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یونیکــد چیســت؟ از unicode چــه می دانیــد UTF-8 چیســت؟ در ایــن مقالــه شــما را بــا 

یونیکــد و روش هــای کــد گــذاری و رایجتریــن روش کــد گدگــذاری آشــنا خواهیــم کــرد بــا 

مــا همــراه باشــید.

وقتــی کــه شــما کاراکتــری را در یــک برنامــه ویرایــش متــن و یــا یــک اپلیکیشــن وب قــرار 

می دهیــد، کامپیوتــر ایــن داده هــا و اطالعــات را آنگونــه کــه هســتند نمی توانــد پــردازش 

کنــد. کامپیوترهــا تنهــا قــادر بــه پــردازش اطالعــات و داده هایــی هســتند کــه بــه صــورت 

ــات و  ــردن اطالع ــم ک ــل فه ــرای قاب ــه ب ــت ک ــاز اس ــن رو نی ــند. از ای ــام باش ــداد و ارق اع

داده هــا بــرای کامپیوترهــا، از روش هــای کدگــذاری اســتفاده کنیــم. حــال ســوال ایــن اســت 

کــه کدگــذاری چیســت؟ روش هــای کدگــذاری کدامنــد؟ کــدام روش گزینــه ای مناســب و 

ــا همــان unicode چیســت؟ UTF-8 چیســت و چــرا محبــوب  ــه اســت؟ یونی کــد ی بهین

ــا  ــن همــراه شــوید ت ــا ادامــه مت ــن دســته از ســواالت ب ــه ای ــرای پاســخ دادن ب شــده؟ ب

بیشــتر بــا مفهــوم یونیکــد و UTF-8 آشــنا شــوید.
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کدگذاری در کامپیوترها
همــه مــا می دانیــم کــه کامپیوترهــا تنهــا بــا اعــداد و ارقــام ســروکار دارنــد و تمــام اطالعــات 

نوشــتاری، صوتــی و تصویــری را بــه صــورت اعــداد و ارقــام پــردازش و ذخیــره می کننــد. 

حــروف، اعــداد و عالیمــی کــه در اپلیکیشــن های وب مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، بــه 

آن شــکلی کــه شــما آنهــا را می بینیــد در کامپیوتــر مدیریــت نمی شــوند. بــرای قابــل فهــم 

کــردن اطالعــات بــرای کامپیوتــر الزم اســت بــرای هــر حــروف از الفبــا، یک عــددی اختصاص 

ــا  ــت آنه ــا مدیری ــل می شــود ت ــه مجموعــه ای از 0 و 1 تبدی ــم. حــروف و کاراکترهــا ب دهی

بــرای کامپیوتــر ســاده تر باشــد. اختصــاص ایــن کدهــا بــه اطالعــات توســط سیســتم های 

کدگــذاری انجــام خواهــد شــد. بــرای ایــن منظــور صدهــا نــوع سیســتم کدگــذاری بــرای 

قابــل فهــم کــردن زبان هــای مختلــف بــرای کامپیوترهــا بــه وجــود آمــد. 

بــرای زبــان فارســی هــم تعــداد زیــادی سیســتم های کدگــذاری بــه وجــود آمــد. هــر شــرکت 

نرم افــزاری یــک سیســتم کدگــذاری مخصــوص بــه خــودش را داشــت. البتــه وجــود تعــداد 

ــوده و بیشــتر زبان هــای  ــان فارســی نب ــه زب ــاد سیســتم های کدگــذاری تنهــا مختــص ب زی

دیگــر هــم بــا ایــن مشــل روبــرو بودنــد. 

کد اسکی یا ASCII چیست؟
انجمــن اســتاندارهای آمریــکا در ســال 1960 روش کدگــذاری 7 بیتــی ASCII را معرفــی کــرد 

 American Standard Code for Information Interchange مخفــف عبــارت ASCII

اســت کــه در آن زمــان شــامل 128 کاراکتــر یــا 7 بیــت تعریــف شــد. ایــن اســتاندارد در آن 

ــم  ــس از آن در دهــه 1980 تصمی ــرد داشــت. پ ــن کارب ــرای زبان هــای التی ــان بیشــتر ب زم

گرفتنــد کــه ایــن اســتاندارد بــه جــای اســتفاده از 7 بیــت، از یــک بایــت کامــل اســتفاده 
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کنــد. یــک بایــت کامــل شــامل 8 بیــت و 256 کاراکتــر اســت. از ایــن رو زبان هــای دیگــر 

نیــز می توانســتند از ایــن اســتاندارد اســتفاده کننــد. 

