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ப�த�ய எ�த்��மாற்ற� (ஓவன்) 
அற��கம் 
தம�ழ் வைலப்பக்கங்கள், தம�ழ்க் ேகாப்ப�கள் என பல இடங்களில் தம�ழ் 
எ�த்த�ல்லாமல் விதவிதமான �ற�ய�ீகைளப் பார்த்த��க்கலாம். அைவ 
ேவ� ஒ� தம�ழ் எ�த்��வில் இ�ப்பைத சிலர் அற�ந்�, அதற்கான 
எ�த்��ைவத் தரவிறக்க� வாசிப்பர் அல்ல� எ�த்��மாற்ற� 
ெமன்ெபா�ளின் �ைணய�டன் வி�ம்பிய எ�த்��விற்� மாற்ற�ப் படிப்பர். 
ஆனால் ெபா�ப் பயன்பாட்டிற்� வந்த தம�ழ் எ�த்�� மாற்ற�கள் 
ெப�ம்பா�ம் பத்� பத�ைனந்� வைககைள மட்�ேம மாற்�ம் த�றன் ம�க்க�. 
ேம�ம் எந்த எ�த்�� என்� அற�ந்தபிறேக மாற்ற �டிந்த�. சில 
சமயங்களில் எ�த்��வின் ெபயர் ெதரியாவிட்டா�ம் �ழப்பம் ந�லவிய�. 
அவற்ற�ற்ெகல்லாம் தீர்வாகப் ப�த�ய எ�த்��மாற்ற� ஓவன் 
அற��கமாக�ய�ள்ள�. 

 

இத்தைகய பல எ�த்�� �ட்பங்களில் அ�பவம�ல்லாத ப�த�ய பயனர் 
ஒ�வர் எளிைமயாகப் படிக்க வி�ம்பினால் அவ�க்கான க�வியாக இந்த 
ஓவன் இ�க்�ம். இதன் சிறப்ப� என்னெவன்றால் எந்த எ�த்�� என்� 
தானாகக் கண்� மாற்ற�க் ெகா�த்�வி�ம். ��தலாகத் தட்டச்� வ�க்கைளய�ம் 
நீக்க�வி�ம். பத்தாண்�க�க்� �ன்ப� தம�ழ�ல் இ�ந்த வைலப்பத�வ�கள் 
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ெப�ம்பா�ம் இதர �ற�யாக்கத்த�ல் தான் எ�தப்பட்டன. பாம�னி, ஆதவின், 
மயிைல, இந்ேதாெவப், ஸ்ரீலிபி, கணியன், சாப்ட்விய�, வானவில், அஞ்சல், 
இைணமத�, டிஸ்க�, ேடம், ேடப் எனப் பல �ற�யாக்கங்கள் இ�ந்தன. 

சில உதாரண ேவற்�க் �ற�யாக்க வைலப்பக்கங்கள். 
https://sites.google.com/site/aranganarumai 
http://ccat.sas.upenn.edu/plc/tamilweb/sujatha.htm 
https://www.studygs.net/tamil/attmotw.html 
http://www.alhasanath.lk/mag/2013/february/files/assets/basic-html/page54.html 
http://www.seithy.com/breifNews.php?newsID=97541&category=EntertainmentNews&languag
e=tamil 
https://www.studygs.net/tamil/attmotw.html 
http://www.thiruarutpa.org/thirumurai/v/T191/romanized2/uykaith_thiruppathikam 
www.maalaisudar.com/020807.shtml 
kkalyan.tripod.com/novel2.html 
http://cs.annauniv.edu/insight/Reading/index.htm 
http://www.bairavafoundation.org/athmayoga.php 
http://web.archive.org/web/20030213031414/http://www.vikatan.com/ 
http://tamil.joelonsoftware.com/ 
https://groups.google.com/forum/#!topic/24hrs-mails/4idlM8pdHKM 
http://www.tamiloviam.com/html/Exclusive1.Asp 

ஓவன் என்றால் ஓவியன் என்� ெபா�ள். சீரற்ற வடிவங்கைளச் சீராக்க� 
வைரவான். உணைவப் பக்�வப்ப�த்�வ� ேபால எ�த்�க்கைளய�ம் 
பக்�வப்ப�த்த�த் த�வான் இந்த ஓவன். 

