
മലയാളം കമയട ിങ് :  യണിോകാഡ് പശങളം സാോങതികവിദയയം
സോനോഷ് ോതോടിങല, സവതന മലയോളം കമയടിങ്

യണിോകാഡ് 

മലയോളം കമയടറകളില വയോപകമോയി ഉപോയോഗികോന തടങിെയങിലം അടിസോനപരമോയ പല പശ-
ങളം ഇനിയം പരിഹരികോനണ്. ഇവ പരിഹരിചലോെത നമക് വളെര മോനോട ോപോകോനോകില. മലയോളം 
കമയടറകളില ഉപോയോഗികണെമങില വയകമോയി നിരവചികെപട ഒര ഡോറോ എനോകോഡിങ് സോന-
ോഡഡ് അതയനോോപകിതമോണ്. അകരങള ഒോരോനം എങെന വയതിരികമോയി ോരഖെപടതോം എന-
തിനള മോരഗോരഖ. യണിോകോഡ് മോനകമോണ് ഇതിനോയി നിലവിലളത്. ഓോരോ മലയോളോകരങളകം 
യണിോകോഡില അതിെനയോയ ോകോഡ് ോപോയിനകള ഉണ്.  ഇതപോയോഗിചതെനയോണ് നോം മലയോളം 
കമയടറകളില  ഉപോയോഗികനതം  ഉപോയോഗികോന  ോപോകനതം.  പോക  മലയോളം  യനിോകോഡില 
ഗരതരമോയ പശങളണ്.  അധികം ആഴങളിോലക ോപോകോെത അവെയ തോെഴ െകോടതിരികന വിധം 
ലളിതമോയി അകമിട നിരതോം.

1. ോകരള സരവകലോശോല, രചന അകരോവദി,  സവതന മലയോളം കമയടിങ് തടങിയവയിെല ഭോ-
ഷോ വിദഗധരം സോോങതികവിദഗരം ശകമോെയതിരതിടം യണിോകോഡ് കണോസോരഷയം യ-
ണിോകോഡ്  5.1  പതിപില  െകോണവന  മലയോള  ചിലകരങളെട  രണോം  എനോകോഡിങ്. 
രണവിധതില ചിലകരങെളഴതോെമനത് മലയോളം കമയടിങിെന അടിതറെയതെന ബോ-
ധികന ഗരതരമോയ പശമോണ്.  സരകോപശങള, െതരചില/അകോരോദികമം എനിവയിലണോ-
കന പശങള, ഭോഷോ വയോകരണവയവസക് നിരകോതതിെന പശങള തടങിയവ ഇതണോ-
കന.

2. ന എന കടകരം ന + ചനകല + റ എെനഴതണെമന യണിോകോഡ് നിരോദശം. ൈമോകോോസോ-
ഫിെന കോരതിക എന ോഫോണിനോവണി െകോണവന ഈ നിരോദശം ഭോഷ നിയമങെള കോറില 
പറതന.

3. വരതയോനനോസികവം(പനയിെല ന),  വരതയഖരവം(റയെട പോതി,  അെലങില ഇംഗീഷിെല  cat 
എന പറയനതിെല അവസോനെത റയെട രപം) യണിോകോഡില യോെതോര ചരചയം കടോെത 
െതറോയ െതളിവകളെട പിനബലതില െകോണവനത്.

4. ോരഫതിന പോതയകം ോകോഡ് ോപോയിന് െകോടതതിലെട വന സരകോപശങളം സോോങതികപ-
ശങളം. ഭോരയ, സരയന എനിവെയോെക പല രീതിയില എഴതോന ഇത കോരണമോവന.

5. ഔ ചിഹതിന് ൗൗ, ൌൗ എനിവയിോലതപോയോഗികണെമന ആശയകഴപം.

