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How to sooooo easily edit XML files, in NOTEPAD itself, and 

thus change (modify/add/delete) existing key mappings in an xml file 

(OR) create your own entirely new xml file (keyboard layout) with your 

own new set of key mappings. 

AZHAGI+ பயனாளர்கள் 

அனனவருமே அழகியின் 

‘XML’ fileகனளத் தங்கள் 

விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மிக 

எளிதாய் ோற்றி அனேத்துக் 

ககாள்ளலாம். எப்படி? 

 AZHAGI முகநூல் 

குழுேத்தில் உள்ள இந்தப் 

மபாஸ்ட்னை ஒரு நாள் நான் 

படிக்க மநரிட்மைன். அதன் 

பின்புதான், உத்மவகம் 

ககாண்டு, நானும் ஒரு 

XML ஃபனல ோற்றி 

அனேக்க முயற்சித்மதன்.  

விளக்கோகப் பார்ப்மபாம்:  அழகி+ “10.45 U2A” (May 2021) பதிப்பின் 

“azXMLs” ஃமபால்ைருக்குள் 6 XML னபல்களும் 8 ஃமபால்ைர்களும் இருக்கு. மேமல உள்ள 

பைத்னதப் பாருங்க. இதில் Tamil Typewriter New என்று ஒரு மபால்ைர் இருக்கிறது. இனத 

நான் மதர்வு கெய்மதன். 

அழகி+இன் “azXMLs” ஃமபால்ைர்  - இதுக்குள்ள எல்லா XML ஃனபலும் இருக்கு. 

 நேக்குத் மதனவயான XML ஃனபனலத் மதர்வு கெய்மவாம்  
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இந்த ஃமபால்ைரில் நினறய XML ஃனபல்கள் இருக்கிறது. இதில் ஒன்று: 

இந்த Azhagiplus-Tamil-Unicode-TypwriterNew.xml file-னய நான் மதர்வு கெய்மதன். 

How to edit the file? கீமபார்டு மலஅவுட்னை எப்படி எடிட் கெய்வது? முதலில் எடிட் கெய்ய 

மவண்டிய  XML file-னய மநாட்மபடில் (NOTEPAD) திறந்து ககாள்ள மவண்டும்.  
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மேமல உள்ள பைத்னத பார்க்கவும். 

XML fileஇல் என்ன எடிட்டிங் கெய்யலாம், எனதச் கெய்யக்கூைாது? கதரிந்து ககாள்மவாம்! 

கெய்யக்கூைாதனவ 

இதில் எந்த ஒரு வரினயயும் நாம் ோற்றம் கெய்யக்கூைாது. கனைசி வரிகனளயும் ோற்றக்கூைாது. 

இதில் ஒரு வரினயயும் நாம் ோற்றம் கெய்யக்கூைாது. கனைசி 

வரிகனளயும் ோற்றக்கூைாது. இது closing tag </> 

அடுத்தது?   

ோற்றம் கெய்யக்கூடிய பகுதிகள்: 

 <KeyboardLayout>TypewriterNew</KeyboardLayout> 

இந்த வரியில் TypwriterNew நாம் ோற்றம் கெய்யலாம். உதாரணோக  

Typewriter_Your_Name. 

 <KeyboardLayout>Typwriter_Avvaiar</KeyboardLayout> 
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அடுத்து ஃபான்ட் என்மகாடிங் ோற்ற மவண்டுோனால் 

 <FontEncoding>Unicode</FontEncoding>  

 இதில் Unicode என்பனத நீங்கள் விரும்பும் Tamil font encoding-க்கு ோற்றி 

அனேத்துக்ககாள்ளலாம். உதாரணோக Bamini font! 

  <FontEncoding>Bamini</FontEncoding>  

XML எழுத்னத எப்படி ோற்றுவது? 

 <om>x ஒ</om>      Here is the Key Mapping. When we press x, output is ஒ 

 <om>c உ</om> c என்று னைப் கெய்தால், உ என்று வரும் 

<om>x ஒ</om>     இதில்  "x" என்பது இன்புட் கீ (input)  "ஓ" என்பது (Output) 

<om>f க</om>      இதில்  "f" என்பது இன்புட் கீ (input)  "க" என்பது (Output) 

கவனிக்க மவண்டியது     <om>input output</om>  <om>x ஒ</om> 

***இன்புட் எழுத்துகளுக்கும் , அவுட்புட் எழுத்துக்களுக்கும் இனையில், ஒரு ஸ்மபஸ் (space) 

விைமவண்டும். It is very important 

எனது ோற்றங்கள்? 

