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ရႀင္းလင္းခဵက္

ေရးသားခဵက္

ရႀင္းလင္းခဵက္

ဟုတ္ကဲ့ တိုတိုရၺင္းရၺင္းေၷဖရရင္ေတာ့ ၷမေစတီ font ဆိုတာ နည္း
ပညာမဟုတ္တဲ့အတၮက္ ကၶန္ေတာ္တို့က သူတို့နည္းပညာကို ကူး
ယူပၰတယ္၊ ခိုးခၳပၰတယ္ ဆိုတာ နည္းနည္းေလးမၺ အဓိပၨာယ္မရၺိ
ပၰဘူး။ ကၶန္ေတာ္တို့ၸကားရသေလာက္ သူတို့ေၷပာတာ
MyMyanmar Web ကို ေၷပာခၳင္တာ ထင္ပၰတယ္။ (
MyMyanmar Web ဆိုတာ မိုင္ၷမန္မာ project အမၳားၸကီးထဲက
တစ္ခုပၰ) ကၶန္ေတာ္တို့က အစကထဲက MyMyanmar Web
Font ကို နည္းပညာတရပ္အေနနဲ့ ေၸကၷငာမထားပၰဘူး။ သူတို့ဆီ
မၺာလည္း ကူးယူစရာနည္းပညာ မရၺိပၰဘူး။

ဖၾန္ေ
ႛ ရးသားဴခင္း၊ ဖၾန္ႛမဵားကိုတီထၾင္ဆန္းသစ္ဴခင္းကို နည္းပညာ
မဟုတ္ဟုေရးသားမႁအတၾက္ စိတ္ပဵက္မိပၝသည္။ ထိုအခဵိန္က
မည္သည့္စနစ္ေတၾကို သုံးခဲ့သည္ကို ေရႀႚမႀီ၊ ေနာက္မႀီ
လူ႒ကီးမဵား ကို ေမးဴမန္း႓ပီးမႀ ေဴပာဆိုသင့္ပၝသည္။ အတိအကဵ
တိုက္ဆိုင္ သိရႀိႎုိင္ေအာင္ ဖၾင့္ဟေဴပာထားပၝေသာလည္း
ယခုအခဵိန္အထိ MyMyanmar Webလားဟု
ေမးဴမန္းေနပၝေသးသည္။ သင့္ ဝက္ဘ္စာမဵက္ႎႀာမဵားတၾင္
ဝန္ခံ႓ပီးဴဖစ္ပၝသည္။ လုပ္႓ပီးသား တစ္ခုကို ကူးယူသုံးစၾဲ
တတ္ရုံမ႖ဴဖင့္ နည္းပညာ၏ အတိမ္ အနက္ ကို မသိႎုိင္ပၝ။
ေသသပ္လႀပေသာ ဖၾန္ႛဒီဇိုင္းႎႀင့္ တိကဵေသခဵာ ေသာ
စနစ္ဒီဇိုင္းကို နည္းပညာဟု မသတ္မႀတ္ပၝက မည္သည့္
အရာကို သတ္မႀတ္ရမည္ကို အတိအကဵ သိလိုပၝသည္။

Partial Encoding
We have done about the Partial Encoding after
two months of MyaZedi and for complient
reasons, the encoding we'd developed on the font
is almost the same as MyaZedi.
ရၺည္ရၺည္ေၷဖရရင္ေတာ့ ၷမန္မာစာဆိုတာက ‘က’ ၸကီးကေန ‘အ’
အထိ အကၛရာစာလံုးေတၮ ပၰပၰတယ္။ ၷပီးေတာ့ က၀ဂ္၊ခ၀ဂ္ (‘--ၚ’
‘--ၛ’ စတာေတၮအတၮက္လည္း font ထဲမၺာရၺိေနရပၰမယ္။ ဒၰမၺစာလံုး
ရိုက္လို့ရမၺာေပၰ။ အဲဒီေတာ့ ၷမေစတီမၺာ ‘ကခဂဃၸ-- -ၳ --ၚ’ စတာ
ေတၮ ပၰပၰတယ္၊ MyMyanmar မၺာလည္း အဲဒၰေတၮပၰတယ္ဆိုတာ
နဲ့ သူတို့ဆီက ကူးခၳတယ္ဆိုတာ ရယ္စရာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေန
ပၰတယ္။ ၷမန္မာသင္ပုန္းၸကီးကို သူတို့တီထၮင္ထားသလိုပၰပဲ။
ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီစာလံုးေတၮ ဘယ္တန္ဖိုးေနရာေတၮမၺာ ရၺိသ
လဲဆိုတာပၰ။ အဲဒီအကၛရာေတၮအတၮက္ အားလံုးကို unicode ကစံ
သတ္မၺတ္ေပးထားၷပီးသားပၰ။ www.mymyanmar.net/kbutb.php
Font ဆိုတာရဲ့အထဲမၺာ အကၛရာတစ္လံုးစီရဲ့ design ေတၮ ပၰပၰ
တယ္။ အဲဒၰေတၮက ဒီဇိုင္းဆၮဲသူရဲ့ မူပိုင္ပစၞည္းေတၮပၰ။ Font တစ္
ခုနဲ့တစ္ခု အကၛရာေတၮ ပၰတာခၳင္း တူခၳင္တူပၰမယ္၊ ဒၰေပမယ့္
အဲဒီအကၛရာေတၮရဲ့ ဒီဇိုင္းက လံုး၀မတူၲိုင္ပၰဘူး။ ဒၰမၳိၽးေတၮကို
ကူးယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၲိုင္ငံတကာမၺာပၰ ဉပေဒအရ ၷပင္းၷပင္းထန္
ထန္ အေရးယူလို့ ရပၰတယ္။

