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Nguy�n S-Tu�t 

1. CÁCH 	:C D#U VI�T VI�T THEO MÃ UNICODE. 

Mu�n �
c trang l��i, hay �i�n th�, vi�t b�ng fonts arial, courier, times new roman, verdana, tahoma, 
có kh� n�ng h0 tr! d�u Vi�t, g
i t	t d��i �ây là unicode fonts, thì máy ng��i �
c không c�n có fonts 
Vi�t VNI, VPS, VNKeys,...mà ch. c�n có m�t s� fonts c�a Windows v�a nói thôi. M�t s� l�n các 
trang l��i Vi�t ng� hi�n nay �ã vi�t b�ng lo�i unicode fonts này. Khi �ã *.c ��
c trang trên m�ng 
l��i, thì có r�t nhi�u c� may b�n s+ *.c ��!c �i�n th� vì thông th��ng e-mail và web browser có 
cùng m�t l(p trình. 

1.1. Các fonts trong Windows hD trE cho d1u Vi�t v/a nói l1y 
 *âu ra ? 

N�u có Win 2000, Me, XP, nh�ng fonts này �ã có sMn trong Windows, các b�n không ph�i l�y   �âu 
c�. N�u có Win 98 ho�c 95, các b�n có th� l�y mi;n phí t� trang nhà c�a Microsoft, và cài vào trong 
máy c�a b�n, nh�ng fonts arial, courier,..., ho�c l�y t� nh�ng trang l��i nh� VPS th��ng có nh�ng 
n�i liên k�t ��n nh�ng trang có th� download mi%n phí.  

1.2. M�t s� di7u chFnh c+n thi�t lúc *.c.  

Trong m�t s� tr��ng h!p, �i�n th� vi�t b�ng unicode l�i không �
c ��!c m�c d�u ng��i nh(n �ã có 
fonts sMn sàng. Lúc �ó, ng��i �
c, ph�i th, m�t vài encoding trong menu - view. Ch
n Unicode, hay 
user defined hay western european, (vì tùy cách setup khi trao �&i �i�n th�, nên có khi ph�i ch
n nh� 
v(y). Hi�n nay unicode còn trong giai �
an phát tri�n, có nhi�u ph�n cng và ph�n m�m c�a máy g,i 
và nh(n v)n ch�a thích ng v�i nhau, nên th.nh tho�ng ta ph�i làm "trial and error".  

1.3. N�u làm *úng nh� th� thì k�t qu) ra sao ? 

Trên 90% có k�t qu� t�t. S� còn l�i, do m0i máy m0i khác, nên th.nh tho�ng có s* tr�c tr�c, lúc �
c 
��!c, lúc không. Tuy nhiên, gi�ng nh� m
i khoa h
c còn trong giai �o�n phát tri�n, hi v
ng nh�ng 
s� sót ban ��u s+ ��!c gi�i quy�t trong t��ng lai g�n.   

2. CÁCH VI;T D#U VI�T THEO MÃ UNICODE. 

2.1. Keyboard driver.  

Khác v�i �
c, mu�n vi�t d�u Vi�t, ngoài các fonts h0 tr! cho d�u Vi�t c�a Windows (Times New 
Roman, arial, courier...) máy �� vi�t c�n có nhu li�u (ch��ng trình) �� gõ d�u, g
i là keyboard driver. 
Thông d�ng là VPS software có th� download t� http://vps.org, nh�ng c�ng có th� dùng software 
khác. Bài này dùng VPS �� vi�t d�u Vi�t. Tùy mail server c�a b�n là yahoo mail (ho�c hotmail) hay 
m�t nhà cung c�p khác (nh� rcn, earthlink, msn...) cách vi�t s+ h�i khác, tuy nguyên t	c v)n gi�ng 
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nhau: Tr��c h�t ph�i ch�y ch��ng trình ti�ng Vi�t (thí d� VPS), ch
n mã unicode �� vi�t, sau �ó gõ 
message (dùng font Arial, Times, Tahoma, Verdana... v�i cách �ánh d�u gi�ng nh� nhu li�u Vi�t - thí 
d� VPS), r�i “ g,i” . 

2.2. Tr�?ng hEp dùng Office Outlook hay Outlook Express.  

ISP th��ng ch�p nh(n Rich Text (HTML) nên gi�n d� nh�t là dùng format này (HTML). 

 

a. Ch�y VPS (hay m�t nhu li�u khác t��ng 
t*). Ch.n Unicode c,a b)ng K� Thu%t. 
Mu�n có s* l*a ch
n này, c�n b�m tr��c h�t 
VPS icon, sau �ó right click lên icon này (có 
máy khi ch�y VPS s+ có m�t icon th nhì 
c�a VPS hi�n ra, và b�n ch. c�n b�m vào 
icon th nhì này).  

b. Ch
n New Message (hay Reply). N�u 
dùng reply ph�i coi ch�ng là format c�a mình ��!c s,a l�i theo format ng��i g,i nên ph�i xem l�i 
n�u �ã �&i thì ph�i setup l�i, thí d� encoding là Western European thay vì unicode, v..v..  

