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னிேகா ன் வ ைகக்கு ன் , தமிழில் ஆவணம் உ வாக்குபவர்கள் பல்ேவ  
தனி ாிைம (Proprietary) ெசால்ெசய கைள ம், பல்ேவ பட்ட எ த் க் குறியாக்க 
(Font Encoding) ைறகைள ம் பயன்ப த்தி வந்தனர். ஒ வர் உ வாக்கிய 
ஆவணத்ைதப் பிறர் தம் கணினியில் ப த்தறிவ  சிக்கலான நைட ைறயாக 
இ ந்த . னிேகா  அறி கமான பிறகு அந்தச் சிக்கல் தீர்ந்த  என்றா ம், 

ன்னாளில் பிற குறியாக்கங்களில் உ வாக்கப்பட்ட ஆவணங்கைளப் ப த்தறிவதில் 
அேத சிக்கல் நீ க்கேவ ெசய்த . அ மட் மின்றி, இன் ம்கூடப் பல ம் தமக்கு 
மிக ம் பழகிப்ேபான பைழய குறியாக்க ைறகைளத் ெதாடர்வ ம் நீ க்கிற . 
குறிப்பாக, எ த்தாளர்கள் தங்கள் பைடப் கைளக் கணினிப் பதிப்பாக்க ைமயங்களில் 
ெதாழில் ைறத் தட்டச்சாளர்களிடம் தந்  தட்டச்சிடச் ெசய்கின்றனர். அவர்க ள் 
பல ம் குறியாக்க ைறபற்றிய பிரச்சிைனகைள அறியாதவர்களாக இ க்கின்றனர். 
பல்ேவ  தனியார் அ வலகங்களி ம், ஏன் அரசு அ வலகங்களி ம்கூட இன் ம் 

னிேகா க்கு ைமயாக மாறவில்ைல என்ேற ெசால்ல ேவண் ம். 

குறியாக்க மாற்றிகளின் ேதைவ 

ேமற்காண்ட த ணங்களில் ஆவணங்கைள ஒ  குறியாக்க ைறயி ந்  ேவெறா  
குறியாக்க ைறக்கு மாற்ற ேவண் ய ேதைவ எ கிற . குறிப்பாக, பைடப்பளிகள் 

ந்ைதய தனி ாிைமக் குறியாக்க ைறயில் உ வாக்கப்பட்ட தம் பைடப் கைள 
இைணயத்தில் ெவளியிட எண்ணியேபா , அவற்ைற னிேகா க்கு மாற்ற ேவண் ய 
கட்டாயம் ஏற்பட்ட . அேத ேவைளயில் னிேகா ல் உ வாக்கப்பட்ட 
ஆவணங்கைள அழகான எ த் க்களில் அச்சிட்  ெவளியிட ேவண் ய ேதைவ 
ஏற்பட்டேபா , அவற்ைற TAM, TAB அல்ல  பிற தனி ாிைம எ த் க் 
குறியாக்கத் க்கு மாற்ற ேவண் ய அவசிய ம் ஏற்பட்ட . இன் ம்கூட அரசு 
ஆவணங்கள் பல ம் குறியாக்க மாற்றத் க்குக் காத்தி க்கின்றன. 

அண்ைமக் காலத்தில் இைணயத்தில் ெசயல்ப ம் இைளஞர் கு ெவான் , பல்ேவ  
எ த்தாளர்கள் எ திய தமிழ் ல்கைளக் கிாிேயட் வ் காமன்ஸ் உாிம 
அ ப்பைடயில் மின் ல்களாக மாற்றி இைணயத்தில் இலவசமாக ெவளியிட்  
வ கின்றனர். சில ெமன்ெபா ள் க விகைளப் பயன்ப த்தி ேப ேமக்கர், ேவர்  
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ேபான்றவற்றில் உ வாக்கப்பட்ட ல்கைள மின் ல்களாக மாற் கின்றனர். 
அவ்வா  மின் லாக மாற்ற, அந்த ஆவணம் னிேகா  எ த் வில் இ க்க 
ேவண் ய ேதைவ ள்ள . ஆனால், எ த்தாளர்கள் தம் ல்கைள கணினிப் 
பதிப்பாக்க ைமயங்களில் ஸ்க்கி, பி, வானவில், பாமினி, எல்டீ-டீஎம், ெசந்தமிழ் 
ேபான்ற பல்ேவ  தனி ாிைம எ த் க் குறியாக்க ைறகளில் உ வாக்கி ள்ளனர். 
அந் ல்களில் ஆங்காங்ேக படங்க ம், ஆங்கில உைரப்பகுதிக ம் 
இடம்ெப வேதா , தமிழ் உைரப்பகுதிகள் பல்வைக வ வைமப் க் கூ கைள ம் 
தம்மகத்ேத ெகாண் ள்ளன. இந்த ல்வ வ ஆவணங்கைள அப்ப ேய உள்ள  
உள்ளப  ல வ வம் சிைதயாமல் னிேகா  எ த் க்கு மாற்ற ேவண் ய 
ேதைவ ள்ள . 

