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ச ொல்நிகழ்செண் கருவி 
 

1. ச ொல் நிகழ்செண்  

 

அகரவரிசெ என்பது ஒரு சமொழியில் உள்ள எழுத்துக்கசள 

அம்சமொழியின் முசைப்படி அடுக்கப்பட்ட எழுத்துக்களின் வரிசெ ஆகும். 

ஏைத்தொழ எல்லொ சமொழிகளிலுமம அகரம் முதல் எழுத்தொக இருப்பதொல் 

அகரம் சதொடங்கி எழுத்துக்கள் வரிசெப்படுத்தப்படுகின்ைன. ச ொற்கள் 

எழுத்துக்களொல் ஆனவை. அச்ச ொற்கவளப் பயன்பொட்டிற்கொக அகர ைரிவ ப் 

படுத்துைது மரபு. அகரம் ச ொடங்கி னகரம் ைவர ச ொற்கள் 

வரிசெப்படுத்தப்படுகின்ைன. இவ்வொறு செொற்கசள அகரவரிசெப்படி 

அசமத்து அந்தச் செொற்களின் நிகழ்சவண்சை அளிக்கும் சமன்சபொருள் 

செொல்நிகழ்சவண் கருவி எனப்படும்.  

 

ச ொல்நிகழ்சைண் கருவி என்பது இயற்வக சமொழி ஆய்விற்கொன 

அடிப்பவட கருவி.  இ வனப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட நூலின்  

ச ொல்நிகழ்சைண் பட்டியவை மட்டும் அல்ைொது இ ன் இவடமுகத்தில் பை 

நூல்கவள உள்ளீடு ச ய்து அைற்றின் ச ொல்நிகழ்சைண்கவளயும் சபற 

இயலும்.  ொன்றொக, எட்டுத்ச ொவகயின்  எட்டு நூல்களுக்கும் ஒரர ரேரத்தில் 

ச ொல்நிகழ்சைண்கவளப் சபறைொம். 
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ச ொல்நிகழ்செண் கருவியின் பயன்கள்: 
 

 ஒரர ச ொல்லின் சைவ்ரைறு ைவகயொன பயன்பொடுகவள அறி ல். 
 

 ச ொற்பட்டியலின் துவை சகொண்டு ரைர்ச ொற்கவள இனம் கொணு ல்.  
 

 ர டு சபொறியில் சபறரைண்டிய  ரவுகவள உள்ளீடு ச ய்யும்  ரவு 
உருைொக்கத்திற்குப் பயன்படு ல். 
 

 ச ொல் ைளத்வ ச் சிறப்பொகப் பயன்படுத்து ல். 
 

 சமொழிகளில் சிறப்பொன  ரவுத்  ளங்கவள உருைொக்கு ல். 
 

 ச ொல் மற்றும் இைக்கைத் திருத்திகளின் பின்புைத்  ரவு 
உருைொக்கத்திற்குப் பயன்படு ல். 
 

 சமொழி உவர ஆய்விற்குப் (Language Textual Analysis) 
பயன்படு ல். 

 

 
2. ச ொல்நிகழ்செண் கருவி - ெடிெகைப்பு 

 
செொல்நிகழ்சவண் கருவி பயனொளர்களுக்கு எளிதில் பயன்படும் வசகயில் 
நொன்கு   (menu bar) கூறுகளொகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அசவ 

 
 மகொப்பு 
 கருவிகள் 
 உதவி  
 சவளிமயறு 
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படம் 1: பயனொளர் இடடமுகம் 

 யகொப்பு  

மகொப்சபத் சதரிவு செய்க எனும் குமிழ், பனுவசல (Text file) உள்ளீடு 

செய்வதற்குப் பயன்படுகிைது. ஒருங்குறியில் (UNICODE) அசமயப்சபற்ை 

நூசலப்  பனுவல் (*.txt) வடிவில் உள்ளீடு செய்யலொம். செொற்சூழல் 

கருவியில் ஒன்றிற்கு மமற்பட்ட நூல்கசள  (multi file support) உள்ளீடு 

செய்து முடிவுகசளப் சபறும் வெதியும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 2: தரவு உள்ளீடு 

 ச ொல் நிகழ்செண் 

மகொப்சப உள்ளீடு செய்தவுடன் செொல்நிகழ்சவண் எனும் குமிசழத் 

சதரிவு செய்தொல் அதில் செொல்நிகழ்சவண் வரிசெ, முடிசவப்சபை என 

இரண்டு குமிழ்கள் மதொன்றும். இதில் செொல்நிகழ்சவண் எனும் குமிழிசயச் 

செொடுக்கினொல் திசரயில் செொற்களின் பட்டியல், அச்செொல் பயின்று வரும் 

நிகழ்சவண்கள் ஆகியன சபைப்படும்.  

