
அழ� + இல் உங்க�க்கான xml ேகாப்�கைள உ�வாக்�வ� எப்ப� ? 

இக்கட்�ைர�ல் நாம் நமக்கான xml ேகாப்�கைள உ�வாக்�வ� எப்ப� என 

பாரக்்கலாம். 

xml ேகாப்�கைள ஏன் உ�வாக்கேவண் ம் ? 

ெபா�வாக அழ! ெமன்ெபா�ளில் நமக்� எளிைமயான வைக�ல் தட்டச&் 

ெசய்�ெகாள்ள ஏ�வாக அவரக்ேள xml ேகாப்�கைள உ�வாக்! 

ெகா�த்�ள்ளனர.் ஆனால் அ)ல் நீங்கள் தட்டச&் ெசய்ய  ,ல மாற்றங்கள் 

ேதைவெயன்றால் நீங்கேள இ�க்�ம் xml ேகாப்.ல் எ�ட் ெசய்� 

ெகாள்ளலாம். 

அழ!�ல், xml ேகாப்�களான�, கணினி�ல் நி1வப்பட்ட ப)ப்பாக (Installed 

version ஆக) இ�ந்தால், "C:\Program Files (x86)\Azhagi+\azXMLs\Tamil 

UserDefinedPhonetics" என்ற இடத்)Tம், ேபாரட்.ள் ப)ப்பாக 

(https://azhagi.com/steps-in-tamil-portable.html) இ�ந்தால்,  

"AzhagiPlus-Portable\AzhagiPlus-Porto\azXMLs\Tamil UserDefinedPhonetics" என்ற 

ேபால்டரிTம், இ�க்�ம். 

இங்� ஒ� [ஷயதை்த உங்க]டன் நான் ப!ரந்்�ெகாள்ள [�ம்�!ேறன். 

அழ!�ல் UserDefinedPhonetics என்ப� e-கலப்ைப, தக^ர ்எ_) `ைற�ல் 

பயன்ப�த்�ம் தட்டச&் `ைறயா�ம். இம்`ைறையத்தான் NHM Writer Tம் 

பயன்ப�த்�!றாரக்ள். ஆக, NHM பயனாளரக்]ம் எவ்[த ,க்கTம் 

இல்லாமல் அழ!ைய பா[க்கலாம் என்ப� d�தல் ,றப்�. ஏன் 

இைதப்பற்e இங்ேக �eப்.�!ேறன் என்றால், NHM இல், தட்டச&் ெசய்ய 

ஒ� ெசயf, எ_த்��க்கைள மாற்றம் ெசய்ய ஒ� ெசயf என இ� 

ெசயfகைள நீங்கள் உங்கள் கணினி�ல் நி1வேவண்�ம். ஆனால் அழ! 

ெமன்ெபா�ைள ெபா�த்தவைர�ல் ஒேர ெமன்ெபா�ள் தட்டச&் மற்1ம் 

எ_த்�� மாற்e என இ�பணிகைளgம் ெசய்!ற� என்ப� 

�eப்.டத்தக்க�. 

சரி xml க்� வ�ேவாம். 

`தfல் நீங்கள் Notepad++ என்ற இலவச ெமன்ெபா�ைள ப)[றக்கம் 

ெசய்�ெகாள்ளhம். 

https://notepad-plus-plus.org/downloads/ 

.ன்னர ்நீங்கள் எ�ட் ெசய்ய [�ம்�ம் xml ேகாப்ைப ேநாட்ேபட்++ இல் 

)றக்கhம். இங்ேக நான் தjkல் UserDefinedPhonetics `ைறைய 

பயன்ப�த்�!ேறன் (அதாவ� தக^ர,் e-கலப்ைப, NHM). 

எனேவ நான் இங்� C:\Program Files (x86)\Azhagi+\azXMLs\Tamil UserDefinedPhonetics 

இல் உள்ள AzhagiPlus-Tamil-Unicode-UserDefinedPhonetics1 என்ற xml ேகாப்ைப 

ேதரh் ெசய்!ேறன். 



 

.ன்னர ்மhmல் ைரட்-!ளிக் ெசய்� இந்த ேகாப்ைப நான் ேநாட்ேபட் ++ இல் 

)றக்!ேறன். 