ထိုသက္ေသခံကို သင့္တိုေ
ႛ ရးသားထားေသာ
http://www.mymyanmar.net/ach.php
မႀ ကူးယူေဖာ္ဴပပၝသည္။ ထိုစာမဵက္ႎႀာကို ေရးသားသူသည္
သင္မဟုတ္တာ ေသခဵာပၝသည္။ မိမိဘာလုပ္ထားသည္ကို
လုပ္ထားသူမႀသာ တိကဵေရရာစၾာသိပၝသည္။

ေနာက္ထပ္ စိတ္မေကာင္းစရာတစ္ခု ကၳန္ေသးတယ္ဗၳ။ ကၶန္
ေတာ္တို့ မိုင္ၷမန္မာရဲ့ရည္ရၮယ္ခၳက္က ၷမန္မာစာကို ကၮန္ပၳၾတာစ
နစ္မေရၮး အဆင္ေၷပေၷပ အသံုးခၳလို့ရေစရမယ္ ဆိုတာပၰ။ ကၶန္
ေတာ္တို့က မိုင္ၷမန္မာကိုသံုးတဲ့ user ေတၮတင္မကပဲ user အား
လံုးကို အဆင္ေၷပေစခၳင္တယ္။ ဒၰေၸကာင့္ MyMyanmar
Universal Platform Technology (MUPT) ကိုသံုးၷပီး font
တစ္ခုတည္းနဲ့ ၷမေစတီနဲ့ေရးထားတာေတၮေကာ အၷခား font ေတၮ
နဲ့ေရးထားတာေတၮေကာကို ေရးလို့ဖတ္လို့ရေအာင္ လုပ္ထားေပး
တယ္။ ကၶန္ေတာ္တို့ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္နည္းပညာကိုသံုးၷပီး သူတို့အား
လံုးကို လက္တၮဲေခၱထားတာပၰ။ ၷမေစတီကို အရင္က ကၶန္ေတာ္
တို့ လက္တၮဲေခၱခဲ့တယ္၊ ေနာက္ပိုင္း ေဇာ္ဂၳီထၮက္လာေတာ့ ေဇာ္ဂၳီ
ကိုပၰ support လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ တကယ္တမ္းေၷပာရရင္ ၷမေစတီ
ဆိုတာ လၮန္ခဲ့တဲ့တစ္ၲၺစ္ခၮဲေလာက္ကတည္းက ထူးထူးၷခားၷခား
တိုးတက္မၻမရၺိတဲ့ font ပၰ။ ေကာင္းပၰၷပီ MyMyanmar ရဲ့လက္တၮဲ
ေခၱတာကိုလက္မခံဘူးဆိုရင္ မိုင္ၷမန္မာရဲ့ ေနာက္ဆက္တၮဲနည္းပ
ညာေတၮရဲ့အကၳိၽးကို ခံစားခၮင့္ရၲိုင္မၺာ မဟုတ္ေတာ့ပၰဘူး။ ဉပမာ
MyBreak (Word Wrap) လိုဟာမၳိၽး ၷမေစတီမၺာ ၷဖစ္လာၲိုင္စရာ
ေၸကာင္း မရၺိဘူးေတာ့ပၰဘူး။
ေနာက္ထၮက္မယ့္ MyMyanmar Web Font Version အသစ္
ေတၮမၺာ ၷမေစတီကို လက္တၮဲေခၱေတာ့မၺာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ဒီေနရာ
ကေန ေၸကၷငာပၰတယ္။

ဒၝဆိုရင္ ေနာက္ဆက္တၾဲမႀာေဖာ္ဴပထားတဲ့ေဳကာ္ဴငာက
အခမဲ့ေပးမယ္ဆိုတဲ့သေဘာေပၝ့။ မၾန္ဴမတ္ပၝေပတယ္။
နည္းပညာကို ကူးယူ လိုအပ္တာေလး ႎႀမ္းဴဖႃး၊
သတ္မႀတ္ခဵက္ေတၾ နားလည္မႁ မေတာက္တစ္ေခၝက္ႎႀင့္
သုံးစၾဲတဲ့ လူေတၾအတၾက္ရင္ေလးတယ္။ ေကဵးဇူးဴပႂ၍
လက္တၾဲမေခၞပၝႎႀင့္ သင့္ေတာ္ေသာနည္းပညာ ကိုသာ
သုံးစၾဲသူစိတ္ခဵမ္းသာေအာင္ ဆက္လက္ေလ့လာပၝ။
ဘယ္တုန္းက ဴမေစတီက လက္တၾဲ ေခၞတာကို လက္ခံခဲ့လိုႛလဲ။
ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာမႁ ႎုိင္ငံတကာမႀ ေလ့လာသူမဵား၏
အဳကံေပးခဵက္မဵားဴဖင့္သာ ဴမေစတီက ရပ္တည္ေနတာပၝ။
လက္တၾဲေခၞတာကိုလည္း မခံခဲ့သလို နည္းပညာပိုင္း
ေလ့လာမႁကိုလည္း မည္သူႎႀင့္မႀ လက္မတၾဲခဲ့ဖူးပၝ။
ဝယ္ယူမႀသာ ရရႀိႎုိင္ေသာ ဴမေစတီဖၾန္ႛႎႀင့္ အေထာက္အကူ
ဴပႂစနစ္ မဵားကိုသုံးစၾဲခၾင့္ မဳကံႂဖူးသူအေနဴဖင့္ စပဵစ္သီးက
ခဵဥ္တယ္လိုႛ ေဴပာမႀာပၝ။ သင္မသိေသာ အခဵက္လက္မဵားကို
ထပ္မံလိုႛ ေလ့လာရင္း ပိုေကာင္းေအာင္သာ ႒ကိႂးစားပၝ။
သင္ေနာက္ထၾက္မယ့္ ဖၾန္ႛမႀာ ဴမေစတီကို လက္တၾဲ
မေခၞေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့ ယခု ေလာေလာဆယ္ အသုံးဴပႂ
ေနေဳကာင္းကို ထင္ရႀားေစပၝတယ္။ ဴမန္မာစာ ဖၾံ႓ဖိႂးတိုးတက္
ေစရန္ အတၾက္ အမႀန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမဵားကို
ဴမေစတီမႀကူညီေနတာကို ရႀာေဖၾ ေလ့လာႎိုိင္ပၝတယ္။