1)உகர எழுத்துக்கள்: க+உ=கு, ங+உ=ஙு, ெ+உ=சு, ஞ+உ=ஞு, ை+உ=டு, ண+உ=ணு, த+உ=து, ந+உ=நு, 

ப+உ=பு, ே+உ=மு, ய+உ=யு, ர+எ=ரு, ல+உ=லு, வ+உ=வு, ழ+உ=ழு, ள+உ=ளு, ற+உ=று, ன+உ=னு. 

 (கஙெஞைணதநபேயரலவழளறன) + "உ" = (குஙுசுஞுடுணுதுநுபுமுயுருலுவுழுளுறுனு) 

 (கஙெஞைணதநபேயரலவழளறன) + "[" = (குஙுசுஞுடுணுதுநுபுமுயுருலுவுழுளுறுனு) 

 (உயிர்கேய்) + உ = (உகர எழுத்து) 
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2)ஊகார எழுத்துகள்: க+ஊ=கூ ங+ஊ=ஙூ, ெ+ஊ=சூ, ஞ+ஊ=ஞூ, ை+ஊ=டூ, ண+ஊ=ணூ, த+ஊ=தூ, 

ந+உ=நூ, ப+ஊ=பூ, ே+ஊ=மூ, ய+ஊ=யூ, ர+ஊ=ரூ, ல+ஊ=லூ, வ+ஊ=வூ, ழ+ஊ=ழூ, ள+ஊ=ளூ, 

ற+ஊ=றூ, ன+ஊ=னூ. 

 (கஙெஞைணதநபேயரலவழளறன) + "ஊ" = (கூஙூசூஞூடூணூதூநூபூமூயூரூலூவூழூளூறூனூ) 

 (கஙெஞைணதநபேயரலவழளறன) + "{" = (கூஙூசூஞூடூணூதூநூபூமூயூரூலூவூழூளூறூனூ) 

 (உயிர்கேய்) + ஊ= (ஊகர எழுத்து) 

 (உயிர்கேய்) + உஉ= (ஊகர எழுத்து) 

3)எழுத்து ோற்றம் q=ஞ,   H=ழ,  hh=ழ  "=ஞ 

 (கஙெஞைணதநபேயரலவழளறன) + "இ" = (கிஙிசிஞிடிணிதிநிபிமியிரிலிவிழிளிறினி) 

 (கஙெஞைணதநபேயரலவழளறன) + "p" = (கிஙிசிஞிடிணிதிநிபிமியிரிலிவிழிளிறினி) 

 (கஙெஞைணதநபேயரலவழளறன) + "இ இ" = (கீஙீசீஞீடீணீதீநீபீமீயீரீலீவீழீளீறீனீ) 

 கஙெஞைணதநபேயரலவழளறன) + "P" = (கீஙீசீஞீடீணீதீநீபீமீயீரீலீவீழீளீறீனீ) 

 (கஙெஞைணதநபேயரலவழளறன) + "ஈ" = (கீஙீசீஞீடீணீதீநீபீமீயீரீலீவீழீளீறீனீ) 

 இங்மக இைதுபுறம் கீ மேப்பிங் 

கெய்து இருக்கிமறன்   

<ககாகிகீகுகூககமகனகககாமகாககள> 

  <om>fh கா<om> 

  <om>fp கி<om> 

  <om>f, கி<om> 

  <om>fP கீ<om> 

  <om>f ,, கீ<om> 

  <om>f< கீ<om> 

  <om>F கு<om> 

  <om>f[ கு<om> 

  <om>fc கு<om> 

  <om>T கூ<om> 

  <om>f{ கூ<om> 

  <om>fcc கூ<om>   

  <om>bf கக<om> 

  <om>fv கக<om> 

  <om>nf மக<om> 

</ககாகிகீகுகூககமகனகககாமகாககள> 
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<ககாகிகீகுகூககமகனகககாமகாககள>  <!this is starting tag> 

</ககாகிகீகுகூககமகனகககாமகாககள>  <!and this is ending tag> 

ஒவ்கவாரு கீ மேப்பிங்-க்கும், there must be start and end tag. 