 

 

இப்ேபா� என� xml ேகாப்பான� ேநாட்ேபட் ++ல் )றக்!ற�. இ)ல் நாம் 

மாற்றம் ெசய்ய ேவண்�ெமன்றால் <Mappings> என்ற ெசக்ஷனில் தான் 

நமக்� ேதைவயான entry கைள நாம் ேசரக்்கேவண்�ம்.  

 



 

சரி இங்� எனக்� € �ep� ேதைவப்ப�!ற�. நான் இங்� .ரான்ஸ் 

நாட்�ல் வ,ப்பதால் நான் தட்டச&் ெசய்gம் டாக்�ெமண்�களில் அ)கமாக 

€ �ep� பயன்ப�த்த ேவண்���க்�ம். எனேவ அதற்கான entry ைய  நான் 

இங்� எப்ப� ேசரக்்!ேறன் என்1 பா�ங்கள். 

<Mappings> என்ப� ஆரம்பம் </Mappings>என்ப� `�h  

ஆக நாம் ெகா�க்�ம் entry ஆன� இவ்[� ப�)க]க்� ந�ேவ தான் 

இ�க்க ேவண்�ம். 

நான் �)யதாக ேசரக்்க இ�க்�ம் entry ஐ </Mappings> க்� ேமேல 

ெகா�க்க[�க்!ேறன். அப்ேபா�தான் அழ!�ன் entry கைள நான் 

ெதாந்தரh ெசய்யாமல் என� entry ைய தனியாக ெகா�க்!ேறன். 



  

இப்ேபா� </Mappings > க்� ேமல் ப�)�ல் நான் ஒ� �)ய ெபயரில் ஒ� 

ப�)ைய உ�வாக்! அ)ல் xml ேகா�ங்ைக எ_தப்ேபா!ேறன். இங்� 

எனக்� ேதைவயான entry கைள நான் <custom> என்ற tag ஐ உ�வாக்! 

.ன்னர ்அ)ல் எனக்� ேவண்�ய entry ஐ எ_�!ேறன். 

அழ!�ல் xml syntax ஆக <om> ெகா�த்)�க்!றாரக்ள். ஆகேவ நாuம் 

அைதேய ெகா�க்!ேறன். <om>euro €</om> அதாவ� எனக்� euro என 

அ_த்த € என வரேவண்�ம் என இங்� coding ெகா�க்!ேறன். euro க்� .ற� 

ஒ� space ெகா�த்� .ன்னர ்€ ைவ தட்டச&் ெசய்!ேறன். 

<om>euro(SPACE)€</om> 

xml ஐ ெபா�த்தவைர ஒ� tag ஐ )றந்தால் அைத கட்டாயம் xடேவண்�ம் 

<custom> என்பைத )றந்ேதன் அல்லவா ? இப்ேபா� என� entry கள் 

`�ந்தப்.ன்னர ்நான் </custom> ஐ x�!ேறன். அேதேபால <om> என்ற syntax 

ஐgம் ஒவ்ெவா� entry `�ந்த .ற�ம் xடேவண்�ம். 

<Custom> 

<om>euro €</om> 

</Custom> 

�+ப்� : இங்� நான் ெகா�த்)�க்�ம் euro என� xml ேகாப்.ல் ேவெறங்�ம் 

ெகா�க்கப்பட[ல்ைல. அவ்வாறாக ஒேர எ_த்�க்கள் 2 வைகயான output 

க்� வ�வைமதத்ால் இரண்டாவதாக ெகா�த்த Mapping தான் தட்டச&் ஆ�ம் 

என்பைத நிைன[ல் ெகாள்ளhம். 



 

அவ்வளhதான் இப்ேபா� நான் ேநாட்ேபட்++ இல் என� ேகாப்ைப ஐ ேசjத்� 

(save ெசய்�) x�!ேறன். 

 

இப்ேபா� அழ!ையத் )றக்!ேறன். .ன்னர,் MS Word ெசன்1 Alt+4 ஐ இயக்!, 

தட்டச&் ெசய்ய ெதாடங்�!ேறன். 

 



நான் euro என தட்டச&் ெசய்gம்ேபா� எனக்� € என !ைடப்பைத பா�ங்கள். 