MyaZedi is The first Partial Encoded Myanmar Font
authored by Solveware. Before that time, it was almost
impossible for the Myanmar language to be presented over
the Internet. MyaZedi become popular and are used by
many websites and applications.

ဒီအခဵက္အလက္ကို mzd.php မႀာ အတိအလင္းေရး႓ပီး
ဴဖစ္လိုႛ သိရႀိေလ့လာခဲ့ေဳကာင္းႎႀင့္ ယခု
လက္ရႀိအသုံးဴပႂထားေဳကာင္း ထင္ရႀားေစပၝတယ္။

MyMyanmar Web Font ကတကယ့္ ယူနီကုတ္စံၷပၽ font မ
ဟုတ္ေသးပၰဘူး။ တၷခားဘယ္ font မၺာလည္း ယူနီကုတ္စံအ
တိုင္း မသံုးၲိုင္ေသးပၰဘူး။ ဒီလို နည္းပညာမဟုတ္တာေလးကို
ကၶန္ေတာ္တို့က အခမဲ့ေပးထားပၰတယ္။ MyMyanmar Web နဲ့
ပတ္သက္ၷပီး(ယခုအခၳိန္ထိ မိုင္ၷမန္မာ project အားလံုးကေန)
ဘာအကၳိၽးအၷမတ္မၺ ေတာင္းဆိုမထားပၰဘူး။

လက္ခံပၝတယ္။ ကိုယ့္အေဳကာင္းကိုယ္သိတာ၊ ဒၝေပမယ္
မီဒီယာေတၾမႀာ ကိုယ္လုပ္ေဆာင္မႁက လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂ႎႀစ္က
လုပ္ေဆာင္ေနမႁကို ကိုယ္တီထၾင္ထားခဲ့သလိုေဴပာေနတာကို
နည္းပညာမသိသူေတၾကိုလိမ္တာမဴဖစ္ႎုိင္ဘူးလား။
ယူနီကုဒ္စံဴပႂစနစ္အတိုင္း တီထၾင္ထားေသာ ဖၾန္ႛစနစ္ ၃
ခုရႀိပၝသည္။ မည္သည့္ ဖၾန္ႛႎႀင့္စနစ္ ကမသုံးႎုိင္သည္ကို
မသိဘဲ ဝၝးလုံးကိုင္႓ပီးရမ္းေနတာကို စိတ္ပဵက္မိပၝသည္။
မည္သိုႛ ေလ့လာမႁမဵားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို တိတိကဵကဵ
သိလိုပၝသည္။

ဒီစာေဳကာင္းမႀာဖတ္ရင္ေသခဵာပၝတယ္။ ဴမန္မာစာကို
တိတိကဵကဵ မသိဘဲ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို က ဝဂ္၊ ခ ဝဂ္
ဆိုတာမရႀိပၝ။ ကဝဂ္၊ စဝဂ္၊ ဆိုတာကို အေသအခဵာသိေအာင္
အရင္လုပ္ပၝ။ တကယ္က ပၝဌ္ဆင့္ စာလုံးေတၾကိုႌၿန္းဆိုတာ
ဴဖစ္ပၝတယ္။ မကူးခဵသူအမႀန္သာဴဖစ္ရင္ အေဳကာင္းဳကား႓ပီး
သုံးသင့္ပၝတယ္။ သိုႛမဟုတ္ရင္ ေရာင္းခဵေနေသာ ဖၾန္ႛ၊
လႀႃထားေသာ ဖၾန္ႛကိုတလၾဲသုံးရင္ အမည္တစ္ခုတပ္ေပးပၝ၊
ကူးတာလား၊ မႀီးတာလား၊ ခိုးတာလား၊ မသိဴခင္ ေယာင္ေဆာင္
ေနတာလား။ အဆင့္စာလုံးေတၾအတၾက္ ယူနီကုဒ္က
စံသတ္မႀတ္ေပး႓ပီးသား ဆိုရင္ ဘယ္ E ႎႀင့္စတဲ့အမႀတ္ဆိုတာ
သိဴခင္ပၝတယ္။

