Web Browser Extension မ ျား
Web browser extension ဆိုတ က တ ော့ Firefox,Chrome,Safari,…အစရတော့ web
browser တွေရလ
ော့ ိုပ် ဆ င်ခ က် တွေကပ
ို ိုမို က င်ျားမွေန် အ င်လိုပ် ဆ င် ပျားတော့အရ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ နရ မ တ ော့
web browser တွေရf
ော့ ont converter extension
တွေကအ
ို သိုျားဖပြုပပီျား ်ဂ ီနော့ ရျားသ ျားထ ျားသည်မ ျားကိုယူနက
ီ ိုဒ်အသိုျားဖပြုသူမ ျားြတ်ရှုနိုငရ
် န်တင်ဖပ ပျားလက
ို ်ပါတယ်။

Firefox Browser အသိုျားဖပြုသူမ ျား အ က် ြ ်ဖပပါ browser extension
မ ျားမ ရွေျားခ ယ်အသိုျားဖပြုနိုငပ
် ါသည်။ ပျားထ ျား သ လငော့်ကို firefox browser တွေင် new tab
ခေါ်၍ဝင် ရ က်ပါ။ထိုော့ န က် Add To Firefox ကိုနိုပလ
် ိုက်ပါ။Browser
ကိုပတ်၍ဖပန်လည်ြွေငော့်လိုက်ပါ။Browser extension ကိုစတင်အသိုျားဖပြုနိုငပ
် ါပပီ။


MUA Web Unicode Converter by San Lin Naing [Firefox]
MUA Web Converter မ Web Page တွေင်ရ သ စ သ ျားမ ျားအ ျားလိုျားသည် Zawgyi ဖြစ်ခော့ပါက Unicode
သိုော့ အလိုအ လ က် ဖပ င်ျား ပျား သ extension ဖြစ်ပါသည်။



Myanmar Converter by Keith Stribley [Firefox]
ဖမန်မ ဝက်ဘစ
် မ က်န မ
ဂ
် ီကို ယူနက
ီ ိုတ် ၅ ဒသမ ၁ အထ ဖပ င်ျားပါသည်။



Myanmar Font Tagger by Thant Thet [Firefox]
Tag the right font for encoding by detecting between Zawgyi and Unicode.



Tagu by Saturngod [Firefox]
Detect Zawgyi and Unicode and include font embed. So, user no need to install
zawgyi or unicode font to see Myanmar.



MMTextArea-Firefox by Arkar Aung [Firefox]
It can convert easily text from Unicode <=> Zawgyi vice versa in new tab.

Chrome Browser အသိုျားဖပြုသူမ ျား အ က် ြ ်ဖပပါ browser extension
မ ျားမ ရွေျားခ ယ်အသိုျားဖပြုနိုငပ
် ါသည်။ ပျားထ ျား သ လငော့်ကို chrome browser တွေင် new tab
ခေါ်၍ဝင် ရ က်ပါ။ထိုော့ န က် Add To Chrome ကိုနိုပလ
် ိုက်ပါ။Browser
ကိုပတ်၍ဖပန်လည်ြွေငော့်လိုက်ပါ။Browser extension ကိုစတင်အသိုျားဖပြုနိုငပ
် ါပပီ။


MUA Web Unicode Converter by San Lin Naing [Chrome]
MUA Web Converter မ Web Page တွေင်ရ သ စ သ ျားမ ျားအ ျားလိုျားသည် Zawgyi ဖြစ်ခော့ပါက Unicode
သိုော့ အလိုအ လ က် ဖပ င်ျား ပျား သ extension ဖြစ်ပါသည်။



Tagu by Saturngod [Chrome]
Detect Zawgyi and Unicode and include font embed. So, user no need to install
zawgyi or unicode font to see Myanmar.



MMTextarea for Chrome by Arkar Aung [Chrome]
It can convert easily text from Unicode <=> Zawgyi in new tab.



Myanmar ZawGyi and Unicode Converter [Chrome]
Chrome ၏ toolbar မ ဂ
် ီနင်ော့ယူနီကဒ
ို ်အကက ျားစ သ ျားမ ျားကိုလွေယ်ကူလ င်ဖမန်စွေ ဖပ င်ျားလနင
ို ်ပါတယ်။

Andriod ရော့ Firefox Browser အသိုျားဖပြုသူမ ျား အ က် ြ ်ဖပပါ browser extension
ကိုအသိုျားဖပြုနိုငပ
် ါသည်။ ပျားထ ျား သ လငော့်ကို firefox browser တွေင် new tab
ခေါ်၍ဝင် ရ က်ပါ။ထိုော့ န က် Add To Firefox ကိုနိုပလ
် ိုက်ပါ။Browser
ကိုပတ်၍ဖပန်လည်ြွေငော့်လိုက်ပါ။Browser extension ကိုစတင်အသိုျားဖပြုနိုငပ
် ါပပီ။


