
 شریف یحیی تابش، دانشگاه صنعتی•
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 ۱۰۶۱مقاله شماره 

 توسعه خط و زبان فارسی در شبکه و رایانه واکاوی



سیستم های مختلف در شبکه و رایانه اعم از سیستم های تجاری و اقتصادی، یا آموزشی و فرهنگی   

 .  به خط فارسی و ویژگی های زبان فارسی برای ذخیره و تبادل اطالعات وابسته اند

 :در این رابطه موضوعات زیر را بررسی می کنیم   

 استاندارد یونی کد و خط فارسی •

 صفحه کلید استانداردِ خط فارسی •

 فارسی سازی نرم افزارهای متنِ باز •

 چالش های آینده •

 مقدمه

 ۱۰۶۱: کد مقاله



پس از راه افتادن اولین   1341لزوم فارسی سازی سیستم های کامپیوتری از 
 ! 1620کامپیوتر آی بی اِم 

 
 استاندارد یونی کد و خط فارسی

 

 ۱۰۶۱: کد مقاله



 بیتی 8بیتی و بعد  ASCII ،7مطرح شدن کدگذاری  1960دهة  •

بیتی به صورت   7بر مبنای کد اَسکی  1356استاندارد سازی خط فارسی در سال  •

 تک نمادی

عدم تناظر یک به یک با عالیم چاپی و نمایشی، عدم استقبال، تجدید نظر به  •

 صورت دو نمادی

 ، کدگذاری های متنوع و نا هم آهنگ1360ترویج کامپیوترهای شخصی در دهة  •

 

 

 استاندارد یونی کد و خط فارسی

 ۱۰۶۱: کد مقاله



، عدم استقبال به خاطر  2900تدوین استاندارد دو نمادی، استاندارد  1367در سال  •

 محدودیت ها

بیتی فارسی، از جامعیت برخوردار  8، کد  1369در سال  3342تدوین استاندارد  •

 بود، معرفی مفاهیم فاصلة مجازی و اتصال مجازی

سال به عنوان استاندارد ملی حفظ شد ولی کدهای متنوع و غیر استاندارد هم  10 •

 .بسیار رایج بود

 

 

 

 استاندارد یونی کد و خط فارسی

 ۱۰۶۱: کد مقاله



ترویج اینترنت و لزوم استاندارد سازی خطوط و نویسه ها در سطح جهان،  •

 یونی کدمطرح شدن استاندارد 

 شیوه ای جهانی برای کدگذاری نویسه ها و متون  یونی کداستاندارد •

این استاندارد روشی هماهنگ برای کدگذاری متون چند زبانه مشخص  •

 می کند که تبادل اطالعات را در سطوح بین المللی میسر می سازد

 

 

 استاندارد یونی کد و خط فارسی

 ۱۰۶۰: کد مقاله



 کدگذاری پیش فرض استاندارد اینترنت استیونی کد  •

در کلیه سیستم عامل ها و زبان های برنامه نویسی امروزی پشتیبانی   •

 می شود

ثبات داده ها، امکان تبادل بین المللی متون، ساده شدن نرم افزارها و   •

 .استیونی کد  کم شدن هزینه های تولید، از جمله مزایای

 

 استاندارد یونی کد و خط فارسی

 ۱۰۶۰: کد مقاله



بیتی  متون  مشخص  کرده   است  که  نویسه  ها ر ا  8شیوه  ا ى  نیز بر ا ى  کدگذ ار ى   یونى کد •

، به صورت  دنباله  هایى  که   از یک  تا چهار بایت  د ارند  عمال  یک  تابع  خاص  به  کدشانِپس   از  ا 

 .شناخته  مى شود UTF-8  این  شیوه   با نام  ،نگه  مى د ارد

،  هم  برنامه  ها ى  قدیمى    به   این  خاطر که  نویسه  ها ى   اسکى  ر ا  عیناً حفظ  مى کند و در نتیجه •

  .ر احت تر با  آن  کنار مى  آیند و  هم  طول  پرونده  ها ى  التین  ر ا زیاد نمى کند، بسیار محبوب   است

ر ا   UTF-8 ر ا مى کنند، تنها یونى کددر و اقع  بسیار ى   از سیستم  هایى  که   اد عا ى  پشتیبانى   •

 .ذخیره  شده  اند UTF-8  عمدتاً در قالب  ، یونى کد ىپشتیبانى  مى کنند و پرونده  ها ى  

 استاندارد یونی کد و خط فارسی

 ۱۰۶۱: کد مقاله



به سفارش شورای عالی   1380در سال  یونی کدتدوین استاندارد فارسی تحت  •

 انفورماتیک در دانشگاه صنعتی شریف،

 

تصویب استاندارد توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و انتشار  •

   1381در سال  6219استاندارد تحت شمارة 

 

 یونی کدو پشتیبانی از خط فارسی توسط کنسرسیوم یونی کد هم آهنگی با  •

 

 

