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ယူနီကုဒ်စံ
• ယူနီကုဒ်စံသည် +ိုငင
် တ
ံ ကာစံ ISO 10646 သတ်မှတ်ခ ျက် တစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။
• ယူနက
ီ ုဒ်စ ံသည်

ကမAာတစ်ဝန်းရှိ

မတူည ေ
ီ သာ

ဘာသာစကားများကို

အကEရာများကို ကုဒ်သတ်မှတ်ေပးေသာ စံစနစ် ြဖစ်ပါသည်။

ေရးသားသည့်

• ယူနီကုဒ်စံသည်

၁) ပုံ+ှိပြ် ပသြခင်း
၂) ဘာသာစကားအားလုံး+ှင့် အြပန်အလှန်တဲ ဖ
ွ က် အသုံးြပu+ိုင်ြ ခင်း +ှင့်
၃) အဆင့်ြ မင့်ေ ဆာင်ရွက ်မM processing များ ြပuလုပ+
် င
ုိ ်ြခင်း
တိုရ
N ရှေ
ိ စရန် ရည်ရယ
ွ တ
် ည်ေဆာက်ထ ားေသာ စနစ်လည်း ြဖစ်ပ ါသည်။
Display

ISO
10646

Worldwide
Interchange

NLP
Processing
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The Unicode® Standard is a (character
coding system) designed to support the
worldwide interchange, processing, and
display of the (written texts) of the diverse
languages and technical disciplines of the
modern world.
Source: unicode.org/standard/standard.html

Universal Coded Character Set
ယူန ီကုဒ်စံသည်

•
•

မည်သည့် အေြခခံစ နစ်
မည်သည့် ပPိုဂရမ်

• မည်သည့် ဘာသာစကား အတွက် မဆို
အသုံးြပu+ိုင်ေ သာ တစ်ခုတ ည်းေသာ +ိုငင
် တ
ံ ကာ
စံစ နစ် ြဖစ်ပါသည်။

Unicode provides a unique number for every character,
no matter what the platform,
no matter what the program,
no matter what the language.
Source: unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html
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ြမန်မာယူနက
ီ ဒ
ု စ
် ံ
• Understanding “Language” versus “Script”
• “ဘာသာစကား” +ှင့ ် “အကEရာစနစ်”

• “English”, “French” +ှင့ ် “Latin Script”

• Descendants of Brahmic scripts

Source: en.wikipedia.org/wiki/Brahmic_scripts
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ယူနီကုဒ်စံစနစ်
ကီးဘုတ ် (ြမန်မာစာေရးထုံး)

The Unicode
ကွန်ပျ5တာစနစ်

ေဖာင့်
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1.
2.
3.
4.

Character Coding
UTN 11
CLDR
ICU

ယူနီကုဒ်စံစနစ်
၁) ကုဒပ
် uိွ င်သ
့ တ်မ တ
ှ ြ် ခင်း
Character Coding System

၃) ဘာသာစကားဆိုင်ရ ာအေြခခံအချက်မ ျား
CLDR - Common Locale Data Repository

Myanmar: U+1000–U+109F
Myanmar Extended-A: U+AA60–U+AA7F
Myanmar Extended-B: U+A9E0–U+A9FF

ABAS Software, Adobe, Amazon (Kindle), Amdocs, Apache, Appian,
Apple, Argonne National Laboratory, Avaya, BAE Systems Geospatial
eXploitation Products, BEA, BluePhoenix Solutions, BMC Software,
Boost, BroadJump, Business Objects, caris, CERN, CouchDB, Debian
Linux, Dell, Eclipse, eBay, EMC Corporation, ESRI, Firebird RDBMS, Free
BSD, Gentoo Linux, Google, GroundWork Open Source, GTK+,
Harman/Becker Automotive Systems GmbH, HP, Hyperion, IBM,
Inktomi, Innodata Isogen, Informatica, Intel, Interlogics, IONA, IXOS,
Jikes, Library of Congress, Mathworks, Microsoft, Mozilla, Netezza,
Node.js, OpenOffice, Oracle (Solaris, Java), Lawson Software, Leica
Geosystems GIS & Mapping LLC, Mandrake Linux, OCLC, Progress
Software, Python, QNX, Rogue Wave, SAP, SIL, SPSS, Software AG,
SuSE, Sybase, Symantec, Teradata (NCR), ToolAware, Trend Micro,
Virage, webMethods, Wine, WMS Gaming, XyEnterprise, Yahoo!, Vuo,
and many others.

