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Асуудлууд/Problems
● Зохицолдоо / Compatibility

○ Кодчилол / Encoding
○ Фонтууд / Fonts

● Тухтай хэрэглээ / Usability
○ Хэтэрхий их ХС/FVSs
○ Зөнгөөр бус / Non-intuitive

● Тогтворгүй / Stability
○ Замбараагүй OT дүрмүүд ба FVS хэрэглээ
○ ХЭ -> ХА ба ГЭ -> ГА сэлгээ



Асуудлууд/Problems
● Агуулга үүсэхгүй буй / Content generation
● Фонт зохиомж / Font creation

○ Асар олон, хүнд дүрмүүд / Large number of complex rules
○ Цөөн хөгжүүлэгч / Few number of vendors
○ Цаг зуурын болон стилийн хувилбарууд тусгайлан кодлогдсон

/ Periodic and stylistic variants
● Юникод стандартыг (v13) засавч 3-5 жил хэрэглээнд нэвтрэх боломжгүй / 

It takes 3-5 years to come in public use even we update Unicode standard now



Судалгаа / Study

● 800 жилийн турш хувьсаж ирсэн Монгол бичгийн үсгийн дүрс, гоо зүйн 
судалгаа / Mongolian aesthetics in 800 years

● Графетик моделийн анализ / Analysis of the graphetic model
● Юникод стандартад орсноос хойш гарсан бүх асуудлуудын судалгаа

/ Analysis of the errors after introducing in Unicode
● Хэл шинжлэлийн судалгаа / Linguistics research
● Хэрэглэгчдийн судалгаа / Users study



Судалгаа / Study

Linguistics:
Choi. Luvsanjav, T. Dashtseden, Ts. Shadarsuren, O. Chilkhaasuren, D. Tumurtogoo,     
Sh. Choimaa, E. Munkh-Uchral

IT:
Yu. Namsrai, M. Erdenechimeg, S. Badral

Typography:
T. Jamyansuren, M. Erdenechimeg



Шийдэл / Solutions

● Авиа зүйн модель / Phonetic model

● Буруу байрлалын хувилбаруудыг засах / Fixing positional mismatches

● Хэлбэрийн болон цаг үеийн хувилбаруудыг хасах  / Stylistic and periodic variants

● Орхигдсон тэмдэгтүүд болох Хэ, Гэ нөхөх / Adding missing characters KE and GE

● Давхцсан тэмдэгтүүдийг хасах (О, Ө) / Removing the redundant O and U

● Зөвхөн 1 хувилбар сонгогч хэрэглэх / Using only one FVS character



Шийдэл / Solutions
● Авиа зүйн модель / Phonetic model

● Буруу байрлалын хувилбаруудыг засах / Fixing positional mismatches

● Хэлбэрийн болон цаг үеийн хувилбаруудыг хасах  / Stylistic and periodic variants

● Орхигдсон тэмдэгтүүд болох Хэ, Гэ нөхөх / Adding missing characters KE and GE

● Зөвхөн 1 хувилбар сонгогч хэрэглэх / Using only one FVS character

● Нөхцөл залгах тэмдэгтийг засах / Fixing NNBSP issues 





Яаралтай шийдэл / Custom 
solution

Дараах засвараас бусад нь Юникодод 
өргөн барих шийдэлтэй яг ижил:

Equal to Unicode proposal except just:



Асуулт?
Questions?


