ਈਮੇਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਲੀਫ਼਼ੋਨ ਕਾਲਾਾਂ
ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋ?”
ਨਹੀੀਂ, ਅਸੀੀਂ ਗਰੰ ਟੀ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਾਂ ਕਿ BARB ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ,
BARB ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱਚ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਾਾਂ, ਈਮੇਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪੋਸਟ
ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀੀਂ ਨਿਕਲੇ ਗਾ। ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍੍ਹਾਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀੀਂ ਪ੍੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।

“ਮੈੈਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹਾਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀੀਂ ਮੇਰੇ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਜੰ ਕ ਜਾਾਂ ਸਪੈਮ ਭੇਜਣ ਲਈ
ਮੇਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਸੂਚੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੋਗੇ।”
ਨਹੀੀਂ, ਅਸੀੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਬਲੇ ਟ, ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਜਾਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂ
ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਸੂਚੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀੀਂ ਹਾਾਂ। ਅਸੀੀਂ ਤਤਕਾਲ ਸੰ ਦੇਸ਼, ਈਮੇਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ
ਸੰ ਚਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀੀਂ ਪੜ੍੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।
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ਇਪਸੋਸ ਬਾਰੇ
ਇਪਸੋਸ BARB ਵਲੋੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ। ਇਪਸੋਸ BARB ਨੈਸ਼ਨਲ
ਟੀਵੀ ਵਿਊਇੰ ਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਾਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ, www.ipsos.com ’ਤੇ ਜਾਓ
ਕੈੈਂਟਾਰ ਬਾਰੇ
ਕੈੈਂਟਾਰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ BARB ਦੁਆਰਾ TV ਦੇਖਣ ਸਬੰ ਧੀ (TV Viewing) ਪੈਨਲ
ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ, www.kantar.com ’ਤੇ ਜਾਓ।
RSMB ਬਾਰੇ
BARB ਤਰਫੋੋਂ RSMB ਸਮੁੱਚੀ ਖੋਜ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍੍ਰਣਾਲੀ, ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ
ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰ ਟਰੋਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.rsmb.co.uk ਤੇ ਜਾਓ
BARB ਬਾਰੇ
ਂ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ, ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ (ਟੀਵੀ) ਦੇਖਣ ਸਬੰ ਧੀ
BARB, ਬ੍੍ਰਰੌਡਕਾਸਟਰਸ ਆਡੀਐਸ
ਅੰ ਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਾਂ, ਚੈਨਲਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਾਂ
ਲਈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਟੀਵੀ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਡੇਟਾ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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BARB ’ਤੇ BBC, ITV, Channel (ਚੈਨਲ) 4, Channel (ਚੈਨਲ) 5, Sky (ਸਕਾਈ),
UKTV ਅਤੇ IPA ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ

BARB ਵਿਆਪਕ ਪ੍੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਬ੍੍ਰਰੌਡਕਾਸਟਰਾਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਾਂ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.barb.co.uk ’ਤੇ ਜਾਓ

ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ - BARB ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਹੋਣਾ | 17

SKY 780

18 | ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ - BARB ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ

ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ - BARB ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਹੋਣਾ | 19

ਸੰ ਖੇਪ ਵਿੱ ਚ
ਅਸੀੀਂ ਚਾਹਾਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ BARB ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ
ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ TV ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਘਰ
ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ TV ਸੈੱਟਾਾਂ, ਟੈਬਲੇ ਟਾਾਂ, ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਰੇਕ TV ਸੈੱਟ ਦੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ TV ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬ੍੍ਰਰੌਡਬੈੈਂਡ ਰਾਉਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਮੀਟਰ ਨੂੰ
ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਦੁਆਰਾ TV
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਾਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋੋਂ,
ਘਰ ਦੇ ਮੈੈਂਬਰਾਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਧੰ ਨਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੌਇੰਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍੍ਹਾ ਾਂ
ਬਦਲੇ ਕਈ ਤਰ੍੍ਹਾਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਟ੍੍ਰਰੀਟ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ :
1. ਅਸੀੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਕਾਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੋੋਂ ਆਏਗੀ:

020 3602 0717
ਜੇ ਅਸੀੀਂ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਨਹੀੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ
ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਝਿਜਕੋ।
2. ਉਸ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈੈਂਟਾਰ ਟੀਵੀ ਮੀਟਰਿੰ ਗ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੇੇਂ ਦਾ
ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0808 129 6827 ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਲੈੈਂ ਡਲਾਈਨਾਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਾਂ ਤੋੋਂ ਕਾਲਾਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ)।
ਜ਼਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤ੍੍ਰਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

www.shapingtv.co.uk