ြမန်မာစာ

ကွန်ပျ5တာစနစ်

၂) နည်းပညာသတ်မတ
ှ ခ
် ျက ်
UTN -Unicode Technical Notes

၄) ဘာသာစကားဆိုင်ရ ာအေြခခံေဆာ့ဝဲများ
ICU - International Components for Unicode

UTN11 – Myanmar Unicode

ယူန ီကုဒ်စံစ နစ်သည် ၁) ကုဒပ
် uိွ င်သ
့ တ်မ တ
ှ ြ် ခင်း သာမက ၂) သိမ်းဆည်းြခင့်း+ှင့် ပတ်စပ်လ ျဉ်းသည့် နည်းပညာ

သတ်မတ
ှ ်ချက်မ ျား အြပင် ၃) ဘသာစကားဆိုင်ရ ာ အေြခခံအ ချက ်များ +ှင့် ၄) အေြခခံ ေဆာ့ဝဲ libraries များြဖင့်
စနစ်တကျ ပါဝင်ဖစ
Tဲွ ည်းထားေသာ စံစ နစ်ြဖစ်ပါသည်။
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ယူနီကုဒ်စံ “is Not”
် ါ။
• ယူနီကုဒ်စံသည် ေဖာင့် မဟုတပ

• ယူနီကုဒ်စံသည် ကီးဘုတ ် မဟုတ်ပ ါ။

• ယူနီကုဒ်စံသည် ထုတ်ကုန်တ စ်ခု မဟုတ်ပ ါ။
ü ယူနီကုဒ်စံသည် ေဖာင်၊့ ကီးဘုတ်၊ ေဆာ့ဝဲများ ေရးသားရာ၌ လိုက်နာရမည့် စံ (သိမ
Nု ဟုတ)်
စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်သာြဖစ်ပါသည်။

ü ယူနီကုဒ်စံသည်

ကမAာေပXရှိဘာသာစကားများ

တန်း တူတွဲဖက်ေရးသား

သတ်မတ
ှ ေ
် ပးထားေသာ တစ်ခ ုတည်းေသာစံ ြဖစ်ပါသည်။

ü ထိေ
ု N Yကာင့် ြမန်မာ+ှငတ
့် င
ုိ း် ရင်းသား ဘာသာစကား များ
တန်း တူ

အင်တာနက်ေပXတွင်

ြဖစ်ပါသည်။

အသုံးြပu+ိုင ်ေစရန်
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+ိုငရ
် န်

ကမAာေပXရှိဘာသာစကားများ

လိုက်နာရန်လိုအပ်သည့်

စံစနစ်

1) Unicode Character Encoding
The Unicode Standard Version 9.0 (Extended A & B)

160+32+32 (224) code points, V5.2 - V9
8

2) Unicode Technical Notes UTN11
Diacritic storage order
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3) ယူနီကုဒ်စံ +ှင့် CLDR
Unicode Common Locale Data Repository
• ယူနီကဒ
ု ်စံကိုသာ

အေြခခံထားေသာ

ဘာသာစကားတစ်ခခ
ု ျင်း အတွက်

သတ်မတ
ှ အ
် သုးံ ြပuရန်လအ
ုိ ပ်သည့် အချက်အလက်များစုစည်းထားသည့် စုစည်းရာ
ြဖစ်ပါသည်။