உயிர் எழுத்தில் 

<அஆஇஈஉஊஎஏஐஒஓஒள> <!this is starting tag> 

  </அஆஇஈஉஊஎஏஐஒஓஒள> <!and this is ending tag> 

<ஆய்தம்> <!starting tag> 

  </ஆய்தம்> <!ending tag> 

<கேய்> <!starting tag> 

  </கேய்> <!ending tag> 

<கிரந்தம்> <!starting tag> 

  </கிரந்தம்> <!ending tag> 

Any text between  

<!-- and -->  characters is considered as a comment. ககேன்ட் என்பது ஒரு விளக்கம் - இது xml file 

இயக்கத்னத ோற்றாது. மேமல உள்ள பச்னெ எழுத்தில் வரும் ககேன்ட் எதுவும் XML இயக்கத்திற்கு 

மதனவயில்னல. 

 

கிரந்தம் என்பது வைகோழி எழுத்துகனள (ஸஜஹக்ஷஷ) குறிக்கும். 

 

XML file-னய பல பிரிவாக பிரித்து மவனல கெய்வது எளிதாய் இருக்கும். 

<ககாகிகீகுகூககமகனகககாமகாககள> 

<ஙஙாஙிஙீஙுஙூகஙமஙனஙகஙாமஙாகஙள> 

<ெெசிசீசுசூகெமெனெகொமொகெள> 

<ஞஞாஞிஞீஞுஞூகஞமஞனஞகஞாமஞாகஞள> 

<ைைாடிடீடுடூகைமைனைகைாமைாகைள> 

........ 

<னனானினீனுனூகனமனனனகனாமனாகனள> 

<ஸஜஹக்ஷஷ> 

 </ஸஜஹக்ஷஷ> 

<ஸிஜிஹிக்ஷிஷி> 

 </ஸிஜிஹிக்ஷிஷி> 6 



யுனிமகாடு அல்லாத ஃபாண்டு மதர்வு கெய்தால், தமிழ் எழுத்துக்கள் எதுவும் கதரியாது. ஆங்கில 

எழுத்துக்களும் ேற்றும் படிக்க முடியாத குறியீடுோகத் கதரியும். கீமழ உள்ள ஒரு ஃனபனலப் 

பாருங்க. 

பக்கத்தில் இருப்பது Stmzh font (encoded) file . இன்புட் 

எழுத்கதல்லாம் ஆங்கில எழுத்தில் இருக்கு. அவுட்புட் 

எழுத்கதல்லாம் symbol-லாக கதரியுது. 

இனத நாம் எப்படி புரிந்து ககாள்வது? முதல் வரியில் u 

என்பது input, இதற்கான output «  (ர).  

How to check "«" ? 

 மநாட்மபனை திறங்க. Stmzh font select கெய்யுங்க. 

Copy and pase "«" in Notepad. See what is the output. Notepad 

shows "ர". It is the magic of Azhagi software. 

<om>bus Ø«á</om>  இதில்  input = bus output= Ø«á 

    input=ஒற்னறககாம்பு+ர+ள output=கரள 

What is a hotkey? 

(Ctrl+Alt+Shift+F5) is a hotkey.  

You can set (Ctrl+Alt+Shift+F5) as  

shown below in Azhagi+ screen. 

HOTKEY is just like a On/Off switch. 

Pressing (Ctrl+Alt+Shift+F5) all keys at a time, AzhagiPlus is in ON state. Pressing the combination of 

keys once again, AzhagiPlus is switched back to OFF state. Hotkeys is toggle on/off automatically. 

When AzhagiPlus is in ON state, you see an icon TA on the right of the taskbar. 
7 

 



Here (Ctrl+Alt+Shift+F5) is a 

hotkey.  

You can set (Ctrl+Alt+Shift+F5) 

like this. 

HOTKEY is just like a ON/OFF 

switch. 