မႀားပၝတယ္။ အကၡရာ၂လုံးတၾဲ ၃လုံးတၾဲဒီဇိုင္း ႒ကိႂက္ရာ
ကိုလုပ္ႎုိင္ပၝတယ္။ အခုအဴငင္းအခုန္ဴဖစ္ေနတာ ဖၾန္ႛစာလုံးပုံစံ
ဒီဇိုင္းမဟုတ္ပၝ။ ဖၾန္ႛအတၾင္း မည္သည့္ေနရာတၾင္ သုံးရမည္
ဆိုေသာ ကုဒ္ေနရာမဵားႎႀင့္ မည္သိုႛစာလုံးတၾဲမဵားအတၾက္
မည္သိုႛလုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုေသာ
ဒီဇိုင္းပုံစံအတၾက္ဴဖစ္ပၝသည္။ မည္သည့္ေနရာတၾင္မဆို
ခဵႎုိင္ေသာ အကၾက္အလၾတ္မဵား ရႀိေနသည္ကို
အဘယ့္ေဳကာင့္ ထပ္တူေနရပၝသနည္း။

ေရးသားခဵက္

ရႀင္းလင္းခဵက္

ေရးသားခဵက္

ရႀင္းလင္းခဵက္

နိဂံုးခၳၽပ္မယ္ဆိုရင္ ၷမေစတီရဲ့ နည္းပညာေတၮကို အၷခား font ေတၮ
က ကူးယူအသံုးၷပၽေနတယ္ဆိုတာ လံုး၀မမၺန္ပၰဘူး။ နည္းပညာ
သာဆိုခဲ့ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၷပီးေတာ့ တၷခား font ေတၮ အမၳားၸကီး
က ကူးယူသံုးစၮဲတယ္ဆိုတာ ဘယ္ၷဖစ္ၲိုင္မလဲဗၳာ။ ကေလးကအစ
ေရးတတ္လို့သာ သူတို့အစၮမ္းအစနဲ့ သူတို့ေရးထားၸကတာပၰ။ မိုင္
ၷမန္မာမၺာ စီးပၮားေရးအရ တၮက္ေခၳကိုက္မယ့္ နည္းပညာေတၮအ
မၳားၸကီး launch လုပ္ေပးထားပၰတယ္။ ဘယ္သူကမၳား ခိုးကူး
ၲိုင္လို့လဲ? နည္းပညာဆိုတာ အလၮယ္တကူ ခိုးယူလို့မရတဲ့အရာပၰ
။ ၷမေစတီက font သံုးခုကို ထိခိုက္ၷပီး ေၷပာထားပၰတယ္။ အဲဒီသံုး
ခုမၺာမၺ မဟုတ္ပၰဘူး၊ font အားလံုးမၺာ ဒီကိစၞက မၺားယၮင္းတဲ့ကိစၞ
ၷဖစ္ပၰတယ္။ ဒၰကိုမၺ နည္းပညာၸကီးလို့ ထင္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့
ကၶန္ေတာ္တို့ Technomation Studios က သူ့အတၮက္ ေတာ္
ေတာ္စိတ္မေကာင္းၷဖစ္မိပၰတယ္။

အဴခားသူမဵားအတၾက္ ေဴဖရႀင္းေပးထားတာက မကူးယူဘူးတဲ့၊
ဒၝဆိုရင္ သက္ဆိုင္သူမဵားကိုသာ ေမးပၝ၊ ကူးယူမိသလား၊
မကူးယူမိဘူးလားဆိုတာ။ ဒၝဆိုရင္ ပၝဌ္ဆင့္ႎႀင့္ အဴခား
ဴမေစတီမႀ ခဵမႀတ္ထားေသာ အကၡရာမဵားကို တိုက္ရုိက္
ယူသုံးတာ နည္းပညာႎႀင့္ ဒီဇိုင္းကို ကူးတာမဟုတ္ဘးူ ဆိုရင္၊
ဖၾန္ႛပုံစံခိုးသူ၊ ဖၾန္ႛစနစ္ခဵသူ၊ လက္ကၾက္စနစ္ခဵသူ၊ ေတၾဟာ
နည္းပညာလုပ္ေဆာင္သူ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ စာအုပ္ခုိးကူးသူ၊
ဘာသာဴပန္ေဆာင္ပၝး ေတၾထုတ္ေရာင္းသူ၊ သူမဵားဟာ
ေတာ့ကူး႓ပီး၊ ကုိယ့္ဟာ ခိုးကူးခံရမႀာ ေဳကာက္ေနသူက
နည္းပညာရႀင္ အတတ္ပညာရႀင္ဟုေခၞႎုိင္မလား။ ခိုးကူး
ႎုိင္ရင္ နည္းပညာ မဟုတ္ ခိုးမကူးႎုိင္ရင္နည္းပညာ ဒၝဆို
ဝင္းဒိုးဟာနည္းပညာမဟုတ္။ ႓ပီးေတာ့ ဘာေတၾအသုံးကဵလိုႛ
ခိုးကူးရမႀာလည္း၊ ဘာေတၾ အသစ္ အဆန္းပၝလိုႛ ခိုးကူးဖိုႛ
လိုမႀာလည္း၊ အလကား ရေနတာကို ဘာလုပ္ဖိုႛ ခိုးကူး
မႀာလည္း အဴခားသူမဵား၏ ဖၾန္ႛကို နည္းပညာ မဟုတ္ဘူး
ေဴပာ႓ပီး၊ မိမိေရးသားကူးယူထားေသာ နည္းပညာကိုမႀ
စီးပၾားေရးအရ တၾက္ေခဵကိုက္မယ့္ နည္းပညာတဲ့၊ ဒၝေပမဲ့
မႀန္ကန္တဲ့ သတင္းကို ဴပည္သူေတၾကိုခဵဴပရမယ့္အစား မီဒီယာ
လက္ကိုင္တုတ္ကို အသုံးခဵတာလုံးဝမေကာင္းပၝ။