ASCII بــه روشــنی مشــخص نکــرده کــه مقادیــر بیــن 128 تــا 255 بــه چه چیــزی اختصاص 

دارد. در بیــن زبــان دیگــر اســتاندارد واحــدی وجــود نداشــت و هــر زبانــی الفبــای خــود را 

بــا کــد مختــص بــه الفبــای خــود نشــان مــی داد. پــس در ایــن زمــان بــه اســتاندارد واحــدی 

کــه بــا تمامــی زبان هــا ســازگار باشــد و بــرای هــر کاراکتــر کــد مختــص بــه خــود را داشــته 

باشــد، نیــاز بــود. بــرای حــل ایــن مشــل ســازندگان رایانه هــا ســعی کردنــد از صفحه هــای 

کــد )Code Pages( اســتفاده کننــد. امــا بــاز هــم ایــن روش کارســاز نبــود. تــا زمانــی کــه 

افــرد از کــد صفحه هــای یکســانی اســتفاده کننــد، همــه چیــز خــوب پیــش مــی رود. و امــا 

اگــر کــد صفحه هــا بــرای افــراد یکســان نباشــد، همــه چیــز بــه هــم می ریــزد.
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وجود یک استاندارد واحد برای کدگذاری در بین زبان های مختلف
ــن اســاس مشــخص  ــر ای ــود. ب ــک اســتاندارد واحــد ب ــن مشــل وجــود ی ــد حــل ای کلی

می شــود کــه هــر کــدام از ایــن اعــداد چــه کاراکترهایــی را نمایــش می دهنــد. در ابتــدا دو 

اســتاندارد بــرای ایجــاد مجموعــه کاراکترهــای واحــد صــورت گرفــت. اولــی ISO-10646 و 

ــه صــورت کامــل  ــاز هــم مشــل را ب ــا وجــود دو اســتاندارد ب ــود. ام دیگــری Unicode ب

حــل نکــرد. بــر ایــن اســاس ISO و Unicode تصمیــم گرفتنــد در ســال 1991 بــه یکدیگــر 

بپیوندنــد. از ایــن رو بــا معرفــی یونیکــد )unicode( ایــن مشــل حــل شــد. حــال ســوال 

ایــن اســت کــه یونیکــد چیســت؟ بــا ادامــه متــن همــراه شــوید تــا بــا ایــن اســتاندار آشــنا 

شــوید.

 

یونیکد یا Unicode چیست؟ 
 UNIVERSAL CHARACTER SET TRANSFORMATION FORMAT یونیکــد یــا همان

یــک اســتاندارد بین المللــی اســت کــه بــرای تبــادل اطالعــات چندزبانــه مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. Unicode مســتقل از سیســتم عامــل و یــا برنامــه و زبــان خاصــی، بــه هــر یــک از 

حــروف یــک کــد یکتــا اختصــاص می دهــد. Unicode می توانــد تمــام حــروف زبان هــای 

ــا  ــرای وبســایت ها و برنامه ه ــد ب ــد می توان ــد. یونیک ــا را در خــود جــای ده ــف دنی مختل

بســیار مفیــد باشــد. از ایــن رو می تــوان گفــت کــه مهــم نیســت کاربــران از چــه وبســایت 

و یــا چــه مرورگــری اســتفاده می کننــد؛ تنهــا کافــی اســت از Unicode پشــتیبانی کنــد. 

ــد و  ــتفاده می کنن ــتاندار اس ــن اس ــر از ای ــای کامپیوت ــزرگ دنی ــر شــرکت های ب ــروزه اکث ام

همچنیــن می تــوان گفــت کــه تقریبــا تمــام برنامه هــای کاربــردی جدیــد بــا ایــن اســتاندارد 

کدگــذاری شــده اند. گســترش اســتاندارد Unicode موجــب شــده تــا تمامــی فارســی 
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زبان هــا هــم بتواننــد در دنیــای اینترنــت مطالــب خــود را عرضــه کننــد. یونیکــد موجــب 

شــده تــا فراینــد ایجــاد وبســایت ها و برنامه هــای فارســی بســیار آســان تر و کــم هزینه تــر 

باشــد. یونیکــد در واقــع مجموعــه ای از کاراکترســت )charset( بــا اعــداد منحصــر بــه فــرد 

 Point ــه می شــود. هــر ــد )Point Code( گفت ــت ک ــا در اصطــالح پوین ــه آنه ــه ب اســت ک

ــر واحــدی را نمایــش می دهــد.  Code کاراکت

 

انکودینگ یا همان Encoding چیست؟
تبدیــل داده هــا بــه صورتــی کــه سیســتم توانایــی خواندن و اســتفاده از آن را داشــته باشــد 