 

அேதேபால அழ!யால் ஏற்ெகனேவ define ெசய்யப்பட்�ள்ள எ_த்�கைள 

உங்க]க்� ஏற்றார ்ேபால மாற்றேவண்�ம் என்றாTம் அதைனgம் 

மாற்eக்ெகாள்ளலாம். 

உதாரணமாக, அழ!�ல் « ௐ » என்1 தட்டச&் ெசய்ய aum என்ற �ைய assign 

ெசய்�ள்ளனர.் உங்க]க்� « A » என்பைத தட்டச&் ெசய்தால் « ௐ » என்1 

வரேவண்�ம் என [�ப்பப்பட்டால் நீங்கள் xml ேகாப்.ல் மா1தைல 

ெசய்�ெகாள்ளலாம். அழ!�ல் « A » க்� « ஆ » என்uம் எ_தை்த define 

ெசய்)�க்!றாரக்ள். அேதேபால் « aa » என்ற எ_த்�க]க்�ம் « ஆ » என 

define ெசய்)�ப்பதால் நாம் « A » என்பைத « ௐ » என மாற்eக்ெகாள்ளலாம். 

பாரக்்க �ேழgள்ள படங்கள் : 



 

இங்ேக « ஆ » என்பதற்� ப)லாக « ௐ » என்uம் எ_த்� மாற்றப்பட்�ள்ள�. 

 

அவ்வளhதான் நண்பரக்ேள! அழ!�ன் xml ேகாப்�கைள இப்ப�த்தான் 

உங்கள் [�ப்பத்)ற்�ம் வச)க்�ம் ஏற்ப மாற்றம் ெசய்ய ேவண்�ம். 

�-ய xml ேகாப்ைப வ�வைமப்ப� எப்ப� ? 

சரி அ�த்ததாக நீங்கள் ெசாந்தமாக ஒ� xml  ேகாப்ைப 

உ�வாக்கேவண்�ெமனில் (அதாவ� அழ!�ன் xml ேகாப்ைப 



பயன்ப�தத்ாமல் உ�வாக்கேவண்�ெமனில்), அழ!�ல் அ�hம் 

சாத்)யேம!. ஆனால் இங்� ஒ� [ஷயதை்த மட்�ம் ெதளிh 

ெசய்�ெகாள்ளேவண்�ம். 

1. ேகாப்�க்கான என்ேகா�ங் 

2. ேகாப்�க்கான ெபயர ்

இவ்[ரண்�ம் தான் `க்!யம். இல்ைலெயன்றால் உங்கள� xml ேகாப்பான� 

அழ!�ல் detect ெசய்யப்படாமல் ேபாய்[�ம் என்பைத கவனத்)ல் 

ெகாள்ளhம். 

`தfல் ேநாட்ேபட் ++ ஐ )றக்கhம். 

.ன்னர ்ேநாட்ேபட் ++ இல் Encoding menu [ல் « UCS-2 LE BOM » என்ற 

என்ேகா�ங் `ைறைய ேதரh் ெசய்யhம். 

 

.ன்னர ்<Mappings> மற்1ம் </Mappings> என தட்டச&் ெசய்யhம். பாரக்்க 

�ேழgள்ள படம் : 



 

இவ்[� tag க]க்� இைடேய தான் நாம் xml ேகா�ங் எ_த இ�க்!ேறாம். 

இக்கட்�ைர�ல் நான் Hashtags கைள வ�வைமக்க இ�க்!ேறன். அதாவ� 

நான் �ைகப்படக்கைலைய சாரந்்)�ப்பதால் என� �ைகப்படங்கைள 

`க�fல் என� படங்கைள ப)[�ம்ேபா� எனக்� ேதைவயான 

ேஹஷ்ேட�கைள நான் இந்த ேகாப்.ல் உ�வாக்க இ�க்!ேறன். 

