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1. தமிழின எதிர்ககாலமும
தகவல
ததகாழிலநுட்பமும – 1
"தமிழின நிகழ்ககாலம குறித்து வருந்துகிசறேன.
எதிர்ககாலம குறித்து அஞ்சுகிசறேன"
தமிழின நிகழ்ககாலப் சபகாக்கு
தமிழ் இனறு அறிவியல மைற்றும ஆரகாய்ச்சி
தமைகாழியகாகவும, உயர் கலவி மைற்றும வணிக
தமைகாழியகாகவும இலடல. ஆகசவ உயர் கலவி
மைற்றும ஆரகாய்ச்சியிலும, பணியிடைத்திலும
ஓரளவகாவது ஆங்கிலத்தில பரிச்சயம
இலடலதயனில யகாரும சமைகாளிக்க முடியகாது
எனபது மைறுக்க முடியகாத உண்டமைதகான. சமைலும
விற்படனை மைற்றும சசடவத் துடறேயில
பணிபுரிந்தகாசலகா, தமைனதபகாருள்
உருவகாக்குசவகாரும மைற்றேவர்களும
தவளிநகாட்டைவருடைன சசர்ந்து சவடலதசய்ய

சவண்டியிருந்தகாசலகா அலலது தகவல அடழைப்பு
டமையத்தில தவளிநகாட்டைவர் ததகாடலசபசி
அடழைப்புகளுக்குப் பதில தசகாலல
சவண்டுதமைனறேகாசலகா சரளமைகாக ஆங்கிலம சபச
எழுத முடிந்தகாதலகாழிய சவடல தசய்ய
முடியகாது.
ஆனைகால ஆங்கிலத் ததகாடைர்புள்ள எடதயும
சமைமபட்டைததனறும, சிறேப்பகானைததனறும,
நவநகாகரிகமைகானைததனறும பலரும
நிடனைக்கிறேகார்கள். மைழைடலயர் பள்ளியில சசர
குழைந்டதயின ஆங்கிலத் திறேடனை
சமைமபடுத்துவதற்ககாகப் தபற்சறேகார்கள் தங்கள்
குழைந்டதகடள வீட்டில ஆங்கிலத்தில மைட்டுசமை
சபசடவக்குமைகாறு பல பள்ளிகள்
வற்புறுத்துகினறேனை. பிற்ககாலத்தில
சவடலவகாய்ப்பில பினதங்கிவிடைகாமைல இருக்க,
தபற்சறேகார்களும இந்த அறிவுடரகடளத்
தீவிரமைகாகப் பினபற்றுகிறேகார்கள். இதன
விடளவகாகக் குழைந்டத ஆங்கிலம எழுதவும,
சபசவும நனறேகாகக் கற்றுக் தககாள்ளலகாம.
ஆனைகால தன தகாய்தமைகாழியில ஆர்வமைற்றுப்

சபகாகிறேது. தமைகாழி எனபது ததகாடைர்பு
தககாள்வதற்ககானை வழி மைட்டுமைலல. கலகாச்சகார,
வட்டைகார மைற்றும சதசிய அடடையகாளத்துக்கு
தமைகாழி மிகவும வலுவகானை நங்கூரமைகாகவும
உள்ளது. தமைகாழி எனபது அமதமைகாழி சபசும
மைக்களின மைனைப்பகாங்கு மைற்றும அவர்கள்
கூட்டைகாக எடத மைதிக்கிறேகார்கள் எனபதன
பிரதிபலிப்பும தகான.
இடணையத்தில ஒருவர் அங்கலகாய்க்கிறேகார், “இது
சசகாகமைகானைது ஆனைகால உண்டமை. ஓர் இந்தியனைகாக
நகான பகார்க்கிசறேன உண்டமையில ஒரு நபரின
திறேடமைடய எப்படிப் பலர் அளவிடுகிறேகார்கள்
எனறு – ஆங்கில தமைகாழியில அவர்களகால
சரளமைகாகப் சபச முடிகிறேதகா எனபடத டவத்து.”
மைற்தறேகாருவர் தசகாலகிறேகார், “நகான ஆங்கில
தமைகாழி பிடித்தவர்கடள எதிர்ப்பவன அலல.
ஆனைகால ஆங்கிலம அலலகாத தமைகாழி
சபசுபவர்கள் எலசலகாருக்கும குடறேவகானை
எழுத்தறிவு இருப்பதகாக எண்ணுவடத
எதிர்க்கிசறேன.” ஆனைகால இமமைகாதிரி மைனைப்பகாங்கு
உள்ளவர்கள் குடறேந்து வருகிறேகார்கள் எனபதும

குறிப்பகாக இடளய தடலமுடறேயில
கவடலதரும அளவில குடறேந்து வருகிறேகார்கள்
எனபதும வருந்தத் தக்க உண்டமைதகான.
தமிழின எதிர்ககாலத்டத ஏன இருள் சூழ்ந்து
விட்டைது?
சமைற்கண்டைவகாறு முந்டதய தடலமுடறேகளுடைன
ஒப்பிடுமசபகாது இனடறேய தடலமுடறேயினைரின
உளப்பகாங்குகளும அணுகுமுடறேயும
மைகாறியுள்ளதும கவனிக்க சவண்டியுள்ளது.
இந்தத் தடலமுடறேயின உளப்பகாங்கும
அணுகுமுடறேயும ஆழைமைகாகத் ததரிய தமிழ்
இடளஞர் சமைற்சககாள் எதுவும சநரடியகாகக்
கிடடைக்கவிலடல. ஆனைகால இந்தச் சனை
இடளஞரின சமைற்சககாள் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில
தபகாருத்தமைகானைசத.
“நகான ஒரு தமைகாழிடய நகாணையமசபகாலப்
பகார்க்கிசறேன. தமைகாழிகளின உலகில ஆங்கில
தமைகாழி நகாணையங்களின உலகில அதமைரிக்க
டைகாலர்கள் சபகானறேது. அதிகம சபர் அதடனைப்
பயனபடுத்துவதகால அதன மைதிப்பு

அதிகரிக்கிறேது. ஆங்கிலம ஏற்கனைசவ ஒரு தபரிய
பிடணைய விடளவுகடளக் (network effect)
தககாண்டுள்ளது. உலகமையமைகாக்கல சமைலும
ஆகிக்தககாண்டிருப்பதகால இந்த நனடமையும
சமைலும அதிகரிக்கத்தகான தசய்யும. எனைக்கு
ஆங்கிலம சரளமைகாகத் ததரியவரும முனனைசர
சனை தமைகாழியில எழுதப்பட்டை புத்தகங்கடள, என
தகாய் தமைகாழியகாக இருந்த சபகாதிலும, படிப்படத
நிறுத்தி விட்சடைன. ககாரணைம ஆங்கிலத்துடைன
ஒப்பிடுடகயில சனை தமைகாழியில எழுதப்பட்டை
நூலகளில கருத்துக்களின வறுடமைதகான.”
இமமைகாதிரி இடளய தடலமுடறேயினைர்
தங்களுடடைய சவடல வகாய்ப்புக்கும ததகாழில
வகாழ்க்டகக்கும எது முக்கியம எனறு பகார்த்து
அதில மைட்டும கவனைம தசலுத்துகிறேகார்கள்.
வழியில தகாய்தமைகாழியும, பண்பகாடும,
கலகாச்சகாரமும உடைன சசதம (collateral damage)
ஆகி விடுகினறேனை. இடளய தடலமுடறேடயக்
குடறே தசகாலலும அசத சநரத்தில,
அவர்களுடடைய தபற்சறேகார்களகாகிய நகாமுமதகான
பல சந்தர்ப்பங்களில இதற்கு உடைந்டதயகாகவும

தூண்டுபவர்களகாகவும இருக்கிசறேகாம, கலவி
மைற்றும சவடலயில கவனைம முக்கியதமைனறும
சவதறேதிலும திடச திருப்ப சவண்டைகாம எனறும
வற்புறுத்துவதனைகால, எனபடதயும மைறேந்து விடைக்
கூடைகாது.
“தமிழின நிகழ்ககாலம குறித்து வருந்துகிசறேன.
எதிர்ககாலம குறித்து அஞ்சுகிசறேன.”
2015 இல ஒரு சநர்ககாணைலில கவிஞர்
டவரமுத்துடவக் சகட்கிறேகார்கள், “இனடறேய
தடலமுடறேயினைரிடடைசய தமிழ்ப் பற்றும,
இலக்கிய நகாட்டைமும உள்ளதகா?” எனறு. அவர்
கூறிய பதில இது, “தமிழின நிகழ்ககாலம குறித்து
வருந்துகிசறேன. எதிர்ககாலம குறித்து
அஞ்சுகிசறேன. இது தமிழுக்கு மைட்டுமைகானை
பினனைடடைவகாக இலலகாமைல சதசிய தமைகாழிகள்
அடனைத்துக்குமைகானை பினனைடடைவகாகக்
கருதுகிசறேன. ஒரு தமிழைன எனபதகால தமிழ்
தமைகாழி குறித்துக் கூடுதல கவடல அடடைகிசறேன.
எழுத்து, சபச்சு எனறே இரண்டு
வடிவங்களிலதகான ஒரு தமைகாழி நிடல

தககாள்கிறேது. தமிழ் படித்தகால எனனை பயன எனறு
கருதுகிறே ஒரு கூட்டைம தங்கள் பிள்டளகடள
ஆங்கில வழிக் கலவிக்கு ஆற்றுப்படுத்துகிறேது.
ககாலப்சபகாக்கில தமிழ் எழுத்து அடடையகாளத்டத
இழைந்துவிட்டு சபச்சு தமைகாழியகாக மைட்டும
சுருங்கிவிடும விபத்து நிகழைகாது எனபதற்குக்
ககாரணைங்கள் குடறேவகாக உள்ளனை.
தகாய்நகாட்டிசலசய தமிழைன தமைகாரீசியஸ் தமிழைன
ஆகி விடுவகாசனைகா எனறு அஞ்சுகிசறேன.
இலங்டகத் தமிழைன நகாட்டடை இழைந்தகான.
இந்தியத் தமிழைன தமைகாழிடய இழைந்தகான
எனறேகாகிவிட்டைகால தசவ்வகாய்க் கிரகத்தில
குடிசயறுபவனைகா தமிழ் சபசப் சபகாகிறேகான?
தகாய்தமைகாழி எனபது
வயிற்றுப்பகாட்டுக்ககானைதலல;
பண்பகாட்டுக்ககானைது எனறு தமிழினைம
புரிந்துதககாள்ள சவண்டும. தமைகாழிடய
இழைப்பவன நிலத்டத இழைக்கிறேகான. நிலம
இழைப்பவன அடடையகாளம இழைக்கிறேகான.”

இருதமைகாழிக் குழைந்டதகளுக்கு அதிகத் திறேன
மைற்றும படடைப்பு சிந்தடனை எனறு புதிய
ஆய்வு
பலசவறு மைக்கள் ஒரு தபகாதுவகானை தமைகாழிடயப்
பகிர்ந்து தககாள்வடத ஊக்குவிக்க வலுவகானை
தபகாருளகாதகார ககாரணைங்கள் உள்ளனை.
தமைகாழிதபயர்ப்புக்குச் தசலவு அதிகம.
இருதமைகாழிக் தககாள்டகக்கு ஒரு சிறிய ஆனைகால
அளவிடைக்கூடிய அறிவகாற்றேல தசலவு (cognitive
cost) உள்ளது. இடதத்தவிர கலவிக்கும அதிக
தசலவு தசய்ய சவண்டும எனபததலலகாம
உண்டமைதகான. இதற்கு மைகாறேகாக ஒரு தமைகாழிக்கு
சமைல கற்றுக் தககாள்ளும குழைந்டதகளுக்கு ஒரு
கற்றேல நனடமை உண்டு எனறு ஒரு புதிய ஆய்வு
தவளிப்படுத்துகிறேது. ஸ்ககாட்லகாந்தில உள்ள
ஸ்ட்ரகாத்கிடளட் பலகடலக்கழைகத்தின
ஆரகாய்ச்சியகாளர்களினபடி ஒரு தமைகாழி மைட்டும
ததரிந்த குழைந்டதகடளவிடை இவர்களுக்குச்
சிறேந்த சிக்கல தீர்க்கும திறேன மைற்றும படடைப்புச்
சிந்தடனை உண்டு. தமைகாழிகளுக்கு இடடையில
மைகாறுவதற்ககானை மைனை விடரவியக்கம மைற்றேவடக

சிந்தடனைகடள வளர்ப்பதற்ககானை திறேனகடள
உருவகாக்கியிருக்கலகாம எனறு கருதுகிறேகார்கள்.
சில புலமதபயர்ந்த தமிழ் தபற்சறேகார்கள், தங்கள்
பிள்டளகள் தமிழ் தமைகாழிடயக் கற்றுக் தககாள்ள
உதவுவதற்ககாக மிகவும முயற்சி எடுப்பது
மைகிழ்ச்சி ஊட்டுகிறேது. இந்தப் பிள்டளகள்
தபற்சறேகாரின உதவியுடைன தமிடழை
இடணையத்தில கற்றுக் தககாள்கிறேகார்கள். அலலது
வகார இறுதியில உள்ளூரில தனனைகார்வலர்கள்
நடைத்தும தமிழ் வகுப்புகளுக்குச் தசலகிறேகார்கள்.
தங்ளிஷ் அலலது தமிங்கிலம சநகாயின
மூலககாரணைம எனனை?
நவநகாகரிகம எனறு கருதி ஆங்கிலமும தமிழும
கலந்த தங்ளிஷ் அலலது தமிங்கிலம தமைகாழியில
சபசுவது எழுதுவடதப் பற்றிப் பலர் அச்சிலும
இடணையத்திலும புலமபுகிறேகார்கள்.
இடவதயலலகாம சநகாயின அறிகுறிகசள.
இதற்குப் பதிலகாக இந்த சநகாயின
மூலககாரணைத்டதக் கண்டைறிவதற்கு
இக்கட்டுடரத் ததகாடைரில முயற்சி தசய்சவகாம.

ததகாடைர்ந்து இரண்டு ஆங்கில தமைகாழிப்
சபரரசுகள். இவற்றில ஆங்கிசலயப் சபரரசின
குடிசயற்றே நகாடைகாக நம நகாடு ஆயிற்று. நகாம
விடுதடல தபற்றே பினனைர் இந்திய
அரசியலடமைப்பின எட்டைகாவது அட்டைவடணை 22
தமைகாழிகளுக்கு அங்கீககாரம அளித்துள்ளது.
ஆகசவ ஆங்கிலம ததகாடைர்பு தமைகாழியகாகத்
சதடவப்படுகிறேது. பினனைர் உலகமையமைகாக்கலும,
அதமைரிக்க கலகாச்சகார ஆதிக்கமும. சமைலும
இப்தபரிய சபகாக்குகள் தகவல ததகாழிலநுட்பம
மூலம துரிதப்படுத்தப்பட்டை விதம. அதிக
சதவீதம சவடலயினடமையும மைற்றும
நிடலயற்றே, தகுதிக்குக் குடறேவகானை சவடல
நிடலயும. சவடல வகாய்ப்டப
அதிகப்படுத்துவதற்ககாகப் தபற்சறேகார்கள்
ஆங்கிலக் கலவிக்கு அதீத முக்கியத்துவம
தககாடுப்பது. இடவதகான இந்த சநகாயின
மூலககாரணைங்கள் சபகால ததரிகினறேனை. இவற்டறே
அடுத்த சில கட்டுடரகளில ஆழ்ந்து
ஆரகாய்சவகாம.
————————————————–

2. ததகாடைர்ந்து இரண்டு
ஆங்கில தமைகாழிப்
சபரரசுகள்
சபரரசு அலலது வலலரசு எனபது சமைலகாதிக்க
நிடலப்பகாட்டடைக் தககாண்டை ஒரு நகாட்டடை
விவரிக்கப் பயனபடுத்தப்படும தசகால. இது
உலகளகாவிய அளவில விரிவகானை முடறேயில
தசலவகாக்டக பயனபடுத்துவது மைற்றும
வலிடமைடயக் ககாட்டுவதுதகான. இது
தபகாருளகாதகார, இரகாணுவ, ததகாழிலநுட்ப மைற்றும
பண்பகாட்டு வலிடமை, அரசியல தசயலகாட்சி
நயம மைற்றும தசலவகாக்கின ஒருங்கிடணைந்த
வழிவடககளகால தசயலபடுகிறேது. இரண்டைகாம
உலகப் சபகார் முடிவுற்றே ககாலகட்டைத்தில
பிரிட்டிஷ் சபரரசு, அதமைரிக்ககா மைற்றும
சசகாவியத் ஒனறியம மூனறும வலலரசகாகக்
கருதப்பட்டைனை.

“பிரிட்டிஷ் சபரரசில ஞகாயிறு
மைடறேவதிலடல”
ததகாழிற்புரட்சியில முக்கிய சக்தியகாக
இருந்ததகால பிரிட்டைன ஒரு சக்திவகாய்ந்த
சபரரசகாக ஆயிற்று. குடிடசத் ததகாழில, மைரபு
சகார்ந்த விவசகாயம மைற்றும டகவிடனைகளுக்குப்
பதிலகாக ததகாழிற்சகாடல அடிப்படடையிலகானை
உற்பத்தி, நுட்பமைகானை இயந்திரங்கள்,
ததகாழிலநுட்ப வளர்ச்சி, புதிய எரிசக்தி
ஆதகாரங்கள் மைற்றும சபகாக்குவரத்து
முனசனைற்றேங்கள் சசர்ந்த தபகாருளகாதகார
மைகாற்றேங்கடளத்தகான ததகாழிற்புரட்சி எனறு
தசகாலகிசறேகாம. இத்துடைன பல நகாடுகளில
குடிசயற்றேம சவறு. இவ்வகாறு பிரிட்டைன
தனடனைப் சபரரசகாகக் கட்டி அடமைத்ததுதகான
ஆங்கில தமைகாழியின உலகளகாவிய பரவலின
முதல கட்டைம. இது ஏககாதிபத்தியம எனறு
அடழைக்கப்படுகிறேது. 1919 ஆம ஆண்டில அதன
ஏககாதிபத்தியத்தின உச்ச கட்டைத்தில, பிரிட்டிஷ்
சபரரசு வரலகாற்றில மிகப்தபரியது, இது
பூமியின தமைகாத்த நிலப்பகுதியில சுமைகார் ககால

பங்கு அளவு, 450 மிலலியனுக்கும அதிகமைகானை
மைக்கட்ததகாடக தககாண்டைது. இதனைகாலதகான
“பிரிட்டிஷ் சபரரசில ஞகாயிறு மைடறேவதிலடல”
எனறு தபயர் தபற்றேது.

1919 ஆம ஆண்டில பிரிட்டிஷ் சபரரசு
17 ஆம நூற்றேகாண்டில கிழைக்கு இந்தியகா கமதபனி
இந்தியகாவில தககாஞ்சம ததகாத்த
ஆரமபித்ததிலிருந்து ததகாடைங்கி, 1947 ஆம
ஆண்டு இந்தியகா விடுதடல தபற்றேதுவடர சுமைகார்
மூனறு நூற்றேகாண்டுகளகாகப் பிரிட்டிஷ்
குடிசயற்றேமைகாக இருந்சதகாம. குடிசயற்றே
நகாடுகளில கலவிக்கு முதனடமை சநகாக்கம

ஆங்கில தமைகாழிடயப் பரப்புதல. அந்த நகாட்டு
வகாசிகளின வருங்ககாலம, கலவியிலும
வகாழ்க்டகயிலும முனனுக்கு வர முக்கிய வழி
அவர்களின ஆங்கில தமைகாழித் திறேன.
இரண்டைகாம உலகப்சபகாரில தபரும சசதம
அடடைந்ததுடைன பினனைர் குடிசயற்றே
நகாடுகடளயும இழைந்திருந்த பிரிட்டிஷ் சபரரசு
1956 இல சூயஸ் ககாலவகாய் தநருக்கடியில
பினவகாங்க சநரிட்டைதகால, ஒரு வலலரசகாக
இருந்த தசலவகாக்கு தபரிதும மைங்கிவிட்டைது.
விருப்பமினறிசய வலலரசகானை அதமைரிக்ககா
இரண்டைகாவது உலகப் சபகாரிலிருந்து உலகின
முனனைணி இரகாணுவ மைற்றும தபகாருளகாதகார
சக்தியகாக தவளிவந்த அதமைரிக்ககா, சசகாவியத்
ஒனறியத்துடைன மூனறேகாம உலகில
தசலவகாக்கிற்ககாகப் சபகாட்டியிடை
சவண்டுதமைனறு முன தீர்மைகானிக்கப்பட்டைது
சபகாலிருந்தது. அங்கு ஐசரகாப்பிய
ஏககாதிபத்தியத்தின முடிவுக்குப் பின ஒரு
வலிடமை தவற்றிடைம உருவகாகியிருந்தது.

குறிப்பகாக ஆசியகா, மைத்திய கிழைக்கு மைற்றும வடை
ஆப்பிரிக்ககாவில குடிசயற்றேங்கடளக்
கட்டுப்படுத்த பிரகானஸ் மைற்றும பிரிட்டைன
சபகாரகாடியது சபகாலசவ அதமைரிக்ககாவும
ஒழுங்டகப் பரகாமைரிப்பதற்ககானை தபகாறுப்டப
ஏற்றேது.
1941 இல தவளியீட்டு அதிபர் தஹெனறி லூஸ்
டலஃப் பத்திரிடகயில “அதமைரிக்க நூற்றேகாண்டு”
எனறே தடலப்பில அதமைரிக்ககாடவப் பற்றிய
தனைது முனசனைகாக்குப் பகார்டவடய ஒரு
தசலவகாக்குள்ள தடலயங்கமைகாக எழுதினைகார்.
அதமைரிக்ககாடவ “சமைலகாதிக்க உலக சக்தியகாக”,
“உலகம முழுவதும கப்பல சபகாக்குவரத்துக்கு
முக்கிய உத்தரவகாதமைளிப்பவர்” மைற்றும “உலக
வர்த்தகத்தின ஆற்றேல மிகுந்த தடலவர்” எனறு
விவரித்தகார். 1949 இல வரலகாற்றேகாசிரியர் ஆர்தர்
ஷ்சலசிஞ்சர் “உலகத்துக்குத் தடலடமை ஏற்கும
தபகாறுப்பு அதமைரிக்ககாவின மீது
திணிக்கப்பட்டுள்ளது” எனறு அறிவித்தகார்.

பனிப்சபகார் முடிவில அதமைரிக்ககா உலகின
ஒசர வலலரசகாகியது
நமைக்கு விடுதடல கிடடைத்த 1947 ஆம ஆண்டில
தகான ட்ரூமைன சககாட்பகாடு அறிவிக்கப்பட்டைது.
இந்த ட்ரூமைன சககாட்பகாடு எனபது சசகாவியத்
விரிவகாக்கத்தகால அச்சுறுத்தப்பட்டை நகாடுகளுக்கு
உதவுவதற்ககானை ஒரு அதமைரிக்க தவளியுறேவுக்
தககாள்டகயகாகும. இதிலதகான
அதமைரிக்ககாவுக்கும சசகாவியத் ஒனறியத்துக்கும
பனிப்சபகார் துவக்கம எனறு தசகாலலலகாம.
இந்தப் பனிப்சபகார்தகான இந்த இரண்டு வலலரசு
நகாடுகளும தமைது இரகாணுவம, ததகாழிலநுட்பம,
மைற்றும விண்தவளி திட்டைங்கடளப்
சபகாட்டிசபகாட்டுக்தககாண்டு வளர்ச்சி தசய்ய
மூலககாரணைமைகாக இருந்தது. 1989 ஆம ஆண்டு,
கிழைக்கு ஐசரகாப்பகாவில தபகாதுவுடடைடமை
வீழ்ச்சியுற்று, தபர்லின சுவரும உடடைந்தது.
ததகாடைர்ந்து 1991 ஆம ஆண்டு சசகாவியத்
ஒனறியமும வீழ்ச்சியுற்றேது.

அதமைரிக்ககாவின தபகாருளகாதகார, அரசியல
மைற்றும கலகாச்சகார தசலவகாக்கு வளர்ச்சி
அதமைரிக்ககாவின கலகாச்சகார, அரசியல மைற்றும
தபகாருளகாதகார தசலவகாக்கின உலகளகாவிய
பரவல 20 ஆம நூற்றேகாண்டில ஆங்கில
தமைகாழியின சமைலகாதிக்க நிடலடய
சமைமபடுத்துவதற்கு கணிசமைகாகப் பங்களித்தது.
ஆங்கிலம இனறு ஐக்கிய நகாடுகள் சடப மைற்றும
பனனைகாட்டு ஒலிமபிக் கமிட்டியின அதிககார
பூர்வமைகானை தமைகாழியகாகும. அறிவியலில
ஆங்கிலசமை முழுடமையகாக ஆதிக்கம
தசலுத்துகிறேது. 1997 ஆம ஆண்டில, அறிவியல
சமைற்சககாள் புள்ளிவிபரம படி, 95 சதவீத
கட்டுடரகள் ஆங்கிலத்தில
எழுதப்பட்டிருக்கினறேனை. அவற்றின
ஆசிரியர்களில பகாதி சபர் தகான ஆங்கிலம சபசும
நகாடுகளின வகாசிகள். புள்ளிவிவரங்களினபடி
தற்சபகாது உலதகங்கிலும 60 க்கும சமைற்பட்டை
நகாடுகள் ஆங்கிலத்டத தங்கள் அதிககார பூர்வ
தமைகாழியகாகப் பயனபடுத்துகினறேனை.

அதமைரிக்க சதசிய பகாதுககாப்பு ஆசலகாசகர்
தஹெனறி கிசிஞ்சர் 1971 ஜேஜூடலயில
பகாகிஸ்தகானுக்கு பயணைம சமைற்தககாண்டைசபகாது,
ரகசியமைகாகப் தபய்ஜிங் தசனறு அதமைரிக்க
அதிபர் நிக்சனின
1972 அதிககாரப்பூர்வமைகானை வருடகக்கு வழி
சககாலினைகார். 25 ஆண்டுகளகாக எந்த விதத்
ததகாடைர்பும இலலகாதிருந்த சனைகாவுடைன உறேடவச்
சரிதசய்ய அதமைரிக்ககா விருமபியது. சசகாவியத்
ஒனறியத்துடைனைகானை உறேவுகளில அதிக
தசலவகாக்கு தபறேசவ இந்த யுக்தி. 1990 களில
சசகாவியத் ஒனறியம வீழ்ச்சிக்குப் பின
அதமைரிக்ககாவின வலலரசு நிடலடமைடயச்
சவகால தசய்ய ஒருவருமிலடல. எனினும
அதமைரிக்ககாவின ததகாழிற்சகாடல தயகாரிப்புகள்
வழைங்குநரகாகச் சனைகா தனடனை
உருவகாக்கிக்தககாண்டைது. சரடைகாருக்குக் கீசழைசய
பறேந்து, கண்ணுக்குத்ததரியகாமைசல தபகாருளகாதகார
மைற்றும ரகாணுவ வலலரசு நிடலடமைக்குச் சனைகா
வளர்ந்து விட்டைடதப் பகார்க்கிசறேகாம.

அடுத்து நிகழைவிருக்கும சனை தபகாருளகாதகார
மைற்றும இரகாணுவ ஆதிக்கத்திலும கவனைம
டவப்சபகாம
சனைகாவின தபகாருளகாதகாரம 2035 க்குள்
அதமைரிக்ககாடவ விடை அதிகமைகாக இருக்குதமைனைச்
சில கணிப்புக்கள் ததரிவிக்கினறேனை. சனைகாவின
விடரவகானை வளர்ச்சி உள்நகாட்டுத் சதடவகளகால
உந்தப்படுகிறேது. முன சபகால ஏற்றுமைதியினைகால
அலல. ஆகசவ இந்த நூற்றேகாண்டில
தபருமபகாலும ததகாடைர்ந்து சுமைகார் 6 முதல 7
விழுக்ககாடு வடர வளர்ச்சி நீடிக்கும எனறும
தசகாலகிறேகார்கள். அதமைரிக்ககாசவகா ஏற்தகனைசவ
வளர்ச்சிதபற்றே நகாடு. ஆடகயகால அதன வளர்ச்சி
சுமைகார் 2 முதல 3 விழுக்ககாடுதகான.
உலகின முதனடமை தபகாருளகாதகார சக்தி எனறே
இடைத்துக்கு அதமைரிக்ககாவுக்கு சவகால விடைச் சனைகா
வழிதசய்து தககாண்டிருக்கிறேது. சனை ரகாணுவமும
பல நகாடுகளுடைன எலடலப் பிரச்சிடனை மைற்றும
நிலம, கடைலபகுதி விவககாரங்களில
பலகாத்ககாரமைகாகத் தடலயிடுவடதயும

பகார்க்கிசறேகாம. அருணைகாசல பிரசதசத்டதத்
ததற்கு திதபத் எனறு உரிடமை தககாண்டைகாடி
பிரச்சிடனை எழுப்பிக் தககாண்டிருப்படதயும
பகார்க்கிசறேகாம. தகவல ததகாழிலநுட்பத்திலும
சனைகா தனிவழி அடமைத்துக் தககாண்டைது
மைட்டுமைலலகாமைல சில துடறேகளில
அதமைரிக்ககாடவ மிஞ்சும நிடலயில
இருப்பதகாகச் தசகாலகிறேகார்கள். ஆனைகால இதன
விடளவகாக தமைகாழியியல சமைலகாதிக்கம
ஏற்படுமைகா எனபதுதகான சகள்வி.
“அரசியல, தபகாருளகாதகாரம, பண்பகாடு,
ததகாழிலநுட்பம அலலது இரகாணுவம தனியகாக
ஒரு தமைகாழிக்குப் பனனைகாட்டு
முக்கியத்துவத்டத வழைங்க முடியகாது. இடத
அடடைவதற்கு இந்த எலலகா சக்திகளும ஒனறு
சசர்ந்த ததகாடைர்ச்சியகானை தகாக்கம இருக்க
சவண்டும. 1960 களிலிருந்து 1990 கள் வடர
ஜேப்பகான நமபமுடியகாத தபகாருளகாதகார
தவற்றிடயக் கண்டிருந்தசபகாதிலும, ஜேப்பகானிய
தமைகாழி தபரு வழைக்கு அடடைந்தது, ஆனைகால

பனனைகாட்டு அளவில ஒரு முக்கிய தமைகாழியகாக
வர இயலவிலடல.” எனறு ஒரு கருத்து
நிலவுகிறேது. ஆனைகால ஜேப்பகானிய தமைகாழி
சபசுசவகார் சுமைகார் 150 மிலலியனுக்குக்
கீசழைதகான. சனை தமைகாழி சபசுசவகாசரகா ஹெகாங்ககாங்,
டதவகான, சிங்கப்பூர் உட்படை 1.3 பிலலியன.
ஜேப்பகானில மைக்களகாட்சி, சனைகாவிசலகா
தககாடுங்சககானடமை. சனைகாவில வகாழும திதபத்,
வீகர் இனை மைக்கடளத் தங்கள் தகாய் தமைகாழிடயக்
கற்க வழி இலலகாமைல தசய்து, சனை தமைகாழிடயக்
கற்கக் கட்டைகாயப்படுத்துவடதயும மைறேந்து விடைக்
கூடைகாது.