MUA Web Unicode Converter by San Lin Naing [Firefox for Android Browser
Extension]
MUA Web Converter မ Web Page တွေင်ရ သ စ သ ျားမ ျားအ ျားလိုျားသည် Zawgyi ဖြစ်ခော့ပါက Unicode
သိုော့ အလိုအ လ က် ဖပ င်ျား ပျား သ extension ဖြစ်ပါသည်။

Safari Browser အသိုျားဖပြုသူမ ျား အ က် ြ ်ဖပပါ browser extension
ကိုအသိုျားဖပြုနိုငပ
် ါသည်။ ပျားထ ျား သ လငော့်မ ဒါင်ျားယူထ ျား သ MUA Web Unicode…erter
1.5.safariextz’ ကို double click ခါက်ပပီျား “Install” လိုပ် ပျားလက
ို ်ပါ။(Install
လိုပ်ပပီျားပါက ထြ
ို ိုင် folder ထမ ပ က်ကွေယ်သွေ ျားပါမည်)။Safari Browser
တွေင်ယူနီ ရ
်ဂ ီနစ်မ ြုျားစလိုျားကို ြတ်ရှုနိုငပ
် ါပပီ။


MUA Web Unicode Converter 1.5 by San Lin Naing [Safari]
MUA Web Converter မ Web Page တွေင်ရ သ စ သ ျားမ ျားအ ျားလိုျားသည် Zawgyi ဖြစ်ခော့ပါက Unicode
သိုော့အလိုအ လ က် ဖပ င်ျား ပျား သ extension ဖြစ်ပါသည်။Extension ကို double click နပ်ပပီျား
Safari မ warning pop up တက်လ ပါက Trust လိုော့လပ
ို ် ပျားလက
ို ပ
် ါ။



ZUZ Converter
Safari Browser တွေင် စ ရျားသ ျားဖခင်ျားအတွေက်
်ဂ ီ မ ယူနီ၊ ယူနီ မ
ဂ
် ီ သိုော့ အဖပန်လန် ဖပ င်ျားလ ပျားမည်ော့
converter ဖြစ်ပါတယ်။“Safari extension” folder ထမွေ ‘ZUZ Converter.safariextz’
ကို double click ခါက်ပပီျား “Install” လိုပ် ပျားလက
ို ပ
် ါ။(Install လိုပ်ပပီျားပါက ထြ
ို င
ို ် folder ထမ
ပ က်ကွေယ်သွေ ျားပါမည်)ယူနီနော့ ရျားပပီျား
်ဂ ီကို convert လိုပ်နင
ို ်ပါပပီ။

Opera Browser အသိုျားဖပြုသူမ ျား အ က် ြ ်ဖပပါ browser extension
ကိုအသိုျားဖပြုနိုငပ
် ါသည်။ ပျားထ ျား သ လငော့်ကို opera browser တွေင် new tab ခေါ်၍ဝင် ရ က်ပါ။ထိုော့ န က်
Add To opera ကိုနိုပလ
် ိုက်ပါ။Browser ကိုပတ်၍ဖပန်လည်ြွေငော့်လိုက်ပါ။Browser extension
ကိုစတင်အသိုျားဖပြုနိုငပ
် ါပပီ။


MUA Web Unicode Converter by winnlwin
MUA Web Converter မ Web Page တွေင်ရ သ စ သ ျားမ ျားအ ျားလိုျားသည် Zawgyi ဖြစ်ခော့ပါက Unicode
သိုော့အလိုအ လ က် ဖပ င်ျား ပျား သ extension ဖြစ်ပါသည်။

Web Converter မ ျား
converter website ဆိုတ က တ ော့ website စ မ က်န ပေါ်မ တင် convert
ဖပြုလပ
ို ်နင
ို ် အ င် ရျားသ ျားထ ျား သ web page တစ်ခိုဖြစ်ပါသည်။Converter software ကို install
တင်စရ မလိုဘအဆိုပါ converter web page လငော့်ကို save ထ ျားပပီျားအသိုျားလိုသညော့်အခါတွေင် web
browser ၌ဖပန်လည် ခေါ်ယူ၍အသိုျားဖပြုနိုငပ
် ါသည်။အဆပ
ို ါ converter web page လငော့်ကိုမည်သညော့်
browser တွေင်မဆိုအသိုျားဖပြုနိုငပ
် ါသည်။


