සිංහල යුනිකේත භාවිතය
සහ
සිංහල සඤකඤඅ ්ේ ර සහ සිංයුේත ්ේ ර භාවිතා අරන ආඅාරය

දේශීය භාෂා තාක්ෂණ සහාය මධ්යස්ථානය
info@helpcentre.lk
0117024957

යුනිකේත සඳහා කඅටි හැඳින්වීමේ
 අතීතදේ දී පරිගණකය මත භාවිතා වූදේ ඉංග්රීසි භාෂාව පමණි.

 ඉංග්රීසි භාෂාව සඳහා වූ ASCII (American Standard Code for Information Interchange) දක්ත වලට දවනත් අකුරු

හැඩයන් ආදේශ කිරීම මඟින් දවනත් භාෂාවන්ට අදාළ අකුරු රටා නිර්මාණය කරණ ලදී.
 දමම ASCII දක්ත වලට සිංහල අකුරු හැඩයන් ආදේශ කිරීම මඟින් සිංහල අකුරු රටාද නිර්මාණය කරණ ලදී.

 නමුත් දමම ක්රමදේදී අප භාවිත කරණ දේඛණදේ භාවිතා වන සිංහල අකුරු වර්ගයම, අදනක් පරිශීලකයාදේ

පරිගණකදේද තිබිය යුතුයි. එමනිසා දමය ප්රාදයෝගිකව පහසු කටයුත්තක් දනාවිනි.
 යුනිදකෝඩ්(Unicode) භාවිතය දේ සඳහා විසඳුමක් දලස සඳහන් කල හැකිය.

හැඳින්වීම ඉදිරියට…
 යුනිදකෝඩ් මඟින් සියලුම භාෂාවන්දේ සෑම අකුරක් සඳහාම ඊට ආදේණික වූ දක්තයක් ලබා දදනු ලැදේ. දමහිදී කුමන

උපාංගයක්, දයදුමක් භාවිතා කලද යුනිදකෝඩ් මඟින් දමම අනනය වූ දක්තය ලබා දදනු ලැදේ.
 යුනිදක්ත ක්රමය තුල 3456 සිට 3583 (0D80–0DFF) දක්වා අතර පරාසය සිංහල අකුරු නිරූපණය සඳහා දයාදා ගැදනයි.

දමහිදී ඔබ භාවිතා කරණ යතුරු පුවරැදේ සිංහල දහෝ ඉංග්රීසි අකුරු මුද්රිත වුවද, යුනිදකෝඩ් භාවිතා කිරීදමන් සිංහල භාෂාව
යතුරු ලියනය කරන විට යතුරු පුවරුදවන් පරිගණකයට විධ්ාන ලබා දදන්දන් සිංහල දක්ත පරාසය තුල සිටයි.
 උදාහරණයක් දලස සිංහල දක්ත පරාසය තුල සිට “ආයුදබෝවන්” වචනය පරිගණකය තුල නිරූපණය කිරීමට, යතුරු

පුවරුදේ එම අකුරු වලට අදාල යතුරු භාවිතා කල යුතුයි.
 දමහිදී Iskoola Pota , BhashitaComplex ආදිය සිංහල යුනිදකෝඩ් අකුරු යතුරු ලියනය සඳහා භාවිතා කල හැකියි.

යුනිකේත භාවිතා කිරීකේ ඇති වාස
 භාවිතා වන උපාංගදේ ඕනෑම තැනක තම භාෂාව භාවිතා කිරීමට හැකි වීම.

 සිංහදලන් යතුරු ලියනය කරණ ලද ලියවිේලක වචන දසවීදේ පහසුවත්, එම වචන සඳහා දවනත් වචන ප්රතිස්ථාපනය

කිරීදේ පහසුවත් ලැබීම.

 වචන දගානුවක් අකාරාදි පිළිදවලට සකස් කර ගැනීදේ හැකියාව තිබීම.
 පරිගණකදේ ඇති අයිකන(icon) සහ ද ෝේඩර්(folder) දමන්ම ආරේභක දමනුවද සිංහල භාෂාදවන් නේ කර ගැනීමට

හැකි වීම.

 අන්තර්ඡාලය තුල විවිධ් දවේ අඩවි දමන්ම සමාඡ ඡාල මාධ්යයන් වලද දේ වන විට සිංහල භාෂාව ඉතා පහසුදවන් භාවිතා

කිරීදේ හැකියාව තිබීම.

සිංහල ්ේ ර සඳහා ඇති
යුනිකේත
 දමහි දක්වා ඇත්දත් සිංහල

අක්ෂර
සඳහා
ඇති
යුනිදක්තයි. දමම පරාසය
0D80 – 0DFF දක්වා විහිදේ.