ழக்கத்தில் உள்ள மாற்றிகள் 

ேமற்கண்ட ேதைவகைளக் கவனத்தில் ெகாண் , ெமன்ெபா ளாளர்க ம், 
ெமன்ெபா ள் நி வனங்க ம் தமிழ் எ த் க் குறியாக்க மாற்றிகைள (Tamil Font 
Encoding Converters) உ வாக்கத் ெதாடங்கினர். அைவ ெப ம்பா ம் 
ஆவணங்கைளப் பைழய குறியாக்க ைறயி ந்  னிேகா க்கு மாற் ம் 
வசதிையக் ெகாண்டைவ. எந்தக் குறியாக்கத்தி ந் ம் ேவெறந்தக் 
குறியாக்கத் க்கும் மாற் ம் ேதைவ அாிெதனி ம், அத்தைகய மாற்றிக ம் 
உ வாக்கப்பட்டன. இத்தைகய குறியாக்க மாற்றிக ள் சில, பதிவிறக்கித் தனிப்பட்ட 
கணினிகளில் நி விப் பயன்ப த்திக் ெகாள்பைவயாக ம், ேவ சில, இைணயத்தில் 
நிகழ்நிைலயில் (Online) பயன்ப த்திக் ெகாள்பைவயாக ம் உள்ளன. 

ழக்கத்தில் உள்ள இத்தைகய தமிழ் எ த் க் குறியாக்க மாற்றிக ள் சில: (1) 
ெபாங்குதமிழ் எ த்  மாற்றி (2) கண் பி  தமிழ் எ த்  மாற்றி (3) என்ெஹச்எம் 
கன்ெவர்ட்டர் (4) அதியமான் எ த்  மாற்றி (5) இளங்ேகா தமிழில் 
இைணக்கப்பட் ள்ள எ த்  மாற்றி (6) ெமன்தமிழ் ெசால்ெசய யில் 
இைணக்கப்பட் ள்ள எ த்  மாற்றி. இவற் ள் ெப ம்பாலானைவ சாதாரண உைர 
(Plain Text) அ ப்பைடயிேலேய குறியாக்கத்ைத மாற் பைவ. அதாவ , ல 
ஆவணத்தில், படங்கள், அட்டவைணகள், வ வைமக்கப்பட்ட உைரப்பகுதிகள் 
(Formatted Texts) ஆகியைவ இ ப்பின், மாற்றப்பட்ட ஆவணத்தில் அவற்ைற இழக்க 
ேநாி ம்.  

சாதாரண உைர (Plain Text) அ ப்பைடயிலான மாற்றிகள் 
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சாதாரண உைர அ ப்பைடயிலான மாற்றிகளில் உள்ள குறிப்பிடத்தக்க ேபாதாைம 
என்னெவனில், ல ஆவணத்தில் ஆங்காங்ேக ஆங்கிலச் ெசாற்கள் 
இடம்ெபற்றி ப்பின் மாற்றப்பட்ட ஆவணத்தில் அைவ தமிழ் எ த் வில் ாியாத 
ெசாற்களாக மாறிவி ம். அவற்ைற மீண் ம் ஆங்கில எ த் க்கு மாற்ற 
ேவண் ம். ேம ம், ன்  குறிப்பிட்டப , ல ஆவணத்தி ள்ள படங்கள், 
அட்டவைணகள், கைரகள் (Borders) ஆகியவற்ைற ம் இழக்க ேநாி ம். 
அ மட் மின்றி, மாற்றப்பட்ட ஆவணத்தில் த மன், சாய் , அ க்ேகா , இட -
வல -ைமய ஓரச்சீர்ைமகள், க ப்  தவிர்த்த எ த்தின் பிற நிறங்கள், இன் ம் 
இ ேபான்ற பல்ேவ  வ வைமப் க் கூ க ம் தக்க ைவக்கப்ப வதில்ைல. 