 

இவடமுகத்தில் உள்ள ‘ச ொல்’ என்னும் பகுதியிவனத் ஒரு முவற 

ச ொடுக்கினொல் அச்ச ொற்கவள அகர ைரிவ ப்படுத் வும், மறு முவற 

ச ொடுக்கினொல் னகர ைரிவ ப்படுத் வும் இயலும்.   

 

‘ச ொல்நிகழ்சைண்’ என்னும்  வைப்வபச் ச ொடுக்கினொல் உள்ளீடு 

ச ய்யப்பட்ட நூலில் எச்ச ொல் அதிக எண்ணிக்வகயில் இடம்சபற்று 
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இருக்கின்றது என்னும்  கைவைப் சபற இயலும். மறுமுவற ச ொடுக்கினொல் 

குவறந்  எண்ணிக்வகயில் இடம்சபற்றுள்ள ச ொற்களின்  கைவைப் சபற 

இயலும். 

 

‘விழுக்கொடு’ என்னும் பகுதியில் அகரைரிவ /னகரைரிவ ப் படுத் ப்பட்ட 

அச்ச ொற்கள் எத் வன விழுக்கொடு என்ப வனப் சபற இயலும். 

விழுக்கொடு பகுதியில் ஏற்சகனரை கொைப்சபறும் ச ொற்களின் 

விழுக்கொட்டிவன ஏறு, இறங்குமுகமொக அவடவுபடுத்  இவடமுகத்தின் 

விழுக்கொடு குமிழிவன ஒரு முவற ச ொடுக்க இறங்குமுகமொகவும் மறுமுவற 

ச ொடுக்க ஏறுமுகமொகவும் மொறி அவமயும். 

 

3. அகரெரிக  

 

படம் 3: அகரெரிட  

 

4. னகரெரிக  
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படம் 4: னகரெரிட  

5. முடிகெப்சபற 

செொல்நிகழ்சவண் கருவியில் இருந்து சபறப்பட்ட முடிவைப் பனுவலொகத் 

(Text file) தரவிைக்கம் செய்து சகொள்ளும் வொய்ப்பும் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘முடிசவப்சபை’ எனும் குமிழிசயத் சதரிவுசெய்தொல் 

‘மகொப்சபத் சதரிவு செய்யவும்’ எனும் தசலப்பிட்ட இவடமுகம் 

மதொன்றும். இதில் மகொப்பின் சபயசரத் தட்டச்சுச் செய்து மெமி (save) 

எனும் குமிழிசனத் சதரிவு செய்தொல் செொற்சூழல்கருவியின் மூலம் 

சபைப்பட்ட முடிசவ பனுவலொகப்  (Text file) சபைலொம். 
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படம் 5: முடிடெப்சபற 

 

6. நீக்கு 

‘நீக்கு’ எனும் குமிழிசயத் சதரிவு செய்வதன் மூலம்  செொல்நிகழ்சவண் 

கருவியில் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ள அசனத்துப் பகுதிகசளயும் நீக்கைொம். 

புதிய நூலின் பயசனப் சபைமவண்டுசமனில் முன் பயன்படுத்தப்பட்ட 

பகுதியிசன நீக்குதல் இன்றியசமயொதது. 

 
7. செளியயறு 

‘சவளிமயறு’ எனும் குமிழிசயத் சதரிவு செய்வதன் ைொயிைொகச் 
செொல்நிகழ்சவண் கருவியில் இருந்து சவளிமயைலொம். 
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ச ொல்நிகழ்செண் கருவி  

பதிப்பு 1.0 

கொப்புரிகை ச ம்சைொழித் தமிழொய்வு ைத்திய நிறுெனம் 

உருெொக்கம் ச ொழித் சதொழில்நுட்பப் புலம் 

சதொடர்புக்கு ச ம்ச ொழித் தமிழொய்வு  த்திய நிறுெனம் 
ச ம்ச ொழிச்  ொடல 
சபரும்பொக்கம் 
ச ன்டன - 600100  
சதொகையபசி  : +91 - 44 22540125 
 
மின்னஞ் ல்   : dlt@cict.in 
 
இடையம்    : https://www.cict.in/ 
 

 

https://twitter.com/CICTOfficial 

 
https://www.instagram.com/cict_chennai/ 

 
https://www.facebook.com/chennaicict/ 

 
https://www.youtube.com/user/cictarchives 
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