සිංහල සඤකඤඅ ්ේ ර සහ සිංයුේත ්ේ ර භාවිතා අරන ආඅාරය
දමහිදී මුලිකවම වින්දඩෝස් දමදහයුේ පේධ්ති තුල සිංහල සඤ්ඤක අක්ෂර සහ සංයුක්ත අක්ෂර භාවිතා කරන ආකාරය හදුන්වා
දදනු ලැදේ.
1) සේමත සිංහල යතුරුපුවරු පිරිසැලසුම
2) සිංහල සඤ්ඤක අක්ෂර සහ ඒවා යතුරු ලියනය කරන ආකාරය
3) සිංහල සංයුක්ත අක්ෂර සහ ඒවා යතුරු ලියනය කරන ආකාරය

1) සේමත සිංහල යතුරුපුවරු පිරිසැලසුම

පහත දක්වා ඇත්දත් සේමත විදේදස්කර සිංහල යතුරුපුවරු පිරිසැලසුදේ ආකෘතියකි. (රූප සටහන 1)

රූප සටහන 1

2) සිංහල සඤකඤඅ ්ේ ර

සඤකඤඅ ්ේ ර උදාහරණ
•

ඳ

•

ඟ

•

ඬ

•

ඏ

සිංහල සඤකඤඅ ්ේ ර යතුරු ලියනය අරන ආඅාරය - ්වශ්ය පියවර

•

දේ සඳහා යතුරු පුවරුදේ ඇති “Alt” යතුර සමග අදාල අක්ෂරය එකවර යතුරු ලියනය කල යුතුයි. දමහිදී යතුරු පුවරුදේ
දකුණු පස ඇති “Alt” යතුර භාවිතා කල යුතුයි.

•

දමහි දක්වා ඇත්දත් “Alt” යතුරයි.

• Alt + o

ඳ

• Alt + v

ඬ

• Alt + <

ඏ

Alt + >

ඟ

•

3) සිංහල සිංයුේත ්ේ ර

සිංයුේත ්ේ ර උදාහරණ
•

ක්ෂ

•

න්ද

•

න්ධ

•

ත්ථ

•

දමහි දක්වා ඇත්දත් “පසු ඇල ඉර ” යතුරයි.

|
\

සිංහල සිංයුේත ්ේ ර යතුරු ලියනය අරන ආඅාරය - ්වශ්ය පියවර

සිංයුේත ්ේ රය

්ඩිංගු ්ේ ර

යතුරු ලියනය අරන ආඅාරය

ක්ෂ

ක් + ෂ

පළමුව ක අක්ෂරයද, ඉන්පසුව පසු ඇල ඉර යතුරද ,
ඉන්පසුව ෂ අක්ෂරයද යතුරු ලියනය කරන්න

න්ද

න් + ද

පළමුව න අක්ෂරයද, ඉන්පසුව පසු ඇල ඉර යතුරද ,
ඉන්පසුව ද අක්ෂරයද යතුරු ලියනය කරන්න

න්ධ

න් + ධ්

පළමුව න අක්ෂරයද, ඉන්පසුව පසු ඇල ඉර යතුරද ,
ඉන්පසුව ධ් අක්ෂරයද යතුරු ලියනය කරන්න

ත්ථ

ත් + ථ

පළමුව ත අක්ෂරයද, ඉන්පසුව පසු ඇල ඉර යතුරද ,
ඉන්පසුව ථ අක්ෂරයද යතුරු ලියනය කරන්න

කේශීය භා ා තාේ ණ සහාය මධ්යසකථානකයන්ව සිංහල යුනිකඅෝඩ් සේබන්වධ්ව ඉදිරිපත් අර ඇති
කඅටි ීඩිකයෝ
 වින්දඩෝස් දමදහයුේ පේධ්තිය තුළ සිංහල සඤ්ඤක අක්ෂර යතුරු ලියනය කරන ආකාරය

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BtVpOtRv4Zw&feature=emb_logo
 වින්දඩෝස් දමදහයුේ පේධ්තිය තුළ සිංහල සංයුක්ත අක්ෂර යතුරු ලියනය කරන ආකාරය

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=JbHh7750wCc&feature=emb_logo
 එදමන්ම අපදේ යූ ටියුේ නාලිකාව හරහා සිංහල යුනිදකෝඩ් භාවිතා කිරීදේදී ඇතිවන ගැටලු විසඳීමට අදාලව දකටි වීඩිදයෝ

කිහිපයක් ඇත.

 දේශීය භාෂා තාක්ෂණ සහාය මධ්යස්ථානදේ යූ ටියුේ නාලිකාව - Local Language Technical Help Centre

https://www.youtube.com/channel/UCR9nKvFZypuLSwHZLY8nUtA

ඔබ සැමට සකතුතියි.