ேமேல உள்ள பக்கங்களில் உள்ளவற்ைற நகெல�த்�, ஓவனில் ஒட்டினால் 
சீராக்க�, ஒ�ங்�ற�யில் படிக்கத் தக்க வடிவில் தந்�வி�ம். இவற்ைறப் ேபால 
பல பக்கங்கள் உள்ளன. ஒ�ங்�ற�யில் மட்�ம் ேத�வதால் �க�ளில் 
அத�கமாக, பிற எ�த்�� ெகாண்ட பக்கங்கள் வ�வத�ல்ைல. autodetect என்� 
ேதர்வ� ெசய்தால் �ய�கத்தால் எந்த எ�த்�� என்� பயனர் ெசால்லாமேல 
தானாகக் கண்�பிடித்� மாற்ற�த் த�ம். பயன�ம் அதைன மாற்ற�க் 
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ெகாள்ளலாம். மாற்றப்பட்ட எ�த்�� எ� என்�ம் கீேழ காட்டிவி�ம். ஆக ஒ� 
எ�த்��வின் ெபயைரய�ம் இதன் �லம் கண்�பிடித்�க் ெகாள்ளலாம். 

இனி எந்தக் �ற�யாக்கம் என்ற �ழப்பம�ல்லாமல் தம�ழ்ப் ப�வைல(text) 
ேநரடியாக இத�ல் இட்� ஒ�ங்�ற�யில் மாற்ற�ப் படிக்கலாம். பி.டி.எப். 
ேகாப்ப�களில் இயல்பாகேவ �ற�நீக்கம் இ�ப்பதால் அங்ேக தம�ழ் 
எ�த்�க்கைள எளித�ல் வாசிக்க �டிய�ம். அேதேவைளயில் நகல் எ�த்� 
ேவ� இடத்த�ல் ெவட்டி ஒட்டினால் வாசிக்க �டியா�. இம்மாத�ரி சீரற்ற 
எ�த்�க்கைள ஓவனில் இட்� சீராக்க�க் ெகாள்ளலாம். இதன் �லம் நீங்கள் 
தரவிறக்க�ய பைழய ேகாப்ப�, ஒ�ங்�ற� அல்லாத நாளிதழ், அர� ஆவணம் 
என்� எ�த்�ச் சிக்கலின்ற� தம�ைழப் பயனப�த்தலாம். 

ேம�ம் �ட்பரதீ�யான �ற�யாக்கத்ைதய�ம் ஒ�ங்�ற�க்� மாற்ற�த்த�ம். 
உதாரணம் ஜாவா ஸ்டிரிங்க�ல் பயன்ப�ம் ய�டிஎப் �ற�யாக்கம் 
“\u0BA4\u0BAE\u0BBF\u0BB4\u0BCD\u0BA8\u0BBE\u0B9F\u0BC1” உலாவிகளில் 
�கவரியில் பயன்ப�ம் ய�டிஎப் 
�ற�யாக்கம் “%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B1%E0%AF%8D_%E0
%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D” அல்ல� 
எச்.டி.எம்.எல். 
ெபாத� &amp;#xBA4;&amp;#xBAE;&amp;#xBBF;&amp;#xBB4;&amp;#xBCD;&amp;#xBA8;&am
p;#xBBE;&amp;#xB9F;&amp;#xBC1; என பல வைக �ட்ப வடிவங்கைளய�ம் 
படிப்பதற்� ஏற்ப மாற்ற�த் த�ம். 

உங்க�க்�ப் பயன்ப�ம் இடங்களில் பயன்ப�த்த�க் ெகாள்க. இத�ல் �மார் 
நாற்ப� வைகயான பிற �ற�யாக்கத்த�லி�ந்� ஒ�ங்�ற�க்� மாற்ற�னா�ம் 
�ன்ப� பயன்பாட்டில் இ�ந்த பல இதர �ற�யாக்கங்கள் இைணயத்த�ல் 
காணக் க�ைடக்காததால் ஓவனில் அைவ வி�பட்டி�க்�ம். அத்தைகய 
வி�பட்ட �ற�யாக்க �ைறகள் உங்களிடம் இ�ந்தால் அற�யத்தரலாம். வழைம 
ேபால ஆேலாசைனக�ம், �ைறக�ம் வரேவற்கப்ப�க�ன்றன. 

இந்தச் ெசயலிையப் பயன்ப�த்த�ப் பார்க்க இங்ேக அ�த்�ங்கள் 

– நீச்சல்காரன் 

http://dev.neechalkaran.com/p/oovan.html
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