3. உலகமையமைகாக்கலும
தகவல
ததகாழிலநுட்பமும
சககாட்பகாட்டடைப் தபகாருத்தவடர
உலகமையமைகாக்கல நனறேகாகத் தகானிருக்கிறேது.
உங்கள் நகாட்டில எந்தப் தபகாருட்கடளக்
குடறேந்த தசலவில நலல தரத்தில தசய்ய
முடியுசமைகா அவற்டறே உலதகங்கிலும ஏற்றுமைதி
தசய்யுங்கள். அந்த வருமைகானைத்டத டவத்து
உங்கள் நகாட்டுக்குத் சதடவயகானை தபகாருட்கடள
அவற்டறேத் திறேடமையகாகச் தசய்யும
நகாடுகளிடைமிருந்து இறேக்குமைதி தசய்து
தககாள்ளுங்கள்.
இமமைகாதிரி தன டகசய தனைக்குதவி எனறு
இலலகாமைல அனறேகாடை இனறியடமையகாத
தபகாருட்களுக்குக் கூடை மைற்றே நகாடுகடள நமபி
இருப்பதுதகான உலகமையமைகாக்கல. இதனுடடைய

ஒரு துடணை விடளவுதகான ஆங்கில தமைகாழி
ஆதிக்கம. தகவல ததகாழில நுட்பத்துடறேயில
உலகமையமைகாக்கலின தகாக்கம பரவலகாகத் ததரிந்த
சங்கதி. ஆகசவ தயகாரிப்பு ததகாழிற்சகாடலத்
துடறேயில ஒரு எடுத்துக்ககாட்டடை ஆய்வு
தசய்சவகாம.
உலகமையமைகாக்கலுக்கு நடடைமுடறே
எடுத்துக்ககாட்டு – திருப்பூர்
முப்பது ஆண்டுகளில திருப்பூர்
பினனிய உள்ளங்கிகளின தடலநகரம
ஆகிவிட்டைது. “டைகாலர் நகரம” அலலது “சிறிய
ஜேப்பகான” எனறு பரவலகாக அடழைக்கப்படும
இந்நகரம பினனிய ஆயத்த ஆடடைகளில சிறேந்து
விளங்குகிறேது. 1970 களில, ஒரு இத்தகாலியக்
தககாத்தணியுடைன இடணைந்து திருப்பூர் ஏற்றுமைதி
சந்டதயில வகாய்ப்புகடளப் பயனபடுத்தத்
ததகாடைங்கியது. பினனைர் ஐசரகாப்பகா, அதமைரிக்ககா
மைற்றும பசிபிக் நகாடுகளில நலல தபயர் தபற்று
இனறு திருப்பூர் ஒரு முனனிடல ஏற்றுமைதிக்
தககாத்தணியகாக விளங்குகிறேது.

1984 இல ஏற்றுமைதி 10 சககாடி ரூபகாய். சுமைகார்
இருபது ஆண்டுகள் பினனைர் 2006-07 ஆம
ஆண்டில ஏற்றுமைதி 11,000 சககாடி ரூபகாய்.
ஏற்றுமைதி மூலம 3.5 லட்சம மைக்களுக்குத்
திருப்பூர் சவடலவகாய்ப்பு அளிக்கிறேது.
இவ்வளவு குடுமபங்களுக்கு
வகாழ்வகாதகாரமைகாகவுள்ள உலகமையமைகாக்கடல
சவண்டைகாம எனறு தசகாலல முடியுமைகா?
நீங்கள் தயகாரகாக இருக்கிறீர்கசளகா
இலடலசயகா, ஆங்கிலமதகான இப்சபகாது
வணிக உலக தமைகாழி
சில கணிப்பீடுகளினபடி ஆங்கிலம நனறேகாகத்
ததரிந்த நகாடுகளின தபகாருளகாதகாரங்கள்
சிறேப்பகாக உள்ளனை.மைக்கள்ததகாடகயின ஆங்கிலத்
திறேனகளுக்கும நகாட்டின தபகாருளகாதகார
தசயலதிறேனுக்கும இடடைசய சநரடி ததகாடைர்பு
உள்ளதகாக ஆரகாய்ச்சிகள் ககாட்டுகினறேனை. மைற்றும
தனிப்பட்டை அளவில, உலதகங்கிலும தங்கள்
நகாட்டினுடடைய சரகாசரியுடைன ஒப்பிடுடகயில
ஆங்கிலத்தில அதிக திறேடமையுள்ள சவடல

சதடுபவர்கள் 30-50% அதிக சமபளத்டத
தபறுகினறேனைர் எனறு ஆதளடுப்பவர்களும
மைனிதவள சமைலகாளர்களும கூறுகிறேகார்கள்.
வருமைகானைம மைட்டுமைலல, வகாழ்க்டக தரத்டதசய
சமைமபடைச் தசய்கிறேதகாம. ஆங்கிலத்திறேடமை
மைற்றும மைனித வளர்ச்சி குறியீட்டிற்கும
இடடைசயயகானை ஒரு ததகாடைர்டபயும
கண்டைறிந்ததகாகச் தசகாலகிறேகார்கள். இது கலவி,
ஆயுள் எதிர்பகார்ப்பு, கலவியறிவு மைற்றும
வகாழ்க்டகத் தரங்களின அளவு. ஆகசவ
உலதகங்கிலும உள்ள பிலலியன கணைக்ககானை
மைக்கள், ஆங்கில தமைகாழிடயக் கற்றுக்தககாள்ளத்
தீவிரமைகாக முயற்சி தசய்கிறேகார்கள். தங்கள்
முனசனைற்றேத்திற்ககாக மைட்டுமைலல, இது ஒரு
இனறியடமையகாத தபகாருளகாதகாரத்
சதடவயகாகவும இருக்கிறேது.
உலகமையமைகாக்கலின விடளவகாக ஆங்கில
தமைகாழி ஆதிக்கம: நடடைமுடறே
எடுத்துக்ககாட்டு – ரகுதடைன

ரகுதடைன (Rakuten) எனபது ஜேப்பகான நகாட்டின
மிகப்தபரிய மின வணிக நிறுவனைம. அதன
தடலடமை நிர்வகாக அதிககாரி ஹிசரகாஷி
மிக்கிடைகானி (Hiroshi Mikitani) 2010 இல
ஆங்கிலசமை நிறுவனைத்தின அதிககாரபூர்வ தமைகாழி
எனறு உத்தரவிட்டைகார். இந்த நிறுவனைத்தின
இலக்ககானைது, உலகின முதல இடணைய சசடவ
நிறுவனைமைகாக மைகாறுவது. இந்தப் புதிய தககாள்டக
7,100 ஜேப்பகானிய ஊழியர்கடளப் பகாதித்தது.
குறிப்பகாக ஜேப்பகானுக்கு தவளிசய மைற்றே
நகாடுகளில விரிவகாக்கத் திட்டைங்கள் இருந்ததகால,
ஆங்கிலம இந்த இலக்டக அடடைவதற்கு மிகவும
முக்கியம எனறு மிக்கிடைகானி நமபினைகார்.
தமைகாழி மைகாற்றேமபற்றித் தீவிரமைகாக இருந்த
மிக்கிடைகானி திட்டைத்டத அறிவித்தசத
ஆங்கிலத்திலதகான. அனறிரசவ உணைவு
விடுதியில உணைவுப் பட்டியல முதல
மினதூக்கியில தபயர்த்ததகாகுதி வடர எலலகாசமை
ஆங்கிலமையமைகாயினை. சமைலும இரண்டு
ஆண்டுகளுக்குள் பனனைகாட்டு ஆங்கில

மைதிப்பீட்டினபடி பணியகாளர்கள் அடனைவரும
தகுதிப்படை சவண்டும அலலது பதவி இறேக்குதல
அலலது பணிநீக்கம ஆக சநரிடும எனறும அவர்
அறிவித்தகார். மிக்கிடைகானியின அறிவிப்பு
ஊழியர்களுக்கு அதிர்ச்சிடய அளித்தது.
இதுநகாள்வடர அவர்கள் ஜேப்பகானிய
தமைகாழியிசலசய சவடல தசய்து வந்தனைர்.
அவர்களின அடனைத்து ஆவணைங்களும
ஜேப்பகானிய தமைகாழியில இருந்தனை. ஆங்கிலத்தில
எலலகாவற்டறேயும அவர்களகால எப்படிச்
சமைகாளிக்க முடியும?
பதிதனைட்டு மைகாதங்களுக்குப் பிறேகு
முனசனைற்றேத்டத நிறுவனைம மைதிப்பீடு தசய்தது.
சில ஊழியர்கள் கூடை ஆங்கிலத்தில திறேடமையகானை
அளடவ அடடையவிலடல. பிரச்சிடனை
எனனைதவனறேகால பணியகாளர்கள், பதிவு தசய்த
பகாடைங்கடளக் சகட்டு அலலது புத்தகங்கடளத்
தங்கள் தசகாந்த சநரங்களில படிப்பதன மூலம,
தகாங்கசள கற்றுக் தககாள்ள சவண்டும எனை
நிறுவனைம எதிர்பகார்த்ததுதகான.

அடதப் பகார்த்து மிக்கிட்டைகானி தனைது மைனைடத
மைகாற்றிக்தககாண்டைகார். பினனைர் நிறுவனைச் தசலவில
ஆங்கில வகுப்புகள், இடணையக்கற்றேல,
தசயலிகள் மைற்றும தனிப்பட்டை முடறேயில
பயிற்சி சபகானறே பல பயிற்சிகடளக் தககாடுத்து
2015 ஆம ஆண்டைளவில தபருமபகானடமையகானை
ஜேப்பகானிய ஊழியர்கள் குழுசந்திப்பில எனனை
நடைக்கிறேது எனபடத ஓரளவு புரிந்து தககாள்ள
முடியும எனறே நமபிக்டக நிடலக்கு வந்தனைர்.
“என சக ஊழியர்களுடைன ஆங்கிலத்தில
சபசுவதில எனைக்குப் பயமிலடல,” எனறு
ஒருவர் கூறினைகார்.
இமமைகாதிரி மைனித வரலகாற்றில மிக சவகமைகாகப்
பரவிவரும தமைகாழி ஆங்கிலம. அதமைரிக்ககா
மைற்றும ஆஸ்திசரலியகா சபகானறே நகாடுகளில
ஆங்கிலத்டத தகாய் தமைகாழியகாகக்
தககாண்டைவர்கள் 385 மிலலியன உள்ளனைர்.
இந்தியகா மைற்றும டநஜீரியகா சபகானறே முனனைகாள்
குடிசயற்றே நகாடுகளில ஒரு பிலலியன சரளமைகாக
ஆங்கிலம சபசுபவர்கள். உலகம முழுவதிலும
ஆங்கிலத்டத இரண்டைகாவது தமைகாழியகாகப்

படித்தவர்கள் மிலலியன கணைக்ககானை உள்ளனைர்.
ஆக உலகளவில சுமைகார் 1.75 பிலலியன மைக்களகால
இது ஒரு பயனுள்ள அளவில சபசப்படுகிறேது.
உலகமையமைகாக்கலுக்கு ஊக்க மைருந்து தகவல
ததகாழிலநுட்பம
இடணையமும மைற்றே பல தகவல
ததகாழிலநுட்பங்களும வளர்ந்தது
உலகமையமைகாக்கலுக்கு ஊக்க மைருந்து
தககாடுத்தகாற்சபகால ஆயிற்று. 1990 களின
முற்பகுதியில கணினி வனதபகாருள்,
தமைனதபகாருள், மைற்றும தகவலததகாடைர்பு
சமைமபகாடுகள் மைக்களுக்குப் தபகாருளகாதகாரத்
திறேடனை அணுகும ஆற்றேடல அதிகரித்தனை. அதன
பினனைர் இடணையத்தின இரண்டைகாவது
முனசனைற்றேத்தில வந்த சமூக ஊடைகங்கள்
இடணைய அடிப்படடையிலகானை கருவிகளில
தனிப்பட்டை, அரசியல மைற்றும வர்த்தக
சநகாக்கங்களுக்ககாக மைக்கள் தகவடலப்
பயனபடுத்தும, பகிரும வழிகடளசய
மைகாற்றியடமைத்தனை.

உலகத்தில எந்த இடைம எனறு
தபகாருட்படுத்தகாமைல, புதுடமையகானை வழிகளில
வளங்கடளப் பயனபடுத்தி நகாடுகள் மைற்றும
கலகாச்சகாரங்களிடடையில புதிய தயகாரிப்புகள்
மைற்றும சசடவகடள உருவகாக்கத் தகவல
ததகாழிலநுட்பம வழி தசய்கிறேது. தகவல
பரிமைகாறேத் திறேடமையகானை மைற்றும பயனுள்ள
அடலத்தடைங்கடள உருவகாக்கி, தகவல
ததகாழிலநுட்பத்துடறே உலகளகாவிய
ஒருங்கிடணைப்பு ஊக்கியகாக இருக்கிறேது.
——————————–

4. அதமைரிக்க கலகாச்சகார
ஆதிக்கமும தகவல
ததகாழிலநுட்பமும
முதலில ஹெகாலிவுட் திடரப்படைங்களும
ததகாடலக்ககாட்சி நகாடைகத் ததகாடைர்களும
1920 களில ததகாடைங்கி அதமைரிக்க திடரப்படைம
மைற்றும ததகாடலக்ககாட்சித் ததகாழில டமையமைகானை
ஹெகாலிவுட், உலகின தபருமபகாலகானை ஊடைகச்
சந்டதகளில ஆதிக்கம தசலுத்தி வருகிறேது.
உலதகங்கிலும உள்ள மைக்கள் அதமைரிக்க பகாணி,
பழைக்கவழைக்கம மைற்றும வகாழ்க்டக முடறே
ஆகியவற்டறேப் பற்றித் ததரிந்து தககாள்ளவும
அவற்டறேப் பினபற்றே முயற்சி தசய்யவும
முக்கிய ஊடைகம இது.
ஹெகாலிவுட் திடரப்படைங்கள் ஆங்கில
தமைகாழிடயப் பரப்புகினறேனை மைற்றும

பிரபலப்படுத்துகினறேனை. ஆங்கில தமைகாழி உலக
தமைகாழியகாக மைகாறி, உலகின தடலடமைடயத்
தக்கடவத்துக்தககாள்வதற்கு முக்கியக்
ககாரணைமைகாகவும உள்ளது.
இத்திடரப்படைங்கடளப் பகார்த்சத தினைசரி
வகாழ்க்டகயில சபசும ஆங்கில
தசகாற்தறேகாடைர்கடளப் சபச மைக்கள் எளிதகாகப்
பழைகி விடுகினறேனைர்.
அடுத்து தககாககா சககாலகா, தபப்சி,
தமைக்தடைகானைகாலட்ஸ், பர்கர் கிங், பிட்சகாஹெட்,
டைகாமிசனைகாஸ், சகஎப்சி முதலியனை
உலகின பிரபலமைகானை முதல பத்து வணிகச்
சினனைங்களில ஏழு அதமைரிக்ககாடவச்
சசர்ந்தடவ. இவற்றில முதலிடைத்தில உள்ள
தககாககா சககாலகா அதமைரிக்கமையமைகாக்கல
சினனைமைகாகசவ கருதப்படுகிறேது. துரித உணைவு
கூடை அதமைரிக்க உணைவு சந்டதயிலிடுதல
சமைலகாதிக்கத்திற்ககானை ஒரு சினனைமைகாகவும
கருதப்படுகிறேது. தமைக்தடைகானைகாலட்ஸ், பர்கர் கிங்,
பிட்சகா ஹெட், சகஎப்சி மைற்றும டைகாமிசனைகாஸ்

பிட்சகா சபகானறே நிறுவனைங்களின துரித உணைவு
விடுதிகள் உலதகங்கிலும ஏரகாளமைகானை உள்ளனை.

பினனைர் டமைக்சகல ஜேகாக்ஸன இடச, ஜீனஸ்,
டடைட்ஸ், கிழிந்த ஜீனஸ் இனனைபிறே
எலவிஸ் பிதரஸ்லி மைற்றும டமைக்சகல ஜேகாக்சன
சபகானறே பல அதமைரிக்க கடலஞர்களும
உலகளவில ரசிக்கப்பட்டு 500 மிலலியன
ததகாகுப்புகடள விற்றுள்ளனைர். த்ரிலலர் எனறே
டமைக்சகல ஜேகாக்சனின ததகாகுப்பு, 100 மிலலியன

விற்படனையில, எலலகாக் ககாலத்திலும சிறேந்த
விற்படனையகானை ததகாகுப்பகாக உள்ளது.
1989-91 ஆம ஆண்டில சசகாவியத் ஒனறியம
விழுந்தபின வலிவடடைந்து, குறிப்பகாக 2000 ஆம
ஆண்டுகளின மைத்தியில வந்த அதிசவக
இடணையத் ததகாடைர்பின பினனைர்,
அதமைரிக்கமையமைகாக்கல மிகவும
பரவலகாகிவிட்டைது.
புதுக்குடிசயற்றேம
1960 களில பல ஆப்பிரிக்க நகாடுகளுக்கு
குடிசயற்றேத்திலிருந்து விடுதடல கிடடைத்தது.
இந்த சூழைலில, சநரடியகாக இரகாணுவக்
கட்டுப்பகாட்டிசலகா (imperialism) அலலது
மைடறேமுகமைகானை அரசியல கட்டுப்பகாட்டிசலகா
(hegemony) டவப்பதற்குப் பதிலகாக
உலகமையமைகாக்கல, கலகாச்சகார மைற்றும தமைகாழி
ஆதிக்கத்தின தசலவகாக்டகப் பயனபடுத்தி
இமமைகாதிரி வளர்ந்து வரும நகாடுகளில ககாரியம
சகாதித்துக்தககாள்வடத புதுக்குடிசயற்றேம எனறு
ககானைகா நகாட்டின தடலவர் குவகாசமை

நிக்ரூமைகா வருணித்தகார். சமைற்கத்திய
சிந்தடனையகாளர்களகானை ஜீன-பகால சகார்த்தர
மைற்றும சநகாம சசகாமஸ்கி சபகானறேவர்களின
படடைப்புகளிலும கூடை இந்தப் புதுக்குடிசயற்றேப்
சபகாக்கு விவகாதிக்கப்பட்டைது.
இனடறேய உலகளகாவிய கலகாச்சகாரம பனமுக
கலகாச்சகாரத்டதப் சபகால சதகாற்றேமைளித்த
சபகாதிலும, கடடைசியில பகுப்பகாய்வு தசய்து
பகார்த்தகால அதமைரிக்க ஒசர வடகக்
கலகாச்சகாரமைகாகவுள்ளது எனறு ஜேப்பகானிய அறிஞர்
சடைகாரு நிஷிககாகி (Toru Nishigaki) வகாதிடுகிறேகார்.
இந்த அதமைரிக்கக் தககாள்டள சநகாய் மைற்றே
அடனைத்துக் கலகாச்சகாரங்கடளயும ததகாற்று சநகாய்
சபகால பிடிக்கவும, பகாதிக்கவும, இகழைவும
மைற்றும தள்ளிடவக்கவும அச்சுறுத்துகிறேது எனறு
கூறுகிறேகார்.
அதமைரிக்க கலகாச்சகார ஆதிக்கத்துக்கு ஊக்க
மைருந்து தகவல ததகாழிலநுட்பம
டமைக்சரகாசகாப்ட், ஆப்பிள், இனதடைல, தஹெச்பி,
தடைல மைற்றும ஐபிஎம சபகானறே உலகின மிகப்

தபரிய கணினி நிறுவனைங்கள் அதமைரிக்ககாடவச்
சசர்ந்தடவ. சமைலும உலகளகாவிய ரீதியில
வகாங்கப்படும தமைனதபகாருட்களும
சமைகக்கணிடமை எனறு தசகாலலப்படும இடணைய
சசடவகளும அதமைரிக்க நிறுவனைங்களகால
உருவகாக்கப்பட்டைடவ. ஆக உலகளகாவிய
அடிப்படடையில, குறிப்பிட்டு தமைனதபகாருள்
துடறேயிலும தபகாதுவகாக தகவல ததகாழிலநுட்பத்
துடறேயிலும அதமைரிக்ககா மிக வலுவகானை
நிடலயில உள்ளது.
உலகின மிகப்தபரிய ததகாழிலநுட்ப
நிறுவனைங்களகானை சபஸ்புக், தநட்ஃப்லிக்ஸ்
மைற்றும கூகிள் சபகானறே சிலவற்றிற்கு
அதமைரிக்ககாவில கலிசபகார்னியகாவிலுள்ள
சிலிக்ககான பள்ளத்தகாக்கு ததகாழிலநுட்ப
தடலநகரமைகாகவும உலகிசலசய மிக
தவற்றிகரமைகானை ததகாடைக்கநிடல சுற்றுச்சூழைல
அடமைப்பகாகவும அடமைந்துள்ளது. திறேடமையகானை
பணியகாளர்கள், மூலதனைம மைற்றும தபரிய
கருத்துக்கள் ஒசர இடைத்தில கூடி வருவதகால,
ததகாடைக்கநிடல நிறுவனைங்கள் வளர இது சிறேந்த

இடைமைகாகிறேது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில கூகிள்,
முகநூல, ட்விட்டைர், அசமைசகான, ஆப்பிள் மைற்றும
ஊபர் சபகானறே அதமைரிக்க இடணைய
நிறுவனைங்கள் மூலம அதமைரிக்கமையமைகாக்கல
குறித்த கவடல ஐசரகாப்பகாவில அதிகரித்து
வருகிறேது.
இந்த உலகளகாவிய தபரும சபகாக்கில
மைகாட்டைகாமைல டபடு சதடைல இயந்திரம,
தவய்சபகா சமூக ஊடைகம, வீசசட் அரட்டடை, டிடி
வகாடைடக வண்டி, அலிபகாபகா, தடைனதசனட்
சபகானறே பல இடணைய தகவல ததகாழிலநுட்ப
சசடவகடளயும, நிறுவனைங்கடளயும உருவகாக்கி
சனைகா தனைக்தகனை தனி வழி அடமைத்துக்
தககாண்டைதும குறிப்பிடைத்தக்கது.
இந்திடய ஆட்சி தமைகாழியகாக்கி விடைலகாசமை
எனறு சிலர்
சனைகா தசலலும இந்தத் தனி வழிடயப் பகார்த்து
வடைக்கில உள்ள கட்சிகளில சிலர் இந்தியகாவில
இந்திடய ஆட்சி தமைகாழியகாக்கி விட்டைகால நகாமும
சனைகா மைகாதிரிச் தசய்யலகாசமை எனறு

நிடனைக்கிறேகார்கள். இந்திய அரசியலடமைப்பின
எட்டைகாவது அட்டைவடணைப்படி இந்தியகாவின
அதிககாரபூர்வ தமைகாழியகாக 22 தமைகாழிகள் உள்ளனை.
இந்தி அவற்றில ஒனறுதகான.
புதிய பகாதுககாப்பு மைந்திரியுடைன அவர்களின
முதல சந்திப்புக்கு வரும சபகாது, மூனறு
இரகாணுவத் தடலவர்கடளயும (தடரப்படடை,
கடைற்படடை, வகானபடடை) நீங்கள் இந்தியர்கள்
எனபடத நிடனைவுபடுத்துவது அரிது. ஆனைகால
1996 இல பகாதுககாப்பு மைந்திரியகானை முலகாயம சிங்
யகாதவ் ‘நீங்கள் இந்தியர்கள், எனைசவ இந்தியில
சபசுங்கள்,” எனறு கூறினைகார்.உடைன அவர் ஒரு
உத்தரடவயும தவளியிட்டைகார், அடனைத்து
அதிககாரபூர்வமைகானை அறிவிப்புகளும இந்தியில
இருக்க சவண்டும எனறு. “இது நகாட்டின சதசிய
தமைகாழி எனபதகால இந்தியகாவின குடிமைக்கள்
இந்தி கற்றுக்தககாள்ள முயற்சிக்க சவண்டும”
எனறு மைத்திய அடமைச்சர் எம. தவங்டகயகா
நகாயுடு 2017 ஜேஜூன மைகாதம கூறினைகார். பினனைர் இவர்

இந்தியக் குடியரசுத் துடணைத் தடலவரகாகவும
ஆகிவிட்டைகார்.
இந்த ஆண்டு 2018 ஜேனைவரியில மைக்களடவயில
சபசுடகயில, இந்திடய ஐ.நகா.வில அதிககாரபூர்வ
தமைகாழியகாக ஆக்க எந்தவிதமைகானை முயற்சிடயயும
சமைற்தககாள்ள அரசகாங்கம தயகாரகாக உள்ளதகாக
தவளியுறேவு அடமைச்சர் சுஷ்மைகா ஸ்வரகாஜ்
வலியுறுத்தினைகாரகாம. இந்தி சதசிய தமைகாழி அலல,
இது ஒரு அதிககாரபூர்வ தமைகாழிதகான. இந்தி
சபசகாத மைகாநிலங்களின பிரதிநிதிகள்
எதிர்ககாலத்தில நகாட்டின தடலவர்களகாக
வரக்கூடும. அவர்கள் மீது இந்தி தமைகாழிடயச்
சுமைத்த சவண்டிய அவசியமிலடல எனறு
எதிர்க்கட்சித் தடலவர் சசி தகாரூர் சுட்டிக் ககாட்டை
சவண்டியது அவசியமைகாயிற்றேகாம. இவர்கள்
யகாவரும சட்டைப்படி இந்தியகாவின
அரசியலடமைப்பில உண்டமையகானை பற்றுதல
மைற்றும நமபிக்டக டவப்பதகாக (true faith and
allegiance) உறுதிதமைகாழி
எடுத்துக்தககாண்டைவர்கள்.

ஐசரகாப்பிய ஒனறியம, கனைடைகாவின
சிறுபகானடமை தமைகாழிக் தககாள்டககடளப்
பகார்த்துக் கற்றுக் தககாள்ளலகாசமை
ஐசரகாப்பிய ஒனறியத்தின அனறேகாடை
நடைவடிக்டககளில தமைகாழிகள் முக்கிய பகாத்திரம
வகிப்பது மைட்டுமைலல இடவ ஐசரகாப்பிய
ஒனறியத்தின கலகாச்சகார மைற்றும தமைகாழியியல
பனமுகத்தனடமைக்கும அடிப்படடையகாகும.
தமைகாழி பனமுகத்தனடமையும மைற்றே
கலகாச்சகாரங்களுக்கு மைரியகாடத எனபதும
ஐசரகாப்பிய ஒனறியத்தின அடிப்படடை
மைதிப்பகாகும. ஒவ்தவகாரு குடிமைகனுக்கும
ஐசரகாப்பிய ஒனறியத்தின எந்தப் பிரிவுக்சககா
அலலது துடறேக்சககா எந்ததவகாரு
அதிககாரபூர்வமைகானை தமைகாழியிலும எழுதவும
அசத தமைகாழியில பதிடலப் தபறேவும உரிடமை
உண்டு,
ஐசரகாப்பிய பகாரகாளுமைனறேம ஒரு முழு
பனதமைகாழிக் தககாள்டகடய ஏற்றுள்ளது,
அதகாவது அடனைத்து ஐசரகாப்பிய ஒனறிய

தமைகாழிகளும சமைமைகாக முக்கியத்துவம
வகாய்ந்தடவ. அடனைத்து நகாடைகாளுமைனறே
ஆவணைங்களும அடனைத்து அதிககாரபூர்வ
தமைகாழிகளிலும தமைகாழிதபயர்க்கப்படுகினறேனை.
ஐசரகாப்பிய பகாரகாளுமைனறேத்தின ஒவ்தவகாரு
உறுப்பினைருக்கும அவர் விருமபிய அதிககாரபூர்வ
தமைகாழியில சபசும உரிடமை உண்டு.
கனைடைகா நகாட்டிலும பிதரஞ்சு தமைகாழி சபசுசவகார்
சிறுபகானடமை எனறே சபகாதிலும அவர்களுக்கும
பிதரஞ்சு தமைகாழிக்கும சமை உரிடமை உண்டு. நம
நகாடைகாளுமைனறே உறுப்பினைர்களுக்கும
அடமைச்சர்களுக்கும இந்த அடிப்படடைக்
கண்ணியம உள்ளததனறும மைற்றும
இந்தியகாவின அரசியலடமைப்பில இவர்கள்
எடுத்துக்தககாண்டை உறுதிதமைகாழிடயக்
ககாப்பகாற்றுவகார்கள் எனறும நமபிக்டக
டவப்சபகாம.
—————————-

5. பரவும இந்த ஆங்கில
தமைகாழி ஆதிக்கம தணிய
வகாய்ப்பு உள்ளதகா?
ஆங்கிலம மைற்றே தமைகாழிகடளயும
கலகாச்சகாரங்கடளயும அழிக்கிறேதகா?
உலகமையமைகாக்கல, அதமைரிக்க கலகாச்சகாரம மைற்றும
ததகாழிலநுட்பப் சபரடலகளின சமைல ஏறி
உலகில இதுவடர எந்த தமைகாழிக்கும இலலகாத
அளவுக்கு ஆங்கிலம ஆதிக்கம தசலுத்துகிறேது.
சனை அலலது ஸ்பகானிஷ் தமைகாழிடயத்
தகாய்தமைகாழியகாகக் தககாண்டைவர்கள்
ஆங்கிலத்டதத் தகாய்தமைகாழியகாகக்
தககாண்டைவர்கடள விடை அதிகமைகாக இருக்கலகாம,
ஆனைகால சவற்று தமைகாழியகாளர்களுடைன சபசும
சபகாது அவர்களும ஆங்கிலமதகான சபச
சவண்டியிருக்கிறேது. சமைலும பிடணைப்பு தபருகி
வரும உலகின குடிமைக்களகாக ஆக்குவதற்ககாக

அவர்களும தங்கள் குழைந்டதகளுக்கு
ஆங்கிலமதகான கற்றுக்தககாடுக்கிறேகார்கள்.
“அடனைவருக்கும ஆங்கிலம இரண்டைகாம
தமைகாழியகாகி விட்டைது”
எனறு கலிசபகார்னியகாவில இர்வின
பலகடலக்கழைகத்தின கலவி மைற்றும தகவல
ததகாடைர்புத்துடறே சபரகாசிரியரகானை மைகார்க்
வகார்ஷஜூவர் கூறுகிறேகார். “உலகின எந்தப்
பகுதியகாக இருந்தகாலும கலவி பயினறேவர்
எனறேகால ஆங்கிலம ததரிந்தவர் எனறே நிடல
வந்துவிட்டைது.”
ஆங்கில ஆதிக்கமும உலகமையமைகாக்கலும
ஒனறேன பின ஒனறேகாக உலகம முழுவதும
பரவினை. “உலகளகாவிய தமைகாழி ஒனறு இருப்பது
உலகமையமைகாக்கலுக்கு உதவியது,
உலகமையமைகாக்கல உலகளகாவிய தமைகாழிடய
ஒருங்கிடணைத்தது,” எனறு வகார்ஷஜூவர்
கூறுகிறேகார். ததகாடைர்ச்சியகாக ஆங்கில தமைகாழி
சபசும இரண்டு சபரரசுகள், ஆங்கிசலயர்கள்
மைற்றும அதமைரிக்கர்களின ஆதிக்கத்தில அந்தப்

சபகாக்குத் ததகாடைங்கி இனறு இடணையத்தின
புதிய தமைய்நிகர் சபரரசு மூலம ததகாடைர்கிறேது.
பரவலகாக ஏற்றுமைதி தசய்யப்படும அதமைரிக்கத்
திடரப்படைங்கள், ததகாடலக்ககாட்சி நிகழ்ச்சிகள்,
துரித உணைவகங்கள் மைற்றும நுகர் தபகாருட்கள்
ஆகியடவ அதமைரிக்க கலகாச்சகார ஆதிக்கத்டத
நிடலநகாட்டி பிறே நகாடுகளின பகாரமபரிய
கலகாச்சகாரங்கடள முற்றுடகயிடுகினறேனை.
இடதவிடை முக்கியமைகாக இடவ இடளய
தடலமுடறேயினைடர எளிதில வயப்படுத்தத்தக்க
வயதில கவர்ந்து வகாழ்நகாள் முழுவதும ஆங்கில
தமைகாழி ஆதிக்கத்துக்கு உள்ளகாக்குகினறேனை. இந்த
இருண்டு வரும ஆங்கில தமைகாழி ஆதிக்கதமைனறே
சமைக மூட்டைத்தின கீழ் மைகாட்டிக்தககாண்டை தமிழ்
சபகானறே தமைகாழிகளுக்கு சிறு கீற்தறேகாளிக்குக் கூடை
வழி கிடடையகாதகா?
பிரகானஸ் எக்ககாலத்திலும ஒரு ஆங்கில
தமைகாழி சபசும நகாடைகாக மைகாறேப்சபகாவதிலடல
ஒரு பிரபலமைகானை விவகாதக்குழுவில “ஆங்கிலம
மைற்தறேலலகா தமைகாழிகடளயும அழிக்கிறேதகா?”