ോമലപറഞ പശങള ഇതവെര ഉനയിചതം അവെയതിെര നിലെകോണതം സവതന ോസോഫ്െവയര പ -
വരതകര മോതമോണ്. കതക കമനികളെട പതിനിധികളക മോതം തീരമോനെമടകോവന യണിോകോ-
ഡ് കണോസോരഷയതില നമക് പോതിനിധയമില.  അവരെട തീരമോനങള സതോരയവം അല.  ഈ പശ-
െതകറിച് ഭോഷോ വിദഗെര അവോബോധമളവരോകകയം അവരെട അഭിപോയം യണിോകോഡില ഉന-
യിച് എതയം െപെടന് പരിഹോരമണോകകയം െചയിെലങില മലയോളം കമയടിങിന് അധികദരം മ-
ോനോട ോപോകോനോകില.

ലിപിവയവസ

അകരങളെട തലതില നിനം വോകകളെട തലതിോലക വരോമോള നിയതമോയ എഴതരീതിയിലോ-
തത് മലയോളെത വലയന. പലവോകകള പലരീതിയില എഴതോെമനത് വലിെയോര െവലവിളിയോണ്. 
അദയോപകനം, അധയോപകനം കമയടറിെന സംബനിചിടോതോളം രണവോകോയിരികോമോള ഈ ഡോറ-
യെട മകളിെല സകല കണകകടലകളം െതറന.  ഇത പരിഹരികോന ഏകീകതമോയ ഒര എഴതരീതി 



അടിോചലപികല  പോോയോഗികമല  തോനം.  ലിപിപരിഷരണങളില  നിനം  ഉടെലടത  ഈ  അവയവ-
സകളക് എങെന പരിഹോരമണോകോെമന് ആോലോചിോകണിയിരികന.

സാനോഡഡകള

മലയോളഭോഷോ കമയടിങിെന സോനോഡഡകള തീരമോനികനതില ഇതവെര കണവരനത് ഒടം സതോ-
രയമലോെത  ജനകീയ  പങോളിതമിലോെത  ഏെതങിലം  സരകോര  ഏജനസികള(ഉദോഹരണം:സിഡോക്) 
യോെതോര  ഉതരവോദിതവവമിലോെത  എെനങിലെമോെക  െചയനതോണ്.  മലയോളം  ൈടപ്  െചയോനള 
ഇനസിപറ് രീതിയെട പതകിയ പതിപ് സിഡോക് ഇപകോരം വളെര െതറോയി തയോറോകിയ ഒനോണ്. 
സവതന മലയോളം കമയടിങ് ഇതിെല െതറകള ചണികോണിചിടം പതികരണമില. മലയോള െവബ്വി -
ലോസങളകോയള  IDN  സോനോഡഡം ഇപകോരം  അബദജടിലമോയിരന.  ഇത ചണികോണിചോപോള 
വീണം സോനോഡഡ് തയോറോകോനള ചരചകള തടങോന സിഡോക് തീരമോനിചിടണ്.  പോക ഇതരം 
സനരഭങളിെലോനം ചരകം ചില സനദ സോോങതികപവരതകരെടതലോെത സരകോറിെന ഭോഗത 
നിോനോ ഭോഷോവിദഗരമോരില നിോനോ പതികരണമണോവോറില.  ഇതിനകോരണം ഇവെയപറി പലോപോഴം 
ഇവര അറിയോെതോപോകനതോണ്.  ഈ സിതി മോറണം.  ഐടി വകപ് ഇകോരയങളില ഉതരവോദിത-
ോതോെട പവരതിോകണിയിരികന.