பல்ேவ  தனி ாிைமக் குறியாக்கங்களில் அைமந்த ஆவணங்கைள னிேகா  
எ த் வில் இைணயத்தில் ெவளியிடச் சாதாரண உைர அ ப்பைடயிலான 
குறியாக்க மாற்றிகள் ேபா மானைவேய. என்றா ம், படங்கள், அட்டவைணகள், 
வ வைமப் கள், ஆங்கிலச் ெசாற்கள் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய ஆய் க் 
கட் ைரகள், ல்கள் இன் ம் பிற வ விலான ஆவணங்கைள அப்ப ேய 

லத்ைதெயாத்த வ வைமப்பில் மாற்றச் சாதாரண உைர அ ப்பைடயிலான 
குறியாக்க மாற்றியால் இயலா  என்பைத ம் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம். 

ைமயான மாற்றி 

ஒ  ைமயான தமிழ் எ த் க் குறியாக்க மாற்றி என்ப , ல ஆவணத்ைத 
எவ்விதச் சிைத மின்றி உள்ள  உள்ளப  அப்ப ேய மாற்றியைமக்கும் வல்லைம 
ெபற்றதாக இ க்க ேவண் ம். வ வைமக்கப்பட்ட ஒ  தமிழ் ஆவணத்தில் சாதாரண 
உைரப்பகுதிக்கும் அப்பால் பல்ேவ  வ வைமப் க் கூ கள் இடம்ெப கின்றன. 
அவற் ள் க்கியமானைவ: 

• இைடயிைடேய ஆங்கிலச் ெசாற்கள். 

• ெசாற்களில் த மன் (Bold), சாய்  (Italics), அ க்ேகா  (Underline) ேபான்ற 
எ த் ப் பாணிகள் (Font Styles) 

• ேமெல த்  (Superscript), கீெழ த்  (Subscript)  

• எ த்தின் நிறம் (Font Color) 

• ைனப் த்திய உைரப்பகுதி (Highlighted Text) 

• அ த்த உைரப்பகுதி (Strikethrough Text) 

• கைரயிடப்பட்ட உைரப்பகுதிகள் (Bordered Texts) 
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• இட, வல, ைமய ஓரச்சீர்ைமகள் (Left, Right, Centre Justifications)  

• ெபாட் ட்ட / எண்ணிட்ட பட் யல்கள் (Bulletted / Numbered Lists) 

• உட்ெபாதிக்கப்பட்ட படங்கள் (Images), வ வங்கள் (Shapes) 

• அட்டவைணகள் (Tables) 

இைவயைனத் ம் குறியாக்கம் மாற்றப்பட்ட ஆவணத்தி ம் மாற்றமின்றி அப்ப ேய 
இடம்ெப வ  சிறப்பாகும். இ ேபான்ற ஒ  ேதைவ எனக்ேக நீண்ட காலமாக 
இ ந்  வந் ள்ள . பலாிடம் ேகட் ப் பார்த் ம் என் ேதைவ நிைற  ெபறாமேல 
இ ந்த . என் ேவண் ேகா க்கிணங்க ேலர்ன்ஃபன் சிஸ்டம்ஸ் நி வனத்தினர் ஒ  
மாற்றிைய உ வாக்கிக் ெகா த்தனர். அதில் ஆங்கிலச் ெசாற்கள் தக்க 
ைவக்கப்பட்டன. என்ற ேபாதி ம், ஒ  ைமயான குறியாக்க மாற்றி எனக்கு 
உடன யாகத் ேதைவப்பட்ட காரணத்தால், நாேன அத்தைகய ஒ  மாற்றிைய 
உ வாக்க ேவண் ய கட்டாயம் ஏற்பட்ட . ேதைவேய கண் பி ப்பின் ஆசான் 
(Necessity is the Father of Invention) என்ப  ற்றி ம் உண்ைமதான். நான் 
உ வாக்கி ள்ள குறியாக்க மாற்றியில், ல ஆவணத்தில் இடம்ெப ம் ேமற்கண்ட 
அைனத்  விவரங்க ம் தக்கைவக்கப்ப கின்றன. ேலர்ன்ஃபன் சிஸ்டம்ஸ் 
நி வனத்தின ம் அவர்க ைடய குறியாக்க மாற்றிைய ேமம்ப த்தி ள்ளனர் 
என்பைத ம் இங்ேக குறிப்பிட் ச் ெசால்ல ேவண் ம். 