 استاندارد یونی کد و خط فارسی

 ۱۰۶۱: کد مقاله



یونى کد، نویسه  ها ى  فارسى  در بلوک  مربوط  به  خط   عربى  قر ار  در  استاند ارد •
 .  د ارند

که   از خط   عربى   استفاده    است نویسه  ها ى  زبان  هایى  دربرگیرنده این  بلوک   •
 :مى کنند

 فارسى  -          
  اردو -          
 پشتو -          
 کرد ى  -          

 

 استاندارد یونی کد و خط فارسی

 ۱۰۶۱: کد مقاله



بار   با ، بر ا ى  حروف  فارسى   با وجود یکى ساز ى  کد ها ى  حروف  مشترک یونى کددر  •

، نویسه  ها ى  جد اگانه  در نظر گرفته   معنایى  یا نمایشى  متفاوت  با حروف   عربى

 . شده   است

و نیز ک  و ى   فارسى  که  با حرف  مشابه  (  ، ژ، گ ، چ پ)حروف  خاص  فارسى    ةکلی •

 .  در  عربى  تفاوت  نمایشى  د ارند، مکان  جد اگانه  ا ى  به  خود  اختصاص  د اده  اند

، اردو و  عربى   ارقام  نیز  کلیه     ِا عر اب  ها ى  متد اول  حضور د ارند و میان  شکل  فارسى •

 . ه   استشدبه  علت  شکل  و رفتار متفاوت  تفاوت  هایى  منظور 

 استاندارد یونی کد و خط فارسی

 ۱۰۶۱: کد مقاله



 الگوریتم دو جهته     •
به علت تفاوت جهتِ نوشتن خط های فارسی و التین و اعداد و عالئم، از      

 الگوریتم دو جهته برای ارائه ترتیب قابل نمایش این گونه متون استفاده می شود
 
 الگوریتم اتصال •

چون حروف فارسی، بسته به حروف قبل و بعد از خود شکل های مختلفی      
 می گیرند، برای نمایش شکل مناسب از الگوریتم اتصال استفاده می شود  

 

 ویژگی های فنی 
 استاندارد یونی کد و خط فارسی 

 ۱۰۶۱: کد مقاله



   1351بر اساس استاندارد صفحة کلید ماشین تحریر، 

 
 صفحه کلیدِ استاندارد خط فارسی  
 

 ۱۰۶۱: کد مقاله



 :  3342برای صفحه کلید فارسی هم پای استاندارد  1373در سال  2901تدوین استاندارد  •

 «طرز قرار گرفتن حروف و عالئم زبان فارسی بر روی صفحه کلید کامپیوتر»

  9147، تدوین استاندارد 2901لزوم تجدید نظر در استاندارد  6219پس از تصویب استاندارد  •

 :1386در سال 

 «چیدمان حروف و عالئم فارسی بر صفحه کلید رایانه -فناوری اطالعات»

که از اصول فنی پیشرفته ای برخوردار بود،  2901در تدوین استاندارد جدید از استاندارد  •

 .  استفاده کامل به عمل آمد و حداکثر سازگاری با آن در نظر گرفته شد

 
 صفحه کلیدِ استاندارد خط فارسی  
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 صفحه کلیدِ استاندارد خط فارسی  
 

 ۱۰۶۱: کد مقاله



 
 صفحه کلیدِ استاندارد خط فارسی  
 

 ۱۰۶۱: کد مقاله



 0123456789: اعداد را می توانید به درستی به فارسی بنویسید •

• Shift و Space نیم بها: مثل. است مجازی فاصله برابر با 

• Shift دیگر با زیرخط  - و(Underline )مثل. تفاوت دارد و کشش فاصله است  :

 نـــــــــــــــــــیم بها

 (.«ک»و بدون همزه روی «   ی»بدون دو نقطه در زیر . )فارسی هستند« ک»و « ی» •

 .قرار دارد M روی کلید« پ» •

 .قرار دارد C و Shift روی« ژ» •

 

 

 

 
 ویژگی های   

 صفحه کلیدِ استاندارد خط فارسی 
 

 ۱۰۶۱: کد مقاله



 (Free Software Movement)   جنبش نرم افزارهای آزاد •

 GNUبا سیستم عامل  1984آغاز توسعه از سال  •

 :تعریف نرم افزار آزاد •

 آزادی استفاده از نرم افزار با هر هدف•

 آزادی انتشار نرم افزار•

 آزادی  مطالعه و تغییر آن•

 آزادی انتشار تغییرات انجام شده •

 نرم افزار متن باز= نرم افزار آزاد  •

 امکان محلی سازی و پشتیبانی از قابلیت های زبان های مختلف به صورت قانونی و فنی فراهم است •

 نرم افزارهای متن ِ باز     

 ۱۰۶۱: کد مقاله



عموما مجموعه ای نرم افزاری متن باز است که در توزیع های مختلف منتشر : لینوکس/گنو •