• ဘာသာစကား အလိုက် ပုမ
ံ န
ှ ် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ၊ ဘာသာြပန်ရာတွင် လိုအပ်ေသာ
အမည်များ၊ အေရးအသားပုံစံများ၊ +ိင
ု င
် အ
ံ လိက
ု ် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ +ှင့် တြခား
သီးြခား သတ်မတ
ှ ရ
် န် လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။

• ဤအချက်အလက်များကို

Operating

Systems

ထုတ်လပ
ု ်သူများမှ လိုက်နာ အသုံးြပuYကပါသည်။

များ၊

Application

ABAS Software, Adobe, Amazon (Kindle), Amdocs, Apache, Appian, Argonne National Laboratory, Avaya, Babel (Pocoo library), BAE
Systems Geospatial eXploitation Products, BEA, BluePhoenix Solutions, BMC Software, Boost, BroadJump, Business Objects, caris,
CERN, Debian Linux, Dell, Eclipse, eBay, EMC Corporation, ESRI, Firebird RDBMS, Free BSD, Gentoo Linux, GroundWork Open
Source, GTK+, Harman/Becker Automotive Systems GmbH, HP, Hyperion, Inktomi, Innodata Isogen, Informatica, Intel, Interlogics,
IONA, IXOS, Jikes, jQuery, Library of Congress, Mathworks, Mozilla, Netezza, OpenOffice, Oracle (Solaris, Java), Lawson Software,
Leica Geosystems GIS & Mapping LLC, Mandrake Linux, OCLC, Perl, Progress Software, Python, QNX, Rogue Wave, SAP,
Shutterstock, SIL, SPSS, Software AG, SuSE, Symantec, Teradata (NCR), ToolAware, Trend Micro, Twitter, Virage, webMethods,
Wikimedia Foundation (Wikipedia), Wine, WMS Gaming, XyEnterprise, Yahoo!, Yelp
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ေဆာ့ဝဲ

4) ယူနီကုဒ်စံ +ှင့် ICU
International Components for Unicode

• ေဆာ့ဝဲ များ ေရးသားရာ၌ ဘာသာစကားများ အတွက် လိုအပ်ေသာ အေြခခံ ေဆာ့ဝဲ libraries
များြဖစ်ပါသည်။

• စကားလုးံ များ စီစဉ်ရာ၌ လိုအပ်ေသာ collation algorithm များ၊ စကားလုးံ များ ရှာေဖွရာ၌
လိုအပ်ေသာ comparison rule များ၊ အစရှိေသာ ဘာစာကားတိုင်း အတွက်လိုအပ်သည် CLDR
မှအချက်အလက်များကို
ပါဝင်ပါသည်။

• ေခတ်သစ်

တွဲဖက်အသုံးြပu၍

အင်တာနက်

Internationalization

+ှင ့်

(i18n)

လိုအပ်ခ ျက်များြဖစ်ပါသည်။

မိဘ
ု င
ုိ း်

+ှင ့်

အေကာင်အ ထည်ေဖXထားေသာ

ေဆာ့ဝဲများ

Localization

ေရးသားရာ၌

(l10n)