எனறே சகள்விக்கு ஒருவர் கூறுகிறேகார், “இந்தக்
சகள்வியின பிறே பதிலகள் ஆங்கில
ஆக்கிரமிப்பின மைற்றே விடளவுகடளச்
சுட்டிக்ககாட்டுகினறேனை. எனினும பிரகானஸ்
எக்ககாலத்திலும ஒரு ஆங்கில தமைகாழி சபசும
நகாடைகாக மைகாறே வகாய்ப்சபயிலடல. சனைகா, ரஷ்யகா,
தகாய்லகாந்து சபகானறே ஆங்கில தமைகாழி சபசகாத
மைற்றே நகாடுகளும இசதசபகாலதகான. ஆகசவ
நகாடுகள் இருக்கும வடர ஆங்கில கலகாச்சகார
ஆதிக்கம வளரக்கூடும, ஆனைகால ஆங்கில தமைகாழி
ஆதிக்கம வளர வகாய்ப்பிலடல.”
15 ஆம நூற்றேகாண்டில லத்தீன தமைகாழிக்கு
ஒளிமையமைகானை எதிர்ககாலம எனறுதகான
எண்ணினைகார்கள்!
“15 ஆம நூற்றேகாண்டு ஐசரகாப்பகாவின
மைனைநிடலயில இருந்தகால லத்தீன தமைகாழிக்கு
எதிர்ககாலம மிகவும ஒளிமையமைகாக இருக்கிறேது
எனறுதகான நிடனைப்சபகாம” எனறு லத்தீன
வரலகாற்டறே எழுதிய நிக்சககாலஸ் ஓஸ்ட்லர்
கூறுகிறேகார். இனறு கத்சதகாலிக்க சதவகாலயத்தின

வழிபகாட்டு தமைகாழியகாக மைட்டுசமை லத்தீன
பிடழைத்துள்ளது. “20-ஆம நூற்றேகாண்டின உலகின
மைனைநிடலயில நீங்கள் இருந்தகால, ஆங்கில
தமைகாழிக்கு எதிர்ககாலம மிகவும ஒளிமையமைகாக
இருக்கிறேது எனறு நிடனைப்பதும
அசதசபகாலதகான.” ஆனைகால நிக்சககாலஸ்
ஓஸ்ட்லர் மைகாதிரி நிடனைப்பவர்கள் மிகச்
சிறுபகானடமையிசலசய இருக்கிறேகார்கள்.
ஆங்கிலத்டத சமைமபட்டை நிடலக்குக்
தககாண்டுவர உதவிய அசத ததகாழிலநுட்பசமை
அடத மீண்டும கீசழை இழுக்கவும முடியும
இறுதியில ஆங்கிலத்டத சமைமபட்டை நிடலக்குக்
தககாண்டுவர உதவிய அசத ததகாழிலநுட்பசமை
அடத மீண்டும கீசழை இழுக்கவும முடியும எனறு
ஓஸ்ட்தலர் கூறினைகார். கூகிள், டமைக்சரகாசகாப்ட்
பிங் மைற்றே தபரிய நிறுவனைங்களின
தமைகாழிதபயர்ப்பு இயந்திரங்கள் ஏற்தகனைசவ
ஓரளவு நனறேகாக சவடல தசய்கினறேனை.
இறுதியில ஒரு அதி உனனைத தமைகாழிதபயர்ப்பு
இயந்திரத்டத உருவகாக்கி விட்டைகால ஒரு

தபகாதுவகானை தமைகாழி சதடவயற்றேது எனறு ஒரு
கருத்தும நிலவுகிறேது. “முனசனைற்றேம வர வர,
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு மைற்றும தகானியங்கி
உடர விளக்கம பற்றிய பிரச்சிடனைகள்
தீர்ந்துவிடும,” எனறு ஓஸ்ட்தலர் கூறினைகார்,
“ததகாழிலநுட்ப ரீதியகாக ஒரு தபகாதுவகானை தமைகாழி
சதடவயற்றுப் சபகாய்விடும.”
நீங்கள் ஒரு திருப்பூர் பினனிய உள்ளங்கி
வழைங்குநர் எனறு டவத்துக்தககாள்சவகாம. உங்கள்
திறேனசபசிடய எடுத்து தஜேர்மைனியில உள்ள
உங்கள் வகாடிக்டகயகாளடரக் கூப்பிடுகிறீர்கள்.
அவர்கள் எடுத்தவுடைன நீங்கள் தமிழில
சபசுகிறீர்கள், அவர்களுக்கு தஜேர்மைகானிய
தமைகாழியில சகட்கிறேது. அவர்கள் தஜேர்மைகானிய
தமைகாழியில பதில தசகாலல உங்களுக்குத் தமிழில
சகட்கிறேது. இவ்வகாசறே சபசி வணிக
சவடலகடள முடிக்க முடியுதமைனறேகால
ஆங்கிலக் கலவி சதடவயற்றுப்
சபகாககாவிட்டைகாலும அவசியம குடறேந்து
விடுமைலலவகா? அவரவர்கள் தங்கள் தகாய்
தமைகாழியிசலசய சபசலகாசமை! இந்த

நிகழ்சவகாட்டைம ஒரு ககாலத்தில சகட்டைகால
அறிவியல புடனைகடத சபகால இருந்தது. ஆனைகால
இனறு சந்டதயில வந்திருக்கும பயணைத்திற்ககானை
தமைகாழிதபயர்ப்புச் தசயலிகடளப் பகார்த்தகால
அந்த நகாள் தவகு தூரத்திலிலடல எனசறே
ததரிகிறேது.

ஆங்கிலமைகா, சனை தமைகாழியகா?

அடுத்த குறிக்சககாள் பத்தகாயிரம கனபூசியஸ்
சனை தமைகாழி கலவிக் கூடைங்கள் நிறுவுவதகா?

2008 இல நிக்சககாலஸ் ஆஸ்ட்தலர் ஃசபகார்ப்ஸ்
இதழில ஒரு கட்டுடர எழுதினைகார் இதில சனை
தமைகாழிடயக் கற்றுக்தககாள்வதற்கு
உலதகங்கிலும 100 கனபூசியஸ் கலவிக்
கூடைங்கள் நிறுவும திட்டைத்தின மூனறில ஒரு
பகுதியகாக சனைகா உள்ளது எனறேகார். அப்சபகாது 23
நகாடுகளில இக்கலவிக் கூடைங்கள் இருந்தனை. இது
2010 ஆம ஆண்டில உலகம முழுவதிலும 100
மிலலியன மைக்கள் சனை தமைகாழிடயப்
படிப்பதற்ககானை திட்டைத்தின ஒரு பகுதி. 2014 இல
ஆறு கண்டைங்களில 480 க்கும சமைற்பட்டை
கனபூசியஸ் கலவிக் கூடைங்கள் வந்து
விட்டைனை. 2020 ஆம ஆண்டுக்குள் 1,000
கனபூசியஸ் கலவிக் கூடைங்கள் நிறுவுவசத
இவர்களது இப்சபகாடதய குறிக்சககாள்.
சனை தமைகாழி உலகளகாவிய தமைகாழியகாக
ஆங்கிலத்தின இடைத்டதப் பிடிக்குமைகா?
சிங்கப்பூரில ஒரு பலலூடைக நிறுவனைத்டத
நடைத்தும லீ ஹெகான ஷி, சனைகாவில வணிகம தசய்ய
சமைற்கத்திய வகாடிக்டகயகாளர்கடள அடழைத்து

வருகிறேகார். இவருக்கு வணிக ரீதியில ஆங்கிலம
அவ்வளவு முக்கியமிலடல எனறு கூறுகிறேகார்.
ஆங்கிலம கற்றுக்தககாள்ள சவண்டும தகான,
ஆனைகால நீங்கள் சனை தமைகாழிடயயும
கற்றுக்தககாள்ள சவண்டும. சனைகாவின
தபகாருளகாதகார வலிடமை வளர்ந்து வரும
நிடலயில, சனை தமைகாழி ஆங்கிலத்டத முந்தி
விடும எனறு லீ நமபுகிறேகார். ஏற்கனைசவ
இதற்ககானை அறிகுறிகள் உள்ளனை எனறும ஆங்கில
தமைகாழிச் சரிவு அதமைரிக்க டைகாலரின வீழ்ச்சிடயத்
ததகாடைரும எனறும நமபுகிறேகார். நகாடுகளிடடைசய
பரிவர்த்தடனைக்ககானை அடுத்த நகாணையமைகாக
டைகாலருக்குப் பதிலகாக சனை நகாணையமைகானை
தரனமினபி மைகாறினைகால, நீங்கள் சனை தமைகாழிடயக்
கற்றுக் தககாள்ள சவண்டும எனறு கூறுகிறேகார்.
பிசரசில மைற்றும சனைகா சபகானறே இடைங்களில,
அதமைரிக்க டைகாலர் பயனபடுத்தகாமைல
தரனமினபியில வணிகம தசய்து வருவதகால,
ஆங்கிலம பயனபடுத்த சவண்டிய அவசியம
இலடல.

மைற்றே தவளிநகாட்டு தமைகாழிகளுடைன
ஒப்பிடுமசபகாது சனை தமைகாழிடயக்
கற்றுக்தககாள்வது மிகக் கடினைமதகான. ஆனைகால
ததகாழிலநுட்பம இடத எளிதகாக்க
உதவுகிறேது. டைகாக்டைர் விக்டைர் சமையர் தனைது தமைகாழி
பற்றிய பதிவில நவீனை எண்ணிமை கருவிகள் சனை
தமைகாழியின ஆய்வு மைற்றும பயனமுடறேடய
எவ்வகாறு மைகாற்றியடமைக்கினறேனை எனபடத
விவகாதிக்கிறேகார். எடுத்துக்ககாட்டைகாக, எழுதுவடத
நம சகாதனைங்கள் டகயகாளும சபகாது, நகாம ஏன
ஆயிரக்கணைக்ககானை எழுத்துக்குறிகடள மீண்டும
மீண்டும எழுதிப் பழைக சவண்டும? நமமுடடைய
சநரத்டத நடடைமுடறேயில சபசுவதிலும நமைது
தசகாலலகரகாதிடயப் தபருக்குவதிலும அதிகம
தசலவழிக்கலகாசமை எனகிறேகார்.
————————–

6. தடடை தசய்யப்பட்டை
கட்டைலகான தமைகாழி
புத்துயிர் தபற்றேது
எப்படி?
ஸ்தபயின நகாட்டில பகார்சிசலகானைகாடவச்
சுற்றியுள்ள பகுதிகளில கட்டைலகான தமைகாழி
சிறுபகானடமை மைக்களகால சபசப்படுகிறேது.
தவற்றிதபற்றே ஆட்சியகாளர்களகால பல
நூற்றேகாண்டுகளகாக ஒடுக்கப்பட்டை கட்டைலகான
தமைகாழி இப்தபகாழுது 9 மிலலியன மைக்களகால
சபசப்படுகிறேது. உலகில 150 க்கும சமைற்பட்டை
பலகடலக்கழைகங்கள் இந்த தமைகாழிடய கற்றுத்
தருகினறேனை. 400 க்கும சமைற்பட்டை பத்திரிடககள்
இமதமைகாழியில பிரசுரிக்கப்படுனறேனை.
சபரிடைர்கடள சந்தித்துப் பிடழைத்து வந்த
கட்டைலகான தமைகாழி

1714 ஆம ஆண்டில ஸ்பகானிய துருப்புக்கள்
பகார்சிசலகானைகாடவ தவற்றி கண்டை பின,
கட்டைசலகானியகா அதன தனனைகாட்சி உரிடமைடய
இழைந்தது. கட்டைலகான தமைகாழி மீது
கட்டுப்பகாடுகடள விதித்து மைத்திய அரசு
ஸ்பகானிஷ் தமைகாழிடய ஆட்சி தமைகாழியகாக
ஆக்கியது.
உள்நகாட்டுப் சபகாரின முடிவில கட்டைசலகானிய
மைக்கள் ஒரு தனி உலகில வகாழ்ந்தகார்கள்.
கட்டைலகான தமைகாழிடயப் பயனபடுத்துவது
தனனுரிடமையின அடடையகாளமைகாகக்
கருதப்பட்டைது. வரலகாறு பற்றி யகாரும
சபசவிலடல. அரசியல பற்றி யகாரும
சபசவிலடல. ஆனைகால கட்டைலகான தமைகாழியில
மைக்கள் சபசிக்தககாண்டிருந்தகார்கள். இடத
அவர்கள் அதிககாரபூர்வ ஸ்தபயின நகாடு மைற்றும
ஆட்சிடய எதிர்க்கும அலலது ஒதுங்கியிருக்கும
ஒரு அடிப்படடை வழி எனறு கருதினைர். 19 ஆம
நூற்றேகாண்டில, கட்டைலகான தமைகாழி சதசியவகாத
கலகாச்சகார இயக்கத்தின முயற்சியகால ஒரு
இலக்கிய தமைகாழியகாக மைறுபிறேப்பு அடடைய

ஆரமபித்தது. எனினும, இந்த மைறுமைலர்ச்சி
நீடிக்கவிலடல.
1939 ஆம ஆண்டில பிரகானசககா சர்வகாதிககார
ஆட்சி வந்தவுடைன தபகாதுத்துடறே
நிர்வகாகத்திலும, கலவியிலும கட்டைலகான தமைகாழி
தடடை தசய்யப்பட்டைது. பள்ளிகள், விளமபரம,
மைத விழைகாக்கள் மைற்றும சகாடலக் குறியீடுகளில
சிறுபகானடமை தமைகாழிகள் தடடை தசய்யப்பட்டைனை.
புதிய அரசியல நிடலடமைடய சுட்டிக்ககாட்டிய
அதிககாரிகள், குறிப்பகாகக் ககாவல துடறேயினைர்,
“சபரரசின தமைகாழிடயப் பயனபடுத்துங்கள்”
எனறு மைக்கடளக் கட்டைகாயப் படுத்தினைர்.
ஸ்பகானிய தமைகாழிடைன ஒப்பிடுடகயில,
கட்டைலகான தமைகாழி தககௌரவத்டத இழைந்தது.
சமைலும சில சமைல வர்க்கத்தகார் ஸ்பகானிஷ்
தமைகாழியில சபச ஆரமபித்தனைர். 1975 இல
ஸ்தபயினில மீண்டும மைக்களகாட்சி ஏற்பட்டை
பினனைர், இது ஸ்பகானிஷ் தமைகாழியுடைன சசர்த்து
அதிககாரபூர்வ தமைகாழி, கலவிக்ககானை தமைகாழி,
மைற்றும ஊடைகங்களின தமைகாழி எனை

நிறுவப்பட்டைது. இடவ அடனைத்தும இதற்கு
தபருடமைக்குரிய பங்டக அளித்தனை.
எண்ணிமை ககாலத்தில தமைகாழித்
ததகாழிலநுட்பங்கள்
நகாம எண்ணிமை ககாலத்தின ஆரமப கட்டைத்தில
இருக்கிசறேகாம. ததகாடலசபசி, இடணையம,
மினனைஞ்சல, திடரப்படைங்கள் அலலது
இடசடய எங்கிருந்தகாலும திறேனசபசி அலலது
டகக்கணினி மூலம அணுகக்கூடிய வசதிகடள
நகாம அனுபவித்து வருகிசறேகாம. இந்த
சகாதனைங்களின பயனபகாடு இயற்டகயகாகி
வருகிறேது. முதலில வந்த வணிகப் தசயலிகடள
விடசப்பலடககள் மூலம ஓட்டை
சவண்டியிருந்தது. தமைகாழித் ததகாழிலநுட்பத்தில
முனசனைற்றேங்கள் வந்த பினனைர் வகாய்ப்
சபச்சகாசலசய அணுக இயலகிறேது.
தவகு விடரவில எந்த சநரத்திலும எங்கிருந்தும
நமைக்குத் தகானியங்கி தமைகாழிதபயர்ப்பு,
உடரயகாடைலகள் மைற்றும ஆவணைங்களின
சுருக்கம, தகானியங்கியகாக சபச்டச

உடரயகாக்குவது, நிழைல படைங்களுக்கு
துடணைத்தடலப்பு சபகானறே சிக்கலகானை
தசயலிகடள நமமைகால அணுக முடியும. இந்தச்
தசயலிகள் அடனைத்துக்கும தவவ்சவறு தமைகாழித்
ததகாழிலநுட்பங்கள் (சபச்டச உடரயகாக்குதல,
உடர ஒலி மைகாற்றி, தமைகாழிதபயர்ப்பிகள்,
பகாகுபடுத்திகள், தசகாற்தபகாருள் பகுப்பகாய்விகள்
முதலியனை) மைற்றும தபகாருத்தமைகானை தமைகாழி
வளங்கள் (சபச்சு மைற்றும உடரத் ததகாகுதிகள்,
இலக்கணைங்கள் முதலியனை) ஒருங்கிடணைந்து
சவடல தசய்ய சவண்டும.
நவீனை தமைகாழித் ததகாழிலநுட்பங்களும
தமைகாழியியல ஆரகாய்ச்சிகளும தமைகாழியின
எலடலகடள இடணைக்கும ஒரு தபரிய
பங்களிப்டப தசய்ய முடியும. திறேன சபசி
சபகானறே சகாதனைங்கள் மைற்றும தசயலிகளுடைன
இடணைந்து, தமைகாழித் ததகாழிலநுட்பம
எதிர்ககாலத்தில ஒரு தபகாதுவகானை தமைகாழியில
சபசகாவிட்டைகாலும ஒருவருக்தககாருவர்
எளிடமையகாக சபசுவதற்கும வியகாபகாரம
தசய்வதற்கும உதவ முடியும.

தமைகாழித் ததகாழிலநுட்பத் தீர்வுகள் இறுதியில
தவவ்சவறு தமைகாழிகளுக்கு இடடையில ஒரு
தனிப்பட்டை பகாலமைகாக தசயலபடும. சமைலும,
தகவல மைற்றும புதிய தசயலிகளுக்ககானை
உலகளகாவிய அணுகல குறிப்பிட்டை தமைகாழியின
பயனபகாட்டைகால வடரயறுக்கப்படைகாது.
இருப்பினும, சந்டதயில தற்சபகாது கிடடைக்கும
தமைகாழித் ததகாழிலநுட்பங்கள் மைற்றும சபச்சு
தசயலகாக்கக் கருவிகள் இனனும இந்த லட்சிய
இலக்டக அடடையவிலடல. ஐசரகாப்பிய
ஒற்றுடமைக்கு தமைகாழி ததகாழிலநுட்பத்தின
ஆழைமைகானை ததகாடைர்டபயும முக்கியத்டதயும 1970
களின பிற்பகுதியிசலசய ஐசரகாப்பிய ஒனறியம
உணைர்ந்தது. அதன முதல ஆரகாய்ச்சி
திட்டைங்களுக்கு நிதியுதவி தசய்தது.

ஸ்தபயின நகாட்டில சிறுபகானடமை தமைகாழி சபசும
வட்டைகாரங்கள்
கட்டைலகான தமைகாழியின இயல தமைகாழித்
ததகாழிலநுட்பம
கட்டைலகான தமைகாழியின இயல தமைகாழித்
ததகாழிலநுட்பம, மைக்கள் ததகாடக மைற்றும
தமைகாழியின அரசியல தசலவகாக்கு
ஆகியவற்டறேக் கருத்தில தககாண்டைகால,
எதிர்பகார்ப்படத விடைச் சிறேந்த வடிவில

உள்ளது. மைற்றே வளங்களுக்கிடடையில, கட்டைலகான
தமைகாழியில ஒரு உயர்தர டகமுடறேயகாகக் குறியீடு
தசய்த 55 மிலலியன தசகாற்ததகாகுப்பு (manually
annotated corpus) உள்ளது. இது
பத்தகாண்டுகளுக்கும சமைலகாக பகார்சிசலகானைகா
பலகடலக்கழைகம, கட்டைலகான தமைகாழியறிவியல
மைற்றும தபகாது தமைகாழியியல துடறே முடனைவர்
வக்கீம ரசபல முனசயகாசடனையுடைன ததகாகுத்தது.
ஸ்பகானிஷ் மைற்றும கட்டைலகான தமைகாழிகளில
இரண்டு பதிப்புகளகாக தவளியிடைப்படும தினைசரி
பத்திரிடகயின தவளியீடும தமைகாழிதபயர்ப்பு
இடணை உடரகளுக்கு ஒரு முக்கிய ஆதகாரமைகாக
உள்ளது.
தமைகாழி ததகாழிலநுட்பத்தின பலதுடறே இயலபு
ககாரணைமைகாக, ததகாழிலநுட்ப உலகில (கணினி
அறிவியல மைற்றும தபகாறியியல துடறேகள்)
மைற்றும மைனிதசநயத் துடறேயில (தமைகாழி மைற்றும
தமைகாழிதபயர்ப்பியல துடறேகள்) இருந்து
ஆரகாய்ச்சிக் குழுக்கள் வந்து சசருகினறேனை.
குழுக்களில தபருமபகாலகானைடவ
பலகடலக்கழைகங்கடளச் சசர்ந்தடவ.

அடிப்படடை அலலது தசயலமுடறே சகார்ந்த
ஆரகாய்ச்சியில ஈடுபடுகினறேனை. ததகாழிலநுட்பக்
டகமைகாற்றேத்தில இதில ஒரு குழு சதர்ச்சி
தபற்றிருக்கிறேது, ஆனைகால எலலகாக் குழுக்களும
இடத ஏதகாவது ஒரு விதத்தில சமைகாளிக்கினறேனை.
உள்ளூர் அரசகாங்கம, மைகாநில அரசு அலலது
ஐசரகாப்பிய பலகடலக்கழைகம (Universidad
Europea) ஆகியவற்றிலிருந்து திட்டைங்களுக்கு நிதி
வருகிறேது. மைற்றே நிதி ஆதகாரங்கள்
நிறுவனைங்களுடைன அலலது நிர்வகாகத்துடைன
ஒப்பந்தங்களகாகும. கட்டைலகானுக்ககானை
தபருமபகாலகானை ஆரகாய்ச்சிகள் எழுதப்பட்டை
உடரடயப் பற்றித்தகான. பதினைகானகு குழுக்களில
பத்து உடரத் தரவுகளில கவனைம
தசலுத்துகினறேனை. மூனறு குழுக்கள் உடரயிலும
சபச்சிலும சவடல தசய்கினறேனை. ஒரு குழு
சபச்சில மைட்டுசமை சவடல தசய்கிறேது. சபச்சில
அடிப்படடைப் பகுதிகள் சபச்சுத் தயகாரிப்பு (speech
synthesis) மைற்றும பகுப்பகாய்வு ஆகும.

இந்தக் கூட்டு முயற்சியின ககாரணைமைகாக, தமைகாழி
தசயலகாக்கத்திற்ககானை அடிப்படடைக் கருவிகள்
மைற்றும ஆதகாரங்கள் ஆகியடவ கட்டைலகான
தமைகாழிக்கு உள்ளனை. இருப்பினும அடவ
எப்சபகாதும பரவலகாகத் ததரியவருவதிலடல.
சில சமையங்களில ஆரகாய்ச்சி சமூகம, ததகாழில
நிறுவனைங்கள் அலலது தபகாதுமைக்களுக்குக்
கிடடைப்பதிலடல. பலசவறு குழுக்களிடடைசய
(ஆரகாய்ச்சிக் குழுக்கள், அரசகாங்கம மைற்றும
நிறுவனைங்கள்) நலல ஒருங்கிடணைப்பு மைற்றும
ஒத்துடழைப்பு எந்ததவகாரு முயற்சிக்கும
சதடவதகான. இருப்பினும கட்டைலகான சபகானறே
ஒரு சிறிய தமைகாழிக்ககானை ததகாழிலநுட்பம
உருவகாக்குவதில இது மிக அவசியம. தமைகாழி
வளங்கள் விடல உயர்ந்தடவ, நிதிசயகா குடறேவு,
மைற்றும சமூகம முயற்சிகடள திருமபச்
தசய்யவும சிதறே அடிக்கவும இடைம கிடடையகாது.
————–

7. “ஆளும தமைகாழிசய
வகாழும; மைற்றேடவ
மைகாளும” இதுதகான
நியதியகா?
ஆக்ஸ்சபகார்ட் தமைகாழியியல சபரகாசிரியர் ஜீன
அட்சிசன தசகாலகிறேகார், “ஒரு தமைகாழியின பரவல
அடதப் பயனபடுத்துபவர்களுடடைய சக்திடயச்
சகார்ந்தது, அமதமைகாழியின உள் அமசங்கடளப்
தபகாருத்தது அலல.” தமிழின பயனபகாட்டடைக்
கட்டைகாயமைகாக்கும ஒரு நகாட்டடைத் தமிழைர்கள்
அடமைத்தகால மைட்டுசமை தமிழ் வளரவும
தசழிக்கவும முடியும எனறு சிலர் உறுதியகாக
நமபுகினறேனைர். எடுத்துக்ககாட்டைகாக இசதகா ஒரு
கட்டுடர. இரகாசஜேஸ்வரி பகாலசுப்பிரமைணியம
எழுதிய தமிழ் தமைகாழியின எதிர்ககாலம.
“தமிழ் தமைகாழி, எதிர்ககாலத்தில வகாழ்வது
நிலப்பரப்பிசலகா, மைக்கள் ததகாடகயிசலகா அலல;

மைகாறேகாக அதன ஆளும வலலடமையில மைட்டுசமை
தங்கியுள்ளது. ஆளும தமைகாழிசய வகாழும;
மைற்றேடவ மைகாளும.”
ஸ்பகானிய, ஆங்கிசலயர்கள் மைற்றும
சபகார்த்துகீசியர்கள் குடிசயற்றேத்தின மூலம
தங்கள் தமைகாழிகடள ஆதிக்கம தசலுத்தும
உலகளகாவிய தமைகாழிகளகாக ஆக்கியுள்ளடத
டவத்து இவ்வகாறு நிடனைப்பதகாகத்
சதகானறுகிறேது. இனனும சிலர் ஹீப்ரு
தமைகாழிடய சமைற்சககாள் ககாட்டுகினறேனைர். இது
தினைசரி சபச்சு வழைக்கில இலலகாமைல யூத
வழிபகாட்டு தமைகாழியகாகியிருந்தது. பினனைர், 19
ஆம நூற்றேகாண்டில, நவீனை ஹீப்ருவகாக
மைறுவகாழ்வு தபற்று இனறு இஸ்சரல நகாட்டின
ஆட்சி தமைகாழியகாகவும இலக்கிய
தமைகாழியகாகவும புத்துயிர் தபற்றேது. யூதர்களுக்கு
இஸ்சரல எனறே தனி நகாடு அடமைத்ததனைகால
மைட்டுசமை நடைந்தது. இலடலதயனில
நடைந்திருக்கசவ முடியகாது எனபததனனைசவகா
உண்டமைதகான.

