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அகரவரிசைக் கருவி 
1. அகரவரிசைக் கருவி 

அகரவரிசெ என்பது ஒரு சமொழியில் உள்ள எழுத்துக்கசள 

அம்சமொழியின் முசைப்படி அடுக்கப்பட்ட எழுத்துக்களின் வரிசெ ஆகும். 

ஏைத்தொழ எல்லொ சமொழிகளிலுமம அகரம் முதல் எழுத்தொக இருப்பதொல் 

அகரம் சதொடங்கி எழுத்துக்கள் வரிசெப்படுத்தப்படுகின்ைன. தனித்தனி 

எழுத்துக்களொக  மகொர்த்து செொற்கள் ஆக்கப்படும் சமொழிகளுக்கு 

அகரவரிசெ அடிப்பசடயொன ஒன்று. அகர                  

       வரிசெப்படுத்தப்படுகின்ைன. இவ்வொறு               

செொற்கசள அகர வரிசெப்படி அசமத்துத் தரும் சமன்சபொருள் 

அகரவரிசெக் கருவி எனப்படும். 

 

2. அகரவரிசைக் கருவி -         

அகரவரிசெக் கருவி பயனொளர்களுக்கு எளிதில் பயன்படும் வசகயில் 
நொன்கு  (menu bar)         பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அசவ 

 
 மகொப்பு 
 கருவிகள் 
 உதவி 
 சவளிமயறு 
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    1:               
 

 யகாப்பு   

மகொப்சபத் சதரிவு செய்க எனும் குமிழ் பனுவசல (Text file) உள்ளீடு 
செய்வதற்கு  பயன்படுகிைது. ஒருங்குறியில் (UNICODE) அசமயப்சபற்ை 
நூசல   பனுவல் (*.txt) வடி ல் உள்ளீடு செய்யலொம். செொற்சூழல் 
கருவியில் ஒன்றிக்கு மமற்பட்ட நூல்கசள  (multi file support) உள்ளீடு 
செய்து முடிவுகசள  சபறும் வெதியும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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    2:            

 கருவிகள் 

நூல் அல்லது நூல்கசள உள்ளீடு செய்தவுடன் கருவிகள் எனும் குமிசழத் 
சதரிவு செய்தொல் பயனொளர் இசடமுகத்தில் செொல்வரிசெ, முடிசவப்சபை 
என இரண்டு குமிழ்கள் மதொன்றும். இதில் செொல்வரிசெ எனும் குமிழிசயத் 
சதரிவு செய்தவுடன் திசரயில் செொற்களின்       மதொன்றும். இதில் அகர 
வரிசெப் படுத்தப்பட்ட செொற்கசளப் சபை ‘    ’              
           . ஒருமுசை சதரிவு செய்தவுடன் உள்ளீடு செய்யப்பட்ட 
மகொப்பின் அகர வரிசெப் படுத்தப்பட்ட செொற்கள் திசரயில் மதொன்றும். 
மறுமுசை செொடுக்கினொல் னகர வரிசெப்படுத்தப்பட்ட செொற்கசளப் சபை 
இயலும். 

 

 அகரவரிசை 

 

    3:         
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 னகரவரிசெ 

 

    4:         

3. முடிசவப்பபற 

அகரவரிசெக்     ல்                    

பனுவலொக  (Text file) தரவிைக்கம் செய்து சகொள்ளும் வொய்ப்பும் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘முடிசவப்சபை’ எனும் குமிழிசயத் சதரிவு செய்தொல் 

‘மகொப்சபத் சதரிவு செய்யவும்’ எனும் தசலப்பிட்ட          

மதொன்றும். இதில் மகொப்பின் சபயசரத் தட்டச்சுச் செய்து மெமி (save) எனும் 

குமிழிசனத் சதரிவு செய்தொல் அகரவரிசெக்     ன் மூலம் சபைப்பட்ட 

முடிசவ  பனுவலொகப்  (Text file) சபைலொம்.  
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    5:           

4. நீக்கு 

‘நீக்கு’ எனும் குமிழிசயத் சதரிவு செய்வதன் மூலம்  செொல்நிகழ்சவண் 
   யின் அசனத்துப் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ள பகுதிகசளயும் நீக்க 
உதவுகிைது. புதிய நூலின் பயசனப் சபை மவண்டும் எனில் முன் 
பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியிசன நீக்குதல் இன்றியசமயொதது. 

 
5. பவளியயறு 

‘சவளிமயறு’ எனும் குமிழிசயத் சதரிவு செய்வதன் செொல்நிகழ்சவண் 
கருவியில் இருந்து சவளிமயைலொம். 
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பதிப்பு 1.0 

காப்புரிசை பைம்பைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனம் 

                            

பதாடர்புக்கு                            
              
          
      – 600 100.  
பதாசையபசி  : +91 - 44 22540125 
 
மின்னஞ்ைல்   : dlt@cict.in 
 
         : 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 

  

 

  

  

  

 

mailto:dlt@cict.in
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