Encoding گوینــد. کدهــای یکتــا بــه روش هــای متفاوتــی در کامپیوتــر ذخیــره می شــوند؛ 

ایــن روش هــا را کدگــذاری یــا Encoding می گوینــد. می تــوان گفــت کــه اینکودینــگ 

فرآینــد تبدیــل داده هــا بــه فرمت هــای مــورد نیــاز اســت. ایــن رمزگــذاری شــامل تدویــن 
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برنامه هــا، اجــرای برنامــه انتقــال و ذخیره ســازی داده هــا و همچنیــن پــردازش داده هــای 

برنامــه اســت.

 

روش های کدگذاری یوینکد
ــف کدگــذاری می شــود؛ UTF ،8-UTF-16 و UTF-32. حــال  ــه ســه روش مختل یونیکــد ب

ســوال ایــن اســت کــه UTF چیســت؟ تفــاوت ایــن روش هــای کدگــذاری در چیســت؟ 

UTF مخفــف عبــارت Unicode Transfer Format اســت کــه بــه معنــی »فرمــت تحــول 

یونیکــد« اســت. UTF روش کدگــذاری اســت کــه زیــر مجموعــه ای از اســتاندارد یونیکــد بــه 

شــمار مــی رود. در ادامــه بیشــتر بــا روش هــای کدگــذاری یونیکــد و تفاوت هــای آنهــا آشــنا 

خواهیــد شــد.

32-UTF 16 و-UTF ،8-UTF مقایسه روش های کدگذاری
از تفاوت هــای ایــن ســه روش کدگــذاری می تــوان بــه نحــوه ارائــه حــروف، اعــداد و عالیــم 

در بیــن زبان هــای مختلــف اشــاره کــرد. می تــوان گفــت نحــوه ارائــه کاراکترهــا در یــک 
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ــر دو  ــذاری UTF-8 و UTF-16 ه ــای کدگ ــت. روش ه ــاوت اس ــر متف ــور دیگ ــا کش ــور ب کش

ــذاری اســتفاده  ــرای رمزگ ــت ب ــر 4 بای ــد از حداکث ــر هســتند و می توانن دارای عــرض متغی

کننــد. امــا وقتــی بــه حداقــل رســید، UTF-8 فقــط از یــک بایت )معــادل 8 بیت( اســتفاده 

می کنــد ولــی UTF-16 از 2 بایــت )معــادل 16 بیــت( اســتفاده می کنــد. ایــن تفــاوت تاثیــر 

ــوان گفــت کــه  ــی دیگــر می ت ــه زبان ــدازه پرونده هــای رمزگــذاری شــده دارد. ب ــادی در ان زی

یــک فایــل رمزگــذاری شــده بــا UTF-16 تقریبــا دو برابــر بزرگتــر از پرونــده رمزگــذاری شــده 

بــا UTF-8 اســت.  UTF-32 برخــالف دو روش قبلــی، طــول ثابتــی دارد و بیشــترین فضــا 

ــد. را اشــغال می کن

از ســوی دیگــر می تــوان گفــت کــه  UTF-8 بــا ASCII ســازگار اســت امــا روش رمزگــذاری 

UTF-16 بــا ASCII ناســازگار اســت. روش کدگــذاری UTF-8 بایتگراســت و بــا شــبکه ها و 

پرونده هــای بایتگــرا مشــکلی نــدارد؛ امــا UTF-16 بایتگــرا نیســت و بــرای کار بــا شــبکه های 

ــی  ــه UTF-8 در بازیاب ــوان گفــت ک ــن می ت ــت دارد. همچنی ــه ســفارش بای ــاز ب ــرا نی بایتگ

از خطاهــا در مقایســه بــا UTF-16 بهتــر عمــل می کنــد. در ایــن مواقــع UTF-8 می توانــد 

بایــت غیــر فاســد بعــدی را رمزگشــایی کنــد. UTF-16 هــم در صــورت خــراب شــدن بایت هــا 

همیــن کار را می کنــد امــا زمانــی کــه برخــی از بایت هــا گــم شــدند، مشــل وجــود دارد. 

بایــت گمشــده ترکیب هــای بایــت را بــا هــم مخلــوط می کنــد و نتیجــه نهایــی هــدر 

می شــود.
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utf-8 چیست؟
ــای فرمــت  ــه معن ــارت bit-8 Unicode Transformation Format ب UTF-8 مخفــف عب

تبدیــل یونیکــد 8 بیتــی اســت. UTF-8 یکــی از روش هــای رمزگــذاری یــک بایتــی )معــادل 

8 بیــت( بــا عــرض متغییــر اســت کــه بــرای ارتبــاط الکترونیکــی اســتفاده می شــود. 