ஆனைகால நகாம இதன சவசறேகாரு சககாணைத்டதயும
பகார்க்க சவண்டும. நகார்டிக் நகாடுகள் எனபது
ஸ்வீடைன, நகார்சவ, பினலகாந்து, ஐஸ்லகாந்து,
தடைனமைகார்க், கிரீனலகாந்து சசர்ந்தது. இந்த
நகாடுகளுக்கு சதசிய தமைகாழிகள் இருந்த
சபகாதிலும, அறிவியல, உயர்கலவி மைற்றும
வணிக தமைகாழியகாக ஆங்கிலத்டத
ஏற்றுக்தககாள்வதற்கு அழுத்தம அதிகரித்துள்ளது.
நகார்டிக் அறிஞர்கள் தங்கள் ஆய்வு முடிவுகடள
பலநகாட்டு பத்திரிடககளில தவளியிடை
சவண்டிய கட்டைகாயத்தில உள்ளனைர்.
இதுசபகாலசவ, அயர்லகாந்து எனறே தனி நகாடு
அடமைத்து ஐரிஷ் தமைகாழிடய அதன ஆட்சி
தமைகாழியகாக ஆக்கிய பினனும ஐரிஷ் தமைகாழி
சபசுசவகார் மைற்றும கற்சபகார் குடறேந்து
வருவடதத் தடுக்க இயலவிலடல.
வணிக ரீதியகாக முக்கியமைகானை
தமைகாழிகளிசலசய தபரிய நிறுவனைங்கள்
கவனைம தசலுத்துகினறேனை

ஆங்கிலம அதன தனி பகுப்பில உள்ளது
(எனனுடடைய மைருமைகளின தமிங்கில தமைகாழியில
தசகாலலப்சபகானைகால “அது சவறே தலவல”).
உதகாரணைமைகாக, இந்த உடரத்ததகாகுப்பு
தமைகாழியியல வடலப்பதிவு பகாருங்கள்.
“இயலதமைகாழி ஆய்வு பற்றிய திறேந்த இரகசியம
இதுதகான. அது மிகவும ஆங்கிலத்டத
டமையமைகாகக் தககாண்டுள்ளது.
தமைகாழியியலகாளர்கள் மிக அதிகமைகாக சவடல
தசய்துள்ள தமைகாழியகாகவும, கணினி அறிவியல
திட்டைங்களுக்ககானை மிகச் சிறேந்த வளங்கடளக்
தககாண்டிருக்கும தமைகாழியகாகவும ஆங்கில
தமைகாழி உள்ளது. கணினி அறிவியலில
எப்சபகாதுசமை இனனைமும தரவுகள் இருந்தகால
இனனைமும நலலது.”
இந்த ஆய்வறிக்டகயில
விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, பிறே வணிகரீதியகாக
முக்கியமைகானை தமைகாழிகளகானை பிரஞ்சு மைற்றும
தஜேர்மைன சபகானறே தமைகாழிகளுக்கு கூகிள்,
முகநூல, அசமைசகான, டமைக்சரகாசகாப்ட் சபகானறே

தபரிய நிறுவனைங்களிடைமிருந்து நலல ஆதரவு
கிடடைக்கும. ஒரு தபரிய சகாத்தியமைகானை தசலவந்த
சந்டத இருந்தகால தபரிய சந்டத நிறுவனைங்கள்
அந்த தமைகாழிகடளக் கவனித்துக்தககாள்வகார்கள்.
ஆனைகால சந்டத அடதச் தசய்யகாவிட்டைகால மைற்றே
தமைகாழிகளுக்கு முடறேயகானை
ததகாழிலநுட்பங்கடள யகார் வழைங்குவகார்? சிறிய
தமைகாழிகளில சிறிய நகாடு, மைகாநிலம அலலது
வட்டைகாரப் தபகாருளகாதகாரங்கள்தகான உள்ளனை.
எனைசவ ததகாழிலநுட்பத்திற்ககானை தனியகார்
அலலது தபகாது நிதிகளுக்ககானை வகாய்ப்புகள்
குடறேவகாகசவ உள்ளனை. இயலதமைகாழி ஆய்டவப்
தபகாறுத்தவடர அடனைத்து தமைகாழிகளும
கடினைமைகானை தமைகாழிகள்தகான. ஆனைகால
அடவகளின நிதி நிடலடமைகள் மைடலயிலிருந்து
மைடு சபகானறு சவறுபடுகினறேனை.
இனனும பத்து ஆண்டுகளில
அயர்லகாந்திசலசய ஐரிஷ் முக்கிய
தமைகாழியகாக இருக்ககாது

பல நூற்றேகாண்டுகளகாக அயர்லகாந்தில
சபசப்படும தமைகாழி ஐரிஷ் மைட்டுசமை. 17 ஆம
நூற்றேகாண்டில இங்கிலகாந்தின அரசர் முதலகாம
சஜேமஸ் நிலத்டதக் டகப்பற்றுவதற்ககாக பலடர
அனுப்பி, கலகங்கடள அடைக்கி, நகாட்டடைக்
குடிசயற்றேமைகாக்கினைகார். ஆங்கில
சமைலகாதிக்கத்தின கீழ் ஏற்கனைசவ தமைகாழி
மைடறேந்து தககாண்டிருக்க 1800 களின பஞ்சம
நகாட்டின ஐரிஷ் சபசுபவர்கடள
தவளிசயற்றியது. தனி நகாடைகாகப் பிரிந்த பிறேகு,
அயர்லகாந்தில ஐரிஷ் ஆட்சி தமைகாழியகாக ஆயிற்று.
2006 மைற்றும 2011 கணைக்தகடுப்புகளின தரவின
அடிப்படடையில சமூகத்தின தமைகாழிப்
பயனபகாட்டடை இந்த ஆய்வு ஒப்பிடுகிறேது. ஐரிஷ்
சபசும பகுதிகளில தமைகாத்தம 155
வட்டைகாரங்களில 21 இல மைட்டுசமை
மைக்கள்ததகாடகயில மூனறில இரு பகுதியினைர்
ஐரிஷ் சபசுகினறேனைர். இது முந்டதய
கணைக்தகடுப்பில 24 ஆக இருந்தது பினனைர்
குடறேந்து விட்டைது. அயர்லகாந்தில ஐரிஷ் தமைகாழி
சபசும வட்டைகாரங்களில தமைகாழியின சதய்மைகானைம

2007 ஆய்வில எச்சரித்தடத விடை மிக சவகமைகாக
நடடைதபறுகிறேது. பத்து ஆண்டுகளில ஐரிஷ்
தமைகாழி சபசும பகுதிகளில எங்குசமை அது
முக்கிய தமைகாழியகாக இருக்கும எனறு
வகாதிடுவது கடினைம.
“ஐரிஷ் மூலம தங்கள் குழைந்டதகடள
வளர்க்கத் தீர்மைகானிக்கும தகாய்மைகார்களும
தந்டதயர்களுமதகான உண்டமையகாக
தமைகாழிடயத் திட்டைமிடுபவர்கள்” எனறு
அவர் கூறினைகார்.

அயர்லகாந்தும வடை அயர்லகாந்தும
ஆனைகால வடை அயர்லகாந்திசலகா
அரசியலவகாதிகடளவிடை மைக்கள் ஒரு தப்படி
முனனைகால இருக்கிறேகார்கள்

ஐரிஷ் தமைகாழி இங்கிலகாந்தின பகுதியகானை வடை
அயர்லகாந்தில அசனைகமைகாக மைடறேந்சத விட்டைது.
இருப்பினும, மைகாககாணைத்தின பல சமூகங்களில,
சில குடுமபங்கள் தமைகாழிடயக் ககாப்பகாற்றே ஒனறு
சசர்ந்தனைர். இந்த முயற்சி ஒரு கிரகாமைப்புறேப்
பகுதியில ததகாடைங்கியது. 1992 இல ஒரு பத்துப்
பனனிரண்டு குடுமபங்கள் தங்கள் சசமிப்டபச்
சசர்த்து ஒரு ஐரிஷ் அறிமுக நிடலப் பள்ளிடய
அடமைத்தனைர். மைகாககாணைத்தில இது முதல
பள்ளியகாகும.
இந்தப் பள்ளிடயத் ததகாடைங்குவதற்கு
உதவியவர்களுள் ஒருவர் நிடனைவுகூர்ந்தகார், “ஒரு
சிலப் தபற்சறேகார்களுக்குத்தகான இந்தத் டதரியம
இருந்தது. அரசு நிதி எதுவும கிடடையகாது.
பிரிவிடனையிலிருந்து ஐரிஷ் தமைகாழியகானைது
நகாட்டு தமைகாழியகாகக் கருதப்படுவதிலடல.
படழைய அணுகுமுடறே ஐரிஷ் தமைகாழிடய ஒரு
தவளிநகாட்டு தமைகாழியகாகக் கருதி ஒவ்தவகாரு
மைட்டைத்திலும ஊக்கமைளிப்பதிலடல.” இந்தக்
குடுமபங்கசளகா விடைகாப்பிடியகாகத் ததகாடைர்ந்து
முயற்சி தசய்தனை. இனறு இந்த ககார்னசடைகாகர்

சமுதகாய சங்கம ஒரு வளர்ந்து வரும ஐரிஷ்
தமைகாழிப் பள்ளிடய நடைத்தி வருகிறேது.
“தமைகாழியில தபரும வளர்ச்சிடய நகாங்கள்
கண்டிருக்கிசறேகாம,” எனறு டமையத்தில ஒரு
சமைலகாளரகானை லிசயகான கூறினைகார். “ஐரிஷ் தமைகாழி
எவருக்கும எதிரகானைதலல. எங்கள் தமைகாழிடயப்
சபசுவதற்கு எங்களுக்கு உரிடமை உண்டு. சவறு
கருத்து யகார் தசகானனைகாலும அது மிகவும குறுகிய
மைனைப்பகானடமை எனை நகான கருதுகிசறேன.” இந்தக்
கலவி இயக்கம மைற்றே இடைங்களிலும பரவியது.
இறுதியில வடை அயர்லகாந்து அரசகாங்கம ஒருசில
பள்ளிகளில ஐரிஷ்-தமைகாழி கற்கும
திட்டைங்களுக்கு நிதி வழைங்க ஒப்புக்தககாண்டைது.
இனறு, முதல நிடல மைற்றும இரண்டைகாம
நிடலயில 39 ஐரிஷ் தமைகாழிப் பள்ளிகள் உள்ளனை.
“அரசியலவகாதிகடளவிடை மைக்கள் இங்சக ஒரு
தப்படி முனனைகால இருக்கிறேகார்கள் எனறு நகான
நிடனைக்கிசறேன.”
சுருக்கமைகாகச் தசகாலவதகானைகால “உங்கள்
தமைகாழிடய மைற்றே நகாடுகள் இனைங்களின மீது

கட்டைகாயப் படுத்தித் திணிக்க சவண்டுதமைனறேகால
அது ஆளும தமைகாழியகாக இருப்பது அவசியம.
ஆனைகால உங்கள் சமூகத்திசலசய ஆழைமைகாக
சவரூனறே சவண்டுதமைனறேகால அதற்கு சமூக
முடனைப்பும தகவல ததகாழிலநுட்பமுமதகான
உதவ முடியும.”
————–

8. புதிய
தடலமுடறேயின
மைரபணுசவ
எண்ணிமைத்தகால ஆனைது
சபகாலுள்ளது
நுகர்தபகாருள் ஆய்வக
அறிக்டகயினபடி இந்தியகாவில 18 வயதிற்கு
உட்பட்டை இடளயவர்கள் சுமைகார் 200 மிலலியன
உள்ளனைர், அவர்களில 69 மிலலியன சபர்
நகர்ப்புறேங்களில வகாழ்கினறேனைர். 1981 முதல 1995
வடர பிறேந்த தடலமுடறேடய ஆங்கிலத்தில
மிலசலனியல எனறு தசகாலகிறேகார்கள்.
இவர்களுக்கு தகவலததகாடைர்பு, ஊடைகம,
எண்ணிமை ததகாழிலநுட்பங்கள் ஆகியவற்றுடைன
நலல பரிச்சயம உண்டு. இவர்களுக்கு அடுத்து
வந்த 1996 முதல 2010 வடர பிறேந்தவர்கடள
இடணைய அலலது எண்ணிமை தடலமுடறே எனசறே

தசகாலலலகாம. இந்த இடளய தடலமுடறேயின
குழைந்டதப் பருவம அவர்களுடடைய
தபற்சறேகார்களுடடையடத விடை மிகவும
வித்தியகாசமைகானைது.
ததகாழிலநுட்பம இளம இந்தியகாடவ முற்றிலும
மைகாற்றிவிட்டைது. முனனைகால ஆடைமபரமைகாகக்
கருதப்பட்டை சகாதனைங்கள் தவகு விடரவில,
கலவியிலும தசகாந்த வகாழ்க்டகயிலும மிகுந்த
தகாக்கத்டத ஏற்படுத்தும,
இனறியடமையகாதடவயகாக ஆகிவிட்டைனை. டைகாடைகா
நிறுவனைத்தின இடணைய தடலமுடறேக்
கருத்தகாய்வில 15 நகரங்களில சுமைகார் 12,000
மைகாணைவர்கள் சகள்விகளுக்கு
விடடைதககாடுத்தகார்கள். திறேனசபசி (75%) மிகவும
பரவலகாகப் பயனபடுத்தப்படும சகாதனைம.
அடுத்து மைடிக்கணினிகள் (67%) மிகவும
பினனைகால இலடல. டகக்கணினிகள், மினனூல
படிப்பிகள், விடளயகாட்டு முடனையங்கள், திறேன
டகக்கடிககாரங்கள் மைற்றும தமைய்நிகர் உண்டமை
தடலக்கவசம ஆகியடவ தபருநகர்களிலும
மைற்றே நகரங்களிலும அந்த வரிடசயில

பினபற்றேப்படுகினறேனை. தபண்களுக்கு மினனூல
படிப்பிகள் முனனைகால உள்ளனை, ஆண்களுக்கு
விடளயகாட்டு முடனையங்கள் முனனைகால உள்ளனை.
பதிலளித்தவர்களில 26% தினைமும குடறேந்தது
ஒரு மைணிசநரத்டத இடணையத்தில
தசலவிடுகினறேனைர். 27% இடளஞர்கள்
தங்களுக்கு வந்த தகவலகளுக்கு 5
நிமிடைங்களுக்குள் பதிலளிப்பதகாகச்
தசகாலகிறேகார்கள்.
15 வயதுக்குக் கீசழை உள்ள தடலமுடறேடயப்
பற்றிக் சகட்கசவ சவண்டைகாம!
நகர்ப்புறேங்களில 15 வயதுக்குக் கீசழை உள்ள 30
மிலலியனுக்கும அதிகமைகாசனைகாரிடைம டகப்சபசி
உண்டு. சமைலும 11 மிலலியன சபர் குடுமப
உறுப்பினைர்களின டகப்சபசிடயப் பகிர்ந்து
தககாள்கினறேனைர். இந்தத் தடலமுடறேக்கு
திறேனசபசி இலலகாமைல வகாழ்க்டக எனனை எனசறே
ததரியகாது. இவர்கள் எப்சபகாதுசமை
இடணையத்திலுள்ளனைர். தங்களுக்கு எமமைகாதிரி
எதிர்ககாலம சவண்டுதமைனறும, அந்த

எதிர்ககாலத்டத உருவகாக்க எந்த வழியில தசலல
சவண்டுதமைனறும ததரியுதமைனறு இவர்கள்
நிடனைக்கிறேகார்கள். இதுதகான திறேனசபசியுடைசனை
வளர்ந்த முதல தடலமுடறேயகாகும. இடணையம
இவர்களது அடிப்படடைத் சதடவகளில
ஒனறேகாகும. இவர்கள் இடணையத்துடைனதகான
தூங்கச் தசலகிறேகார்கள், இடணையத்துடைனதகான
எழுந்திரிக்கிறேகார்கள். மிலசலனியலகளுக்சககா
அவர்கள் குழைந்டதப் பருவத்தில டகசபசிகள்
இலடல. சதடவப்படுமசபகாது
குடுமபத்தினைருடைன பகிர்ந்து தககாண்டை சமைடசக்
கணினியில இடணையத்துக்குச் தசலல
சவண்டியிருந்தது. எண்ணிமை தடலமுடறேசயகா
ஏதகாவது ஒனடறேக் கற்றுக்தககாள்ள அலலது சதடை
விருமபினைகால, உடைனைடியகாக இடணையத்டதப்
பயனபடுத்துகிறேகார்கள். இவர்கள் முக்கியமைகாக
நிழைலபடைங்களில இருந்துதகான தகவடலச்
சசகரிக்கிறேகார்கள். கூகிடள விடை யூடியூடப ஒரு
சதடுதபகாறியகாகப் பயனபடுத்துகிறேகார்கள்.
யூடியூபில உள்ள பலலகாயிரக் கணைக்ககானை
நிகழ்படைப் பயிற்சிகடளப் பகாருங்கள்.

இவர்களுக்கு விதிமுடறேகடளக்
கடடைப்பிடிக்கும தபகாறுடமை கிடடையகாது. ஒரு
புள்ளியிலிருந்து மைற்தறேகாரு புள்ளிக்கு உள்ள
சநரடிப் பகாடதடயசய எலலகா சநரங்களிலும
விருமபுகினறேனைர். அதமைரிக்ககாவில பகுதிசநர
சவடல சதடுசவகார் எனதனைனனை சவடலகள்
தசய்ய சவண்டுதமைனறு எழுதியிருப்படத ஒரு
முழு நிமிடைம படிக்கக்கூடைப் தபகாறுடமை
கிடடையகாது. சமைலும 97% சபர் விண்ணைப்பத்டத
முழுவதும பூர்த்தி தசய்வதிலடல.

எண்ணிமை தடலமுடறே
இடளய தடலமுடறேகடளப் பற்றி நலல
விதமைகாகச் தசகாலல எதுவுசமை இலடலயகா?
உண்டு! சமீபத்தில இங்கிலகாந்தின வர்கி
அறேக்கட்டைடள பலசவறு நகாடுகளிலிருந்து
இடளய தடலமுடறேயினைர் 20,000 சபர்களிடைம
சகள்விகடளக் சகட்டைனைர். இவற்றில ஆயிரம
சபர் இந்தியர்கள். உலகளகாவிய மைட்டைத்தில
இந்தத் தடலமுடறேயில, தனடனை மைற்றும தன
குடுமபம மைற்றும நண்பர்கடள மைட்டுசமை
கவனிக்ககாமைல, சமுதகாயத்தில ஒரு பரந்த
பங்களிப்டப தசய்வது மூனறில இரண்டு
மைடைங்ககானைவர்களுக்கு (67%) முக்கியம எனறு
இந்த ஆய்வு கூறுகிறேது. பள்ளி, கலலூரி எனறே
முடறேப்படியகானை கற்றேல சூழைலில இருந்து
விடுபட்டு இடணைய கற்றேலில ஈடுபகாடு
தககாள்வது இந்தியகாவில பதினமை வயது
இடளஞர்களுக்கு ககாணைப்படும ஒரு
சுவகாரசியமைகானை சபகாக்கு. ஆகசவ தனைக்குத்தகாசனை
மைற்றும கூடிக் கற்றேல இவர்களகால பரவலகாகப்

பயனபடுத்தப்படுகிறேது. எனைசவ இடளய
தடலமுடறேயினைருக்கு எடுத்துச் தசலல
சவண்டும எனறேகால தமைகாழிடய எலலகா
எண்ணிமை ஊடைகங்களிலும, எலலகா
சகாதனைங்களிலும கிடடைக்கச் தசய்ய சவண்டும.
நடடைமுடறே எடுத்துக்ககாட்டு – ஒடியகா
விக்கிபீடியகா
ஒடியகா விக்கிபீடியகா எப்படி அந்த தமைகாழியின
இடணையப் சபகாக்டக மைகாற்றியது எனறு
சுபகாஷிஷ் பகாணிக்கிரகாகி விவரிக்கிறேகார். உங்கள்
தமைகாழி எவ்வளவு பழைடமையகானைது எனபது
முக்கியமைலல, ஆனைகால எலலகா ஊடைகங்களிலும
எவ்வளவு நனறேகாகப் பயனபடுத்தப்படுகினறேது
எனபது மைட்டுமதகான. அவற்றின புகழ்தபற்றே
கடைந்த ககாலத்டதயும மைற்றும இலக்கியப்
பகாரமபரியத்டதயும ககாரணைமைகாகக் தககாண்டு
தமைகாழிகள் வளர்வதிலடல. இந்த மைரபு
நிச்சயமைகாக ஒடிய தமைகாழிக்கு எந்த ஒரு
பலடனையும அளிக்கவிலடல. மைக்களுக்கு

தமைகாழிடய எடுத்துச் தசனறே எண்ணிமைக்
கருவிகள்தகான உதவினை.
ஆனைகால இதுமைட்டும சபகாதகாது. தமைய்நிகர்
மைற்றும மிடகப்படுத்தப்பட்டை தமைய்மடமை,
இயத்திரக் கற்றேல, ஆழைமைகானை கற்றேல மைற்றும
தசயற்டக நுண்ணைறிவு ஆகியடவசய மூச்சுக்
ககாற்றேகாக இருக்கும இந்த உலகில, அச்சு
தவளியீட்டடை மைட்டுசமை நமபி தமைகாழிகடள
வளர்க்க முடியும எனறு கனைவு ககாண்பது
டபத்தியக் ககாரத்தனைம இலடலயகா? குழுத்
ததகாகுப்பில இடணையத்தில தவளியிடும சபகாது
அந்த உள்ளடைக்கத்தின நமபகத்தனடமையில
சிறிய ஐயப்பகாடு உள்ளதுதகான. ஆனைகால ஒரு
சமூகத்தின அறிடவ ஆவணைப்படுத்துவதற்கு
மைக்களின ஒரு தபரிய பிரிடவ ஈடுபடுத்த மிக
விடரவகானை, எளிதகானை மைற்றும சமை உரிடமை வழி
இதுதகான எனபடத நீங்கள் புரிந்து தககாள்ள
சவண்டும. விக்கிபீடியகா பல தமைகாழிகளுக்கு
புத்துயிர் தககாடுப்பதில தவற்றி தபற்றேதன
முக்கிய ககாரணைம அதன சதர்ந்ததடுத்த
உள்ளடைக்கத்டத கூட்டுசசகரத்தில உருவகாக்கும

மைகாதிரிதகான (curated content-crowdsourcing model).
சிலசமையங்களில, சிறிய தமைகாழிகளுக்கு
வழைக்கமைகானை அச்சு மைற்றும மினனைணு ஊடைகத்டத
உருவகாக்க மிகவும தசலவு தசய்ய சவண்டும.
இலவச தசயலிகள் மைற்றும சமூக ஊடைகங்கள்
மூலம ஒரு டபசகா கூடை தசலவழிக்ககாமைல
மிலலியன கணைக்ககானைவர்களுக்கு
உள்ளடைக்கத்டத எடுத்துச் தசலல இது ஒரு
சிறேந்த கருவியகாகும.
தகாய்தமைகாழிடயப்பற்றி அடுத்த
தடலமுடறேயின மைனைப்பகாங்கு எனனை?
உங்களுக்கு புதிய தடலமுடறேயின தகாய்தமைகாழி
பற்றிய மைனைப்பகாங்கு ஓரளவு ததளிவகாகத் ததரிய
சவண்டுமைகா? இந்த யூடியூப்
நிழைலபடைத்டதப் பகாருங்கள். இடத 5
மிலலியனுக்கு சமைல பகார்த்துள்ளகார்கள்.
இடதவிடை முக்கியமைகாக இதன கிசழை உள்ள
கருத்துடரகடளப் படியுங்கள்.
•என பகாட்டி என அப்பகாவிடைம சபசும சபகாது
அவர்கள் எனனை சபசிக்தககாள்கிறேகார்கள் எனறு

எனைக்குப் புரியகாது எனபடத எனனைகால
எடுத்துக்தககாள்ள முடியவிலடல.
•தகாய் தமைகாழியில சபசுவதற்ககானை திறேடமை
வீட்டிசலசய ததகாடைங்குகிறேது. நகாங்கள்
வளரும பருவத்தில வீட்டில தகாய் தமைகாழியில
சபசகாவிட்டைகால அப்பகா எங்களிடைம சபச
மைறுத்து விடுவகார். அதற்கு நகான இப்சபகாது
மிகவும நனறியகாக உணைர்கிசறேன.
•அதமைரிக்ககா பல கலகாச்சகாரங்களின கலப்பு
எனபதகால உங்கள் தகாய் தமைகாழிடயயும சபசி
வளர்ந்த உங்களுக்கு வகாழ்க்டகயில, உங்கள்
சக அதமைரிக்கர்களுக்கு இலலகாத, சில
நனடமைகள் உண்டு.
•நகான தகாய் தமைகாழிடயக் கற்றுக்தககாள்ள
மைறுத்தகால என பகாட்டிக்குக் கடும சககாபம
வரும. ஒவ்தவகாரு இரவும அவள் எனடனை
பயிற்சி தசய்யக் கட்டைகாயப் படுத்தும சபகாது
எனைக்குக் கடும சககாபம வரும. ஆனைகால நகான
எனனுடடைய தகாய்தமைகாழிடயப் சபச

முடிகிறேது எனறு இப்சபகாது
மைகிழ்ச்சியடடைகிசறேன.
•நகான என தகாய் தமைகாழிடயக்
கற்றுக்தககாள்வதற்கு முயற்சி தசய்வதனைகால
என குடுமபத்டதப்
தபருடமைப்படுத்துகிசறேன. இந்த
அருடமையகானை தமைகாழிடய என
குழைந்டதகளுக்கும தககாண்டு சசர்க்க
சவண்டும.
புதிய தடலமுடறேக்கு தமிழில ஆர்வம
வளர்ப்பது எப்படி?
புதிய தடலமுடறேடய எண்ணிமை ஊடைகங்கள்
மூலமதகான அணுக இயலும. அதமைரிக்ககாவில
கடடைகளில சகாளரத்தில “உதவி சதடவ” எனறு
எழுதி டவப்பகார்கள். இவர்கள் அடதக் கவனிக்க
மைகாட்டைகார்களகாம. வரி விளமபரங்கடளயும
படிப்பதிலடலயகாம. இந்தத் திடரப் பழைக்க
அடிடமைகளின கவனைத்டத ஈர்க்க, நீங்கள்
சமமைந்தப்பட்டை ஒவ்தவகாரு இடணைய தளத்திலும

இடுடகயிடைவும எனறு ஆசலகாசடனை
கூறுகிறேகார்கள்.
இரண்டைகாவது, இவர்களுக்கு இடணையத்தில
பயிற்சி நிழைற்படைங்கள் தககாடுத்தகால, தகாசனை
கற்றுக் தககாள்வகார்கள் மைற்றும பங்களிப்பகார்கள்.
இந்த அடிப்படடையிலுள்ள குழுவிலிருந்துதகான
அடுத்த தடலமுடறேக்ககானை எண்ணைங்கள்,
ஈடுபகாடுகள் மைற்றும தடலவர்கள் உருவகாக
சவண்டும. ஆகசவ இந்த இடளய
தடலமுடறேக்கு தமிழ் தமைகாழிடயக் தககாண்டு
தசலவதும ஆர்வம வளர்ப்பதும எப்படி
எனபதுதகான இப்சபகாடதய சவகால.
—————————

9. உங்கள் பிள்டளகடள
இயந்திர மைனிதர்களகாக
வளர்க்கிறீர்களகா?
தகாய்தமைகாழிடய இழைந்தகால தகாடய
இழைந்ததுசபகால பரிதவிப்சபகாம எனபது
மிடகயகாககாது
“பல புலமதபயர்ந்த தமிழ்ப் பிள்டளகடளப்
சபகாலசவ வளரும ககாலத்தில நகான தமிழ்
சபசவிலடல. என கலலூரிப் பருவத்திலும
வயதுவந்த பினனும என தபற்சறேகாடரத் திட்டிக்
தககாண்டிருந்சதன, ஏன எனைக்குக் குழைந்டதப்
பருவத்திசலசய தமிழ் தசகாலலிக்
தககாடுக்கவிலடல எனறு. வயது வந்தபின ஒரு
தமைகாழிடயக் கற்றுக்தககாள்வது மிகவும
கடினைமைகாக இருந்தது. அசத சநரத்தில என
வகாழ்க்டகக்கு நகானதகாசனை தபகாறுப்பு. நகான தமிழ்
சபச விருமபிசனைன.

தகாய்தமைகாழிடயப் சபச சவண்டுதமைனறே என
உணைர்ச்சிகளில ஒரு இக்கட்டைகானை கட்டைத்டத
நகான அடடைந்து விட்சடைன. நகான எப்படியகாவது
தமிழ் சபச சவண்டும. தவட்கம, சங்கடைம,
அவமைகானைம சபகானறே உணைர்ச்சிகளுக்கு என
வகாழ்க்டகயில இந்தக் கட்டைத்தில இடைமிலடல
எனறு நகான முடிவு தசய்சதன. எங்கு
சவண்டுமைகானைகாலும யகாரிடைம சவண்டுமைகானைகாலும
தமிழ் சபசுகிசறேன. அடிக்கடி தவறு தசய்கிசறேன.
அடதக் சகட்டுச் சிரிக்கிறேகார்கள். அவவகாறு
நடைக்குமசபகாது, அவர்கள் சிரித்த அக்கணைத்தில
நகான எனனை சபச முயற்சி தசய்சதன எனபடதக்
கவனைத்தில தககாள்சவன. பினனைர் எனனை தவறு
தசய்சதன எனறு என அமமைகாவிடைம சகட்சபன.
அலலது, அவர்கள் என நண்பர்கள் எனறேகால,
சநரடியகாக அவர்களிடைசமை சகட்சபன.
எனைக்கு ஏற்தகனைசவ மூச்சு விடை சநரம
கிடடையகாது. மைற்றே சவடலகடள ஒதுக்கி டவத்து
விட்டுத் தமிழ் கற்றுக்தககாள்ள சநரம உருவகாக்க
சவண்டியிருந்தது. ஒரு சமையத்தில வகாரம மூனறு
தமிழ் வகுப்புகள் சபகாய்க்தககாண்டிருந்சதன.

என அமமைகாவுடைன ஒரு மைணிசநரம ஸ்டகப். ஒரு
மைணிசநரம தடைகாரகாண்சடைகாவில ஆசிரியருடைன
ஸ்டகப். ஞகாயிற்றுக்கிழைடமை உள்ளூர் தமிழ்ப்
பள்ளியில ஒரு மைணிசநரம, 8 அலலது 9 வயது சக
மைகாணைவர்களுடைன.
வயது வந்தபின தமிழ் தமைகாழிடயக் கற்றுக்
தககாள்வது கடினைமைகாக இருப்பதகால நகான நிடறேய
அழுகிசறேன. உங்களுடடைய தபற்சறேகார்
எனனுடடைய தபற்சறேகார் சபகால எனறேகால, நீங்கள்
உங்களுக்சக மிக உயர்ந்த எதிர்பகார்ப்புகடள
ஏற்படுத்திக்தககாள்ளுமைகாறுதகான
வளர்க்கப்பட்டிருப்பீர்கள். தபருமபகாலும
அநியகாயமைகானை அதிக உயர் எதிர்பகார்ப்பு. அந்த
எதிர்பகார்ப்புகடள அடடைய இயலவிலடல
எனறேகால சில சநரங்களில உலகசமை முடிவது
சபகாலிருக்கும. தகாய்நகாட்டுடைனும, மைக்களுடைனும
இருக்கும ததகாடைர்டபக் ககாப்பகாற்றிக்
தககாள்ளசவண்டுதமைனறே என ஆழ்ந்த
சவரூனறிய ஆடசயுடைன, தமிழ் மைட்டுசமை சபசும
எனைது குடுமபத்தகாருடைனும சரளமைகாக உடரயகாடை
விருமபும உணைர்ச்சிபூர்வமைகானை என

அவசரத்டதயும சசருங்கள். முதலில வருத்தம,
பினனைர் ஆதரவினடமை, அடுத்து முட்டைகாள்தனைம
எனறு அடலசமைல அடலயகாக உணைர்ச்சிகளுக்கு
ஆளகாசனைன.
தமிழ் தமைகாழிடயக் கற்றுக் தககாள்வதில
தரகாமபவும திணைருமசபகாது தககாஞ்சம
விட்டுவிடுகிசறேன. ஆனைகால நகான மைறுபடியும
திருமபி வருகிசறேன. இது ஒரு வகாழ்நகாள்
பயணைமைகாக இருக்கலகாம எனறே உண்டமையுடைன
நகான என மைனைதுக்குள் சமைகாதகானைம
ஆகிவிட்சடைன. நகான வகுப்புகளுக்குச்
தசலகிசறேன, அதற்ககானை உடழைப்டபப்
சபகாடுகிசறேன, அழுகிசறேன, திருமபவும
ததகாடைங்குகிசறேன.”
தகாய்தமைகாழிடய இழைந்தகால நகாம
ககாட்டுவகாழ்க்டகயில இருந்து மீண்டும
ஆரமபிக்கிசறேகாம
எழுத்தகாளர் தஜேயசமைகாகன கூறுகிறேகார்,
“பண்பகாட்டைகாலதகான நம ஆழ்மைனைம
உருவகாக்கப்பட்டிருக்கிறேது. நம மைனைதின வயது

நம வயசத. நம ஆழ்மைனைத்தின வயதுக்கு நகாம
நம ததகாலபழைங்குடிகள் வடர தசனறு மூலம
கண்டுபிடிக்க சவண்டும. பண்பகாட்டடையும
தமைகாழிடயயும இழைப்பததனபது அந்த ஆழைத்டத
ஒட்டுதமைகாத்தமைகாக இழைப்பது… தமைகாழி எனபடத
ஒரு ததகாடைர்புறுத்தும சகாதனைம மைட்டுசமை எனறு
தசகாலலும இயந்திரவகாதக் கண்சணைகாட்டைத்டத
விரிவகாக மைறுத்து இப்சபகாது மிக விரிவகாகசவ
தமைகாழியியல சபசிக்தககாண்டிருக்கிறேது.
தமைகாழி எனபது பண்பகாட்டின புறே வடிவம.
தமைகாழிடய இழைக்குமசபகாது நீங்கள் இழைப்பது
ஒரு வடக ஊடைகத்டத அலல. ஒரு மைகாதபரும
ததகாடைர்ச்சிடய… அடத இழைந்தகால நகாம
ககாட்டுவகாழ்க்டகயில இருந்து மீண்டும
ஆரமபிக்கிசறேகாம… எப்படி வகாழ்ந்தகாலும
பலலகாயிரம வருடைத்து மைரபின நீட்சியகாக உள்ள
ஒரு தபரும தசலவத்டத– நம ஆழ்மைனைத்டத–
அதில உள்ள ஆழ்படிமைங்கடள– நகாம ஏன
இழைக்க சவண்டும?.. நமபுங்கள், நகாம
எவருக்கும குடறேந்தவர்கள் அலல. மைகாதபரும
நகாகரீகங்கடள உருவகாக்கிய மைகாதபரும

பரமபடரயினைர் நகாம. அந்தத் ததகாடைர்ச்சி நமைக்குச்
தசலவசமை ஒழிய சுடமை அலல.”
தகாய்தமைகாழிடய இழைந்தகால நகாம
கலகாச்சகாரமைற்றே இயந்திர மைனிதர்கள்
ஆகிசறேகாம
தகாய்தமைகாழிடய இழைந்தகால நகாம
ககாட்டுவகாழ்க்டகயில இருந்து மீண்டும
ஆரமபிக்கிசறேகாம எனறு தஜேயசமைகாகன
கூறுகிறேகார். ஆனைகால தமைகாழிடய இழைந்த
இவர்களிடைம இலலகாத நவீனை சகாதனைங்கசள
கிடடையகாது. எனைக்குத் சதகானறுகிறேது இவர்கடள
இயந்திர மைனிதர்கள் எனறு தசகாலவதுதகான
அடதவிடை நலல உபமைகானைம எனறு.