Zawgyi1 <=> Unicode 2-Way Converter [ MCF Myanmar ]
ဂ
် ီမယူနီကိုဒ် ,ယူနီကိုဒမ
်
်ဂ ီ သိုော့လ င်ဖမန်စွေ ဖပ င်ျားဘ ပျားနိုင် သ converter web link
ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆိုျားစတင်ဝင် ရ က်ပါကအင်တ နက်ရရန်လအ
ို ပ်ပပီ: web page link သဝ
ိုော့ င် ရ က်သွေ ျားပါက
bookmark လိုပထ
် ျား ပျားပါ။ န က်တစ်ကကမ်အသိုျားဖပြုမည်ဆပ
ို ါကအင်တ နက်မလိုအပ် တ ဘ
ော့ အဆိုပါ
bookmark လိုပထ
် ျား သ လငော့်ကို browser တွေင်ဖပန်လည် ခေါ်ယူ၍ အသိုျားဖပြုနင
ို ်ပါပပီ။



Myanmar fonts to Unicode [ ThanLwinSoft ]
ြ ငော့် လျားမ ြုျားကိုလ င်ဖမန်စွေ ဖပ င်ျားလ ပျားနိုင် သ converter web link
ဖြစ်ပါတယ်။ ြ ငော့် လျားမ ြုျား တွေက တ ော့ Unicode,Zawgyi-One,Wininnwa,Wwin_Burmese1
တိုော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ converter web link ကိုလည်ျား bookmark
လိုပထ
် ျား ပျားပါကပထမဆိုျားတစ်ကကမ်သ အင်တ နက်ြွေငော့်ရန်လိုအပ်ပပီျား န က်တစ်ကကမ်အသိုျားဖပြုမည်ဆပ
ို ါကအင်တ
နက်မလိုအပ် တ ပ
ော့ ါ။




MrDBA Blog Converter [ Zawgyi to Unicode ] ( ်ဂ မ
ီ ယူနီကဒ
ို ်သိုော့ ဖပ င်ျားလရန်)
MrDBA Blog Converter [ Unicode to Zawgyi ] (ယူနီကိုဒ်မ ဂ
် ီသိုော့ ဖပ င်ျားလရန်)
ဂ
် ီနော့ယန
ူ ီကိုဒန
် စ်ခလ
ို ိုျားကိုလ င်ဖမန်စွေ ဖပ င်ျားလ ပျားနင
ို ် သ converter blog link ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ
converter link က တ အ
ော့ သိုျားဖပြုမည်ဆတ
ို ိုင်ျားအင်တ နက်ရရန်လိုအပ်ပါတယ်။



Burmese Font Converter
ြ ငော့်အမ ြုျားအစ ျား ပါင်ျား (၁၆) မ ြုျားပါဝင်ပပီျားအသိုျားဖပြုရလွေယ်ကတ
ူ ော့ converter web link
ဖြစ်ပါတယ်။ပ တ က် ြ ငော့်နော့ဖမန်မ ၃ ြ ငော့် တိုော့ပါဝင်တော့ converter ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ converter web link
ကိုလည်ျား bookmark

လိုပထ
် ျား ပျားပါကပထမဆိုျားတစ်ကကမ်သ အင်တ နက်ြွေငော့်ရန်လိုအပ်ပပီျား န က်တစ်ကကမ်အသိုျားဖပြုမည်ဆပ
ို ါကအင်တ
နက်မလိုအပ် တ ပ
ော့ ါ။


Rabbit Converter
ဒီ converter web link
လျားက တ ော့ ပါော့ ပါော့ပါျားပါျား လျားနော့အသိုျားဖပြုရလွေယ်ကူပပီျား ်ဂ န
ီ ယ
ော့ ူနီကိုဒ်ကတ
ို စ်မ က်န စီခထ
ွေ ျားလိုော့ ရင်ျားလင်ျားစွေ တွေော့
ဖမင်ရပါတယ်။ဒီ converter web link ကိုလည်ျား bookmark
လိုပထ
် ျား ပျားပါကပထမဆိုျားတစ်ကကမ်သ အင်တ နက်ြွေငော့်ရန်လိုအပ်ပပီျား န က်တစ်ကကမ်အသိုျားဖပြုမည်ဆပ
ို ါကအင်တ
နက်မလိုအပ် တ ပ
ော့ ါ။



MM Font Converter (Web Version)
Rabbit Converter ကအ
ို ဖခြေံခပပီျား ရျားသ ျားထ ျား သ converter web link ဖြစ်ပါတယ်။MM Font
Converter မ တ ော့
ယူနီကိုဒစ
် မ က်န ၊ ဂ
် စ
ီ မ က်န နငော့်ယန
ူ ီကိုဒ် ရ
ဂ
် ပ
ီ ါဝင်တစ
ော့ မ က်န ဆပို ပီျား(၃)ကွေကပ
် ါဝင် လပ
ိုော့ ိုမိုအသိုျားဝင်
မ ဖြစ်ပါတယ်။