ခန့္က ထၮက္ခဲ့ၷပီး ယခုထိ ထူးထူးၷခားၷခား တိုးတက္မၻမရၺိေသာ
dead font ၷဖစ္ပၰသည္။ၷမေစတီအဖၮဲ့က ေဖာ္ၷပထားေသာ ၲိၻင္းယၺဉ္
ခၳက္မၳားကုိ ၸကည့္လၵင္ table အတၮင္း ေနရာခၳထားပုံ တူေန
သည္ကုိသာ ညၹန္းထားပၰသည္။ အဆုိပၰ table အတၮင္း ၷမန္မာစာ
ကုိ မည္သည့္ပုံစံ မည္သည့္ေနရာတၮင္ မည္သုိ့ခၳထားမည္ဆုိသည္
မၺာ နည္းပညာတစ္ရပ္မဟုတ္သလုိ ထူးဆန္းေသာ ကိစၞလည္း မ
ဟုတ္ပၰ။ က ၸကီးအကၛရာမၺ အ အကၛရာအထိ အစဉ္လုိက္ ေနရာ
ခၳထားၲုိင္သလုိ အ မၺ က ၸကီး ေၷပာင္းၷပန္ထားလည္း ရပၰသည္။
သုိ့မဟုတ္ ေနရာမၳိၽးစုံ ကၳပမ္းထားခၳင္လည္း ရပၰသည္။ မည္
သည့္ေနရာထားထား ဘာမၵထူးၷခားသည္ မဟုတ္ပၰ။ ထုိကိစၞကုိ ပ
ညာရပ္တစ္ခုဟု ၸကီးၸကီးကၳယ္ကၳယ္ ေၷပာလုိ့ မရပၰ။ ထိုသို့ဆို
လၵင္ MyMyanmar သည္ ၷမေစတီမၺ ၸကိၽက္ၲၺစ္သက္ရာ ကူးယူ
ထားသည္ဟူေသာအခၳက္သည္ မၺန္ကန္ပၰမည္လား။
**MyMyanmar ၏ project မၺန္သမၵသည္ အခမဲ့သံုးစၮဲခၮင့္ ေပး
ထားပၰသည္။ ၷမေစတီသာလၵင္ ၀ယ္သံုးမၺ ရပၰသည္။
Technomation Studios မၺ အခမဲ့အသုံးၷပၽခၮင့္ေပးထားေသာ
project တုိင္းသည္ research project မၳား ၷဖစ္ပၰသည္။ တန္ဖုိး
ၸကီးသည္ၷဖစ္ေစ ငယ္သည္ၷဖစ္ေစ လူတုိင္းလုပ္လုိ့ မရၲုိင္ပၰ။
နည္းပညာ အေၷခခံ မရၺိလုိ့ မရပၰ။

ထပ္တူကဵေနသည္ကို သိလိုပၝသည္။ ဴမေစတီ ကထၾက္ခဲ့တာ
၃ႎႀစ္ ဴပည့္ပၝေတာ့မယ္။ ကိုယ္ပိုင္ ထင္ရာ စိုင္းေသာ
Encoding ကို္ Universal Platform Technology ဆိုရင္
အရင္ဆုံး မည္သည့္ အတၾက္ ထိုစနစ္ဒီဇိုင္းလိုအပ္သည္ကို
အမႀန္သိဖိုႛ လိုအပ္ပၝသည္။ မိုင္ဴမန္မာ
ဆိုတာမည္မ႖ေကာင္းသည္မသိပၝ။ စာလုံးတစ္လုံး စာအတၾက္
၂ ေနရာခန္ႛ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ ထားသည္ကို ဳကည့္ဴခင္းအားဴဖင့္
အသုံးမကဵေသာ စနစ္ဟု ယူဆမိပၝသည္။

Font ေရးသားၷခင္းသည္ တီထၮင္မၻတစ္ခုမဟုတ္ပၰ။ တီထၮင္မၻဆိုမၺ
သာ တီထၮင္မၻတစ္ရပ္အၷဖစ္ ေလးေလးစားစား အသိအမၺတ္ၷပၽခံရ
ပၰမည္။ MyMyanmar သည္ ၷမေစတီ၏ ၸကိၽက္ရာအပိုင္းကိုယူ
ထားၷခင္း မဟုတ္ပၰ။ MyMyanmar ကိုသံုးစၮဲရန္ အေၷခအေနၷဖစ္
လာသည့္အခၰ ၷမေစတီကို သံုးထားေသာ user မၳား ဒုကၛမေရာက္
ေစရန္ partially support လုပ္ထားၷခင္းသာ ၷဖစ္ပၰသည္။
MyMyanmar သည္ ၷမေစတီမၺမဟုတ္ အၷခားေသာ Partial
Unicode Font မၳားၷဖစ္ေသာ ZawGyi, Mandalay စသည္တို့
ကိုပၰ support လုပ္ခဲ့ပၰသည္။ ထိုသို့လုပ္ရန္ မည္သူ့ကိုမၺ ခၮင့္
ေတာင္းရန္မလိုပၰ။ FontLab ၲၺင့္ ဖၮင့္ၷပထားေသာအပိုင္းသည္ ၷမ
ေစတီမၺ ၸကည့္၍ရေသာအပိုင္းမၵသာ ၷဖစ္ပၰသည္။ အကယ္၍သာ
ၷမေစတီအေနၷဖင့္ MyMyanmar ၏နည္းပညာကိုသိရၺိလၵင္ ယခု
ထက္ပုိၷပီး ဖၮင့္ၸကည့္ၲုိင္ပၰလိမ့္မည္။ ထုိသုိ့ ဖၮင့္ၸကည့္ၲုိင္ခဲ့လၵင္
လည္း ယခုလို ေၷပာရဲလိမ့္မည္မဟုတ္ပၰ။ MyMyanmar တၮင္ပၰ
၀င္ေသာ encoding သည္ တစ္ခုထဲ မဟုတ္ပၰ။ MyMyanmar
Universal Platform Technology ကို သံုးထားပၰေသာေၸကာင့္
ၷမေစတီလို font မဟုတ္ပၰ။ ၷမေစတီသည္ လၮန္ခဲ့ေသာ တစ္ၲၺစ္ခၮဲ