இயந்திரப் பிள்டள
தமைகாழியும பண்பகாடும பிரிக்க முடியகாத
வடகயில இடணைக்கப்பட்டுள்ளனை. இயல,
இடச, நகாடைகம சபகானறே நம கலகாச்சகாரத்தின

இடழைகள் நமடமை ஒரு சமூகமைகாகப்
பிடணைக்கினறேனை. இந்தக் கலகாச்சகாரமதகான
தனிமைனிதர்களின கூட்டைத்டத ஒரு
சமூகமைகாக்குகிறேது. கலகாச்சகாரம தமைகாழியில
உள்ளகார்ந்ததகாக இருக்கிறேது. தமைகாழி தபகாதுவகானை
அனுபவங்கடளயும பினனைணிடயயும
ததகாடைர்புபடுத்துகிறேது. சமைலும இமமைகாதிரி
வரலகாறுகள் நம கலகாச்சகாரம சகார்ந்த தசகாற்கடள
உருவகாக்குகினறேனை. ஒரு குழுவில பகிர்ந்த
அனுபவங்கடளப் பற்றிப் சபசுமசபகாது
எலசலகாரும சிரிக்கிறேகார்கள் ஆனைகால
உங்களுக்குப் புரியவிலடல. இது எப்சபகாதகாவது
உங்களுக்கு நடைந்திருக்கிறேதகா? இந்த உள்
நடகச்சுடவ உங்கடள விலக்கி டவப்பதுசபகால
உணைர்ந்தீர்களகா? கலகாச்சகாரத்டதப்
புரிந்துதககாள்ளகாமைல தசகாற்கடள மைட்டும
புரிந்துதககாள்வது கடினைம. பகிர்ந்த அனுபவம
தசகாற்களினதபகாருடளப் பகாதிக்கிறேது எனபடத
இது ககாட்டுகிறேது.
பிள்டளகள் தமிழ் சபச புலமதபயர்ந்த
தபற்சறேகார்கள் எனனை தசய்ய சவண்டும?

பகலசநரக் குழைந்டதகள் கவனிப்பு மைற்றும
மைழைடலயர் பள்ளிக்குச் தசலல ஆரமபித்தவுடைன
நகாள் முழுவதும மைற்றேக் குழைந்டதகளுடைன
ஆங்கிலத்தில சபசுவதகால அடத எளிதில கற்றுக்
தககாள்வகார்கள். அதற்கு முனனைசர நீங்கள்
வசிக்கும பகுதியில மைற்றேக் குழைந்டதகளுடைன
விடளயகாடுமசபகாசத கற்றுக் தககாள்ளவும
வகாய்ப்புண்டு. வீட்டிற்குத் திருமபிய பினபும
அசத பழைக்கம ததகாடைர்வது இயற்டகதகான.
ஆனைகால தமிடழை தசகாலலித் தரும தபகாறுப்பு
உங்களுடடையது. தமிடழைப் பயனபடுத்துவதற்கு
குழைந்டதகள் தயக்கம ககாட்டுவது தபகாதுவகாக
இந்த இரு முக்கியப் பகுதிகளில உள்ள
குடறேபகாடுகளகாலதகான – சதடவ மைற்றும
சுற்றுச்சூழைல. ஆகசவ பிறேந்தது முதல தமிடழைக்
கற்க சவண்டிய சதடவடய ஏற்படுத்துவதுடைன
எப்சபகாதும அவர்கள் ககாதுகளில தமிழ் ஒலி
சகட்டுக்தககாண்சடை இருக்கும சுற்றுச்சூழைடல
ஏற்பகாடு தசய்வது உங்கள் தபகாறுப்பு. ஒரு
குழைந்டத சபசத் ததகாடைங்குடகயில தமிழ் சபசத்

தயங்கினைகால அதற்கு இந்த இரண்டு
ககாரணைங்கள்தகான.
கருப்டபயில உள்ள குழைந்டத 30 வகாரத்தில
ததகாடைங்கி தங்கள் தகாய்மைகார்களிடைமிருந்து
தமைகாழிடயக் கற்கத் ததகாடைங்குவதகாக சமீபத்திய
ஆரகாய்ச்சியில ததரியவந்துள்ளது. பிறேந்த
குழைந்டதகள் சில மைணி சநரங்களிசலசய தங்கள்
தகாயின தமைகாழிக்கும மைற்றே தமைகாழிக்கும
இடடையில சவறுபகாடு அறிய இயலும.
ஏதனைனறேகால அவர்கள் கருப்டபயிசலசய
தங்கள் அனடனையின சபச்சு வடிவங்கடளயும
தனித்தனடமை வகாய்ந்த ஒலிகடளயும
சகட்டுக்தககாண்டிருக்கிறேகார்கள்.
உங்கள் பிள்டளகள் வளர்ந்தபின அவர்கள்
சமைற்கண்டை மைகாதிரி சித்திரவடதக்கு
உள்ளகாககாமைல இருப்பது உங்கள் டகயிலுள்ளது.
சமைலும சகாதிக்க விடழையுங்கள் ஆனைகால நீங்கள்
யகார் எனபடத மைறேந்துவிடைசவண்டைகாம.
ஆங்கிலத்தின மூலம உலகளகாவிய
ததகாடைர்புகளுக்கும நலல பணி

வகாய்ப்புகளுக்கும விடழையுங்கள், ஆனைகால
நமமுடடைய கலகாச்சகாரத்துக்கு ஆணிசவரகானை
தமிடழை உங்கள் பிள்டளகளுக்குக் கற்பிக்க
மைறேந்து விடைகாதீர்கள்.
———————-

10. கணினிக்குத் தமிழ்
கற்றுக் தககாடுப்சபகாம
வகாருங்கள்
பண்டடைய ககாலத் தமிழைர் இலக்கியப்
படடைப்புகடள மைனைப்பகாடைம தசய்து ககாத்தனைர்
இடறேயனைகார் களவியல அலலது அகப்தபகாருள்
உடரடய உருவகாக்கியவர் நக்கீரர். இவரது ககாலம
கி.பி. 7-ம நூற்றேகாண்டு வகாக்கில. இவர் தகாம
தசய்த களவியல உடரடய வகாய்தமைகாழியகாகத்
தம மைகனைகார் கீரங்தககாற்றேனைகாருக்கு உடரத்தகார்.
கீரம தககாற்றேனைகார் சதனூர் கிழைகாருக்கு உடரத்தகார்.
இவ்வகாறேகாக இந்த உடர அடுத்தடுத்து
மைனைப்பகாடைமைகாக எட்டு தடலமுடறேக்கு
ஒப்படடைக்கப்பட்டைது. இறுதியில கி.பி. 10-ம
நூற்றேகாண்டு வகாக்கில முசிரி நீலகண்டைன இந்த
உடரடய ஓடலச்சுவடியில எழுதி டவத்தகார்.

அடுத்து அடவ ஓடலச்சுவடியில டகயகால
எழுதிப் பகாதுககாக்கப்பட்டைனை
நீண்டை ககாலம அழியகாதிருக்க சவண்டும எனைக்
கருதப்பட்டை தசய்திகள் கற்களில
தவட்டைப்பட்டைனை. தபருமபகாலும, மைனனைர்களின
ஆடணைகள், அவர்கள் தசய்த பணிகள்
சபகானறேடவ கலதவட்டுக்களகாகப்
தபகாறிக்கப்பட்டைனை. ததனனிந்திய அரச
மைரபினைரகால வழைங்கப்பட்டை பல தககாடடைகள்
குறித்த பதிவுகள் தசப்சபடுகளில
எழுதப்பட்டைனை. இலக்கியம, இலக்கணைம
சபகானறே நீண்டை உடரகள் படனைசயகாடலயில
எழுதப்பட்டைனை. இவற்டறே எழுத்சதகாடல
அலலது ஓடலச்சுவடி எனறு கூறுகிசறேகாம.
பினனைர் அச்சு இயந்திரம மூலம பல படிகள்
எடுக்க வழி கிடடைத்தது
உ. சவ. சகாமிநகாடதயர் பல தமிழ்
இலக்கியங்களின ஓடலச்சுவடிகடள மிகவும
தமைனைக்தகட்டு சசகரித்து அச்சில தவளியிட்டைகார்
எனபது பரவலகாகத் ததரிந்ததுதகான.

ஆனைகால சசலம இரகாமைசகாமி
முதலியகார் ”இததலலகாம படித்து எனனை
பிரசயகாசனைம? இடவகதளலலகாம பிற்ககால
நூலகள், இடவகளுக்கு மூலமைகானை நூலகடளக்
கற்றுள்ளீர்களகா?” எனறு அவடரக் சகட்டு, சில
மூல நூலகடளயும தககாடுத்து, அவற்றின
தபகாருள் பற்றி அவரிடைம விவகாதித்து அவர் பல
சங்கத் தமிழ் இலக்கியங்கடளக் கண்டுபிடித்து
பதிப்பிக்க தூண்டுசககாலகாக இருந்தகார் எனபது
உ.சவ.சகா. சுயசரிடதடயப் படித்தவர்களுக்கு
மைட்டுமதகான ததரியும. அவருக்குப் பல
ஆண்டுகள் முனனைசர அரிய ததகாலககாப்பிய
உடரகள், இடறேயனைகார் அகப்தபகாருள்,
கலித்ததகாடக சபகானறே பல பண்டடைய சங்கத்
தமிழ் நூலகடள அச்சிட்டு வகாழை டவத்த தமிழ்ப்
பதிப்புத்துடறேயின முனசனைகாடி யகாழ்ப்பகாணைம
சி. டவ. தகாசமைகாதரமபிள்டள பற்றி பலருக்குத்
ததரியகாது.
அடுத்து இடணையத்தில மினததகாகுப்பகாக்கிப்
பகிர்கிசறேகாம

பண்டடைய இலக்கியப் படடைப்புகடள
இடணையத்தில அடனைவரும அணுக இயலும
மின வடிவத்தில மைகாற்றும முயற்சிகள் பல
உலகளவில முனதனைடுக்கப்பட்டைனை. முடனைவர்
கு. கலயகாணைசுந்தரம தடலடமையில
நடைக்கும மைதுடர தமிழ் இலக்கிய
மினததகாகுப்புத் திட்டைம இவற்றில
முக்கியமைகானைததகானறேகாகும. நூலகம
திட்டைம சுமைகார் 7000 நூலகடளயும மைற்றும
பலலகாயிரக் கணைக்ககானை இதழ்கள்,
தசய்தித்தகாள்கள் ஆகியவற்டறேயும மின
ததகாகுப்புகளகாகப் பதிசவற்றி உள்ளது. தமிழ்
இடணையக் கலவிக்கழைகம பல சங்க
இலக்கியங்கள், ககாப்பியங்கள், தநறி நூலகள்
முதலியவற்டறே இடணையதளத்தில அளிக்கிறேது.
தற்சபகாது விக்கிப்பீடியகாவின விக்கிமூலம
தளத்தில தமிழைக அரசின
நகாட்டுடடைடமையகாக்கப்பட்டை நூலகள்
பதிசவற்றேத் திட்டைம நடைந்து தககாண்டிருக்கிறேது.
91 ஆசிரியர்களின 2217 நூலகள் எழுத்துணைரி
மூலம பதிசவற்றேப்பட்டு தனனைகார்வலர்களகால

கூட்டு முயற்சியகாக தமைய்ப்புப்
பகார்க்கப்படுகிறேது. ஆர்வமுள்ளவர்கள் முகப்புப்
பக்கத்திலிருக்கும இந்த மைகாதத்தின
புத்தகத்திற்குப் பங்களிக்கலகாம. தமிழில
மினனூலகடள இலவசமைகாக தவளியிடும இந்தத்
தளம பல எழுத்தகாளர்கள் தங்கள் படடைப்புகடள
தவளியீடு தசய்ய உதவியிருக்கிறேது. 400 நூலகள்
தமைகாத்தம சுமைகார் 6 மிலலியன பதிவிறேக்கம
தசய்யப்பட்டுள்ளனை.
இயலதமைகாழி ஆய்வுதகான தமிழின பரிணைகாமை
வளர்ச்சியின அடுத்த கட்டைம
பலலகாயிரக்கணைக்ககானை ஆவணைங்கள்
இடணையத்திலும, சமூக ஊடைகங்களிலும
தினைமும சசர்கினறேனை. இவற்டறேதயலலகாம
ஒவ்தவகானறேகாகப் படித்துப்
பிரித்ததடுப்பததனபது ஆகக்கூடிய
சவடலயிலடல. இசதசபகானறு
வகாதனைகாலியிலும, ததகாடலக்ககாட்சியிலும,
யூடியூபிலும பலலகாயிரக்கணைக்ககானை
தசகாற்தபகாழிவுகளும, உடரயகாடைலகளும,

சநர்ககாணைலகளும
வந்துதககாண்சடையிருக்கினறேனை. நிறுவனைங்களும,
கலவியகாளர்களும, அரசகாங்கமும, நீங்களும,
நகானும இவற்டறேப் பயனபடுத்த
சவண்டுமைகானைகால இவற்டறே வடகப்படுத்தவும,
திறேவுச்தசகால பிரித்ததடுக்கவும, சுருக்கம
தயகாரிக்கவும கணினியகால இவற்டறேப்
பகுப்பகாய்வு தசய்ய இயலசவண்டும. இதற்கு
இயலதமைகாழிக் கருவிகளும வளங்களும சதடவ.
நமமுடடைய இயலதமைகாழிடயப் புரிந்து
தககாள்ளக் கணினிகடளப் பழைக்கி விடை
முடியும
இது ஒரு புறேமிருக்க, இதுநகாள்வடர
கணினிகடளப் பயனபடுத்துவது எப்படி எனறு
நகாம கற்றுக் தககாள்ள சவண்டியிருந்தது. ஆனைகால
தசயற்டக நுண்ணைறிவு மைற்றும இயந்திரக்
கற்றேலின சகாத்தியம எனனைதவனறேகால
நமமுடடைய இயலதமைகாழிடயப் புரிந்து
தககாள்ளக் கணினிகடளப் பழைக்கி விடை முடியும
எனபதுதகான. இதுநகாள்வடர கணினிகடளப்

பயினறேவர்கள்தகான அவற்றின திறேடனைப்
பயனபடுத்த முடியும எனறிருக்கிறேது.
நமமுடடைய இயலதமைகாழிடயப் புரிந்து
தககாள்ளக் கணினிகடளப் பழைக்கி விட்டைகால
பகாமைர மைக்களும கணினிகளின திறேடனை
சநரடியகாக அணுக இயலும. இதற்கும
இயலதமைகாழிக் கருவிகளும வளங்களுமதகான
அடிப்படடைத் சதடவகளகாக அடமைகினறேனை.

கணினிக்குத் தமிழ் கற்றுக் தககாடுப்சபகாம
இயற்டகயகானை தமைகாழிடயப் பயனபடுத்திக்
கணினிகள் மைற்றும பிறே சகாதனைங்கடள
மைனிதர்கள் எளிதகாக இயக்குவதற்ககானை

தசயலிகடள உருவகாக்குவதுதகான இயலதமைகாழி
ஆய்வின குறிக்சககாள். எடுத்துக்ககாட்டைகாக
ஆங்கிலத்தில கணினிகளுடைன உடர
அரட்டடையும சபச்சு உடரயகாடைலும வந்து
விட்டைது. கூகிள் சபகானறே தபரிய நிறுவனைங்கள்
தமிழிலும சில சசடவகடளத்
ததகாடைங்கியுள்ளனை. இந்தக் குறிக்சககாடள
அடடையும முதல படியகாக உடர மைற்றும சபச்சு
சபகானறே இயற்டகயகானை தமைகாழிகளில
உட்தபகாதிக்கப்பட்டை தகவலகடள கணினி
மூலம பிரித்ததடுக்க சவண்டும.
மைற்றும கணினியில தமைகாழிதபயர்ப்பு
முனசனைற்றேங்கள் வரவர ஒரு தபகாதுவகானை
தமைகாழியின சதடவ குடறேந்துவிடும. உங்கள்
உலகாவி உங்கள் தமைகாழியில தகானியங்கியகாக
தமைகாழிதபயர்ப்பு தசய்யமுடியும எனறேகால,
அலலது உங்கள் திறேனசபசி
தமைகாழிதபயர்ப்பகாளரகாக இயங்க முடியும
எனறேகால ஏன இனதனைகாரு தமைகாழிடயக் கற்க
முயற்சி சபகாடுசவகாம?

தசயற்டக நுண்ணைறிவும இயந்திரக் கற்றேலும
ஆழ்ந்த கற்றேலும
இயந்திரக் கற்றேல எனபது தசயற்டக
நுண்ணைறிவின ஒரு பகுதிக்கு வழைங்கப்படும
தபயர். இது தரவுகடளப் பகார்த்துக் கற்றுக்
தககாள்ளும மைற்றும சமைமபடுத்தும
விடனைச்சரங்கள் சமபந்தப்பட்டைது. இந்த
இயந்திரக் கற்றேல விடனைச்சரத்துக்கு நகாம
இயலதமைகாழி தரவுகடள தபருமபகாலும உடர
வடிவத்தில தககாடுக்கிசறேகாம. இந்த உடர நகாம
தசய்யும கற்றேல பணிக்குத் ததகாடைர்புடடைய
குறிப்பிட்டை அமசங்கடள
முனனிடலப்படுத்துமைகாறு குறியீடு
தசய்யப்பட்டுமிருக்கலகாம.
இயலதமைகாழி ஆய்வுத் துடறேயில தரவுத்
ததகாகுப்புகளுடைன பணி புரியுமசபகாது,
தபகாதுவகாக மூனறு முக்கிய வடகயகானை
இயந்திரக் கற்றேல தநறிமுடறேகள்
பயனபடுத்தப்படுகினறேனை. டகயகால குறியீடு
தசய்த உடரடயப் பயனபடுத்திக் கற்பித்தடல

நகாம சமைற்பகார்டவயில கற்றேல எனறு
தசகாலகிசறேகாம. குறியீடு தசய்யகாத உடரடயப்
பயனபடுத்திக் கற்பித்தடல சமைற்பகார்டவயற்றே
கற்றேல எனறும இரண்டும கலந்தது எனறேகால
அடர சமைற்பகார்டவ எனறும தசகாலகிசறேகாம.
ததகாகுப்பில இருக்கும ஒரு உருதபகாருடள
அடடையகாளம ககாண்படத வடகப்படுத்தல
எனகிசறேகாம. எடுத்துக்ககாட்டைகாக, உங்கள்
மினனைஞ்சல அகப்தபட்டியில வீண்தசய்திகடள
சவறுபடுத்துவதற்கு வடகப்படுத்தல
விடனைச்சரம பயனபடுகிறேது. ஜிதமையில,
யகாஹெஜூ, ஹெகாட்தமையில சபகானறேவற்றில
உங்களுக்கு வரும மினனைஞ்சலகளில எது
வீண்தசய்தி எனறு அடடையகாளம தசய்தகால
அதிலுள்ள சக்தி வகாய்ந்த வடகப்படுத்தல
விடனைச்சரம உடைன கற்றுக் தககாள்ளும.
நீங்கள் ஐந்து ஆவணைங்கடளப் படித்து விட்டு
உடரச் சுருக்கம எழுதக்கூடும. ஐயகாயிரம
ஆவணைங்கள் எனறேகால? ஒவ்தவகாரு
ஆவணைத்திலும இருக்கும டமையக்கருத்துக்கள்

மைற்றும முக்கிய தசகாற்தறேகாடைர்கள் ததரிந்தகால
அவற்டறே பயனைர்கள் தகானியங்கியகாக
அடடையகாளமிடைவும, வடகப்படுத்தவும,
முடறேப்படுத்தவும இயலும. இது
ஆய்வகாளர்களுக்கும தரவுத்தள
சமைலகாளர்களுக்கும மிகவும உதவியகாக
இருக்கும. ஆவணைங்களில டமையக்கருத்துக்கள்
மைற்றும முக்கிய தசகாற்தறேகாடைர்கடளக் கணினி
மூலம கண்டுபிடிப்படதத் தடலப்புப்
பிரித்ததடுத்தல (topic extraction) எனகிசறேகாம.
ஆழ்ந்த கற்றேல சமைலும மைனித மூடளடய
ஒத்திருக்கிறேது. மூடள மைண்டைலத்தின ஆழைத்தில
உள்ள நரமபணுக்கள் சபகால நுணுக்கமைகானை
கட்டைடமைப்புகடள அடடையகாளம
ககாண்கிறேது. இவற்டறேப் பற்றி விரிவகாகப்
பினவரும கட்டுடரகளில ககாண்சபகாம.
இது பகார்டவயகாளர் விடளயகாட்டைலல,
சட்டடைக் டககடள மைடைக்கி விட்டுக் தககாண்டு
களத்தில இறேங்குங்கள்

அடனைத்து தமைகாழி சபசுசவகாரும சமைமைகானை
நிடலப்பகாட்டில பங்சகற்படத உறுதி தசய்ய
உடர மைற்றும சபச்சுத் ததகாழிலநுட்பம
பயனபடுத்தப்படும. ஆங்கிலம, ஸ்பகானிஷ்,
பிரஞ்சு, தஜேர்மைன சபகானறே வர்த்தக ரீதியகாக
முக்கியமைகானை தமைகாழிகடளப் பற்றிக்
கவடலப்படை சவண்டியதிலடல எனபது
ததளிவகாகத் ததரிகிறேது. இந்த தமைகாழிகடளப்
தபகாறுத்தவடர ஒரு தபரிய தசலவந்த சந்டத
சகாத்தியமைகானைது. அதனைகால தபரிய சந்டத
நிறுவனைங்கள் இந்த தமைகாழிகடளக்
கவனித்துக்தககாள்வகார்கள். சிறிய தமைகாழிகளில
சிறிய சதசிய, வட்டைகார தபகாருளகாதகாரங்கள்தகாசனை
உள்ளனை. ஆனைகால சந்டத அடதச்
தசய்யகாவிட்டைகால தமிழ் தமைகாழிக்கு முடறேயகானை
ததகாழிலநுட்பங்கடள யகார் வழைங்குவகார்? தீர்வு:
சமூக முயற்சி, தனனைகார்வலர்கள், திறேந்த மூலம,
திறேந்த தரவுகள், திறேந்த ஆய்வு. இது
பகார்டவயகாளர் சவடிக்டக பகார்க்கும
விடளயகாட்டைலல, சட்டடைக் டககடள மைடைக்கி
விட்டுக் தககாண்டு களத்தில இறேங்குங்கள்.

11. தபரு
நிறுவனைங்களின தமிழ்
சசடவகடள நமபிசய
இருந்தகால எனனை?
கூகிள், ஆப்பிள், முகநூல, அசமைசகான,
டமைக்சரகாசகாப்ட் சபகானறே தபரு நிறுவனைங்கள்
தமைகாழி பற்றிய சசடவகள் பலவற்டறே
இலவசமைகாகத் தருகினறேனை. எடுத்துக்ககாட்டைகாக
கூகிள் தரும தமைகாழிக் கருவிகடளப் பற்றி
விவரமைகாகப் பகார்ப்சபகாம.
கூகிள் ஜி-சபகார்ட் – தமிழில தட்டைச்சும
தசகாலவததழுதலும
ஜி-சபகார்ட் எனபது ஆண்ட்ரகாய்ட் மைற்றும
ஆப்பிள் சகாதனைங்களுக்ககாக கூகிள் உருவகாக்கிய
தமைய்நிகர் விடசப்பலடக தசயலியகாகும.
தற்சபகாது ஆண்ட்ரகாய்ட் திறேனசபசிகளில 300

க்கும சமைற்பட்டை தமைகாழிகடள ஆதரிக்கிறேது.
இதன கணிக்கக்கூடிய இயந்திரம (predictive typing
engine), நகாம தட்டைச்சு தசய்து தககாண்டிருக்கும
சபகாது, சற்று முன உள்ளிட்டை தசகாற்தறேகாடைர்கடள
டவத்து அடுத்த தசகால எனனைவகாக இருக்கும
எனறு ஊகித்து சில தசகாற்கடள சயகாசடனை
தசகாலகிறேது. அவற்றில ஒனறு சரியகாக இருந்தகால
நகாம ஒவ்தவகாரு எழுத்தகாக அடிக்ககாமைல உடைன
சதர்வு தசய்யலகாம.
இதன பிப்ரவரி 2017 தவளியீடு
தசகாலவததழுதல ஆதரடவச் சசர்த்துள்ளது.
பயனைர்கள் டமைக் தபகாத்தகாடனை அழுத்திப்
சபசினைகால தகாசனை எழுதி விடும. தவறுகடள
மைட்டும திருத்திக் தககாள்ளலகாம. ஏப்ரல 2017
தவளியீடு தமிடழைச் சசர்த்து, தமைகாத்தம 22
இந்திய தமைகாழிகடள ஆதரிக்கிறேது. ஒற்டறே
வகார்த்டதகடள விடை முழுச் தசகாற்தறேகாடைடர
ஊகிப்பதற்ககாக ஜேஜூன 2017 இல
சமைமபடுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனைகால இந்த வசதி
இனனும தமிழில வரக் ககாசணைகாம.

கூகிள் ஒளி எழுத்துணைரி
கூகிள் ஒளி எழுத்துணைரி (Optical Character
Recognition OCR) தமைனதபகாருள் இப்சபகாது 248
க்கும சமைற்பட்டை உலக தமைகாழிகளுக்கு
(அடனைத்து முக்கிய ததன ஆசிய தமைகாழிகள்
உட்படை) சவடல தசய்கிறேது. இது
படைங்களிலிருந்து உடரகடளப்
பிரித்ததடுக்கிறேது. இது அச்சிடைப்பட்டை உடரகள்,
டகதயழுத்து சபகானறேவற்டறேக் கூடை உடரயகாக
மைகாற்றும. எனைசவ, படழைய புத்தகங்களிசலகா,
டகதயழுத்துப் பிரதிகளிசலகா அலலது
படைங்களிசலகா இருக்கும உடரடயப்
பிரித்ததடுக்கலகாம.
கூகிள் ஒளி எழுத்துணைரிடயப்
பயனபடுத்த எளிதகானை வழி கூகிள் ஆவணைங்கள்
(Google Docs) மூலமைகாகத்தகான. பிரித்ததடுக்க
சவண்டியடத JPEG, PNG, GIF, அலலது பல
பக்கங்கள் தககாண்டை PDF சககாப்பகாக கூகிள்
ஆவணைங்களுக்கு பதிசவற்றுங்கள். பட்டியலில
அந்த சககாப்டப வலச் தசகாடுக்கு தசய்து Open

With -> Google Docs சதர்வு தசய்யுங்கள். கூகிள்
ஒளி எழுத்துணைரி தகாசனை அது எந்த தமைகாழியில
எழுதப்பட்டுள்ளது எனறு கண்டுபிடித்து
உடரயகாக மைகாற்றும.
கூகிள் தமைகாழிதபயர்ப்புச் தசயலி
ஆண்ட்ரகாய்ட் மைற்றும ஆப்பிளுக்ககானை கூகிள்
தமைகாழிதபயர்ப்பு தசயலி 100 க்கும சமைற்பட்டை
தமைகாழிகளுக்கு ஆதரவளிக்கிறேது. இரண்டு
தமைகாழிகளுக்கு இடடைசய இயந்திர
தமைகாழிதபயர்ப்பு அடமைப்டப உருவகாக்க 150-200
மிலலியன தசகாற்கள் தககாண்டை இருதமைகாழி
தசகாலவங்கியும (bilingual text corpus), அவ்விரு
தமைகாழிகளுக்கும தனித்தனிசய இரண்டு
பிலலியன தசகாலவங்கிகளும (monolingual
corpora) சதடவப்படும எனறு கூகிள்
ததகாழிலநுட்ப வலலுநர் கூறுகிறேகார். இந்தத்
தரவுகளிலிருந்து புள்ளிவிவர மைகாதிரிகள் அந்த
தமைகாழிகளுக்கு இடடைசய தமைகாழிதபயர்க்கப்
பயனபடுத்தப்படுகினறேனை.

கூகிள் தமைகாழிதபயர்ப்பு தபருமபகாலும ஒரு
தமைகாழியிலிருந்து மைற்தறேகாரு தமைகாழிக்கு
சநரடியகாக தமைகாழிதபயர்ப்பதிலடல.
எடுத்துக்ககாட்டைகாக, நீங்கள் தமிழிலிருந்து
வங்ககாளத்துக்கு தமைகாழிதபயர்த்தகால அது
உள்ளுக்குள் முதலில ஆங்கிலத்திற்கு
தமைகாழிதபயர்த்து பினனைர் ஆங்கிலத்தில இருந்து
வங்ககாள தமைகாழியில தமைகாழிதபயர்த்து முடிடவ
உங்களுக்குக் ககாட்டும.
2017 மைகார்ச் மைகாதம நரமபியல அடிப்படடையிலகானை
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்டப (Neural Machine
Translation – NMT) கூகிள் தமைகாழிதபயர்ப்பு
அறிமுகப்படுத்தியது. முனனைர் இது
தசகாற்தறேகாடைர் அடிப்படடையிலகானை (Phrase Based)
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பகாக இருந்தது. இந்தப்
புதிய NMT முழு வகாக்கியத்டதயும ஒரு
உள்ளீடைகாகக் கருதி அடத முழுடமையகாக
தமைகாழிதபயர்க்கிறேது. இது ஆழைமைகானை நரமபியல
அடிப்படடையிலகானை பிடணையங்கடளப்
பயனபடுத்துகிறேது. இது மைற்றே
தகவலகளிடைமிருந்து கற்பதன மூலம ஒரு

கணினியகால சபகாகப் சபகாக முனபு பகார்த்திரகாத
சூழ்நிடலகடளப் புரிந்து தககாள்ள உதவுகிறேது.
இக்ககாரணைத்தகால 2017 சமை மைகாதத்தில கூகிள்
தவளியிட்டை ஆங்கிலம-தமிழ்
தமைகாழிதபயர்ப்பில வகாக்கிய அடமைப்பு முனடனை
விடை நனறேகாக இருப்படதக் ககாணைலகாம.
இடணையத் ததகாடைர்பு இலலகாத சபகாதும
தமைகாழிதபயர்க்கலகாம. ஆனைகால இதற்கு
முனனைகால இடணையத் ததகாடைர்பு இருக்கும
இடைத்தில தமைகாழித்ததகாகுப்டப நீங்கள்
பதிவிறேக்கி டவத்திருக்க சவண்டும. ஆனைகால
மைற்றே தசயலிகளிலிருந்து நிரலகாக்க இடடைமுகம
(API) மூலம அனுப்பி தமைகாழிதபயர்ப்டப வகாங்க
சவண்டுதமைனறேகால கட்டைணைம உண்டு.