வரம்ெபல்ைலகள் (Limitations) 

நான் உ வாக்கி ள்ள மாற்றிக்குச் சில வரம்ெபல்ைலக ம் உள்ளன என்பைத 
ம ப்பதற்கில்ைல. நான் உ வாக்கி ள்ள மாற்றி, கீழ்க்கா ம் உயர்நிைல 
வ வைமப் க் கூ கைளத் தக்கைவத் க் ெகாள்ளா . 

• படங்கைளச் சுற்றிய உைரப்பகுதி (Text wrap arround image) 

• ஒன் க்கு ேமற்பட்ட பத்தியைமப்  (Multi-column text) 

• தைலப்பி, ப்பி (Header, Footer) 

• அைடயாளக் குறிகள் (Book Marks) 

• பக்க றிப்  (Page Break) 

• தல் ேபெர த்  (Drop Cap) 

ல ஆவணத்தி ள்ள எ த் வின் உ வள கள் (Font Sizes) மாற்றப்பட்ட 
ஆவணத்தி ம் அப்ப ேயதான் இ க்கும். ல ஆவணத்தின் தைலப் , அத்தியாயத் 
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தைலப் கள், பத்தித் தைலப் கள் ேபான்றைவ ஒேர குறியாக்கத்தில் ெவவ்ேவ  
எ த் க்களில் அைமந்தி ந்தா ம், மாற்றப்பட்ட ஆவணத்தில் அைவயைனத் ம் 
ஒேர எ த் விேலேய அைமந்தி க்கும். அவற்றின் உ வள க ம், நிறம், பாணி 
ேபான்ற வ வைமப் க் கூ க ம் தக்கைவக்கப்ப ம். ேம ம், மாற்றப்பட்ட 
ஆவணத்தில் வாிக க்கு இைடயிலான இடெவளி, மாற்றப்பட்ட எ த் க்கு 
ஏற்பேவ அைம ம். எனேவ, மாற்றப்பட்ட ஆவணத்தில் பக்க வ வாக்கம் சற்ேற 
மாற்றம் அைடய வாய்ப் ண் . 

மாற்றியின் உச்சநிைல வ வம் 

இன் ள்ள ெப ம்பாலான மாற்றிகளில் எம்எஸ்ேவர் , ேப ேமக்கர், இன் ைசன் 
ேபான்ற ெமன்ெபா ள்களில் உ வாக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் உள்ளடக்கத்ைத 
நகெல த் , ஒட் க் குறியாக்கத்ைத மாற்ற ேவண் ள்ள . அவ்வா  நகெல த்  
ஒட் ம்ேபா  அந்தந்த ெமன்ெபா க்ேக உாிய பல்ேவ  வ வைமப் க் கூ கைள 
இழக்க ேநாி கிற . ெசாற்பிைழ தி த்தி ேபான்ற க விகைள எந்தெவா  
ெமன்ெபா ட ம் ஓர் உள்ளிைணப்பாக (Add-in) பயன்ப த்திக் ெகாள்ள 

வ ேபால, குறியாக்க மாற்றிைய ம் அந்தந்த ெமன்ெபா ளின் 
உள்ளிைணப்பாகப் பயன்ப த்த ெமனில் அ ேவ எ த் க் குறியாக்க 
மாற்றியின் உச்சநிைல வ வமாக இ க்கும். ரசு நி வனம் தம  ’ ரசு அ சல் 10’ 
பதிப்பில், விண்ேடா ல் எம்எஸ்ஆ ஸ் ஆவணங்களில் ெசயல்ப ம் அத்தைகய 
மாற்றிைய இைணத் ள்ளதாக அறிவித் ள்ள . ேமக், னக்ஸ் ைறைமகளி ம், 
ேப ேமக்கர், இன் ைசன் ேபான்ற பிற ெமன்ெபா ள்களி ம் உ வாக்கப்பட்ட 
ஆவணங்க க்கும் அத்தைகய மாற்றிைய உ வாக்குவ  மிகுந்த பலன் த ம். 

***** 