<om>a #அழ�</om> 

<om>ar #அ�ைம</om> 

<om>p #�ைகப்படக்கைல</om> 

<om>c #NithiAnandPhotography</om> 

<om>l #landscapephotography</om> 

<om>o #ஒளிப்படக்கைல</om> 

<om>P #photography</om> 

<om>BW #blackandwhite</om> 

<om>bw #க�ப்�ெவள்ைள</om> 

<om>iy #இயற்ைககாட்,</om> 

<om>va #வானம்</om>  



 

உங்க]க்� ேவண்�ய வைக�ல் xml எ_)ய.ன் அதைன 

ேசjக்கேவண்�ம். அதாவ� அழ!�ல் xml ேகாப்ைப ேசjக்�ம் ேபா� LFK 

என்uம் �த்)ரத்ைத மனப்பாடமாக ைவத்)�க்கேவண்�ம். அதன்ப� தான் 

உங்களின் xml ேகாப்.ற்� ெபயைர ெகா�க்கேவண்�ம். 

AzhagiPlus- 

L = Language 

F = Font 

K = Keyboard Layout 

இங்ேக எனக்� L என்ப� Tamil, F என்ப� Unicode, K என்ப)ல் என� 

ேகாப்.ற்கான ெபயைரத் த�!ேறன். (L+F+K[Myfilename]) 

ஆக « AzhagiPlus-Tamil-Unicode-Hashtags.xml » என ெபயரிட்� ேசjக்!ேறன். 



 

கைட,யாக ேசjதத் இந்தக் ேகாப்ைப காப். ெசய்� C:\Program Files 

(x86)\Azhagi+\azXMLs ேபால்டரிuள் ேபஸ்ட் ெசய்!ேறன். 

 

Portable Edition ஆக இ�ப்.ன் AzhagiPlus-Portable\AzhagiPlus-Porto\azXMLs இல் 

ேபஸ்ட் ெசய்யhம். 

இப்ேபா� நான் அழ!+ ஐ )றக்!ேறன். இப்ேபா� பா�ங்கள். நான் 

உ�வாக்!ய Hashtag xml ேகாப்பான� எனக்� அழ!யால் detect 

ெசய்யப்பட்��ப்பைதப் பா�ங்கள். 



 

இனி இந்த xml ேகாப்.ற்கான ஒ� ஷாரட்்-கட் key ஐ  �)தாக நாம் aasign 

ெசய்ய ேவண்�ம். இங்� நான் « F6 » என்ற �ைய ேதரh் ெசய்!ேறன். அைத 

நீங்கள் �ேழ உள்ள Screenshot-இல் பாரக்்கலாம். 

 



�+ப்�: ஒ�ேவைள உங்கள� கணினி�ல், « F6 »  key அழ!+இல் ஏற்கனேவ 

ஒ� ShortCut key-ஆக பயன்பாட்�ல் இ�ந்தாேலா அல்ல� [ண்ேடாmன் 

ேவ1 பயன்பாட்�ற்காக இந்த “F6” key  பயன்ப�தத்ப் பட்��ந்தாேலா நீங்கள் 

ேவெறா� key ைய shortcut key-ஆக "Tamil+Unicode+Hashtags"-!ற்� assign 

ெசய்�ெகாள்ளலாம். உதாரணமாக F3 அல்ல� F5 etc… 

இதைன நாம் இப்ேபா� ேசா)த்�ப்பாரக்்கலாம். `க�ல் ெசன்1 « F6» ஐ 

இயக்!, .ன் a, ar, va, c, etc. என தட்டச&் ெசய்� ேசா)க்!ேறன். 

 

வாவ் !!! இங்ேக பா�ங்கள்! அழ!�ல் உ�வாக்!ய என� Hashtag xml ேகாப்� 

இங்ேக jகசச்ரியாக எவ்[த .ைழgjன்e ேவைல ெசய்வைதப் பா�ங்கள். 

இம்`ைறையப் பயன்ப�த்) யார ்ேவண்�மானாTம் அவரக்]க்�த் 

ேதைவயான xml ேகாப்�கைள உ�வாக்! அதைன அழ!�ன் xலமாக 

இைணயத்)ல், MS Office, Corel Draw, Photoshop, Adobe Premiere ேபான்ற எந்த 

ெசயf�Tம் பயன்ப�த்)க்ெகாள்ள `�gம். 