கூகிள் தசகால விலடல
கூகிள் தசகால விலடல
தமைகாழிதபயர்ப்பி தசயலிடயப் பயனபடுத்தும
சபகாது, பயனைர்கள் தங்கள் நிழைற்படைக் கருவிடய
சவற்று தமைகாழியிலுள்ள ஒரு சகாடலக்
குறியீட்டிசலகா அலலது உணைவுப் பட்டியல
சபகானறே உடரயிசலகா சுட்டிக்ககாட்டைலகாம.
இடணைய இடணைப்பு இலலகாதசபகாதிலும

தமைகாழிதபயர்க்கப்பட்டை உடரடயப் பகார்க்க
முடியும.
கூகிள் உடரயகாடைல தசயலி
பலசவறு தமைகாழிகளில உடரயகாடைலகடளப்
புரிந்துதககாள்வதற்ககானை ஒரு தமைகாழிதபயர்ப்புக்
கருவிடய கூகிள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
கூகிள் தமைகாழியகாக்கம தசயலியில, உடரயகாடைல
முடறேயில நுடழைய சவண்டுமைகானைகால பயனைர்கள்
டமைக்டகத் தட்டைலகாம. இது உடரயகாடைலில
இருவரும எனனை தமைகாழியில சபசுகிறேகார்கள்
எனறு தகானைகாகசவ புரிந்து தககாள்ளும.
எடுத்துக்ககாட்டைகாக, நீங்கள் சுற்றுலகா சபகானை
இடைத்தில சந்டதயில சபரம சபச
சவண்டுமைகானைகால, இந்த உடரயகாடைல முடறே
உங்களுக்கு உள்ளூர் மைக்களுடைன உடரயகாடை
உதவும. இது முதலில இந்திக்கு சவடல
தசய்தது. 2017 தசப்டைமபரில வங்ககாளம மைற்றும
தமிழ் தமைகாழிகடளச் சசர்த்தகார்கள்.
கூகிள் உடர ஒலி மைகாற்றி

கூகிள் உடர ஒலி மைகாற்றி எனபது
ஆண்ட்ரகாய்டுக்ககாக அவர்கள் உருவகாக்கிய திடர
படிப்பி தசயலி ஆகும. இது திடரயில இருக்கும
உடரடய உரக்கப் படிக்கும. தற்சபகாது இந்திய
தமைகாழிகளில தமிழ், இந்தி மைற்றும வங்ககாளம
உட்படை கூகிள் உடர ஒலி மைகாற்றி 41 தமைகாழிகடள
ஆதரிக்கிறேது. தமிழ் இனனும வரக்ககாசணைகாம.
கூகிள் உதவியகாளர்
கூகிள் உதவியகாளர் எனபது அவர்கள்
உருவகாக்கிய ஒரு தனிப்பட்டை தமைய்நிகர்
உதவியகாளர். இது டக சகாதனைங்கள் மைற்றும திறேன
வீட்டுச் சகாதனைங்களில கிடடைக்கிறேது. இதனுடைன
நீங்கள் இருவழி உடரயகாடைலகளில ஈடுபடைலகாம.
இந்தி உட்படை பத்து தமைகாழிகளில கூகிள்
உதவியகாளர் கிடடைக்கிறேது, சமைலும ஆண்டின
இறுதியில இது 30 க்கும சமைற்பட்டை
தமைகாழிகளில கிடடைக்கும எனறு தசகாலகிறேகார்கள்.
தபரிய நிறுவனைங்களின இலவசத் தமிழ்
சசடவகடளசய நமபி இருப்பதில எனனை
பிரச்சிடனை?

தபரிய நிறுவனைங்கள் சசடவகடள எப்சபகாது
சவண்டுமைகானைகாலும நிறுத்தலகாம அலலது
உங்களுக்குப் பழைக்கமைகாகி விட்டை பின அதற்கு
விடல டவத்து விற்படனை தசய்ய
ஆரமபிக்கலகாம. சமைலும மூல நிரலும
தரவுகளும நமைக்குக் கிடடைக்ககாது எனபதகால
சதடவக்குத் தகுந்தகாற்சபகால நகாம விருப்படமைவு
தசய்துதககாள்ளவும இயலகாது.
நகாம இலவச சசடவகடளப்
பயனபடுத்துமசபகாது தபரிய நிறுவனைங்கள்
நமடமைப்பற்றிய பல அந்தரங்கத் தரவுகடளச்
சசகரிக்கினறேனை. இந்த அந்தரங்கத் தரவுகடள
டவத்து நமைக்கு எனனை தபகாருட்கள், சசடவகள்
சதடவப்படைலகாம எனறு பகார்த்து அதற்ககானை
விளமபரங்கடள நமைக்குக் ககாட்டுவதுதகான
இந்நிறுவனைங்களின சநகாக்கம. தங்கள்
சசடவகடள சமைலும துலலியமைகாகச் தசய்வதும
மைற்தறேகாரு சநகாக்கம. எடுத்துக்ககாட்டைகாக, நகாம
உணைவகம சதடுமசபகாது, நகாம எந்த இடைத்தில
இருக்கிசறேகாம எனறு ததரிந்தகால, அருகில
இருக்கும உணைவகங்கடளக் ககாட்டை இயலும.

சமீபத்தில சகமபிரிட்ஜ் அனைலிடிககா எனறே
நிறுவனைம 87 மிலலியன பயனைர்களின
அந்தரங்கத் தரவுகடள முகநூலிலிருந்து
அனுமைதியினறி எடுத்துக் தககாண்டைடதப் பற்றி
நீங்கள் படித்திருக்கக்கூடும.பிரிட்டைனிலும மைற்றே
நகாடுகளிலும சதர்தலில சவட்பகாளர்களுக்கு
ஆசலகாசடனை கூறே எடுத்ததகாகத் ததரிகிறேது.
எலலகாப் பயனைர்களின தபயர்கள், பிறேந்த சததி,
மினனைஞ்சல முகவரி, கடைவுச்தசகால மைற்றும
பகாதுககாப்பு சகள்விகளும பதிலகளும
திருடைப்பட்டைதகாக யகாஹெஜூ முனனைர் அறிவித்தது
உங்களுக்கு ஞகாபகம இருக்கலகாம.
ஈக்விஃபகாக்ஸ், யூபர் நிறுவனைங்களும இமமைகாதிரி
தபரிய அளவில தரவுகடள இழைந்துள்ளனை.
யகாவரும கடைவுச்தசகாலடல மைகாற்றே சவண்டும
எனறு சமீபத்தில ட்விட்டைர் அறிவித்துள்ளது.
இருப்பினும நகாம ததகாடைர்ந்து நம வகாழ்க்டகடய
எளிதகாக்கும இலவச தளங்களில
ஈடுபடுகிசறேகாம. எவ்வகாறேகாயினும,
ததகாழிலநுட்பம முனசனைறுமசபகாது, நகாம
வரக்கூடிய சங்கடைங்கள் பற்றி ஏதும

கவடலயற்றிருந்தகால,
முனதனைப்சபகாடதயுமவிடை நமைக்கு
இடைர்ப்பகாடுகளுக்கு பகாதுககாப்சப இலலகாமைல
சபகாகும.
எலலகாவற்டறேயும விடை சமைலகாக, தமைகாழிக்ககானை
ததகாழில நுட்பக் கட்டைடமைப்புகளும, ததகாழில
நுட்பக் கருவிகளும தபருநிறுவனைங்களின
தனிச்தசகாத்தகாக இருப்பது தமைகாழியின
வளர்ச்சிக்கும, மைக்களுக்கும நலலதலல.
ஏதனைனில இலகாபத்டத அதிகமைகாக்குவது
அவர்களுடடைய சநகாக்கம. தமிடழை வளர்ப்பதும
தமிழ் சமுதகாயத்துக்கு எது நலலசதகா
அதுவுமதகான நம சநகாக்கம. இடவ இரண்டும
எப்தபகாழுதுசமை ஒருங்கிடணைந்து வரும எனறு
தசகாலல முடியகாது.
———————-

12. ஏன திறேந்த மூலமும,
திறேந்த தரவுகளும,
திறேந்த ஆய்வும?
இது நகாள் வடர தபகாதுமைக்களின வரிப் பணைத்தில
தசய்யப்படும ஆரகாய்ச்சிகளும,
தமைனதபகாருட்களும தபருமபகாலும சமூகம,
தபகாதுமைக்கள், அரசகாங்கம ஆகியவற்றுடைன
ததகாடைர்பிலலகாமைசல தசய்யப்படுகினறேனை.
ஆரகாய்ச்சித் தரவும தமைனதபகாருட்களும தபரும
தசலவில உருவகாக்கப்படுகினறேனை. ஆனைகால
அடதப் பகிர்ந்து தககாள்வசதயிலடல.
தபருமபகாலும ஆரகாய்ச்சி முடிவுகள் தவளிவந்த
பிறேகு விடரவில அந்தத் திட்டைம தரவுகடள
இழைந்து விடுகிறேது. தமைனதபகாருட்கள்
மைக்களுக்குப் பயன தரகாமைல வீணைகாகினறேனை. பணை
விரயம மைட்டுமைலலகாமைல, ஒத்துடழைப்டபயும
முனசனைற்றேத்டதயும இந்த அணுகுமுடறே
தடுக்கிறேது.

ஆய்வறிக்டககள்படி இக்கருவிகள், வளங்கள்
யகாவும உருவகாக்கப்பட்டு விட்டைனைசவ?
நீங்கள் சகட்கலகாம, “ஆய்வறிக்டககள்படி
இக்கருவிகள் மைற்றும வளங்கள் யகாவும
உருவகாக்கப்பட்டு விட்டைதகாகத் ததரிகிறேசத?
முனனைர் கண்டுபிடித்த அசத சக்கரத்டத மீண்டும
கண்டுபிடிப்பதுசபகால அலலவகா இது
இருக்கிறேது? நகாம ஏன மீண்டும முயற்சி
சபகாடைசவண்டும?” எனறு. ஆய்வறிக்டககடளப்
படித்தகால அப்படித்தகான ததரிகிறேது. ஆனைகால
இவற்டறே அணுகுவசதகா சவறு சங்கதி.
ஒனறிரண்டு கருவிகள் பதிவிறேக்கம தசய்யலகாம.
சில எழுதிக் சகட்டைகால கிடடைக்கக்கூடும.
ஆனைகால தமைகாழிமைகாற்றிய (compiled)
வடிவத்திலதகான கிடடைக்கும, மூல நிரல (source
code) கிடடைக்ககாது. மூல நிரல
கிடடைக்ககாவிட்டைகால சதடவக்குத்
தகுந்தகாற்சபகால மைகாற்றேசவகா சமைமபடுத்தசவகா
முடியகாது. தரவுகள் தபருமபகாலும
கிடடைப்பசதயிலடல.

திறேந்த ஆய்வும திறேந்த தரவுகளும
ஆரகாய்ச்சி முடிவில தபகாதுவகாக ஒரு
அறிக்டகதகான தவளியிடைப்படுகிறேது.
அறிக்டகயில ஒருசில மைகாதிரி
புள்ளிவிவரங்களும இருக்கலகாம. ஆனைகால அந்த
ஆரகாய்ச்சியின முடிவுக்குக் தககாண்டு தசலலும
மூலப் தபகாருள்களகானை தரவுகள்
தவளியிடைப்படுவதிலடல. இமமைகாதிரி
ஆரகாய்ச்சித் தரவுகள் தபகாதுவகாகப்
புள்ளிவிவரங்கள் மைற்றும எண்வடக சபகானறே
அளவீட்டுத் தரவுகளகாக இருக்கலகாம. அலலது
சபட்டி எழுத்துப்படிகள், எண்ணிமை
உள்ளடைக்கமைகானை படைங்கள், ஒலிப்பதிவு மைற்றும
நிழைல படைம சபகானறே பண்பு சகார்ந்த தரவு
வடிவத்திலும இருக்கலகாம. இத்தரவுகள் ஒரு
முக்கியமைகானை ஆதகாரம மைட்டுமைலல, கலவி சகார்ந்த
முனசனைற்றேத்திற்கும மிக அவசியமைகானைதகாகும.
அறிவியல தவளியீடுகள் மைற்றும ஆரகாய்ச்சித்
தரவுகளுக்ககானை திறேந்த அணுகல பற்றிய
ஐசரகாப்பிய ஒனறிய வழிககாட்டுதலகள்

இவ்வகாறு கூறுகிறேது. “தபகாது மைக்களின வரிப்
பணைத்டத ஏற்தகனைசவ ஒரு முடறே தசலவு
தசய்து சசகரித்த தகவடல ஒவ்தவகாரு முடறேயும
தபகாதுமைக்களும மைற்றே ஆய்வகாளர்களும
அணுகவும அலலது பயனபடுத்தவும இயல
சவண்டும. சமைலும அது ஐசரகாப்பிய
நிறுவனைங்களுக்கும, குடிமைக்களுக்கும முழுப்
பயன தர சவண்டும.”
இந்தியகாவிலும மைத்திய அரசின அறிவியல
மைற்றும ததகாழிலநுட்பத் துடறே, திறேந்த அணுகல
எனறே இடணைய தளத்டத உருவகாக்கி ஆய்வுத்
திட்டைங்களின தரவுகள் யகாவற்டறேயும திறேந்த
தரவுகளகாக தவளியிடை சவண்டுதமைனறு
அறிவுறுத்தி வருகிறேது.
திறேடமையகாளர்கடள ஈர்க்க திறேந்த மூலம வழி
தசய்கிறேது
இனனும தீர்க்கப்படைகாத பிரச்சிடனைகளில
சவடல தசய்யசவ உருவகாக்குநர்கள்
விருமபுகிறேகார்கள். நீங்கள் எதிர்தககாள்ளும
சுவகாரசியமைகானை சவகாலகடளயும மைற்றும

அவற்டறே தீர்வு தசய்வது பற்றி நீங்கள் எப்படி
சிந்தடனை தசய்கிறீர்கள் எனபடதயும நிரலகாளர்
சமூகத்துக்கு தவளிப்படுத்த திறேந்த மூலம
உதவுகிறேது. திறேந்த மூல திட்டைத்துக்கு
திறேடமையுள்ள நிரலகாளர்கள் எளிதில பங்களிக்க
இயலும. ஏற்கனைசவ தீர்க்கப்பட்டை
பிரச்சிடனைகடள அடிப்படடையகாக டவத்து, புதிய
கண்டுபிடிப்புகள் உருவகாக்க வழி வகுக்கிறேது.
தங்கள் தசகாந்த கள அறிவுக்கு அப்பகால மைற்றே
நிபுணைர்களின திறேடனையும டவத்து நிரலகாளர்கள்
புதிய கண்டுபிடிப்புகள் உருவகாக்குவதும
சகாத்தியமைகாகிறேது.

இந்திய தமைகாழிகளுக்ககானை உடர ஒலி மைகாற்றி
நடடைமுடறே எடுத்துக்ககாட்டு: இந்திய
ததகாழிலநுட்பக் கழைகத்தின உடர ஒலி மைகாற்றி
2010 இல இந்திய ததகாழிலநுட்பக் கழைகம ஒரு
அருடமையகானை உடர ஒலி மைகாற்றிடய
உருவகாக்கியது. இது தபங்ககாலி, இந்தி, தமிழ்,
ததலுங்கு, மைடலயகாளம மைற்றும மைரகாத்தி ஆகிய
இந்திய தமைகாழிகளுக்ககானை உடர ஒலி மைகாற்றி.
ததகாகுப்புகடள உருவகாக்குதல, தரத்டத
சமைமபடுத்துதல மைற்றும தசயலியின ககால
தடைத்டதச் சுருக்கி ஊனைமுற்றேவர்களுக்கு உதவும
பிறே தசயலிகளுடைன ஒருங்கிடணைத்தல
ஆகியடவ இத்திட்டைத்தின குறிக்சககாள். இது
ஃதபஸ்டிவல (Festival) எனறே திறேந்த மூல
தமைனதபகாருடள அடிப்படடையகாகக் தககாண்டைது.
2012 ஆம ஆண்டில 13 இந்திய தமைகாழிகளுக்கு
HTS புள்ளியியல உடர ஒலி மைகாற்றி
அடிப்படடையிலகானை திட்டைத்தின இரண்டைகாம
கட்டைம துவங்கியது. இந்தத் திட்டைத்தில
தசனடனை எஸ்.எஸ்.என. தபகாறியியல

கலலூரியும பங்களித்திருந்தது. இது நனறேகாக
சவடல தசய்வடத நிரூபிக்க ஒரு இடணைய
தளம இருக்கிறேது. ஆனைகால இதன பயன
மைக்கடளச் தசனறேடடைந்ததகா எனறு
ததரியவிலடல. கூகிள் உடர ஒலி மைகாற்றியில
இனனும தமிழ் வரக்ககாசணைகாம. ஆக
இந்ததவகாரு ததகாழிலநுட்பத்தில கூகிடளவிடை
நம திறேந்த மூலம ஒரு படி சமைசல இருக்கிறேது.
2017 இல திரு. சனிவகாசன அவர்கள் தகவல
உரிடமைச் சட்டைத்தின கீழ் இந்த தமைனதபகாருடள
திறேந்த மூலமைகாக தவளியிடைக் சககாரி ஒரு
விண்ணைப்பம அனுப்பினைகார். இந்திய
ததகாழிலநுட்பக் கழைகத்திலிருந்து உடைன பதில
கிடடைத்தது, அது ஏற்தகனைசவ திறேந்த மூலத்தில
பகிரப்பட்டிருப்பதகாக! திரு. சனிவகாசன, திரு.
சமைகாகன இருவரும மிகவும முயனறு இ.ததகா.க.
ஆய்வகாளர்கள் உதவியுடைன திறேந்த மூல
ஃதபஸ்டிவல உடர ஒலி மைகாற்றி கருவியில
இயங்கும குரல மைகாதிரிகடளத் ததகாகுக்க
முடிந்தது.

ஆனைகால இதில இனனும சில முனசனைற்றேங்கள்
சதடவப்பட்டைனை. இந்த தசயலியகால அடுத்த
தவற்று வரி வடரதகான படிக்க முடிந்தது. ஒரு
முழுப் பக்கத்டதசயகா அலலது முழுப்
புததகத்டதசயகா படிக்குமைகாறு தசய்ய
சவண்டும. அடுத்து திரு. சமைகாகன இந்தத் தமிழ்
உடர ஒலி மைகாற்றியின நிரலில ஒசர சநரத்தில
பல உடரகடள மைகாற்றுவடத எளிதகாக்கி
உதவினைகார். இது உடரடய ஒலியகாக்கி .wav
அலலது .mp3 வடிவத்தில தவளியிடும. அடுத்து
இடத இடணைய தசயலியகாக மைகாற்றே சவண்டும.
அப்தபகாழுதுதகான இடத எவரும எளிதில
பயனபடுத்த முடியும.
திரு. தலனின குருசகாமி தடலடமையில
ககாடரக்குடி க்னூ லினைக்ஸ் பயனைர் குழு இந்த
உடர ஒலி மைகாற்றிடயப் பயனபடுத்தி சில
தமிழ்ப் புத்தகங்கடள ஒலி வடிவத்தில
தவளியிட்டுள்ளனைர். இதற்ககானை
இடணையதளத்டத திரு. சவலுச்சகாமி
உருவகாக்கியுள்ளகார். இந்த ஒலிப் புத்தகங்கள்
பகார்டவயற்றேவர்கள் மைற்றும பகார்டவ

குடறேபகாடுடடைசயகாருக்கு மிகப்தபரிய
உதவியகாக இருக்கும எனபதில
ஐயமிலடல. இந்த ஒலிப் புத்தகங்கடள
ககாப்பகம இடணைய தளத்திலும
பதிசவற்றியுள்ளனைர்.
இமமைகாதிரி ஒரு தயகாரிப்டபசயகா அலலது
தசயலிடயசயகா படிப்படியகாக முனசனைற்றேம
தசய்வதும மைற்றும தனனைகார்வலர்கள் தமமைகால
முடிந்தடத, முடிந்தசபகாது பங்களிப்பதும,
பற்பல பயனபகாடுகளுக்குத் தகுந்தகாற்சபகால
விருப்படமைவு தசய்துதககாள்வதும, இக்கூட்டு
முயற்சிகளின பலன யகாவருக்கும எளிதில
அணுகக்கூடிய வடகயில கிடடைப்பதும திறேந்த
மூல திட்டைங்களின அடிப்படடைப் பண்புகள்.
அடுத்த தடலமுடறேடய தயகார் தசய்தல
தமைனதபகாருள் ததகாழிலநுட்பத்தில இனறு மிக
முக்கிய தபகாறியகாளர்களகாக இருக்கும பலரும
திறேந்த மூலத்தில சவடல தசய்துதகான தங்கள்
ததகாழிலநுட்ப அறிடவக் கூர்டமைப்படுத்தினைர்.
பகார்டவயிடை வசதியகாக தமைனதபகாருளின

அடிப்படடை நிரல தவளியிடைப்பட்டைகால,
ததகாழிற்துடறேயின அதிநவீனை ததகாழிலநுட்பம
எப்படி கட்டைப்பட்டுள்ளததனறு கணினி
அறிவியல கலலூரிகளும ஆய்வு தசய்யலகாம.
அடுத்த தடலமுடறே தமைனதபகாருள்
தபகாறியகாளர்கடள தயகார் தசய்வதில இது
தபரும பங்ககாற்றும. திறேந்த மூலம
இலலகாவிட்டைகால தமைனதபகாருள் உள்ளுக்குள்
எப்படி சவடல தசய்கிறேததனபடத தவறும
ஊகமதகான தசய்ய சவண்டியிருக்கும.
தமைகாழியியலகாளர்களுக்கும தமைனதபகாருள்
உருவகாக்குநர்களுக்கும இடடைசய தநருங்கிய
ஒத்துடழைப்பு சதடவ
இத்துடறேயில திறேமபடை சவடலதசய்ய இரண்டு
சவறுபட்டை துடறேகளில அறிவும அனுபவமும
சதடவ. ஒனறு தமைகாழியியல, மைற்தறேகானறு
கணினி நிரலகாக்கம. இடவ இரண்டுசமை
ஒருங்கிடணைந்த நிரலகாக்க தமைகாழியியல
பயிற்சிகள் உள்ளனை. எனினும திறேந்த மூலமும,
திறேந்த தரவுகளும, திறேந்த ஆய்வுமதகான

துடறேகள் அளவில தநருங்கிய ஒத்துடழைப்புக்கு
வழிவகுக்கும.
————————–

13. நிரல எழுதத்
ததரியகாதவர்கள் 21 ஆம
நூற்றேகாண்டின
தற்குறிகளகா?
ஓடலச்சுவடி ககாலத்திலும ககாகிதம வந்தவுடைனும
ததகாழில தநறிஞர்கசள எழுத்தகாளர்களகாக
தபரிய மைனிதர்களின ஆதரவில பணியகாற்றினைர்.
இதன விடளவகாக எழுதப்படிக்கத்
ததரிந்தவர்களுக்கு தசலவகாக்கு அதிகரித்தது.
பிள்டளகடளப் படிக்க டவப்பது வகாழ்க்டக
முடறேயகாயிற்று. பினனைர் எழுதப்படிக்க
இயலகாதவர்கள் தற்குறி எனைப்பட்டைனைர்.
நிரலகாக்கமதகான புதிய எழுத்தறிவகா?
ஏற்கனைசவ நிரலகாக்கம எனபது ததகாழில ரீதியகாக
நிரல எழுதுபவர்களுக்கு மைட்டுமதகான
எனறிலலகாமைல எந்த உயர் கலவிக்கும

அத்தியகாவசியம எனறேகாகி விட்டைது. நிரலகாளர்
அலலகாத ஆற்றேல மிக்க பயனைர்கள் ஒரு
சவடலடயத் திருமபத் திருமபச் தசய்ய
சவண்டியிருந்தகால விரிதகாள் அலலது உடர
தசயலியில துணுக்கு நிரல எழுதி
தகானியங்கியகாக ஓடை டவப்பது பல
ஆண்டுகளகாகசவ
நடைந்துதககாண்டுதகானிருக்கிறேது. இது ஒனறும
புதிதலல.
“நிரல எழுத்தறிவு: நிரலகாக்கம எப்படி உடர
எழுதுவடத மைகாற்றுகிறேது” எனறே புத்தகத்டத
அதனைட் வீ எழுதியுள்ளகார். தகவலததகாடைர்புகள்
சமைலுமசமைலும நிரலகள் மூலம நடைக்க
ஆரமபித்துவிட்டைனை எனறு கூறுகிறேகார். கணினி
அறிவு இலலகாதவர்கள் தங்கள் வகாழ்க்டகடய
வழிநடைத்த மைற்றேவர்கடள நமபியிருக்க
சவண்டும. ஆங்கிலத்தில பட்டைம
தபற்றேகாலதகான ஒரு கடிதத்டதசயகா அலலது
அறிக்டகடயசயகா ஆங்கிலத்தில எழுதலகாம
எனறு இருக்க முடியுமைகா எனனை எனறு
சகட்கிறேகார்.

உயிரியலகாளரகாக சவண்டுமைகா? நிரலகாக்கம
நனறேகாகக் கற்றுக்தககாள்ள சவண்டும!
“கடைந்த வகாரம பகாஸ்டைன தசனறே தபகாழுது
உயிரியலில முது முடனைவர் படிக்கும ஒரு
சிலடரச் சந்தித்சதன. அவர்களில எத்தடனை சபர்
நிரலகாக்கம கற்றுக் தககாள்கிறீர்கள் எனறு
சகட்சடைன. ஒட்டுதமைகாத்தமைகாக அடனைவரும
டகடய உயர்த்தினைகார்கள். உயிரியலில தபரிய
தரவு அவசியமைகாகிவிட்டைது. முனனைகாலிருந்த
சிறிய அளவிலகானை தரவுகளில விரிதகாள்
பயனபடுத்திக் கண்டுபிடிக்க முடியும. ஆனைகால
கடைந்த சில ஆண்டுகளில தரவுகளின அளவு
அதிகமைகாகிவிட்டைது. 15,000 தரவுப் புள்ளிகடள
டகமுடறேயகாகப் பகார்க்க முடியகாது. தங்கள்
பரிசசகாதடனைக்ககாக எலலகாவற்டறேயும ஆய்வு
தசய்வதற்கு தனிப்பட்டை நிரலகடள எழுத
சவண்டியிருக்கிறேது.”
சகான பிரகானசிஸ்சககாவில உள்ள
கலிஃசபகார்னியகா பலகடலக்கழைகத்தில (UCSF),
அனைசடைகால கிரீட்ஸர் புதிதகாக துடறேத்

தடலவரகாகப் பதவிசயற்றேகார். நரமபியல
பட்டைதகாரி மைகாணைவர்களுக்கு பகாடைத்திட்டைத்டத
சரடமைக்க முயலகிறேகார். அவருடடைய முதல
நடைவடிக்டககளில ஒனறு நரமபியல முக்கிய
பகாடைத்திட்டைத்தில நிரலகாக்கத்டத இடணைக்க
சிறேந்த வழிடயக் கண்டுபிடிக்க ஒரு குழுடவ
அடமைப்பதுதகான.
தபனசிலசவனியகா பலகடலக்கழைகத்தில கலவி
சபரகாசிரியரகானை யகாசிம கபகாய், மைற்றும
சகார்லஸ்டைன கலலூரியில கலவி சபரகாசிரியரகானை
க்வின பர்க் தசகாலகிறேகார்கள், “இடளஞர்களுக்கு
நிரலகாக்கத்டத அறிமுகம தசய்யும பகாடைங்கள்
அவர்கடள நிரலகாளர்களகாக ஆக்குவதற்கு அலல.
ஆனைகால அவர்கடள எண்ணிமை ஊடைகத்தின
மிகவும பயனுள்ள படடைப்பகாளிகள் மைற்றும
நுகர்சவகாரகாக ஆக்குவதற்குத்தகான.”