တီထၾင္မႁဆိုသည္မႀာ ပထမဆုံး စတင္လုပ္ေဆာင္သူ၏ လုပ္
ေဆာင္မႁဴဖစ္ပၝသည္။ ပထမဆုံးစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့၍လည္း
အဴခားသူမဵား၏ တေလးတစားေဖာ္ဴပဴခင္းကို ေနာက္ဆက္တၾဲ
တၾင္ ေတၾႚႎုိင္ပၝသည္။ ယခုသုံးစၾဲထားေသာ ဴမေစတီ တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္းကိုမ႖ သုံးစၾဲထားသူမဵား တစ္ဦးတစ္ေလမ႖ မရႀိပၝ။ ထို
M17N ဖၾန္ႛသည္ လင္းနက္စ္ စနစ္တၾင္သာ အသုံးဴပႂရန္ အခမဲ့
ဴဖန္ႛေဝခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။ အဴခား ဴမေစတီ မဟုတ္ေသာ
စနစ္မဵားသည္ ဴမေစတီ ဒီဇိုင္းအေဴခခံကို လုံးဝ သိုႛ
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မႀီးထားဴခင္းသာဴဖစ္ပၝသည္။ ထိုသိုႛ လုပ္ရန္
မည္သူႛကိုမ႖ခၾင့္ေတာင္းရန္မလိုပၝ။ သိုႛေသာ္ လည္း ဴမေစတီႎႀင့္
တစ္ထပ္တည္း မတူရန္ လိုအပ္ပၝသည္။ ထပ္တူကဵေသာ
ဒီဇိုင္းပုံစံကို ခဵသုံးလိုပၝက ခၾင့္မေတာင္းဘဲ အသုံးဴပႂခဲ့သဴဖင့္
သူခိုးဟုစၾပ္စၾဲဴခင္းကို ခံရေသာအခၝမည္သိုႛမ႖ စိတ္ခုစရာမလိုပၝ။
ထိုအခဵက္သည္ သူခိုးတုိင္း ခံရေသာ အခဵက္ဴဖစ္ပၝသည္။
မႀီးႎုိင္ပၝသည္။ သိုႛမဟုတ္ ကူးႎုိင္ပၝသည္။ သိုႛေသာ္လည္း ထုိ
ဒီဇိုင္းအခဵက္အလက္မဵားကို မည္သည့္ ဒီဇုိင္းကို မႀီးခဲ့ေဳကာင္း
ရုိးသားစၾာ ေဴပာဆိုရန္လိုအပ္ပၝသည္။ မဵက္စိကန္း၊ နားကန္း
ေနသူမဵားသည္ မိမိအနီးနား တၾင္ရႀိ ေသာအရာကိုသာ
အေကာင္း ဆုံးဟုထင္ပၝသည္။ မည္သိုႛ ေနရာခဵပၝေစ
ရသည္ဟုဆုိလဵင္ အဘယ္ေဳကာင့္ ဴမေစတီႎႀင့္

ဴမေစတီကို ဝယ္သုံးမႀရဴခင္းသည္ ေကာင္းမၾန္ေသာ
ဝန္ေဆာင္မႁကို စိတ္ေကဵနပ္မႁရေအာင္ နည္းပညာအေထာက္
အကူဴပႂ တည္ေဆာက္ထားေသာေဳကာင့္ဴဖစ္သည္။
အခမဲ့ရေသာ ေဆး႓မီးတိုမဵားကို မည္သူမ႖ မသုံးရဲပၝ။
အမႀတ္မပၝ၊ လမ္းမပၝေသာ ေနရာမႀ ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦး၏
မေသခဵာေသာ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႁမဵားကို မည္သိုႛ ယုံဳကည္
ရပၝအံနည္း။
သုံးစၾဲသူမဵားအတၾက္ ေရႀးရႁ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
ဝန္ေဆာင္မႁမဵားကို ထည့္မတၾက္ဘဲ ေဒၝသအေလ႖ာက္
စနစ္အမဵႂိးမဵႂိးကို လုပ္ေဆာင္ေနမႁမဵားကို မည္သိုႛ လက္ခံ
မည္နည္း။
ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏ ဝက္ဘ္ဝန္ေဆာင္မႁ ၆၀ ရာခိုင္ႎႁန္း သည္
ဴမန္မာစာကို အသုံဴပႂရန္လိုအပ္ေသာအခၝ ဴမေစတီႎႀင့္
ဴမေစတီ မူကၾဲမဵားကိုသာ အသုံးဴပႂလဵက္ရႀိပၝသည္။
ေသာက္ေရသန္ႛႎႀင့္ ေရအိုးစင္ေရလို ကၾာဟေနပၝသည္။
သိုႛပၝေသာေဳကာင့္ ေရအိုးစင္ထဲတၾင္ ေသာက္ေရသန္ႛကို
မထည့္သၾင္းႎုိင္ပၝ။ ဴမေစတီ၏ ဴပတ္သားေသာ အယူအဆ
ဴဖစ္ပၝသည္။