 8-UTF .8 بــه طــور رســمی معرفــی شــد-UTF ،1993 در ســال USENIX در کنفرانــس

ــد در صفحــات وب اســت و  ــن یونیک ــش مت ــرای نمای ــن روش ب ــن و رایجتری پرکاربردتری

همیشــه بایــد هنــگام ایجــاد صفحــات وب و پایــگاه داده خــود از UTF-8 اســتفاده کنیــد. 

ــه  ــت ک ــت( اس ــای اینترن ــی وب )و فناوری ه ــبکه جهان ــرای ش ــب ب ــذاری غال UTF-8 کدگ

تــا ســال 2022، 98٪ از لک صفحــات وب و تــا 100.0٪ بــرای برخــی از زبان هــا را شــامل 

می شــود.

 8-UTF .در ایــن روش کدگــذاری هــر کاراکتــر بــا یــک تــا چهــار بایــت نمایــش داده می شــود
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بــا ASCII ســازگار اســت و می توانــد هــر کاراکتــر اســتاندارد یونیکــد را نشــان دهــد. ایــن 

اســتاندارد رمزگــذاری قــادر اســت همــه ی کــد کاراکترهــا معتبــر در یونیکــد را بــا اســتفاده از 

یــک تــا چهــار واحــد کــد یــک بایتــی )8 بیتــی( رمزگــذاری کنــد. UTF-8  یکــی از روش هــای 

رمزگــذاری اســت کــه توســط ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد )ISO( در ISO 10646 تعریــف 

شــده اســت. ایــن کــد می توانــد حداکثــر 2,097,152 نقطــه کــد )2^21( را نشــان دهــد کــه 

بیــش از انــدازه کافــی بــرای پوشــش 1,112,064 کاراکتــر یــا پوینــت کــد فعلــی اســت. 

همــان طــور کــه گفتــه شــد، UTF-8 یــک اســتاندارد رمزگــذاری »بــا عــرض متغیــر« اســت. 

حــال ســوال ایــن اســت کــه طــول متغییــر بــه چــه معنــا اســت؟ ایــن بــدان معنــی اســت 

کــه هــر نقطــه کــد را بــا تعــداد متفاوتــی از بایت هــا، بیــن یــک تــا چهــار بایــت رمزگــذاری 

ــج  ــد رای ــاط ک ــی در فضــا بســیار مناســب اســت. نق ــه جوی ــرای صرف ــن کار ب ــد. ای می کن

مــورد اســتفاده معمــوال بــا بایت هــای کمتــری نســبت بــه نقــاط کــد کــه بــه نــدرت مــورد 

اســتفاده قــرار می گیــرد، کدگــذاری می شــود. . UTF-8 الگوریتمــی اســت کــه اعــداد مربــوط 

بــه پوینت کدهــا را بــه باینــری تبدیــل می کنــد. از ایــن رو می تــوان آنهــا را بــر روی دیســک 

ذخیــره کــرد.
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چرا utf-8 رایج ترین و پرکاربردترین روش کدگذاری است؟
همــان طــور کــه بــه آن اشــاره کردیــم، UTF-8 بــه دلیــل وجــود ویژگی هــا و مزایــای خوبــی 

کــه دارد، یکــی از رایج تریــن و پرکاربردتریــن روش هــای کدگــذاری تــا بــه امــروز اســت. از 

جملــه مزایــای ایــن روش کدگــذاری می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد.

ــر در 	  ــرد؛ اگ ــر اشــاره ک ــه عــرض متغیی ــوان ب ــای UTF-8 می ت ــن مزای   یکــی از مهمتری

عــرض هــر کاراکتــر یونیکــد بــا چهــار بایــت نمایــش داده می شــد، یــک فایــل متنــی کــه 

بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده بــود چهــار برابــر انــدازه همــان فایــل رمزگــذاری شــده 

بــا UTF-8 خواهــد بــود.

 از دیگــر مزایــای آن می تــوان بــه ســازگاری بــا ASCII اشــاره کــرد. ایــن روش رمزگــذاری 	 

از کدهــای 0 تــا 127 بــرای کاراکترهــای اســکی اســتفاده می کنــد. بــرای نمایــش کدهــای 

اســکی، UTF-8 نیــازی بــه افزایــش حجــم نــدارد. 

 UTF-8 بایتگراست و با شبکه ها و پرونده های بایتگرا مشکلی ندارد.	 