நிரலகாக்கச் சிந்தடனை: முக்கிய கருத்துகள்
“நிரலகாக்கச் சிந்தடனை” எனறேகால எனனை?
நிரல வரிகடள ஆயிரக்கணைக்கில எழுதித்
தள்ளுவடதவிடை முக்கியமைகாக, நகாம முதலில
நிரலகால எமமைகாதிரி பிரச்சிடனைகளுக்கு தீர்வு

ககாணை முடியும எனறு புரிந்து தககாள்ள
சவண்டும. அதமைரிக்ககாவுக்கு நிரல எழுதுங்கள்
எனறே திட்டைத்தில இளம நிரலகாளர்கள்
தககாண்டுவரும மிகப் தபரிய பங்களிப்பு
அவர்கள் எழுதும தமைனதபகாருள் அலல.
அவர்களுடடைய வித்தியகாசமைகானை
கண்சணைகாட்டைமதகான. இடதத்தகான “நிரலகாக்கச்
சிந்தடனை (computational thinking)” எனறு
தசகாலகிசறேகாம. நிரல எழுதி நமடமைச் சுற்றியுள்ள
பிரச்சிடனைகளுக்கு எப்படி தீர்வு ககாண்பது எனறு
உங்களகால சயகாசிக்க முடியகாவிட்டைகால,
உலகிலுள்ள அடனைத்து ஜேகாவகா ததகாடைரியடலயும
ததரிந்து தககாண்டைகாலும பயனிலடல.
நிரலகாக்கச் சிந்தடனையில நகானகு முக்கிய
கருத்துகள் உள்ளனை. பிரச்சிடனைடய சிறு
துண்டுகளகாக உடடைப்படத பிரித்து ஆய்வு
(decomposition) எனகிசறேகாம. பலசவறு
சங்கதிகளுக்கு இடடையில ஒற்றுடமைகடளக்
கண்டைறிதடல உருவடக அறிதல (pattern
recognition or matching) எனகிசறேகாம. குறிப்பிட்டை
சவறுபகாடுகடள ஒதுக்கிவிட்டு பல

சிக்கலகளுக்கு ஒசர தீர்டவ சவடல தசய்ய
டவப்படத அருவமைகாகக் கருதல (abstraction)
எனகிசறேகாம. ஒரு பணிடய முடிக்க நகாம
பினபற்றும படிகளின பட்டியடல விடனைச்சரம
(algorithm) எனகிசறேகாம.
முதலில பிரச்சிடனை எனனை எனறு தீர்க்கமைகாகப்
புரிந்து தககாள்வது, அடுத்து அதற்குத் தீர்வு
எப்படிச் தசய்வது எனறு முடிவு தசய்வது
பினனைர் நிரல எழுதுவது – இதுதகான “நிரலகாக்கச்
சிந்தடனை”. இவற்றில மூனறேகாவதகாக உள்ள நிரல
எழுதுவதற்குக்கூடை மைற்றேவர்கள் உதவி தசய்ய
இயலும. முதல இரண்டுமதகான நிரலகாக்கச்
சிந்தடனைக்கு இனறியடமையகாதடவ.
இப்சபகாது கணினி ஆதிக்கம எலலகாத் ததகாழில
வகாழ்க்டகயிலும ஊடுருவி விட்டைதகால இது
நிரலகாளர்களுக்கு மைட்டுமைலல. நிரலகாக்க
அணுகுமுடறே உலகளகாவிய பிரச்சிடனைகடள
புதிர்களகாகப் பகார்ப்பதில சவரூனறியுள்ளது.
இவற்டறே சிறிய பகாகங்களகாகப் பிரித்து தர்க்கம
மைற்றும ஊகிக்கும முடறேயகால தககாஞ்சம

தககாஞ்சமைகாகத் தீர்வு தசய்யலகாம. மைகிழ்ச்சியகானை
உண்டமை எனனைதவனறேகால, கணினிகள் எப்படி
சவடல தசய்கினறேனை, எப்படி அடவ புரிந்து
தககாள்ளும தமைகாழியில ஆடணையிடுவது எனறு
நகாம ததரிந்து தககாண்டைகால, கணினி
தசய்யக்கூடிய ஒரு திட்டைத்டத நகாம உருவகப்
படுத்தலகாம. அது ஒரு நிரலகாளருக்குப் புரியும
விதத்தில விவரிக்கலகாம, விவகாதிக்கலகாம.
ஏதனைனறேகால நிரலகாளர்கசள உங்களுக்குச்
தசகாலவகார்கள், ஒரு திட்டைத்டத உருவகாக்குவது
தபருமபகாலும கடினைமைகானை பகுதி இலடல, எடத
உருவகாக்குவது மைற்றும ஏன எனபதுதகான.
கணினி அறிவியலர்கள் பல ஆண்டுகளகாக
எச்சரிக்டக விடுத்துக்தககாண்டுள்ளனைர் –
நிரடலப் புரிந்துதககாள்வதும, எழுதுவதும ஒரு
நகாள் இனறியடமையகாததகாக ஆகிவிடும எனறு.
கருத்துகடள மைற்றேவர்களுக்குப் புரியும
வழிகளில தவளிப்படுத்துவதுதகான
எழுத்தறிவு

எழுத்தறிவின தசயலபகாடு எனனை? சிந்தடனைகள்
மைற்றும கருத்துகடள மைற்றேவர்களுக்குப் புரியும
வழிகளில தவளிப்படுத்துதலதகாசனை? படிக்கவும
எழுதவும ததரியகாதவர்கள் சக்தி
கட்டைடமைப்புகளில பங்சகற்க இயலகாது.
அவர்களின குடிடமை சகார்ந்த குரலகள்
சகட்கப்படுவதிலடல. நிரலகாக்கம
ததரியகாதவர்களுக்கும, கணினி வழிகளில
சிந்திக்க முடியகாதவர்களுக்கும எதிர் ககாலத்தில
இந்தக் கதிதகானைகா?
அதமைரிக்க அரசகாங்கத்தின முனனைகாள் தடலடமைத்
ததகாழிலநுட்ப அதிககாரியும மைற்றும முனனைகாள்
கூகிள் நிர்வகாகியுமைகானை சமைகன ஸ்மித், ஒவ்தவகாரு
குழைந்டதயும நிரலகாக்கம தசய்யக் கற்றுக்
தககாள்ள சவண்டுதமைனறு தசகாலகிறேகார். இந்த
உலகத்டதப் புரிந்துதககாள்வதற்கும,
மைகாற்றுவதற்கும சதடவ எனபதகால
எழுத்துகடளயும, எண்கடளயும எழுதப்
படிக்கக் கற்பிக்கிசறேகாம எனறேகால, கணிதம,
விஞ்ஞகானைம, ததகாழிலநுட்பம மைற்றும
நிரலகாக்கம ஆகியடவ அந்த அறிவின பகுதியகாக

இருக்க சவண்டும. மைகாணைவர்கள் தகாங்கள்
தினைமும பயனபடுத்தும ததகாழிலநுட்பத்டதப்
புரிந்து தககாள்ள சவண்டுதமைனில, ஆரமப
கட்டைத்திலிருந்சத அந்த கட்டுமைகானைத்
ததகாகுதிகடள அறிமுகம தசய்யத் ததகாடைங்க
சவண்டும.
இடளஞர்கடள நுகர்சவகாருக்கு பதிலகாக
படடைப்பகாளர்களகாக மைகாற்றே நிரலகாக்கத் திறேன
உதவுகிறேது. இந்த படடைப்புத் திறேன மைற்றும
ததகாழிலநுட்ப எழுத்தறிவு தககாண்டை
மைகாணைவர்கள் எதிர்ககாலத்தில ஆற்றேடலத்
தக்கடவத்துக்தககாள்வர். அவர்கள் அடுத்த
தடலமுடறே ததகாழில முடனைசவகார் ஆவகார்கள்.
எந்ததவகாரு தயகாரிப்பு அலலது சசடவடய
வழைங்கினைகாலும ஒவ்தவகாரு நிறுவனைமும
தமைனதபகாருள் நிறுவனைமைகாக மைகாறி
வருகினறேனை
ஒவ்தவகாரு நிறுவனைமும தமைனதபகாருள்
நிறுவனைமைகாக மைகாறி வருகினறேனை. நீங்கள் டையர்கள்
அலலது மினசகாரத்டத உற்பத்தி தசய்தகாலும சரி

அலலது உடைலநலன பற்றிய சசடவகடள
வழைங்கினைகாலும சரி, தமைனதபகாருடள
முதனடமையகாக டவக்கும சபகாட்டியகாளர்கள்
உங்கள் வகாடிக்டகயகாளர்கடளத் தங்கள் பக்கம
இழுக்கத் தயகாரகாக உள்ளனைர். ஆகசவ
எந்ததவகாரு தயகாரிப்பு அலலது சசடவ
நிறுவனைமும தமைனதபகாருள் நிறுவனைமைகாக மைகாறே
சவண்டிய கட்டைகாயத்தில உள்ளனை.
ஆக ஒவ்தவகாருவரும கணினி ஞகானைம
உள்ளவர்களகாக இருக்கசவண்டும –
நுகர்சவகாரகாக அலல, உருவகாக்குநரகாக.
———–

14. உங்கள்
பிள்டளகளின கணினி
ஐசபடைகா, ரகாஸ்ப்தபரிடபயகா?
தவறும பகார்டவயகாளரகாக மைட்டுசமை இருக்க
விருமபுகிறீர்களகா?
நகான ஏன ஐபகாட் வகாங்க மைகாட்சடைன எனபதற்கு
ஒருவர் கூறுடகயில, “உங்கள் குழைந்டதகளுக்கு
ஐபகாட் வகாங்குதல எனபது உலகத்டத
அக்கக்ககாகப் பிரித்து தனைக்சகற்றே மைகாதிரி
திருமபவும முடுக்கிக் தககாள்ளலகாம எனபடத
உணைர்ந்து தககாள்வதற்ககானை ஒரு வழிமுடறே
அலல. அது சபட்டைரி மைகாற்றேசவண்டும எனறேகால
கூடை சவடல ததரிந்த மைற்றேவர்கடள நமபி இரு
எனறு உங்கள் பிள்டளகளுக்கு தசகாலலித் தரும
வழி.”

முந்டதய தடலமுடறேயினைடரவிடை இடளஞர்கள்
அதிக ததகாழிலநுட்பத்துடைன வளர்ந்து
வருகினறேனைர் எனபது உண்டமை. இருப்பினும,
அவர்கள் ததகாழிலநுட்பத்டத ஈடுபகாடைற்றே
நுகர்சவகார்களகாக பயனபடுத்துகிறேகார்களகா
அலலது ஆர்வமுள்ள உருவகாக்குபவர்களகாகவகா
எனபதுதகான முக்கியம.
ரகாஸ்ப்தபரி-டப கணினி ஏன
உருவகாக்கப்பட்டைது?
2006 ஆம ஆண்டில சகமபிரிட்ஜ் பலகடலக்கழைக
கணினி அறிவியல துடறேக்கு விண்ணைப்பம
தசய்யும மைகாணைவர்களின எண்ணிக்டகயும
தகுதியும குடறேந்துவிட்டைது. கணினி
கண்டுபிடிக்கப்பட்டை நகாட்டில (சகார்லஸ் பகாசபஜ்
எனறே ஒரு ஆங்கில இயந்திரப்
தபகாறியியலகாளர்தகான நிரலகாக்கம தசய்யக்கூடிய
கணினி எனறே கருத்டத ததகாடைங்கிடவத்தவர்),
கணினி கற்பவர்கள் மிகவும குடறேந்து
வருவதகாக கலவியகாளர்கள் கவடலப்பட்டைகார்கள்.
ஆனைகால சதடவ எனனைதவனறேகால கணினி

அறிவியல துடறேக்கு சமைலும பலடர ஈர்ப்பது
மைட்டுமைலல, கலலூரியில சசரும சபகாது
அவர்கள் சமைலும பல பயிற்சிகளில சதர்ச்சி
தபற்றிருக்க சவண்டும.
ரகாஸ்தபர்ரி டப அறேக்கட்டைடளயின சநகாக்கம
கணினி அறிவியடல குறிப்பகாகப்
பள்ளிக்கூடைங்களில ஊக்குவிப்பது மைற்றும
கணினிடய இடளயவர்கள் மீண்டும
விடளயகாட்டைகாகக் கற்க வழிதசய்வது. கடைன
அட்டடை அளவிலகானை இந்தத் தனிநபர் கணினி
ஒரு கடினைமைகானை பணிடய நிடறேசவற்றே சவண்டி
உள்ளது: இங்கிலகாந்து மைகாணைவர்களிடடைசய
கணினி ஆய்வுகளில ஆர்வத்டத வளர்த்து,
சிறுவர்களுக்கு நிரலகாக்கம கற்பித்தல.

ரகாஸ்ப்தபரி-டப கணினி
ரகாஸ்ப்தபரி-டப கணினி எந்த வடகயில
வித்தியகாசமைகானைது?
இது இங்கிலகாந்தில ரகாஸ்தபர்ரி டப
அறேக்கட்டைடளயகால உருவகாக்கப்பட்டை
உள்ளங்டக அளவிலகானை கணினியின உள்பகாகம

மைட்டும. பள்ளிகளிலும மைற்றும வளரும
நகாடுகளிலும அடிப்படடைக் கணினி அறிவியல
கற்பிப்படத ஊக்குவிப்பசத இவர்களின
குறிக்சககாள். 2018 மைகார்ச் வடர 19 மிலலியன
எண்ணிக்டக விற்று பிரிட்டைன நகாட்டுத்
தயகாரிப்பிசலசய சிறேந்த விற்படனையகானை கணினி
ஆகும.
தமிழில ரகாஸ்தபர்ரி டப பற்றிய அறிமுக
ககாதணைகாளி ஒனறு இங்சக. இந்த 3B எனறே புதிய
தவளியீட்டில கமபியிலலகாத் ததகாடைர்பகம (Wifi)
மைற்றும ஊடைடல (bluetooth) புதிய அமசங்கள்.
இதில கமபி மூலம இடணைய இடணைப்புக்கு
ஈத்தர்வடல (ethernet) இடணைப்பகானும உள்ளது.
USB இடணைப்பகானகடளப் பயனபடுத்தி
விடசப்பலடக மைற்றும சுட்டிடய
இடணைக்கலகாம. HDMI இடணைப்பகான மூலம ஒரு
ததகாடலக்ககாட்சிடய இடணைத்து
கணினித்திடரயகாகப் பயனபடுத்தலகாம. ஒலி
தபருக்கி இடணைக்கவும இடணைப்பகான உண்டு.
ஆண்ட்ரகாய்ட் டகசபசிக்ககானை மினசனைற்றியின
(charger) சக்திடயப் பயனபடுத்தலகாம.

தபகாதுசநகாக்க உள்ளீடு / தவளியீடு (General
Purpose Input / Output – GPIO) மினதசருகிகள் 40
உள்ளனை. இவற்றின வழியகாக மினவிளக்கு
சபகானறே தவளிப்புறே சகாதனைங்கடளக்
கட்டுப்படுத்த முடியும மைற்றும
உணைர்கருவிகடளயும இடணைக்க முடியும. ஒரு
ஐசபட் வகாங்கும தசலவில ஏதழைட்டு ரகாஸ்தபர்ரி
டப கணினிகடளயும அவற்றுக்ககானை
துடணைக்கருவிகடளயும சசர்த்து
வகாங்கிவிடைலகாம.
பல திறேந்த மூல இயங்கு தளங்கள் உள்ளனை.
ரகாஸ்தபர்ரி டப அறேக்கட்டைடள பரிந்துடரப்பது
தடைபியன லினைக்ஸ் சகார்ந்த ரகாஸ்ப்பியன
(Raspbian). இத்துடைன சசர்ந்து வரும டபத்தகான
நிரலகாக்க தமைகாழிடயயும பரிந்துடரக்கிறேகார்கள்.
ஸ்க்ரகாட்ச் (Scratch) எனனும நிரலகாக்க தமைகாழி
வயதில குடறேந்த சிறுவர்களுக்கு எதிர்ககாலத்தில
சதடவப்படும திறேனகடள வளர்க்க உதவும.
தலசககா (Lego) கட்டுமைகானைத் துண்டுகள் சபகால
அடுக்கிக் கட்டைலகாம.

சி-ஸ்தடைம பணியகம (C-STEM Studio) கணித்தல,
அறிவியல, ததகாழிலநுட்பம, தபகாறியியல
மைற்றும கணிதத்துடைன தகானியங்கியியடலயும
(robotics) ஒருங்கிடணைந்து கற்க கலிஃசபகார்னியகா
பலகடலக்கழைகம சடைவிஸ் உருவகாக்கியது,
இலவசமைகாக வழைங்கப்படுகிறேது. பல
இணைக்கமைகானை துடணைக்கருவிகள், பகாகங்கள்
இடணையத்தில வகாங்க முடியும
பல திறேந்த மூல தமைனதபகாருள் தசயலிகள்
மைற்றும தமைனதபகாருள் சமைமபகாட்டு
கருவிகடளப் பதிவிறேக்கம தசய்யலகாம. இதன
மைனறேத்தில தவற்றிகரமைகாக முடிக்கப்பட்டை
திட்டைங்கடளப் பற்றிய தகவடலப்
பகிர்ந்துதககாள்கிறேகார்கள் மைற்றும பிரச்சிடனை
வந்தகால சகள்வி சகட்டைகால பதில கிடடைக்கும.
பல நிரலகாளர்களும தசயலிகளும வீட்டடைத்
தனனியக்கமைகாக்கல (home automation) தசய்ய
ரகாஸ்தபர்ரி டபடய பயனபடுத்துகிறேகார்கள்.
முக்கியமைகாக மின நுகர்டவக் கண்ககாணிக்கவும
குடறேக்கவும தசலவு மைலிவகானை தீர்வகாக

ரகாஸ்தபர்ரி டபடய நிரலகாக்கம தசய்கிறேகார்கள்.
இது மிகவும விடலயுயர்ந்த வணிக
மைகாற்றுகளுக்கு ஒப்பீட்டைளவில குடறேந்த தசலவு
எனபதகால ஒரு பிரபலமைகானை மைற்றும சிக்கனைமைகானை
தீர்வகாக ஆகியுள்ளது.
வகுப்படறேயில ரகாஸ்தபர்ரி டப பயனபடுத்த
சில வழிகள்
“ரகாஸ்தபர்ரி டபயில நிரலகாக்கம
கற்றுக்தககாள்வது எளிது. நகான சமீபத்தில
ஸ்க்ரகாட்ச் பயனபடுத்தி ஒரு மைகாணைவர்கள்
குழுவுக்கு அடசவூட்டைமும மைற்றும டபத்தகான
பயனபடுத்தி ஆடமை வடரகடல உருவகாக்கமும
கற்றுக் தககாடுத்சதன. நிரலகாக்கம கற்கத்
ததகாடைங்குவதற்குச் சிறேந்த வழி பிடரஸன
தபய்ன (Bryson Payne) எழுதிய “உங்கள்
பிள்டளகளுக்கு நிரலகாக்கம கற்றுக் தககாடுங்கள்
(Teach Your Kids to Code)” எனறே புத்தகம. குடறேந்த
சநரத்தில உங்கள் மைகாணைவர்கள் ரகாஸ்தபர்ரி
டபயில டபத்தகான பயனபடுத்தி அழைககானை
வடரகடலகள் தசய்யத் ததகாடைங்குவகார்கள்.

இடணையத்டத எளிதகாக அணுகுவதற்ககாக
ரகாஸ்தபர்ரி டப 3 குசரகாமியம உலகாவியுடைன
வருகிறேது. ரகாஸ்பியன பிக்சல (Pixel)
சமைடசத்தளம நிறுவினைகால பிரபலமைகானை
விடளயகாட்டு டமைனகிரகாப்ட் டப (Minecraft Pi),
அத்துடைன சசர்ந்து வருகிறேது.”
உங்கள் பிள்டளகள் தவறும ததகாழிலநுட்ப
நுகர்சவகார்களகாக மைட்டும இருந்தகால
சபகாதுமைகா அலலது படடைப்பகாளர்களகாக
சவண்டுமைகா?
உலகம முழுவதும மிகப்தபருமபகாலகானை
சிறுவர்கள் ததகாழிலநுட்பத்டத எவ்வகாறு
பயனபடுத்துவது எனபடத சிறேந்த திறேனுடைன
கற்றுக் தககாண்டிருக்கிறேகார்கள், ஆனைகால
ததகாழிலநுட்பம எவ்வகாறு தசயலபடுகிறேது
எனபதற்கு விழிப்புணைர்வு மிகவும
குடறேவகாகசவ உள்ளது. பலருக்கு அவர்கள்
பயனபடுத்தும மைற்றும அனுபவிக்கும
சகாதனைங்கள் ஒரு மைர்மைமைகாகசவ உள்ளனை. இது
உண்டமையில மிகவும வருத்தமைகாக உள்ளது.

ஏதனைனில இனடறேய மைகாணைவர்கள்
ததகாழிலநுட்ப எதிர்ககாலத்தில தசழித்து இருக்க
சவண்டுதமைனறேகால அவர்கள் அதன தவவ்சவறு
சககாணைங்கடளயும மைற்றும அடவ எவ்வகாறு
சவடல தசய்கினறேனை எனபடதயும புரிந்து
தககாள்ள சவண்டும.
இதற்கு ஒரு முக்கிய ககாரணைம கணினியிலும
இடணையத்திலும விடளயகாடைவும,
வீடிசயகாடவக் ககாணைவும, இடச சகட்கவும,
இடணையதளத்தில குழுவகாக ஒத்துடழைக்கவும,
ஆவணைங்கள், படைங்கள் மைற்றும
திடரப்படைங்கடளத் திருத்தவும, மைற்றும நீங்கள்
எடதச் தசய்ய சவண்டுதமைனறேகாலும ஐபகாட்
சபகானறே அற்புதமைகானை ததகாழிலநுட்ப சகாதனைங்கள்
சந்டதயில குவிந்து கிடைக்கினறேனை. இந்த
சகாதனைங்கள் அற்புதமைகானை அனுபவத்டத
வழைங்கினைகாலும இது மிகவும
கட்டுப்படுத்தப்பட்டை அனுபவம. சகாதகாரணை
பயனைர்கள் சிறேப்புக் கருவிகள் இலலகாமைல
சகாதனைங்கடளத் திறேக்கக் கூடை முடியகாது.
ரகாஸ்தபர்ரி டப பற்றிய அற்புதமைகானை சங்கதி,

எண்ணைற்றே பிள்டளகளுக்கு தங்கள்
வகாதனைகாலிடய எவ்வகாறு ஒனறு கூட்டுவது
மைற்றும மினனைணுவியல அடிப்படடைகடள
எப்படிக் கற்றுக்தககாள்வது சபகானறே கருவிகள்
கூட்டுப் பயிற்சிகடள மீண்டும தககாண்டு
வருகிறேது. ரகாஸ்தபர்ரி டபயின
நிரலகாக்கத்தனடமை ஒரு ஊடுருவ இயலகாத
பளபளப்பகானை உடறே அலலது சிக்கலகானை
குறியீடுக்குப் பின மைடறேக்கப்படைவிலடல.
பயனைர்கள் மைகாற்றுவடதத் தடுக்கினறே சட்டைங்கள்
மூலம பகாதுககாக்கப்பட்டை தனியுரிமை
தமைனதபகாருட்கள் இதில ஏற்றேப்படைவிலடல.
மைகாறேகாக திறேந்த மூல தமைனதபகாருள் மீது அது
சகார்ந்திருக்கிறேது.
நிரலகாக்கத்டதக் கட்டைகாய பகாடைமைகாக்கும முதல
நகாடு இங்கிலகாந்து ஆகும
நிரலகாக்கத்டதக் கட்டைகாய பகாடைமைகாக ஆக்குவது
முக்கியம எனபடத சில நகாடுகள் உணைரத்
ததகாடைங்கி உள்ளனை. இந்த ஆண்டு, 5
வயதிலிருந்து ததகாடைங்கி, 16 வயது வடர தங்கள்

பள்ளிகளில நிரலகாக்கத்டதக் கட்டைகாய
பகாடைமைகாக்கும முதல நகாடு இங்கிலகாந்து ஆகும.
லண்டைனில உள்ள உருவகாக்குபவர்
பலகடலக்கழைகம பயிற்சி மூலம கற்றேடலயும
ஆசிரியர் பயிற்சிடயயும சசர்ந்து அளிக்கிறேது.
ஒரு வடலப்படைக்கருவிடய (webcam)
உருதபருக்கியகாக (microscope) மைகாற்றுவது எப்படி
சபகானறே சவகாலகளில பயிற்சி வழைங்குவதன
மூலம ஆசிரியர்கள் நடடைமுடறேக் கூறுகடள
டகசவடலத் திட்டைங்களில இடணைக்க
உதவுகிறேது.
————————

15. தகவல
ததகாழிலநுட்ப
உதவியுடைன தமிடழை
எளிதகாகக் கற்பிக்கலகாம
தமிழ் தமைகாழியில கற்றுக்தககாள்ள அதிகமைகானை
எழுத்துகள் உள்ளனை எனறே ஒரு கருத்து
நிலவுகிறேது. தமிழில 12 உயிர், 18 தமைய்
எழுத்துகள், ஒரு ஆய்த எழுத்து ஆக தமைகாத்தம 31
எழுத்துகள் உள்ளனை. ஒவ்தவகாரு
தமைய்தயழுத்தும ஒவ்தவகாரு உயிதரழுத்துடைன
சசர்ந்து தமைகாத்தம 216 உயிர்தமைய் எழுத்துகடள
உருவகாக்குகினறேனை எனபது உண்டமைதகான.
தமைய்தயழுத்டத எழுதி, சசர்க்க சவண்டிய
உயிதரழுத்து அடடையகாளம 11 ததரிந்தகால
சபகாதும. ஆகசவ சமைற்கண்டை கருத்து சரியகா
எனறு நீங்கசள தசகாலலுங்கள்.

தமைகாழிடயக் கற்பிப்பதில பல தபரிய
சமைமபகாடுகடளத் தகவல ததகாழிலநுட்பம
தககாண்டுவந்துள்ளது. ஆகசவ தமைகாழிடயக்
கற்பிப்பதில ஏற்கனைசவ வந்து விட்டை மைற்றும
அடுத்து வரும சபகாக்குகள் எனனை எனறு
பகார்ப்சபகாம.
திறேன சபசி அலலது டகக்கணினி உதவியுடைன
கற்றேல
நீங்கள் ஒரு தமைகாழிடயக் கற்றுக் தககாள்ள
விருமபினைகால, குறுந்தகடுகள் அலலது
புத்தகங்கடள விடை தசயலிகளில பல வசதிகள்
உள்ளனை. இவற்றில மிக முக்கியமைகானைடவ
அவற்றின ஊடைகாடைல (interactive) பண்புகள். எங்கு
தசனறேகாலும இடவ உங்கள் டகயிலிருப்பதகால
பயணைம தசய்யும சபகாதும, வரிடசயில
ககாத்திருக்கும சபகாதும சநரத்டத வீணைகாக்ககாமைல
பயனபடுத்தலகாம.
திறேன சபசி அலலது டகக்கணினிகளில கற்படத
ஆங்கிலத்தில MALL (Mobile Assisted Llanguage
Learning) எனறு தசகாலகிறேகார்கள். இதில பல

வசதிகள் உள்ளனை. நீங்கள் கற்றுக் தககாள்ளும
தமைகாழியில ஒரு உடரயகாடைலுக்குச் சற்று முனனைர்
சட்தடைனறு ஒரு சிறு பயிற்சி தசய்து
தககாள்ளலகாம. உடரயகாடைல முடிந்தவுடைன எந்த
இடைத்தில சிறு முனசனைற்றேங்கள் தசய்யலகாம
எனறு பயிற்சி தசய்யலகாம. சமைலும, ஒத்திடசந்த
குழுக்களில கற்றேல தசயலமுடறேடயப் பகிர்ந்து
தககாள்வது எளிது.
எலலகா மைகாணைவர்களும ஒசர மைகாதிரியகாகக் கற்றுக்
தககாள்வதிலடல, ஒசர சவகத்தில கற்றுக்
தககாள்வதிலடல. எனைசவ, தமைகாழி கற்றேல
பயிற்சிகள், ஒவ்தவகாரு மைகாணைவரின
முனசனைற்றேத்திற்கும ஏற்புடடையதகாக இருக்க
சவண்டும. பலவீனைமைகானை இடைங்கடள
வலுவூட்டை சவண்டும, ஏற்கனைசவ ததரிந்த
அலலது விடரவகாகக் கற்றுக் தககாண்டை
தடலப்புகடளக் கடைந்து
தசலலலகாம. ஒருவருக்குக் கடினைமைகாக இருக்கும
அசத இடைத்தில இனதனைகாருவருக்கு
இருப்பதிலடல. ஆகசவ கற்பதற்ககானை

வழிமுடறேகடளப் பயனைருக்குத் தகுந்தவகாறு
தனிப்பயனைகாக்கலகாம.
கற்றேடல விடளயகாட்டைகாக ஆக்குதல
கற்றேடல விடளயகாட்டைகாக ஆக்கி மைதிப்தபண்
தககாடுத்தகால சக மைகாணைவர்களுடைன சபகாட்டி
சபகாட்டுக் தககாண்டு கற்கவும ஈடுபகாடு
தககாள்ளவும வகாய்ப்பு அதிகம.
விடளயகாட்டைகாக்குதடலத் திறேமபடைச் தசய்ய
நிடறேய படடைப்பகாற்றேலும கற்படனையும சதடவ.
டுசவகாலிங்சககா (Duolingo) மைற்றும
டமைண்ட்ஸ்நகாக்ஸ் (MindSnacks) சபகானறே
இயங்குதளங்கள் கற்பவர்கடள
ஈடுபடுத்துவதற்கும, அவர்கள் தமைகாழிடயத்
திறேமபடைக் கற்பதற்கும
விடளயகாட்டைகாக்குதடலப்
பயனபடுத்துகிறேகார்கள். ஈடுபகாட்டு நிடலகடள
விடளயகாட்டைகாக்குதல அதிகரிக்கிறேது மைற்றும
“சவடிக்டகத்” தனடமை ததகாடைர்ந்து இருப்பதகால
மைகாணைவர்கள் ஆர்வத்துடைன கற்றுக்
தககாள்கிறேகார்கள்.

ததகாடைர்ந்து பினனூட்டைங்கள் தககாடுத்தல
அடிக்கடி பினனூட்டைங்கள் தககாடுப்பது
மைகாணைவர்கடள சரியகாக வழிநடைத்தவும
சதடவயகானை சமைமபகாடுகடளச் தசய்யவும
உதவுகிறேது. மைகாணைவர்கள் எவ்வகாறு
தசயலபடுகிறேகார்கள் எனபடதப்
புரிந்துதககாள்வது மைட்டுமைலலகாமைல,
பயிற்றுநர்கள் சிறேந்த வழிமுடறேடய
அடடைவதற்கும உதவும.
பலசவறு இடணையக் கருவிகள்
கலவியகாளர்கடள சநரடியகாக தனிப்பட்டை
கருத்துகடள வழைங்க அனுமைதிக்கினறேனை,
இதனைகால மைகாணைவர்கள் அதிக கவனைம தசலுத்த
சவண்டிய இடைங்களில எளிதகாக உடைன
அடடையகாளம ககாட்டை முடியும.

தமைகாழிப்பயிற்சி
தமைகாழிப் பயிற்சிக்கு டுசவகாலிங்சககாவும
(Duolingo) தமைமடரசும (Memrise)
டமைண்ட்ஸ்நகாக்சும (Mindsnacks)
டுசவகாலிங்சககாவில
(Duolingo) டமைண்ட்ஸ்நகாக்சிலும
(Mindsnacks) இனனும தமிழ்ப் பயிற்சி
வரவிலடல. தமைமடரசில ஓரளவுதகான. எனினும
டுசவகாலிங்சககாவில 500 மிலலியன சபருக்கு

சமைல பல தமைகாழிகடளக் கற்றுக்
தககாண்டிருக்கிறேகார்கள். எனைசவ நவீனை
ததகாழிலநுட்பம பற்றி அறிய இடவசய
தடலசிறேந்தடவ. டுசவகாலிங்சககா திறேந்த மூலம
அலல. ஆனைகால தமைகாழிடய இலவசமைகாகக் கற்றுக்
தககாள்ளலகாம. ஆனடிரகாய்டு, ஐசபகான, ஐபகாட்
தசயலி அலலது இடணைய தளத்தில கற்றுக்
தககாள்ளலகாம. ஒவ்தவகாரு பகாடைத்தின
இறுதியிலும விளமபரங்கள் வரும. கட்டைணைம
கட்டினைகால விளமபரங்கள் வரகாது.
தனனைகார்வலர்கள் பங்களிப்டப டவத்து, இந்தி
சபசுபவர்கள் ஆங்கிலம பயிலவதும சசர்த்து,
இதுவடர 73 தமைகாழி இடணைகள் வந்து விட்டைனை.
தமிழ் சபசுபவர்கள் ஆங்கிலம பயில சவடல
நடைந்து தககாண்டிருக்கிறேது. ஆனைகால தமிழ்
பயிற்சிக்கு சவடல ததகாடைங்கவிலடல.
உள்நுடழையுமசபகாது நீங்கள் எனனை கற்றுக்
தககாள்ளப் சபகாகிறீர்கள் எனபதற்ககானை ஒரு
வடரபடைத்டத முகப்புத் திடரயில ககாட்டுகிறேது.
அடுத்து உங்களுடடைய இலக்டக உள்ளிடுமபடி
அறிவுறுத்துகிறேது. எடுத்துக்ககாட்டைகாக ஒவ்தவகாரு

நகாளும கற்பது, நகாதளகானறுக்கு 30 புள்ளிகள்
சமபகாதிப்பது. ஒரு பகாடைத்துக்கு பத்து புள்ளிகள்
சுமைகார் ஐந்து நிமிடைங்கள் எடுக்கும. உங்கள்
இலக்குகடள நீங்கள் அடடைந்தகால, திடரயில
மைகிழ்ச்சியகானை தசய்திகடள அளிப்பதுடைன
கூடுதல உள்ளடைக்கங்கடளசயகா அலலது
அமசங்கடளசயகா அணுக வழி தசய்கிறேது.
பயிற்சிகள் ஒனறேன சமைல ஒனறேகாகக்
கட்டைப்பட்டுள்ளனை. உங்கள் முனசனைற்றேம படி
சரியகானை சநரத்தில தசகாற்கள் மைற்றும
கருத்தகாக்கங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும.
பனமுகத் ததரிவு வினைகாக்கள், ஒலிடயக் சகட்டு
எழுதும பயிற்சிகள், தமைகாழிதபயர்ப்பு
பயிற்சிகள் மைற்றும சபச்சுப் பயிற்சிகள்
ஆகியடவயும உள்ளனை. இமமைகாதிரிப் பயிற்சி
புதிதகாக ஒரு தமைகாழிடயக் கற்றுக் தககாள்ளத்
ததகாடைங்குபவர்களுக்கு மிகவும
தபகாருத்தமைகானைது
தமைமடரசு ஒரு தசகாலடல அதன தபகாருளுடைன
இடணைக்கப் பல உத்திகடளக் டகயகாளுகிறேது.