 

c. Dùng format Rich Text (HTML), sau �ó ch
n arial (ho�c Times New roman, Verdana, Courier, 
Tahoma)  

d. Gõ �i�n th� v�i d1u Vi�t theo quy tGc c,a VPS (hay m�t nhu li�u t��ng t*), xong r�i b�m 
“ Send”   
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e. Lúc �ó s+ hi�n ra m�t sub-menu, ph�i ch
n : ” Send as is”  (ch. ch
n “ send as unicode”  n�u dùng 
format "plain text") 

 

2.3. Tr�?ng hEp Yahoo mail.  

Yahoo mail là m�t web-based mail provider cung c�p d�ch v� �i�n th� mi%n phí trên Internet r�t ph& 
bi�n hi�n nay. 

a. Gi�ng (a)   trên 2.2  

b. Ch
n "Compose" hay reply. 
N�u dùng reply c�n chú ý ��n 
encoding. 

c. Dùng format HTML. Mu�n 
bi�t �ang có HTML thì �
c 
c�nh hàng ch, Compose n�u 
th�y ch� "Plain" m�u xanh và 
ch� Color and Graphics m�u 
�en thì �úng là �ang   d�ng 
HTML. Ho�c th�y d��i hàng 
ch� Attachments có m�t hàng 
nh�ng icons v� formatting thì 
mình �ang   HTML format. 
Còn n�u hàng ch� "Color and 
Graphics" m�u xanh thì mình 
�ang dùng format Plain text, 
c�n b�m mouse vào �ó �� �&i 
qua d�ng HTML �� có th� vi�t 
d�u Vi�t cho d% �
c.  

d. Gi�ng nh� (d)   trên 2.2.  
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e. Không ph�i l*a ch
n gi�a send as is hay send as unicode vì không có option �� ch
n l�a.  

Ghi chú. 

VPS ch. dùng �� cung c�p keyboard driver cho 
Unicode. Có keyboard driver khác c�ng vi�t ���c 
unicode nh�ng không ti�n b�ng VPS. Ngoài ra 
VPS còn có th� giúp hoán chuy�n các fonts nh� 
VNI, VPS, VNKeys, VNU, VietNet,v..v.. 

N�u b�m vào icon shortcut c�a VPS �� ch�y VPS 
software thì có khi không th�y hi�n ra b�ng "S,a 
B�ng Mã" �� mình ch
n Unicode. Ph�i ki�m icon 
th nhì có n�n m�u xanh �(m h�n, và b�m vào �ó, 
m�i có b�ng dùng �� "�i�u ch.nh", "hoán chuy�n", 
"t�c ký", "k' thu(t". B�m "K' thu(t" s+ cho mình 
ch
n Unicode, VPS, v..v.. Ph�i ch.n Unicode. 
Tr��ng h!p không th�y icon th nhì thì right-click 
vào icon duy nh�t s+ có b�ng "S,a B�ng Mã".  

TÀI LI<U THAM KH=O. 

1.   http://www.aihuucongchanh.com (nh�ng bài vi�t v( unicode) 
2.   http://www.unicode.org 
3.   http://www.nonsong.org/Unicode/unicode_faqs.htm 
4.   http://www.geocities.com/hon_viet/Cachdung_Unicode.htm 
5.   http://kimle.net/unicode/aboutunicode.htm 
6.   http://www.microsoft.com/typography/web/embedding/ 
7.   http://kimle.net/unicode/ 
8.   ttp://www.vps.org 
9.   http://www.ccss.de/slovo/unifonts.htm 
10. http://www.trichlor.org/ 
11. http://www.vietkey.com/unicode/index.htm 
12. http://www.geocities.com/hon_viet/C...g_Unicode_2.htm  
13. http://www.bdqvn.org/documents/TiengVietvaUnicode_V2.doc 
 

 

 
 
 
 

 

 
Ai v( nuí Ng. sông H��ng 

Cho tôi g!i m�i nh  th��ng v( cùng 
Hu� �i non n� c mi(n Trung 

N� c xanh xanh bi�c, non trùng trùng cao 
Hu� �i non n� c ph� ph��ng 

Non Bình hoa n!,n� c H��ng soi tr�i 
Hu� �i,g!i Hu� m�y l�i 

Th�u ch�ng cho nh�ng ki�p ng��i ly h��ng 

 Th�o – Anh   