** ၷမေစတီ ၲၺင့္ Technomation Studios တို့တၮင္ နည္းပညာ
သည္ မည္သူ့ထံမၺ မည္သူ့ထံသို့ စီးဆင္းသည္ကို ေအာက္ေဖာ္ၷပပၰ
အေမးအေၷဖေလးကိုပဲ ေလ့လာၸကည့္ေစလိုပၰသည္။

အထက္ပၝေမးခၾန္းကို မည္သည့္အတၾက္ေဳကာင့္ေမးသည္ကို
သင္မသိသဴဖင့္ မဵားစၾာ အံဩမိပၝသည္။ ဴပန္ေဴဖႎုိင္မႁ
မရႀိသည့္အဴပင္ ေမးခၾန္းႎႀင့္ မဆိုင္ေသာ And it's a shame

ေရးသားခဵက္

From: myazedi (Original Message) Sent: 12/6/2005
11:39 PM
Dear Group,
I would like to test existence of
1) ZWNJ between Virama(1039) AND dot below (1037)
2) ZWNJ between Virama(1039) AND Visaga (1038)

ရႀင္းလင္းခဵက္

ေရးသားခဵက္

ရႀင္းလင္းခဵက္

for Myanmars to call Burma or Burmese. These are
colonal terms. စာသားကို အဓိပၯၝယ္မသိ စနစ္မသိ ေဴပာဆို
မႁကို မဵားစၾာ အထင္ေသးပၝသည္။ သင္ယခုလုပ္ေနေသာ
OpenType တၾင္ Language Tag ေတၾအကုန္လုံးကို
ေလ့လာဖူးပၝသလား။ http://www.microsoft.com
/OpenType/OTSpec/languagetags.htm တၾင္ သင္ေဴပာ
ေနေသာ Myanmar လား Burmese လား ဆိုတာ
အရင္ဳကည့္ပၝ။ နည္းပညာသမားသည္ Official ထက္
Published Standard ကိုသာအသိအမႀတ္ဴပႂဳကပၝတယ္။

ZWNJ has nothing to do with Myanmar Script. Becasue
Myanmar has no word to be separated between. And
it's a shame for Myanmars to call Burma or Burmese.
These are colonal terms.

http://www.mymyanmar.net/kb-specs.php တၾင္ပၝေသာ
How to encode Myanmar မႀ web link ကို
အေသအခဵာဖတ္ဖိုႛလိုေသးတယ္။ 200C ဆိုတာ ZWNJ
ဴဖစ္တယ္။ ယူနီကုဒ္ရဲႚ Standard အရ အသတ္ ႎႀင့္
ကင္းစီးကို ခၾဲဴခားဖိုႛ ZWNJ (200C) လိုတယ္။

** Technomation Studios သည္ font ေရးသားၷခင္းသည္
နည္းပညာမဟုတ္ေၸကာင္းၲၺင့္ ကၮန္ပၳၾတာေကာင္းေကာင္းသံုး
တတ္လၵင္ ကေလးကအစ ေရးၲိုင္ေၸကာင္း မၸကာခဏ ေၷပာခဲ့ပၰ
သည္။

http://www.unicode.org/versions/
Unicode4.0.0/ch10.pdf မႀာေရးထားတာက
ေအာက္ကအတိုင္းပၝ။ ကေလးေတၾ စာမဵားမဵားမဖတ္ပၝ။
ေသေသခဵာခဵာႎႀင့္ ေရရာေသာ အေဳကာင္းဴပခဵက္
ဴပႎုိင္ဖိုႛလိုပၝသည္။ သူတိုႛ သိပ္႓ပီးလုပ္ႎုိင္ပၝလိမ့္မည္။ သူတိုႛ
ေတၾးႎုိင္သေလာက္မ႖သာ ဴဖစ္ပၝသည္။
ကေလးေတၾအတၾက္ ေနရာတစ္ခုရႀိပၝသည္။
ေရအိုးစင္ဴဖစ္ပၝသည္။ ေသာက္ေရသန္ႛ လုပ္ဖိုႛ မေတၾးႎုိင္ပၝ။
ေသခဵာစၾာသိ႓ပီး ေသခဵာစၾာ လုပ္ႎုိင္ဖိုႛ လိုပၝသည္။ Microsoft
က ဴမန္မာစာ အတၾက္ မလုပ္ေသးပၝလိုႛ ေဴပာေနတာကို
သူတုက
ိႛ အားလုံး လုပ္ပၝ တယ္လိုႛ ေဴပာေတာ့
ကလိထိုး႓ပီးရီရတယ္ဗဵာ။

** MyMyanmar သည္ Technomation Studios ၏မူပိုင္ font
ၷဖစ္ပၰသည္။ စာလံုး၏ပံုသာန္ကို ယၺဉ္ၸကည့္၍ ရပၰသည္။
ၷမေစတီ ၲၺင့္ Technomation Studios တို့တၮင္ နည္းပညာသည္
မည္သူ့ထံမၺ မည္သူ့ထံသို့ စီးဆင္းသည္ကို ေအာက္ေဖာ္ၷပပၰ အ
From:

MyVOXxyz (Original Message)

Sent: 12/27/2004
8:38 AM

Hello Everyone,
I'm trying to develop Myanmar Language Font. I
don't know where should I start. Please give me
guidelines from the start to the end.