சரி, இப்ெபா_� இதத்�ணத்)ல், மற்1ெமா�  `க்!யமான [ஷயதை்தப்  

ப!ர!்ேறன். ஏேதா ஒ� காரணத்தால் உங்க]க்� F6 ேபான்1 �)தாக 

ஷாரட்்-கட் key ஒன்ைற "Tamil+Unicode+Hashtags"க்� assign ெசய்ய 

`�ய[ல்ைல (அல்ல� ெதரிய[ல்ைல) என்றால், கவைலேய ேவண்டாம்! 

அதற்�ம் அழ!+இல் jகhம் எளிதான ஒ� வk உண்�!!!  

ஆமாம். அழ!+இல் F10 ஆன� Default Global ShortCut key-ஆக 

வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. இைத நீங்கள் �ேழ உள்ள Screenshot-இல் 

பாரக்்கலாம். ,ல கணினிகளில் இந்த Global ShortCut key F11 ஆகhம் 



இ�க்கலாம். என� கணினி�ல் இ� F10 ஆக configure ஆ!gள்ள�. (அதாவ� 

நீங்கள் அழ! + ெமன்ெபா�ைள கணினி�ல் நி1hம்ேபாேத அல்ல� 

அழ!+ ேபாரட்.ள் ப)ப்ைப இயக்�ம்ேபாேத).  

 

இந்த Global Shortcut key xலம் நமக்� ஒ� ெபரிய நன்ைம என்னெவன்றால், 

நமக்�த் ேதைவயான LFK-ைவ (Language + Font + KeyboardLayout ஐ), அதாவ� 

"ெமாG + எHத்�� + Jேபார்ட் ேல-அMட ்ஐ", அழ!+ இல் `தfேலேய 

ேதரந்்ெத�த்� ைவத்�க்ெகாண்�, .ன்னர ்எந்த ெமன்ெபா�ளிfTம் « F10 » 

(அல்ல� F11) ஐ மட்�ம் அ_த்)ேய  நீங்கள் `ன்னர ்ேதரந்்ெத�த்த LFK[ல் 

(அ� எந்த LFK-வாக இ�ந்தாTம்) தட்டச&் ெசய்� ெகாள்ளலாம். அதாவ�, 

அழ!+ இல் உள்ள 700க்�ம் ேமற்பட்ட LFKக்களில் எந்த ஒ� LFK[ல் தட்டச&் 

ெசய்யhம், நீங்கள் நிைனRல் ைவத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய ஒேர ஷாரட்்-

கட் J « F10 » (அல்ல� F11) மட் ேம.  

இதைன நாம் இப்ேபா� ேசா)த்�ப்பாரக்்கலாம். நான் அழ! + இல் `தfல் 

"Tamil+Unicode+Hashtags" ஐ ேதரh் ெசய்� ெகாள்!ேறன் (இைத நீங்கள் �ேழ 

உள்ள Screenshot-இல் பாரக்்கலாம்.).  



 

இப்ெபா_� `க�ல் ெசன்1, அங்� Global Shortcut key ஆன « F10 » ஐ அ_த்) 

ேசா)க்!ேறன். வாவ்! `ன்னர,் F6 அ_த)் தட்டச&் ெசய்தெபா_� என்ன 

சந்ேதாஷ அuபவம் !ைடத்தேதா அேத  சந்ேதாஷ அuபவேம 

இப்ெபா_�ம்! �������� 



 

 

Yக்�ய �+ப்�: F10 (அல்ல� F11) என்ப� DEFAULT-ஆக அழ!+இல் Global 

Shortcut keyக்� assign ெசய்யப்பட்�ள்ள key. ேவண்�மானால், இைதgம் dட 

நீங்கள், உங்கள் வச)க்ேகற்ப மாற்e ைவத்�க் ெகாள்ளலாம். 

உதாரணத்)ற்�, நீங்கள் Global Shortcut keyக்� F7 என்1 dட assign ெசய்� 

ைவத்�க் ெகாள்ளலாம், அ�தான் உங்க]க்� வச)யாக இ�க்�ம் என்றால்.  

அழ!ையப் பயன்ப�த்)ப் பயன் ெப1ேவாம். பல�க்�ம் அதன் 

பயன்பா�கைள எ�த்�ச ்ெசால்ேவாம். ���� 

என்1ம் அன்�டன், 

நித்) ஆனந்த். 

�ைகப்படக்கைலஞர,் 

.ரான்ஸ். 