တိုNအတွက်

စနစ်များ

အေရး\ကီး ေသာ

အဓိကကျေသာ

ABAS Software, Adobe, Amazon (Kindle), Amdocs, Apache, Appian, Apple, Argonne National Laboratory, Avaya, BAE Systems
Geospatial eXploitation Products, BEA, BluePhoenix Solutions, BMC Software, Boost, BroadJump, Business Objects, caris, CERN,
CouchDB, Debian Linux, Dell, Eclipse, eBay, EMC Corporation, ESRI, Firebird RDBMS, Free BSD, Gentoo Linux, Google, GroundWork
Open Source, GTK+, Harman/Becker Automotive Systems GmbH, HP, Hyperion, IBM, Inktomi, Innodata Isogen, Informatica, Intel,
Interlogics, IONA, IXOS, Jikes, Library of Congress, Mathworks, Microsoft, Mozilla, Netezza, Node.js, OpenOffice, Oracle (Solaris,
Java), Lawson Software, Leica Geosystems GIS & Mapping LLC, Mandrake Linux, OCLC, Progress Software, Python, QNX, Rogue
Wave, SAP, SIL, SPSS, Software AG, SuSE, Sybase, Symantec, Teradata (NCR), ToolAware, Trend Micro, Virage, webMethods, Wine,
WMS Gaming, XyEnterprise, Yahoo!, Vuo, and many others.
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ယူနီကုဒ်စံ အသုံးြပuြခင်း၏အကျိuးများ
၁) +ိုငင
် တ
ံ ကာစံြဖစ်သည်အ
့ တွက် Microsoft, Apple, Google, Facebook, Oracle, SAP
အစရှိေသာ +ိုငင
် တ
ံ ကာကုမဏ
_ \ီ ကီးများ၏ ေဆာ့ဝဲများတွင် ေထာက်ပံ့မM ရရှိြခင်း ။

၂) ြမန်မာစာ

+ှင ့်

တိုင်းရင်း သား

ဘာသာစကားများ

ကို

အဆိုပါစနစ်များ+ှင့်

အင်တာနက်ေပXတွင် +ိုငင
် တ
ံ ကာအဆင့မ
် ီ တန်း တူ ေထာက်ပံ့မM ရရှိြခင်း ။

၃) ြမန်မာစာ +ှင ့် တိုင်းရင်း သားစာများ အားလုံးကို Natural Language Processing (NLP) များ
အဆင့်ြမင့် ြပuလုပလ
် ာေစ+ိင
ု ြ့် ခင်း ။

၄) အမျိuးစုံလင်ေသာ မတူည ေ
ီ သာ ြမန်မာ+ှငတ
့် င
ုိ း် ရင်းသား ေဖာင့်များတွဲဖက်၍ အဆင်ေြပေြပ
အသုံးြပuလာေစ+ိုင်ြခင်း။

၅) ြမန်မာစာေရးထုးံ +ှင့် မှနက
် န်ကက
ုိ ည
် ေ
ီ သာ စနစ်များ ေပXထွက်လာေစ+ိုင်ြခင်း။
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Role of Government and Regulator
ယူနက
ီ ဒ
ု က
် ုိ support လုပရ
် န်လအ
ုိ ပ်ေသာ public information and services providers
များ ကို သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ Authority မှ regulate ြပuလုပ်ရ န်လိုအပ်ရ သည့်အချက်များမှာ
၁) အစိုးရဌာနများတွင် အသုံးြပuေသာ ေဆာ့ဝ ဲများ။ *

၂) အစိုးရဌာနများ၊ အမျာ းြပည်သူ+ှင့် သက်ဆ ိုင်ေသာအဖွဲTများ၊ Media သတင်းဌာနမျာ း၏
ဝဘ်ဆု က
ိ ်များ၊ Apps များ။