 .می شود

 .از رایانه های کارگزار از آن استفاده می کنند 60٪بیش از  •

طی سال های اخیر استقبال روزافزونی به استفاده از این سیستم عامل در سمت کاربر  •

 .دیده می شود

 .به همین دلیل نیز نیاز به محلی سازی این سیستم عامل از اهمیت باالیی برخوردار است •

 نرم افزارهای متن ِ باز

 ۱۰۶۱: کد مقاله



عموما مجموعه ای از نرم افزارهای متن باز است که در توزیع های : لینوکس/گنو •

 .مختلف منتشر می شود

 .از رایانه های کارگزار از آن استفاده می کنند 60٪بیش از  •

طی سال های اخیر استقبال روزافزونی به استفاده از این سیستم عامل در سمت کاربر  •

 .دیده می شود

به همین دلیل نیز نیاز به محلی سازی این سیستم عامل از اهمیت باالیی برخوردار   •

 .است

 سیستم عامل لینوکس

 ۱۰۶۱: کد مقاله



 :فارسی سازی •

 پشتیبانی از استاندارد یونی کد •

 پشتیبانی از قلم های فارسی •

 ترجمه واسط کاربری •

 پشتیبانی از صفحه کلید فارسی •

 اصالح قالب نمایش تاریخ، اعداد، واحدها و غیره •

 تعریف روش مرتب سازی •

 اصالح جهت نمایش متون و واسط کاربری •

 افزودن تقویم شمسی •

 

 فارسی سازی لینوکس

 ۱۰۶۱: کد مقاله



 

 لینوکس شریف

 ۱۰۶۱: کد مقاله



 (Embedded Systems)سیستم عاملی برای گوشی ها، رایانه های همراه و یا سامانه های نهفته  •

 متن باز •

 مبتنی بر لینوکس •

 .با پشتیبانی گوگل منتشر شد 2007از سال  •

 .از بازار گوشی ها را در اختیار دارد 85٪هم اکنون بیش از  •

به دلیل باز بودن و عدم انحصار،  نصب و توسعه آن برای انواع سخت افزارها و گوشی ها امکان پذیر  •

 .است

 سیستم عامل آندروید

 ۱۰۶۱: کد مقاله



 .طی چند سال ابتدایی انتشار، پشتیبانی بسیار ضعیفی از زبان فارسی داشت •

 .اولین اقدامات توسط بعضی شرکت های داخلی برای پشتیبانی از زبان فارسی آغاز شد •

 .با پشتیبانی کامل از زبان فارسی منتشر شد فارسی تل 1389در سال  •

با همکاری بعضی متخصصین ایرانی، پشتیبانی بسیار خوبی از زبان فارسی در نسخه های جدید  •

 .فراهم شده است

 فارسی سازی آندروید

 ۱۰۶۱: کد مقاله



اقدامات بسیار خوبی طی یک دهه اخیر برای پشتیبانی از خط و زبان فارسی در نرم افزارهای   •

 .متن باز انجام گرفته است

هم چنان بعضی مشکالت به خصوص در ارتباط با تقویم شمسی و قلم های غیر استاندارد  •

 .وجود دارد

 :چالش های پیش رو •

 تدوین استانداردهای ملی برای گوشی های هوشمند •

توسعه و تهیه پیکره های متنی و توجه بیشتر به پشتیبانی از ابزارهای هوشمند در سه  •

 حوزه پردازش متن، صدا و تصویر از زبان فارسی

 چالش های زبان فارسی و نرم افزارهای متنِ باز

 ۱۰۶۱: کد مقاله



توسعه خط و زبان فارسی در رایانه و شبکه هم چنان یک ضرورت است، ادامه هم کاری با کنسرسیوم  •

 .  ، مراقبت از خط و زبان فارسی و توسعه الزم باید مورد توجه قرار گیردیونی کد

 .توجه به چالش های توسعة نرم افزارهای آزاد نیز یک امر ضروری است •

چالش جدی فعلی در زمینة زبان فارسی و نرم افزارهای آزاد، پشتیبانی مناسبِ ابزارها و نرم افزارهای  •

هم اکنون به دلیل نبود پیکره های مناسب فارسی، پشتیبانی از زبان . هوشمند از زبان فارسی است

فارسی در این گونه ابزارها و به تبع آن در نرم افزارها و سرویس های کاربردی ضعیف بوده و از دقت پایینی 

 .  برخوردار است

 چالش های آینده

 ۱۰۶۱: کد مقاله



 . ضروری است که به توسعه پیکره های متنی توجه شود •

تهیه پیکره های متنی مناسب که از حجم و کیفیت باالیی برخوردار بوده و از نظر قانونی نیز تحت  •

 .باشد، می تواند اولین قدم باشد GFDLو یا   Creative Commonsاجازه نامه های متن باز مانند 

بدون شک، تهیه و انتشار پیکره ها، ابزارها و نرم افزارهای پردازش زبان فارسی به صورت آزاد نفعی  •

است که نه تنها کاربران، بلکه توسعه دهندگان و شرکت های تولیدکنندة نرم افزار نیز از آن بهره 

 .خواهند برد

 

 چالش های آینده
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