கீமழ எனது ோற்றம் கெய்யப்பட்ை XML fileஇல் இருந்து சில பகுதிகள்: 

 

  f, = கி 

  f,, = கீ 

  f[ = கு 

  fc =கு 

  f{=கூ 

  fcc=கூ 

  fv=கக 

  fvv=மக 

  fx=ககா 

  fxx=மகா 

  f]=ககா 

  f}=மகா  
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முடிந்தவனரயில் ஷிப்ட் கீ பயன்படுத்தாேல் தட்ைச்சு கெய்வதற்கு எளினேயாக இருக்கும்.  

பிறகோழி எழுத்துகள் 

உள்ளீட்டிற்கும் கூை 

உங்களுக்கு மதனவயான 

ோற்றத்னத கெய்து 

ககாள்ளலாம். இங்மக ; 

புள்ளினயக் குறிக்கிறது. 

அடுத்து கீமழ உள்ள பைத்னத 

பாருங்க 

#0# = 0,  #1# = க

 இந்த  வரினய 

பாருங்க. #9#  இப்படி னைப் 

கெய்தால் "௯" (தமிழ் 

எழுத்து 9) வரும். 

<om>#1000# ௲</om>  இதில் 

#1000# னைப் கெய்தால் 

"௲" (தமிழ் எண் 1000 ) 

என்பது கினைக்கும்  

இந்த பைத்னதபாருங்க : இதில் !! ## $$ 

வருகிறது. இது ஏன்? "!" என்பது "ஸ" 

என்ற எழுத்துக்கும்..."#" என்ற எழுத்து 

"ஜ" க்கும் "$"என்ற எழுத்து "ஸ்ரீ" க்கும் 

ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. எனமவ 

ோற்றப்பட்ை எழுத்னத இரண்டு முனற 

னைப் கெய்யும் மபாது ஒரிஜினல் 

எழுத்துக்கள் கினைக்கும். உங்களுக்கு "!"  

னைப்கெய்ய மவண்டும் என்றால் 

இரண்டுமுனற "!!" கெய்யுங்க "!"இந்த 

எழுத்து கினைக்கும். 
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இந்த பைத்னத பாருங்க: இதில் ோற்றம் 

எதுவும் கெய்யப்பைவில்னல என்பனத 

குறிக்கிறது. 

0  0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

இனத கனைசியில் இனணத்து இருக்கிமறன். என்ன 

காரணம் என்று பார்த்தால்..."&" இந்த எழுத்னத நான் 

மேப்பிங்கில் விட்டுவிட்டு இருக்கிமறன். நான் னைப் 

கெய்து பார்த்த மபாது இந்த எழுத்து னைப்பாக வில்னல... 

எனமவ இனத கனைசியாக இனணத்து இருக்கிமறன்.  

கீழே உள்ள படத்தை பாருங்க, "அன்ழப சிவம் உன்னால் முடியும் ைம்பி ஜெயிப்பது நிெம்". இது 

ஒரு abbreviation. ழவறு ஒன்றும் இல்தை. எனது XML ழகாப்பிதன தவத்து நீங்கள் ைட்டச்சு 

ஜெய்யும்ழபாது, "||" என்று ைட்டச்சு ஜெய்ைால், "அன்பே சிவம் உன்னால் முடியும் தம்பி ஜெயிப்ேது நிெம்" 
என்று திதையில் ழைான்றும். அவ்வளழவ. இப்படி கூட XML fileஐ நாம் நம் ழைதவக்ழகற்ப 

அதைத்துக் ஜகாள்ளைாம் என்பைற்கு ஓர் உைாைணழை "||" mapping. ழவஜ ான்றுமில்தை. 

ைற் படி, இந்ை mapping அத்தியாவசியம் இல்தை.  

உங்களுக்கு ஏதாவது XML எடிட்டிங் ததாடர்பாக சந்ததகம் இருந்தால், நமது அழகி முகநூல் குழுமத்தில் 
(‘https://facebook.com/groups/Azhagi’ இல்), கதமன்ட் பகுதியில், கருத்து ததரிவியுங்க...  

பதில் உடனுக்கு உடன் கிடடக்கச் தசய்கிதேன். நன்றி. என் முகநூல் முகவரி இங்தக. 
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https://azhagi.com/contribute.html
https://www.facebook.com/groups/Azhagi
https://www.facebook.com/bahourgopalan

