
 

 

El AinuTimes n-ro 29 eldonita en la 22-a de marto 2004 

aŭtoro: JOKOJAMA Hirojuki 

 

Topikkusu (Usa Oruspe) Informoj 
(La ajnua [t.e. aina] lingvo) (Esperanto) 

  

Mac OS X 1O.3 or ta yunikôdo eywanke 

eaykap wâpuro-sohuto anak, hankaku-

katakana-mozi eywanke ruwe ne. 

En la komputila operacia sistemo MakOS X 

10.3, oni uzas la hankaku-katakana-literojn por 

ainalingvo, se vi uzas la komputila programo, 

kiu ne povas uzi unikodojn, por fari 

dokumenton. 

Windows or ta yunikôdo or un asir katakana-

mozi a=eywanke eaykap kusu, oro ta hankaku-

katakana-mozi a=eywanke mozi-nyûryoku-

puroguramu (aynu_haif.mac) ku=kar ruwe ne. 

En la komputila operacia sistemo Vindozo XP, 

normale oni ne povas uzi la novajn katakana-

literojn laŭ unikodo 3.2, tial mi faras la 

komputian programon (ainu_half.mac) por 

enmeti la hankaku-katakana-literojn anstataŭe. 

Ne puroguramu or ta, Shift_JIS X 0213 fonto 

a=eywanke ka somo ki no, yayan fonto 

a=eywanke kusu, isayka no aynu itak a=nuye 

easkay ruwe ne. 

En la programo, oni ne uzas la antaŭajn 

Shift_JIS X 0213 tajparojn, kiujn oni traktas 

kiel malfacilaĵo, anstataŭe uzas la komunajn 

tajparojn, tial oni facile faras la ainalingvajn 

dokumentojn. 

E=kor Windows pasokon or Hidemaru-editta 

neya ne puroguramu neya omare wa eywanke 

yan! 

Bv. enmeti la programon por fari dokumenton 

'Hidemaru-Editta' kaj la programon por enmeti 

la literojn 'ainu_half.mac' en via Vindoza 

komputilo, kaj uzi tion! 

Windows 95 or ta ka Windows XP or ta ka 

newaanpe a=eywanke easkay. 

Se aŭ en Vindozo 95 aŭ en Vindozo XP, vi 

povas uzi tion. 

  

Aĉetu nian la ajnuan gazeton "Ainutimes", ni petas. 

Abonkotizo: 1500 enoj 4 numere (nur ajnua versio), 

2300 enoj 4 numere (ajnua kaj japana versio) 

 

Varbu la ajnu-lingvajn kontribuojn de legantoj, ni petas. 

La temo, la formo, la paĝoj estas libera, kaj ni povas helpi viajn komponaĵojn. 



(Kontakto) Poŝtkodo: 047-0033, 

Adreso: HAMADA Takaŝi  

1-32-136, Tomioka, Otaru-ŝi, Hokkajdo, 

e-poŝto:                   (japane),  

TTT-ejo: https://otarunay.at-ninja.jp/taimuzu.html (japane) 

 

Se vi kontaktu Esperante, jene. 

e-poŝto:                        (Hokkajda Esperanto-Ligo) 

 

  

rim.) La eldonrajto de AinuTimes apartenas al Ajnu-lingva PEN-Klubo. 

 

rim.) 1. Ruĝa litero estas ajnu-lingva. 

2. Ruĝa kaj kursiva litero estas la pruntovorto originanta el la japana lingvo. 

3. La pruntovorto estas skribita laŭ la maniero "99-siki roomaĵi (japane)" de japana latina litero. 

4. Verda litero estas Esperanta. 

  

 

 

https://otarunay.at-ninja.jp/taimuzu.html
http://green.adam.ne.jp/roomazi/kyuukyuusiki.html