സാോങതികവിദയാഗോവഷണവം വികസനവം

സവതന  ോസോഫററ്െവയര  പവരതകരെട  സജീവ  പവരതനങളെട  ഫലമോയി  മലയോളം  ഇനയന  
ഭോഷകെള സംബനിചിടോതോളം  സോോങതികവിദയയില വളെര  മനിലോണ്.  ഏെതങിലം  ോസോഫ്വയര  
കമനികള ഗോവഷണവം ോസോഫ്െവയര നിരമോണവം നടതം , നമള ഉപോയോഗികം എന നയം മോറ-
ണം. സവതന ോസോഫ്വയര വികസനരീതിയില എലോവരകം സജീവമോയി പെങടകോന കഴിയം . ഇകോ-
രയതില നമക് ോവണത് പതിെയോര മോതകയെട നിരമിതിയോണ്.  സരകോര സോപനങളം സവതന 
ോസോഫ്വയര സമഹങളം തമിലള പരസര സഹകരണം ഉറപോകോനള നടപടികള ോവണം . ഇതിെന 
ആദയപടിയോയി സരകോര ഏജനസികള അവരെട ോസോഫ്റ്െവയര വികസനരീതി സവതന ോസോഫ്െവ -
യര  മോതകയിോലക മോറണം.  ഇോപോളള സരകോര  വക കതക ോസോഫ്െവയറകള ജനങളകോയി  
സവതന ൈലസനസകളില തറന െകോടകണം.  ജനങളെട പണമപോയോഗിച് സരകോര ഏജനസികള 
കതക ോസോഫ്െവയറണോകി ൈബനറികള മോതം െകോടകനത് ഒടം അംഗീകരികോന പറില . സവതന 
ോസോഫ്െവയര ഉപോയോഗിച് മലയോളഭോഷക ോവണി ഗോവഷണവം വികസനവം നടതനവെര ോപോതോ -
ഹിപികണം. മലയോളികളക മോതോമ കറമറ രീതിയില മലയോളം ോസോഫ്െവയറകള ഉണോകോന കഴിയ  
എന വസത തിരിചറിയണം. സോോങതികപവരതകരം മലയോളഭോഷോ വിദഗരം ഒരമിച് പവരതിോക-
ണ ഒര ോമഖലയോയതിനോല ഇവര തമിലള സഹകരണം ഉറപോകണം. പശങള ചരച െചയോനം തീര-
മോനങെളടകോനം  ഇരവെരയം പെങടപിചള സംവോദങള, ശിലശോലകള എനിവ സംഘടിപികണം.

പോോദശികവതകരികെപട സവതന ഓപോററിങ്  സിസങള സരകോറിെന ഇ-ഗോവണനസ് പദതിക-
ളില ഉപോയോഗികണം.  പോോദശികവതകരണതില ഇെപോള സനദ സോോങതികപവരതകര മോതമോ-
ണ് പവരതികനത്.  ഈ ോമഖലയില സവതന ോസോഫ്റ്െവയര കടോയകളമോയി സരകോര ഏജനസി -
കളക് സഹകരികോവനതോണ്.

പരിശീലനം , പചാരണം
 
 മലയോളഭോഷോ കമയടിങില ഉപോയോകോകളക് പരിശീലനം നലകനതിന് സംസോനതടനീളം വി-
ദയോഭയോസസോപനങോളോടം  സവതന  ോസോഫ്െവയര  കടയകോളോടം  സഹകരിച്  പരിപോടികള  
സംഘടിപികണം. ഉപോയോകപരിശീലനോതോെടോപം പതിയ സോോങതിക പവരതകെര ഈ ോമഖലയി-
ോലക്  ആകരഷികനതിന്  സോോങതിക  വിദയോഭയോസ  സോപനങളില  പരിശീലനപരിപോടികളം 



മതരങളം സംഘടിപികണം. ബിരദ ബിരദോനനര ോകോഴകളില മലയോളം കമയോടഷണല ലിംഗവിസിക് 
ഒര പഠന വിഷയമോകണം. 

2011  ജനവരി  1,2,3  തിയതികളില  തിരവനനപരത  നടന  ോകരളപഠന  ോകോണഗസിെല മലയോളം  
കമയടിങ് എന വിഭോഗതില അവതരിപിചത്. 
Content licensed under creative commons attribution share alike 3.0
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