MyVOX

ေမးအေၷဖေလးကိုပဲ ေလ့လာၸကည့္ေစလိုပၰသည္။

ထိုအခဵက္ကိုဳကည့္၍့ ေရႀႚတၾင္ အခမဲ့ ဟုေရးသားခဲ့႓ပီး
မူပိုင္ဇတ္လမ္း လုပ္ေနပၝ႓ပီ။ ရုိးသားေသာ သေဘာမဟုတ္
ေဳကာင္းေတၾႚႎုိင္ပၝသည္။ သုံးေနေသာ တစ္ခဵိန္တၾင္
အခမဲ့မဟုတ္ေသာ အေဴခအေနသိုႛ ကူးေဴပာင္းပၝလိမ့္မည္။
အထက္ပၝေမးခၾန္းကို ၂၀၀၄-၁၂-၂၇ ရက္ေနႛက ဘယ္သူ
ေမးခဲ့လဲဆိုတာ ေအာက္ကေဴဖထားတာႎႀင့္ တိုက္ဆိုင္
စစ္ေဆးႎုိင္ပၝတယ္။
Source : http://groups.msn.com/
MicrosoftVOLTuserscommunity
/general.msnw?action=
get_message&mview=1&
ID_Message=4872
ဴမေစတီက ဴပန္ေဴဖထားတာက
Source : http://groups.msn.com/
MicrosoftVOLTuserscommunity/
general.msnw?action=get_message&
mview=1&ID_Message=4873&
LastModified=0&ID_Topic=
ဒီအေဴဖေလးကို သၾား႓ပီးဳကည့္လိုက္ရင္ ဘယ္သူကအရင္
ဘယ္သူက ဦးတယ္ဆိုတာ သိႎုိင္ပၝလိမ့္မယ္။ မသိသူမဵားကို
သိရန္လုပ္ရန္လၾယ္ေသာလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသိသူကို
ပိုသိေအာင္လုပ္ရန္ အလၾန္ပင္ခက္ခဲပၝသည္။

Currently the only font that can be used with M17N is
MyaZedi. The MyaZedi font may be available from
Myazedi.com
Source : http://www.thanlwinsoft.org/
ThanLwinSoft/MyanmarUnicode/
Fonts/M17NFonts.php

အထက္ပၝ စာပိုဒ္မႀာ ေအာက္တၾင္ေဖာ္ဴပထားေသာ ဝက္ဘ္
ဆိုက္မႀ ဴဖစ္ပၝသည္။ သူတိုႛေတၾက ဒီလိုေဴပာထားတာကို ဘယ္
ဖၾန္ႛမႀ ယူနီကုဒ္စံ အတိုင္းမသုံးႎုိင္ေသးဘူးေဴပာေနတာ
ယူနီကုဒ္စံကို မသိလိုႛယူဆရပၝသည္။ ႎုိင္ငံဴခားသားမဵားမႀ
ဴမန္မာစာအတၾက္ ယူနီကုဒ္လုပ္ေဆာင္မႁမဵားကို
ထိုဝက္ဘ္ဆိုက္တၾက္ အထူးေလ့လာႎုိင္ပၝသည္။

Most distributed versions of the Uniscribe engine
(usp10.dll) don't support Myanmar. Myanmar1 is the
only OpenType font I've found that faithfully follows
the Unicode Standard. The Padauk font uses the
Graphite package instead of relying on the Uniscribe
engine and OpenType tables. The other fonts use nonstandard Unicode mappings, unfortunately.
Source : http://www.travelphrases.info/
gallery/Fonts_Myanmar.html

ဒီစာပိုဒ္က ယူနီကုဒ္အေဳကာင္းမဵားကို
တကယ္က႗မ္းကဵင္သူမဵားက ဴမန္မာစာ ယူနီကုဒ္ႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ ေလ့လာေတၾႚရႀိခဵက္မဵားကို မႀတ္တမ္းေရးထိုး
ထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ မႀတ္တမ္းဖဵက္ဖိုႛ အေဳကာင္းအခဵင္းအရာ
အခဵက္အလက္အစုံႎႀင့္ ဴငင္းခဵက္ထုတ္လိုက္ရင္ ကမႝာေကဵာ္
ဴဖစ္သၾားႎုိင္တယ္။ ေသခဵာဖိုႛေတာ့လိုတယ္ေနာ့။ ကိုယ့္ႎုိင္ငံက
အေဳကာင္းကိုယ္မသိဘဲ ရမ္းတုတ္ေနတာ မေကာင္းပၝ။ ဒီထဲမႀာ
ပၝတဲ့ ယူနီကုဒ္ဖၾန္ႛ ၄ခု က ဴမေစတီႎႀင့္ ပတ္သက္ေနတယ္။
မယုံရင္ သူတိုႛကိုသာေမးဳကည့္ပၝ။