၃) ဆက်သယ
ွ ေ
် ရးအဖွစ
Tဲ ည်းများမှ ေပးပိုNေသာ Messages များ။

၄) မိုဘိုင်း+ှင့် ကွန ်ပျ5တာပစcညး် များ ထုတလ
် ပ
ု သ
် ူ တင်သင
ွ း် သူ ေရာင်းချသမ
ူ ျား၏
ပူးေပါင်းေဆာင်ရ ွက်မ Mများ။
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အြခား+ိုင်ငံမှ ဥပမာများ
Gov’t Orders That Computers Be Switched to Khmer
Unicode
BY CLANCY MCGILLIGAN | JANUARY 12, 2010
Government institutions will soon be required to switch their computers to the Unicode standard,
allowing them to display Khmer script, according to a government spokesman.
“All government officials have to be using Unicode,” said Council of Ministers spokesman Phay
Siphan, who praised the “convenience” of the encoding standard.
A Dec 24 memorandum gives government ministries 60 days to make the switch, according to Mr
Siphan, who said the shift is already under way.
Unicode assigns a unique number to a single character, no matter what the language, according to
the website of the Unicode Consortium, the organization that maintains the standard.
Khmer Unicode “allows a computer anywhere in the world to recognize a character as Khmer,” explained Javier Sola, coordinator for the Khmer OS project, which is run by the Open Institute and is
aimed at providing computer tools in Khmer that can be used by anybody.
Before Cambodia had its own version of the international standard, there were as many as 30 ways
to encode Khmer script, which Mr Sola described as a “mess.”
A non-government committee started work on Khmer Unicode in 1996, and the standard was fixed
in 1999, according to Mr Sola, who hailed the government’s embrace of the standard as an
“important step.”
Khmer Unicode, like any version of Unicode, is supposed to work on many operating systems, and
on all Web browsers. However, Mr Sola said sometimes it runs into problems, such as on older
Microsoft operating systems, like Windows XP. “Windows XP by default didn’t support it,” he said.
“We actually created some software to support it.”
Still, Unicode potentially allows a single computer product or a single website to be used across
different computers, languages and countries.
Mr Sola said you need to install free software and learn to use the keyboard with a new script to start
typing with Khmer Unicode.
It has been used in Cambodian schools since 2007, according to Sok Tha, head of the Ministry of
Education’s office of information communication technology in education.
Source: www.cambodiadaily.com/archives/govt-orders-that-computers-be-switched-to-khmerunicode-68673/
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National ICT Policy -2008
The Ministry of Science and Information &
Communication Technology
Government of the People’s Republic of
Bangladesh
September, 2008

Source: unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan041046.pdf

နိဂးံု ချuပ်
• ယူနီကုဒ်သည်

တစ်ကမAာလုံးရှိ

ဘာသာစကားများ

အားလုံးအသုံး ြပu+ိုင်ရန်

ေပးထားေသာ တစ်ခ ုတည်းေသာ +ိုငင
် တ
ံ ကာစံ (ISO 10646) ြဖစ်ပါသည်။

သတ်မတ
ှ ်

• ြမန်မာစာေရးထုးံ ကို မှနက
် န်စာွ အေြခခံe ပီး တိုင်းရင်း သားဘာသာများ အားလုံးပါဝင်ေသာ၊

+ိုငင
် တ
ံ ကာစံ +ှင့် အြပည့်အဝ ကိုက်ညေ
ီ သာ၊ NLP ြပuလုပရ
် န်အဆင့်ြမင့်မန
ှ က
် န်ေသာ
ြမန်မာစာ

ကွန်ပျ5တာစနစ်များကို

ေအာင်ြမင်စွာ

အသုံးြပu+ိုင ်ရန် အေရး\ကီး လိုအပ်ပါသည်။

အြမန်ဆ ုံး

အေကာင်အ ထည်ေဖX

• ြမန်မာ+ိင
ု င
် ံ ကွန်ပျ5တာအသင်း ချuပ်၊ ြမန်မာ+ိင
ု င
် ံ ကွန်ပျ5တာပညာရှင်အသင်း ၊ ြမန်မာ+ိင
ု င
် ံ

ကွန်ပျ5တာ လုပ်ငန်းရှင်အသင်း +ှင့် အြခားသက်ဆ ိုင်ရာပညာရှင်များ တာဝန်ရှိသူများ မှလ
နည်းပညာ အေကာင်ထည်ေဖXေဆာင်ရွက် မMများ အYကံေပးမMများ အြပည့်အဝ ပံပ
့ းုိ ေပး
သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
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ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ေ တႉေတႉၶႃႈေဢႃႈ။
တၚ်ဂုဏ ်ဗွဲမေလာန်ရအဴ
တၣ်ဘျuဒိၣ်မးလီၤ
ေကꩻဇူꩻတင်ႏငါႏမေရႏမရာႏYသ

16

Proposed Implementation Schedule
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Useful Links
• Unicode

• http://unicode.org/standard/standard.html
• http://cldr.unicode.org/

• http://site.icu-project.org/

• ICU Myanmar Words

• http://code.metager.de/source/xref/lib/icu/icu/source/data/brkitr/burme
sedict.txt

• Collation and Code Chart

• http://unicode.org/faq/collation.html

• http://unicode.org/reports/tr10/#Collation_And_Code_Chart_Order
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The Unicode Consortium
• Unicode Technical Committee:

• Responsible for the creation, maintenance, and quality of the Unicode
Standard, and related software globalization standards and documents.

