
සිංහල යුනිකේත භාවිතය

මෙහි අන්තර්ගතව ඇත්මත් සිංහල යුනිමේත වලට අදාල මූලික හැදින්ීෙේ සහ එහි ඇති මූලික ප්රම ෝඡනයි.

මේශී  භාෂා තාේෂණ සහා  ෙධ්යස්ථාන 

info@helpcentre.lk

0117024957
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යුනිකේත සඳහා කෙටි හැඳින්වීමේ

 අතීතමේ දී පරිගණක  ෙත භාවිතා වූමේ ඉිංග්රීස භාෂාව පෙණි.

 ඉිංග්රීස භාෂාව සඳහා වූ ASCII (American Standard Code for Information Interchange) මේත වලට මවනත් අකුරු 

හැඩ න් ආමේශ කිරීෙ ෙඟින් මවනත් භාෂාවන්ට අදාළ අකුරු රටා නිර්ොණ  කරණ ලදී.

 මෙෙ ASCII මේත වලට සිංහල අකුරු හැඩ න් ආමේශ කිරීෙ ෙඟින් සිංහල අකුරු රටාද නිර්ොණ  කරණ ලදී.

 නමුත් මෙෙ ක්රෙමේදී අප භාවිත කරණ මේඛණමේ භාවිතා වන සිංහල අකුරු වර්ග ෙ, අමනේ පරිශීලක ාමේ 

පරිගණකමේද තිබි  යුතුයි. එෙනිසා මෙ  ප්රාම ෝගිකව පහසු කටයුත්තේ මනාවිනි.

 යුනිමකෝඩ්(Unicode) භාවිත  මේ සඳහා විසඳුෙේ මලස සඳහන් කල හැකි .



හැඳින්වීම ඉදිරියට…

 යුනිමකෝඩ් ෙඟින් ස ලුෙ භාෂාවන්මේ සෑෙ අකුරේ සඳහාෙ ඊට ආමේණික වූ මේත ේ ලබා මදනු ලැමේ. මෙහිදී කුෙන 

උපාිංග ේ, ම දුෙේ භාවිතා කලද යුනිමකෝඩ් ෙඟින් මෙෙ අනනය වූ මේත  ලබා මදනු ලැමේ.

 යුනිමේත ක්රෙ  තුල 3456 සට 3583 (0D80–0DFF) දේවා අතර පරාස  සිංහල අකුරු නිරූපණ  සඳහා ම ාදා ගැමනයි.

මෙහිදී ඔබ භාවිතා කරණ  තුරු පුවරැමේ සිංහල මහෝ ඉිංග්රීස අකුරු මුද්රිත වුවද, යුනිමකෝඩ් භාවිතා කිරීමෙන් සිංහල භාෂාව 

 තුරු ලි න  කරන විට  තුරු පුවරුමවන් පරිගණක ට විධ්ාන ලබා මදන්මන් සිංහල මේත පරාස  තුල සටයි.

 උදාහරණ ේ මලස සිංහල මේත පරාස  තුල සට “ආයුමබෝවන්” වචන  පරිගණක  තුල නිරූපණ  කිරීෙට,  තුරු 

පුවරුමේ එෙ අකුරු වලට අදාල  තුරු භාවිතා කල යුතුයි.

 මෙහිදී Iskoola Pota , BhashitaComplex ආදි  සිංහල යුනිමකෝඩ් අකුරු  තුරු ලි න  සඳහා භාවිතා කල හැකියි.



යුනිකේත භාවිතා කිරීකේ ඇති වාස

 භාවිතා වන උපාිංගමේ ඕනෑෙ තැනක තෙ භාෂාව භාවිතා කිරීෙට හැකි ීෙ.

 සිංහමලන්  තුරු ලි න  කරණ ලද ලි විේලක වචන මසීමේ පහසුවත්, එෙ වචන සඳහා මවනත් වචන ප්රතිස්ථාපන  
කිරීමේ පහසුවත් ලැබීෙ.

 වචන මගානුවේ අකාරාදි පිළිමවලට සකස් කර ගැනීමේ හැකි ාව තිබීෙ.

 පරිගණකමේ ඇති අයිකන(icon) සහ ම ෝේඩර්(folder) මෙන්ෙ ආරේභක මෙනුවද සිංහල භාෂාමවන් නේ කර ගැනීෙට 
හැකි ීෙ.

 අන්තර්ඡාල  තුල විවිධ් මවේ අඩවි මෙන්ෙ සොඡ ඡාල ොධ්ය න් වලද මේ වන විට සිංහල භාෂාව ඉතා පහසුමවන් භාවිතා 
කිරීමේ හැකි ාව  තිබීෙ.



සිංහල අේෂර සඳහා ඇති 

යුනිකේත

 මෙහි දේවා ඇත්මත් සිංහල

අේෂර සඳහා ඇති

යුනිමේතයි. මෙෙ පරාස 

0D80 – 0DFF දේවා විහිමේ.



යතුරු පුවරුකේ සැෙැස්ම

 මෙහි දේවා ඇත්මත් සිංහල

අේෂර වලට අදාලව

විමේමස්කර  තුරු පුවරුමේ

සැකැස්ෙයි.



කේශීය භාෂා තාේෂණ සහාය මධ්යස්ථානකයන්ව සිංහල යුනිකෙෝඩ් සේබන්වධ්ව ඉදිරිපත් ෙර ඇති 

කෙටි ීඩිකයෝ

 වින්මඩෝස් 10 මෙමහයුේ පේධ්ති  තුළ සිංහල යුනිමකෝඩ් අකුරු ස්ථාපන  කරණ ආකාර  
https://www.youtube.com/watch?v=9aOY-RGErGQ&t=2s

 වින්මඩෝස් 7 මෙමහයුේ පේධ්ති  තුළ සිංහල යුනිමකෝඩ් අකුරු ස්ථාපන  කරණ ආකාර 

https://www.youtube.com/watch?v=q-To9GINLuM&t=6s

 එමෙන්ෙ අපමේ යූ ටියුේ නාලිකාව හරහා සිංහල යුනිමකෝඩ් භාවිතා කිරීමේදී ඇතිවන ගැටලු විසඳීෙට අදාලව මකටි ීඩිම ෝ 
කිහිප ේ ඇත. 

 මේශී  භාෂා තාේෂණ සහා  ෙධ්යස්ථානමේ යූ ටියුේ නාලිකාව - Local Language Technical Help Centre 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9aOY-RGErGQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=q-To9GINLuM&t=6s
https://www.youtube.com/channel/UCR9nKvFZypuLSwHZLY8nUtA


ඔබ සැමට ස්තුතියි.