ــل 	  ــه دلی ــا ب ــر بایت ه ــد. اگ ــل می کن ــوب عم ــیار خ ــا بس ــی از خطاه  UTF-8 در بازیاب

وجــود خطــا و یــا مشــکلی از بیــن برونــد، UTF-8 کاراکتــر معتبــر بعــدی را پیــدا می کنــد 

ــد. ــردازش را شــروع می کن و پ

  UTF-8 از عملیــات ســاده بیتــی اســتفاده می کنــد و بــه عملیــات ریاضــی ماننــد ضــرب 	 

و تقســیم نیــازی ندارد.

  UTF-8 نیازی به BOM یا شاخص کدگذاری ندارد.	 

ــد را 	  ــر یونیک ــر کارکت ــادر اســت ه ــه ق ــذاری اســت ک ــای کدگ    UTF-8 یکــی از روش ه

کدگــذاری کنــد. UTF-8 قــادر اســت بــدون اینکــه مجبــور باشــند فونــت درســتی را 

انتخــاب کننــد، بــا اســکریپت های متفــاوت بــه درســتی فایل هــا را نمایــش دهــد.

10



از unicode چه می دانید UTF-8 چیست؟

www.modireweb.com

 

8-UTF معایب استفاده از روش کدگذاری
استفاده از UTF-8 چندین معایب دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم.

 	 UNICODE 8 را از تعــداد کاراکترهــای-UTF شــما نمی توانیــد تعــداد بایت هــای متــن 

تعییــن کنیــد زیــرا UTF-8 از یــک رمزگــذاری طــول متغیــر اســتفاده می کنــد. 

 UTF-8 بــرای آن دســته از کاراکترهــای غیــر التیــن بــه 2 بایــت نیــاز دارد. ایــن کاراکترهــا 	 

تنهــا بــا 1 بایــت در ASCII کدگــذاری می شــوند.

  کدگــذاری بــا UTF-8 نســبت بــه Encoding چنــد بایتــه کــه بــرای یــک زبــان خــاص 	 

ــک  ــه ی ــص ب ــه مخت ــذاری چندبایت ــری دارد. در روش کدگ طراحــی شــده، حجــم باالت

زبــان، بــرای هــر کاراکتــر بــه دو بایــت حجــم نیــاز اســت، امــا در UTF-8 بــه ســه بایــت 

نیــاز هســت. 

 کدگــذاری بــا UTF-8 برخــی از نرم افزارهایــی ماننــد ویرایشــگر متــن را نمی توانــد 	 

نمایــش دهــد یــا ترجمــه کنــد. البتــه اگــر متــن بــا یــک BOM شــروع شــود ایــن مشــل 

ــود. ــل می ش ح
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کاراکترهایــی کــه در روش هــای کدگــذاری ISO-8859 و WINDOWS-1252 تنهــا بــا یــک 	 

بایــت نمایــش داده می شــوند، در UTF-8 بــه 2 بایــت حجــم بــرای نمایــش نیــاز دارنــد. 

می تــوان گفــت کــه متــون کدگــذاری شــده بــا UTF-8، بجــز بــرای کاراکترهــای اســکی، 	 

بــه حجــم باالتــری نســبت بــه سیســتم های دیگــر نیــاز دارد.

 

 

جمع بندی
همــان طــور کــه گفتــه شــد کامپیوترهــا بــرای اینکــه بتواننــد اطالعــات نوشــتاری، صوتــی 

و تصویــری را پــردازش کننــد بــه کدهایــی کــه بــه صــورت اعــداد و ارقــام باشــد نیــاز دارد. 

بــرای ایــن کدگــذاری روش هــای مختلفــی از جملــه اســکی وجــود دارد. یکــی از روش هــای 

اســتاندارد و مشــترک در بیــن زبان هــای مختلــف جهــان می تــوان بــه یونیکــد اشــاره 

 8-UTF کــرد. یونیکــد هــم بــرای کدگــذاری از ســه روش مختلــف اســتفاده کــرده اســت کــه
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رایج تریــن و کاربردی تریــن اســت. دلیــل محبوبیــت بــاالی ایــن روش کدگــذاری ســازگاری 

بــا اســکی اســت. UTF-8 تمامــی کاراکترهــای اســکی را تنهــا در یــک بیــت قــرار می دهــد. 

ــا نســخه های قدیمــی کدگــذاری ســازگار اســت و  پــس می تــوان گفــت کــه UTF-8 هــم ب

ــر اســت.  ــی بهینه ت ــرای زبان هــای انگلیســی و دیگــر زبان هــای اروپای هــم ب
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