• Unicode CLDR Technical Committee:

• Responsible for the Unicode Locales Project, the Common Locale Data
Repository, and related software localization standards and documents.

• Unicode Localization Interoperability Technical Committee:

• The ULITC provides needed data interchange formats for localizationrelated assets, with a focus on XLIFF, SRX, and TMX.

• Unicode Editorial Committee:

• Responsible for editing the Consortium's publications and web pages.
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What could not be the Standard?
ေအာက်ပါအေYကာင်း အချက်များ+ှင့် အကျuံး ဝင်ေသာ ေြပာင်း လဲမMမျိuးကို Unicode Consortium
မှ လက်ခ+
ံ ိုင်ရန် မြဖစ်+ိုငပ
် ါ။

၁) ဗျည်းတွဲ အသွငေ
် ြပာင်း +ှင့် အတွဲ ေဖါင်း ပွမMေYကာင့် အြခား တိုင်းရင်း သားများ၏
ကုဒ်ပွိuင့်များကို မှားယွင်း သုံးဆွဲထားြခင်း။

၂) ဗျည်း တွဲ +ှင ့် အြခား ကုဒ်ပွိuင့်များကို ေနရာမှားယွင်း သုံးစွဲထားြခင်း။
•
•

“Unicode’s Registered Stability Policies”
Once a code is assigned, it will not be reallocated, removed, or reassigned.
Source: www.unicode.org/policies/reg_stability_policy.html

၃) ဗျည်း-ဗျည်း တွဲ-သရ (Consonant-medial-vowel) +ှင ့် မကိက
ု ည
် ေ
ီ သာ မှားယွင း်
သိမး် ဆည်း ထားြခင်း ။

• ြမန်မာစာ ကီးဘုတP
် က
ုိ ရ
် ာတွင် ြမန်မာေရးထုးံ ကို လိက
ု န
် ာရန်လအ
ုိ ပ်eပီး အကEရာများကို
သိမး် ဆည်း ရာတွငမ
် ူ ယူနီကုဒ်စံ အတိုငး် သိမး် ဆည်း ရန်လိုအပ်ပါသည်။
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ယူနီကုဒ်စံစနစ်များ ၏အဆင်သင့်ြ ဖစ်မMများ
• အသင့်ပါဝင်ေသာ Operating Systems များ
•
•
•
•

Windows 8, 10
Android
iOS
Mac

• အသင့်ပါဝင်ေသာ ေဆာ့ဝဲမ ျာ း +ှင့်Apps များ

• Microsoft Office, Open Office, Google Maps, Google Translate, Facebook

• အြခား Third Party ေဖာင့်များ

• Pyidaungsu, Myanmar3, Masterpiece Uni Sans, Parabaik, Padauk, Thanlwin, Win Uni
Innwa, Xenotype, MyMyanmar, Yunghkio, Panglong, Tharlon, Noto Sans Myanmar, Yoe
Yar, KhmerType, Myanmar Text, Myanmar Sangam MN and 100 + Fonts

• အြခား Third Party ကီးဘုတမ
် ျား
• Key Magic, TT Keyboard
• My Myanmar
• Myanmar 3
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The Unicode Standard, Version 9.0
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The Unicode Standard, Version 9.0
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The Unicode Standard, Version 9.0
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The Unicode Standard, Version 9.0
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The Unicode Standard, Version 9.0 (Extended A & B)
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