ஒரு தபகாதுவகானை எடுத்துக்ககாட்டு புதிய
தசகாற்கடள ஞகாபகப்படுத்த உதவுவதற்கு
நிடனைவூட்டைலகள்.
தமிழ் கற்க மைற்றே தசயலிகளும இடணைய
தளங்களும
தமிடழை சக்கிரம கற்றுக்தககாள்ளுங்கள் (Learn
Tamil Quickly) சுமைகார் அடர மிலலியன சபர்
பதிவிறேக்கி 5000 சபர் தரமைதிப்பீடு தசய்து 5 க்கு
4.3 வகாங்கி முதலிடைத்தில உள்ளது “தமிடழை
சக்கிரம கற்றுக்தககாள்ளுங்கள் Learn Tamil Quickly”
தசயலி. ஆனடிரகாய்டு மைற்றும ஐசபகான / ஐபகாட்
ஆகியவற்றின தசயலிகடள இலவசமைகாக
பதிவிறேக்கம தசய்யலகாம. ஆனைகால பகாடைங்களில
விளமபரங்கள் உண்டு. வினைகாடி-வினைகாக்கள்,
நிடனைவூட்டை அட்டடைகள் (flash cards) மைற்றும
உங்கள் தசகாந்த தசகாற்தறேகாடைர்கடள பதிவு
தசய்வதன மூலம கற்கலகாம. உடைல, சநரம, ககால
அட்டைவடணை, நிறேங்கள், திடசகள், உடைலநலம
சபகானறே 33 பிரிவுகளில 1200 க்கும சமைல தமிழ்ச்
தசகாற்கள் மைற்றும தசகாற்தறேகாடைர்கள். தமிடழைத்

தகாய்தமைகாழியகாகப் சபசுபவர்களின ததளிவகானை
உச்சரிப்பின தரமைகானை ஒலிப்பதிவு உங்கள்
உச்சரிப்பு மைற்றும சநர்த்தியகானை குரல ஒலிக்கும
உதவும. மைற்றும சகலு (Kelu) தசயலிடய சுமைகார்
நூறேகாயிரம சபர் பதிவிறேக்கி 800 சபர் தரமைதிப்பீடு
தசய்துள்ளனைர்.
“தமிழ் 2.0 தமிழ் எழுத்துகள்” ஆனடிரகாய்டு
தசயலி நிடனைவூட்டை அட்டடைகள் மூலம தமிழ்
எழுத்துகடளக் கற்றுக் தககாள்ள உதவும. இது
சிறுவர்களுக்குப் பிடித்த மைகாதிரி அடசவூட்டைம
மைற்றும ஊடைகாடைல தககாண்டைது.
இந்தப் பகாடைத்திட்டைங்கள் மூலம ஓரளவு
முனசனைற்றேம அடடைந்தபின, உங்கள்
தசகாற்களஞ்சியம அதிகரித்து, ஏற்கனைசவ நீங்கள்
கற்றுக்தககாண்டைடதத் தக்கடவத்துக் தககாள்ள
சவண்டியது முக்கியம எனறே ஒரு நிடலடய
நீங்கள் அடடைவீர்கள். இதற்கு மைனைப்பகாடைம
தசய்ய உதவும திறேந்த மூல தசயலி
ஆனகி ஏற்றேது. மைற்றேவர்களகால உருவகாக்கப்பட்டை
தமிழ்ச் தசகால பட்டியடலப் பதிவிறேக்கி

உங்களுக்குப் பிடித்தவகாறு மைகாற்றேலகாம, அலலது
உங்கள் தசகாந்தச் தசகால பட்டியடல
உருவகாக்கலகாம. இடணையதளம மைற்றும
ஆனட்ரகாய்டு, ஐசபகான தசயலிகள் உள்ளனை.
நீங்கள் ஒரு ஆசிரியருடைன சநரடியகாகசவகா
அலலது ததகாடலசபசியிசலகா இருந்தகால,
அவர்கள் உங்கள் உச்சரிப்டபக் சகட்டுத் திருத்த
முடியும. அது இலலகாவிட்டைகால, கூகிள்
ஜிசபகார்ட்டில (GBoard) தமிழ் தசகாலவததழுதல
(dictation) திறேன உள்ளது. இடத ஆனட்ரகாய்டு,
ஐசபகான, ஐபகாடில நிறுவலகாம. இதில உங்கள்
உச்சரிப்டப முயற்சி தசய்து, சரியகானை தசகாற்கடள
அடடையகாளம ககாண்படத உறுதி தசய்யலகாம.
நீங்கள் எப்படியும இடசடயக் சகட்கிறீர்கள்,
அசதசபகால திடரப்படைம மைற்றும
ததகாடலக்ககாட்சிடயயும பகார்க்கிறீர்கள். ஓரளவு
பரிச்சயமைகானைபின, இடத ஏன கற்றுக்தககாள்ளும
புது தமைகாழியில தசய்யக்கூடைகாது? நீங்கள்
முதலில புரிந்து தககாள்ளப் சபகாவதிலடல,
ஆனைகால இந்தக் கட்டைத்தில அது அவ்வளவு

முக்கியம இலடல. இங்சக நகாம தசய்ய
முயற்சிப்பது ஒரு புதிய தமைகாழியின
நுணுக்கங்களில ககாதுகளுக்குப் பயிற்சி
தககாடுப்பதுதகான.
————-

16. தகவல
ததகாழிலநுட்ப
உதவியுடைன நீங்களும
ஒரு எழுத்தகாளரகாகலகாம
தவளியீடு தசய்த எழுத்தகாளரகாக ஆவதற்கு
இதுதகான வரலகாற்றிசலசய சிறேந்த ககாலம எனறு
நீங்கள் சகள்விப்பட்டிருக்கலகாம. அது
உண்டமைதகான. நூலகாசிரியர்கள் முனனைர்
இருந்தடத விடை வகாசகர்கடள அடடைய அதிக
வகாய்ப்புகடள தககாண்டுள்ளனைர். சமைலும தங்கள்
படடைப்புகடள தவளியீடு தசய்வதில முனடனை
விடை அதிகமைகானை கட்டுப்பகாட்டடை எடுத்துக்
தககாள்ள விருமபினைகால, அதுவும சகாத்தியசமை.
சமைலும புத்தகங்கடள விநிசயகாகம தசய்வதில
வந்த மைகாற்றேங்களகால ஒவ்தவகாரு வகாசகருக்கும
எந்தப் புத்தகமும எங்கு சவண்டுமைகானைகாலும
எப்சபகாது சவண்டுமைகானைகாலும கிடடைக்கும.

இடணையப் புத்தகக் கடடை அலமைகாரிகள்
எலடலயற்றேதகாகவும மைற்றும
உலகளகாவியதகாகவும உள்ளனை. சதடவப்படும
சபகாது அச்சிடும (print on demand)
ததகாழிலநுட்பம ஒரு புத்தகம எப்தபகாழுதுசமை
அச்சில இருக்க உதவுகிறேது.
உங்களுக்கு இயலபகானை படடைப்பகாற்றேல
இருந்தகால சிறிய புடனைகடதகளும முழுநீளப்
புதினைங்களும எழுதலகாம. “ஒரு புத்தகத்டத
நீங்கசள தவளியிடுவது எப்படி” எனபது
சபகானறே உதவிக் குறிப்புகள் இடணையதளத்தில
பல உள்ளனை. ஒருக்ககால கடினைமைகாக இருந்தகால
மைனைச்சசகார்வு அடடைய சவண்டைகாம. முதலில
சிறிய அளவில ததகாடைங்குங்கள்.
விக்கிப்பீடியகா கட்டுடரகடள எழுதி அலலது
தமிழைகாக்கம தசய்து பழைகிக் தககாள்ளுங்கள்
முழுப் புத்தகம எழுதுவது பற்றி நிடனைத்தகாசல
மைடலப்பகாக இருக்கிறேதகா? உங்களுக்கு மிகவும
நனறேகாகத் ததரிந்த தடலப்பில
விக்கிப்பீடியகாவில கட்டுடரகள் எழுத

ஆரமபியுங்கள். ஆங்கில விக்கிப்பீடியகாவில,
அலலது உங்களுக்கு நனறேகாகத் ததரிந்த சவறு
தமைகாழியில, உள்ள கட்டுடரகடளத் தமிழைகாக்கம
தசய்யுங்கள். தமிழ் விக்கிப்பீடியகா நிர்வகாகிகளின
பினனூட்டைத்டத பயனபடுத்தி உங்கள் எழுத்துத்
திறேடமைடய நனகு வளர்த்துக் தககாள்ள முடியும.
ஆங்கிலச் தசகாலலுக்கு ஒப்பகானை தமிழ்ச் தசகால
கிடடைப்பது கடினைமைகாக இருக்கிறேதகா? தமிழ்
விக்சனைரியில சதடுங்கள். தமிழ் விக்சனைரியில 350
ஆயிரத்துக்கு சமைல பக்கங்கள் உள்ளனை.

எழுத்தகாளர்
கட்டைற்றே திறேந்த மூல தமைனதபகாருட்களின
பயனைர் இடடைமுகம மைற்றும டகசயடுகள்
எழுதலகாம அலலது தமிழைகாக்கம தசய்யலகாம
நீங்கள் ததகாழிலநுட்ப ஆர்வலரகா? கட்டைற்றே
திறேந்த மூல தமைனதபகாருட்களின பயனைர்
இடடைமுகத்டத தமைகாழிதபயர்க்கவும
டகசயடுகடள எழுதவும மைற்றும
தமைகாழிதபயர்க்கவும வகாய்ப்புகள் எப்தபகாழுதும
உண்டு. திறேந்த மூல தமைனதபகாருட்களின
தனனைகார்வலர் மைடைலகாடைற் குழுக்களில சசருங்கள்.
உங்களுக்குப் பிடித்த சவடலடயச் தசய்யலகாம.
அசத சநரத்தில புதிய ததகாழிலநுட்பங்கடளக்
கற்றுக் தககாள்ளலகாம. புதிய நண்பர்களும
வழிககாட்டிகளும கிடடைப்பகார்கள்.
உங்களுக்கு மிகவும பிடித்த நூடலத்
தமிழைகாக்கம தசய்து தவளியிடுங்கள்
பல தமைகாழிகளிலிருந்து முக்கிய இலக்கியப்
படடைப்புகடள தமிழைகாக்கம தசய்யும

பகாரமபரியம சில பத்தகாண்டுகளுக்கு முன நம
சமூகத்தில இருந்துள்ளது. ஆனைகால சமீபத்தில
ஏசனைகா ஆர்வமிழைந்துள்ளது. “லகார்ட் லிட்டைன
அவர்களகால எழுதப்பட்டை ‘தி சக்ரட் சவ’ எனறே
நூடல ‘மைசனைகானமைணீயம’ எனறே நகாடைகமைகாக
எழுதினைகார் சபரகாசிரியர் சுந்தரம. சுமைகார் அறுபது
ஆண்டுகளுக்கும முனபகாகசவ பிதரஞ்சு Les
Miserables எனறே அற்புதமைகானை நகாவல தமிழில
தவளிவந்தது. ககாங்கிரஸ் தடலவர்களில
ஒருவரகானை ஓ.வி. அழைசகசன தமைகாழிதபயர்த்தகார்.
குமைகாரசகாமி, சசனைகாபதி ஆகிசயகார் வங்க
இலக்கியங்கடளத் தமிழில தந்தனைர். ககா.ஸ.ஸ.
மைரகாட்டிய தமைகாழியிலிருந்து தமிழுக்கு
தமைகாழிதபயர்த்தகார். ககாண்சடைகரின படடைப்புகள்
அடனைத்டதயும தமிழுக்குக் தககாண்டு வந்தகார்.
ரகா. வீழிநகாதன, சரசுவதி ரகாமனைகாத் ஆகிசயகார்
இந்தி தமைகாழியிலிருந்து தமிழுக்கு பல
படடைப்புகடளக் தககாண்டுவந்தனைர்.”
தமைகாழிதபயர்ப்பகாளருக்ககானை சகாகித்திய
அககாததமி விருது தபற்றே க. பூரணைச்சந்திரன

“நீட்சச மிகச்சுருக்கமைகானை அறிமுகம”,
“ககாந்திடயக் தககானறேவர்கள்”, “தநகாறுங்கிய
குடியரசு” சபகானறே பல நூலகடளத் தமிழைகாக்கம
தசய்து “தபகாறுப்புமிக்க மைனிதர்கள் (Serious
Men)” எனறே நூலுக்கு 2016 ஆம ஆண்டிற்ககானை
தமிழின சிறேந்த தமைகாழிதபயர்ப்பகாளருக்ககானை
சகாகித்திய அககாததமி விருது தபற்றே க.
பூரணைச்சந்திரன அவர்கள் தனைது
தமைகாழிதபயர்ப்பு அனுபவங்கடள மிக விரிவகாக
இங்சக பகிர்ந்து தககாண்டுள்ளகார். இசதகா சில
எடுத்துக்ககாட்டுகள். “இனடறேக்கு
தமைகாழிதபயர்ப்பின சதடவடயயும
இனறியடமையகாடமைடயயும யகாரும எடுத்துச்
தசகாலலத் சதடவயிலடல. தசய்தித்தகாள்கள்,
ததகாடலக்ககாட்சி முதலகாகப் பகாடைப்புத்தகங்கள்
வடர நமைக்குக் கிடடைக்கும தகவலகளில தபரும
பகுதி தமைகாழிதபயர்ப்பின வகாயிலகாகத்தகான
கிடடைக்கினறேனை.” “வகாசகடரவிடை,
தமைகாழிதபயர்ப்பகாளருக்கு ஒத்துணைர்வு (empathy)
மிகவும கூடுதலகாகத் சதடவ. ஒத்துணைர்வு

இலலகாவிட்டைகால ஆசிரியடரப் புரிந்து தககாண்டு
தமைகாழிதபயர்க்க இயலகாது.”
“தபயதரச்சம, விடனைதயச்சம,
விடனையகாலடணையும தபயர் எனறே மூனறும
தமிழில மிகச் சுருக்கமைகாகச் தசய்திகடளச்
தசகாலல வலலடவ. The men who killed Gandhi
எனறே ததகாடைடர நகான ககாந்திடயக்
தககானறேவர்கள் எனறு சுருக்கமைகாக முடித்து
விட்சடைன. The men who killed எனறே நீண்டை
ததகாடைருக்கு, தமிழில ஒசர ஒரு
விடனையகாலடணையும தபயர் – தககானறேவர்கள்
எனபது சபகாதுமைகானைதகாகி விடுகிறேது. The man who
came yesterday எனபடத சநற்று வந்தவர் எனறு
இரண்சடை தசகாற்களில அடைக்கலகாம.
(தபயதரச்சம) She ran and fell down எனபடத ஓடி
விழுந்தகாள் எனறு தசகாலலலகாம. ஓடி எனபது
விடனைதயச்சம. To cut a long story short எனபடத
வளர்த்துவகாசனைன எனபகாரகாம புதுடமைப்பித்தன.
ஆங்கிலத்தில ‘ரிலடிவ் க்ளகாஸ்’
எனைப்படுவனைவற்டறேத் தமிழில மிகச் சுருக்கமைகாக
தமைகாழிதபயர்க்க இமமூனறும உதவுகினறேனை…

இடவ மூனடறேயும சரிவரக் டகயகாளத்
ததரியகாதவர்கள்தகான ஆங்கிலத்தில சுருக்கமைகாகச்
தசகாலலமுடிகிறேது, தமிழில தசகானனைகால அது
நீளமைகாகிறேது, அதிகரிக்கிறேது எனபகார்கள்.”
பதிப்புரிடமையும தபகாதுவுரிடமையும
ஒரு நூலின பதிப்புரிடமை ககாலம
முடிவடடைந்தகால அது தபகாதுவுரிடமையில வந்து
விடும. அடத எவரும தமைகாழிதபயர்த்துப்
பதிப்பிக்கலகாம. விக்கிப்பீடியகாவில பலசவறு
நகாடுகளுக்ககானை பதிப்புரிடமை ஆண்டுகளும
விதிமுடறேகளும தககாண்டை
பட்டியல உள்ளது. தபகாதுவுரிடமையில வந்து
விட்டை ஆங்கிலப் புத்தகங்களின பட்டியல இங்கு
கிடடைக்கிறேது. ஏன அவ்வளவு தூரம சபகாக
சவண்டும? இந்த இடணைய தளத்தில
தபகாதுவுரிடமையில உள்ள ஆங்கில நூலகடளப்
பதிவிறேக்கசமை தசய்யலகாம. இவற்றில மிகவும
பிரபலமைகானை பல ஏற்கனைசவ தமிழைகாக்கம
தசய்யப்பட்டு விட்டைனை. எனினும சமைலும
தமிழைகாக்கம தசய்ய வகாய்ப்புகளும பல உள்ளனை.

நீங்கள் தமைகாழிதபயர்த்து தவளியிடை மிக
விருப்பப்படும நூல பதிப்புரிடமையில உள்ளது
எனறேகால எனனை தசய்வது? அதற்ககானை
உரிடமைகடளப் தபறுவது எப்படி எனறே
டகசயட்டடை இங்சக பகார்க்கலகாம.
எடுத்துக்ககாட்டைகாக தமிழைகாக்கம தசய்து
மினனூலகாக
சமீபத்தில freetamilebooks.com தவளியிட்டை நூல
ஒனறு இசதகா. சுவர்கத்தின நுடழைவகாயில –
தமிழில: சச.அருணைகாசலம (ஆங்கில முதனநூல:
ENTERING THE KINGDOM by James
Allen (1903). நீங்கள் எழுதிய உடரடய
மினனூலகாக்குவது எப்படி எனறு இந்த
இடணையதளத்தில படிப்படியகாக நிகழ்படைம
பகார்த்து நீங்கசள தசய்யலகாம. ஆனடிரகாய்டு,
ஐசபகான, ஐபகாட், கிண்டில சபகானறே டகச்
சகாதனைங்களில படிக்கக்கூடிய எலலகா
வடிவங்களிலும தவளியீடு கிடடைக்கும.
குடறேந்த தசலவில ஒருசில பிரதிகள் மைட்டும
அச்சிட்டு புத்தகமைகாகத் தரவும சசடவகள்
உள்ளனை.

கணினி உதவி தமைகாழிதபயர்ப்பு
ஒசமைககா-டி (OmegaT) எனபது ஒரு கட்டைற்றே
மைற்றும திறேந்த மூல கணினி உதவி
தமைகாழிதபயர்ப்புக் (Computer Assisted Translation)
கருவி ஆகும. இது விண்சடைகாஸ், சமைக் அலலது
லினைக்ஸ் கணினிகளிலும இயங்கும.
ஒரு தமைகாழிதபயர்ப்பில அசத களத்டதச் சசர்ந்த
மைற்றே தமைகாழிதபயர்ப்புத் திட்டைங்களில
உருவகாக்கிய தசகாற்களஞ்சியங்கடளப்
பயனபடுத்தலகாம. இது குழு தமைகாழிதபயர்ப்டப
சர்டமைப்படுத்த உதவுகிறேது. ஒருவர்
தமைகாழிதபயர்ப்பு தசய்து இனதனைகாருவர்
சரிபகார்க்க சவண்டுமைகானைகால இது மிகவும
வசதியகானைது. ஒவ்தவகாரு வகாக்கியமைகாக எடுத்து
அதன மூலத்டதயும தமைகாழிதபயர்த்த தமிழ்
வகாக்கியத்டதயும ஒனறேன கீழ் ஒனறேகாகக்
ககாட்டும. இது சரிபகார்க்கவும திருத்தங்கள்
தசய்யவும வசதியகானைது. டமைக்சரகாசகாஃப்ட்,
கூகிள் (பணைம தசலுத்திய கணைக்கு), மைற்றே சில
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்புக் கணைக்டக

உள்ளிட்டைகால தகானியங்கியகாக இயந்திர
தமைகாழிதபயர்ப்டபப் தபற்றுத் தரும.
டமைக்சரகாசகாஃப்ட் சவர்ட், எக்தசல,
பவர்பகாயிண்ட், மீஉடரக் குறிதமைகாழி (HTML),
லிபர் ஆபீஸ், ஓபன ஆபீஸ், விக்கிப்பீடியகா
கட்டுடரகள், வடிவடமைக்கப்படைகாத உடர
சபகானறே 30 க்கும சமைற்பட்டை சககாப்பு
வடிவங்களுடைன சவடல தசய்கிறேது.
———-

17. உடரயும சபச்சும
தககாண்டை
தமைகாழித்ததகாகுப்பு
தமைகாழியியல பகுப்பகாய்வுக்கு அடிப்படடையகாக
இருக்கும, உடரயும பதிவு தசய்த சபச்சும
தககாண்டை ததகாகுப்புகடள, தமைகாழித்ததகாகுப்பு
(corpus) எனறு தசகாலகிசறேகாம.
ஆங்கில தமைகாழித்ததகாகுப்புகளின வரலகாறு
100 மிலலியன தசகாற்கள் தககாண்டை பிரிட்டைகானிய
நகாட்டு தமைகாழித்ததகாகுப்பு (BNC), பர்மிங்ஹெகாம
தமைகாழித்ததகாகுப்பு, லனககாஸ்டைர் ஆங்கில
சபச்சுத் ததகாகுப்பு முதலிய ததகாகுப்புகள்
ஆங்கில தமைகாழிக்குப்
பிரபலமைகானைடவ. இருதமைகாழி
தமைகாழித்ததகாகுப்புகள் இரண்டு தமைகாழிகளின
தமைகாழிதபயர்ப்டபக் தககாண்டிருக்கும.
ஐசரகாப்பிய ஒனறிய முனமுயற்சி (ECI)

பலதமைகாழித்ததகாகுப்பு ஆகும. இது துருக்கிய,
ஜேப்பகானிய, ரஷ்ய, சனை மைற்றும பிறே தமைகாழிகளில
98 மிலலியன தசகாற்கடளக் தககாண்டுள்ளது.
COBUILD ஆங்கில தமைகாழித்ததகாகுப்பு
COBUILD எனபது 1980 ஆம ஆண்டில, ககாலினஸ்
பதிப்பு நிறுவனைமும பர்மிங்ககாம
பலகடலக்கழைகமும இடணைந்து நிறுவிய
ஆரகாய்ச்சி டமையமைகாகும. இத்திட்டைத்தின மிக
முக்கியமைகானை சகாதடனை சமைககால உடரகளின
மினனைணுத் ததகாகுப்பகானை ககாலினஸ்
உடரத்ததகாகுப்பு உருவகாக்கம மைற்றும
பகுப்பகாய்வு ஆகும. பினனைர் இது ஆங்கில வங்கி
உடரத்ததகாகுப்பு வளர்ச்சிக்கும வழிவகுத்தது.
பல அகரகாதிகள் மைற்றும இலக்கணை நூலகளும
தவளியிடைப்பட்டுள்ளனை. இடவ அடனைத்துசமை
ஆங்கில வங்கி உடரத்ததகாகுப்பு ஆதகாரங்கடள
அடிப்படடையகாகக் தககாண்டைடவ.
இந்த COBUILD உடரத்ததகாகுப்பு 4.5 பிலலியன
தசகாற்கள் தககாண்டை ஆங்கில உடரகளின
ததகாகுப்பு. இடவ தபருமபகாலும பிரிட்டைகானிய

உடரகள். ஆனைகால வடை அதமைரிக்ககா,
ஆஸ்திசரலியகா, நியூசிலகாந்து, ததனனைகாப்பிரிக்ககா
மைற்றும பிறே ககாமைனதவலத் நகாடுகளிலிருந்தும
உள்ளடைக்கம சசர்க்கப்பட்டுள்ளது.
தபருமபகாலகானை உடரகள் வடலத்தளங்கள்,
பத்திரிடககள், இதழ்கள் மைற்றும புத்தகங்கள்
ஆகியவற்றிலிருந்து சசகரிக்கப்பட்டை ஆங்கில
தமைகாழியில எழுதப்பட்டை உடரகளகாகும. ஆனைகால
வகாதனைகாலி, ததகாடலக்ககாட்சி மைற்றும இயலபகானை
உடரயகாடைலகளிலிருந்தும சபச்சுகள் பதிவு
தசய்யப்பட்டு உள்ளனை. ஆங்கில வங்கியில
தமைகாத்தம 650 மிலலியன தசகாற்கள் உள்ளனை.
பதிப்புகள் ஹெகார்பர் ககாலினஸ்
தவளியீட்டைகாளர்கள் மைற்றும பர்மிங்ககாம
பலகடலக்கழைகம ஆகிய இரண்டிலும உள்ளனை.
பர்மிங்ககாமில உள்ள பதிப்டப கலவி சகார்ந்த
ஆரகாய்ச்சிக்கு அணுகலகாம.
பிரிசகம யங் பலகடலக்கழைகத்தில தமைகாழியியல
சபரகாசிரியரகானை மைகார்க் சடைவிஸ் சமைககால
அதமைரிக்க ஆங்கில தமைகாழித்ததகாகுப்டப (COCA)
உருவகாக்கினைகார். இது 160,000 க்கும அதிகமைகானை

உடரகளிலிருந்து சுமைகார் 560 மிலலியன
தசகாற்கடள உள்ளடைக்கியது. 1990 முதல
ஒவ்தவகாரு ஆண்டும இதில 20 மிலலியன
தசகாற்கடளச் சசர்க்கிறேகார்கள். ஒவ்தவகாரு
மைகாதமும இடதப் பலலகாயிரக்கணைக்ககாசனைகார்
பயனபடுத்துகினறேனைர். எனைசவ தற்சபகாது
மிகவும பரவலகாக பயனபடுத்தப்படும
தமைகாழித்ததகாகுப்பு எனறு இடதச் தசகாலலலகாம.
85 மிலலியன தசகாற்கள் சபச்சு, 81 மிலலியன
தசகாற்கள் புடனைகடத, 86 மிலலியன தசகாற்கள்
பிரபலமைகானை இதழ்களிலிருந்து, 81 மிலலியன
தசகாற்கள் தசய்தித்தகாள்களிலிருந்து. 81
மிலலியன தசகாற்கள் கலவி சகார்ந்தப்
பத்திரிடககளிலிருந்து. அதமைரிக்க ககாங்கிரஸ்
நூலகம உடரகடள சட்டைம, கலவி, அறிவியல,
ததகாழிலநுட்பம, மைருத்துவம, சவளகாண்டமை,
இடச சபகானறு வடகப்பகாடு தசய்கிறேது. இந்த
முடறேயின முழு வரமடபயும உள்ளடைக்குமைகாறு
இந்த உடரகள் சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டைனை.

தமிழ் உடரத்ததகாகுப்பு
தமிழ் தமைகாழித்ததகாகுப்புகள்
டமைசூர் மைத்திய இந்திய தமைகாழிகள் கழைகத்தில 3
மிலலியன தசகாற்கள் தககாண்டை தமிழ்
உடரத்ததகாகுப்பு ஒனறு கிடடைக்கிறேது.
கலவியகாளர்களுக்கும கலவி நிறுவனைங்களுக்கும
இலவசமைகாக விநிசயகாகிக்கப்படுகிறேது.
பதிவிறேக்கம கிடடையகாது, எழுதிக் சகட்க
சவண்டும. இருப்பினும, எதிர்ககாலத்தில
இந்நிறுவனைம இந்திய தமைகாழிகளில கட்டைணைம
வகாங்கிப் பலசவறு வடகயகானை வளங்கடள
வழைங்க முடியும எனறு தசகாலகிறேகார்கள்.

அதமைரிக்ககாவில தபனசிலசவனியகா
பலகடலக்கழைகத்தகால நடைத்தப்படும
தமைகாழியியல தரவு கூட்டைடமைப்பு (LDC – Linguistic
Data Consortium) ஒரு சிறேந்த முனமைகாதிரி
எடுத்துக்ககாட்டு. இது ஆரகாய்ச்சி மைற்றும
சமைமபகாட்டு சநகாக்கங்களுக்ககாக சபச்சு மைற்றும
உடர தரவுத்தளங்கள், தசகாற்களஞ்சியம மைற்றும
பிறே ஆதகாரங்கடள உருவகாக்குகிறேது,
சசகரிக்கிறேது மைற்றும விநிசயகாகிக்கிறேது, இது
பலகடலக்கழைகங்கள், நிறுவனைங்கள் மைற்றும
அரசு ஆய்வுக்கூடைங்களின திறேந்த கூட்டைடமைப்பு
ஆகும. ஆகசவ இசதசபகானறு இந்திய
தமைகாழிகளில தமைகாழியியல தரவுக் கூட்டைடமைப்பு
(LDCIL – Linguistic Data Consortium in Indian
Languages) ஒனடறே அடமைக்க திட்டைமிடைப்பட்டு
வருவதகாகச் தசகாலகிறேகார்கள்.
சிறுபகானடமை தமைகாழி தபகாறியியல
தசயலபடுத்தல திட்டைத்தின (Enabling Minority
Language Engineering) கீழ் எமிலி (EMILLE)
தமைகாழித்ததகாகுப்பு இங்கிலகாந்தின லங்ககாஸ்டைர்
பலகடலக்கழைகம மைற்றும இந்திய தமைகாழிகள்

மைத்தியக் கழைகம (CIIL) ஆகியவற்றுக்கிடடைசய
ஒரு கூட்டு முயற்சியகாக 2003 இல
உருவகாக்கப்பட்டைது.
எமிலி தமிழ் உடரத்ததகாகுப்பில சுமைகார் 20
மிலலியன தசகாற்கள் உள்ளனை. தினைகரன
இடணைய தளத்திலிருந்து திடரப்படைங்கள்
பற்றிய தசய்திகள் சுமைகார் ஒரு மிலலியன
தசகாற்கள். தசய்திகள் சுமைகார் 9 மிலலியன
தசகாற்கள். மைற்றே கட்டுடரகள் சுமைகார் ஒரு
மிலலியன தசகாற்கள். அரசியல பற்றிய
தசய்திகளும மைற்றும விமைர்சனைங்களும சுமைகார் 5
மிலலியன தசகாற்கள். விடளயகாட்டு பற்றிய
தசய்திகளும மைற்றும விமைர்சனைங்களும சுமைகார்
ஒரு மிலலியன தசகாற்கள். டமைசூர் மைத்திய
இந்திய தமைகாழிகள் கழைகத்தின மூலம 3
மிலலியன தசகாற்கள். இது ஐசரகாப்பிய தமைகாழி
வளங்கள் சங்கத்தகால, இலகாப சநகாக்கற்றே
ஆய்வுகளில பயனபடுத்த இலவசமைகாக
விநிசயகாகிக்கப்படுகிறேது

ஐசரகாப்பகா தசக் குடியரசில ப்ரகாக் நகரில உள்ள
சகார்லஸ் பலகடலக்கழைகத்தில சலகாகநகாதன
ரகாமைசகாமி வகாக்கியங்கடள சநரடமைத்த ஒரு
ஆங்கிலம தமிழ் இருதமைகாழித் ததகாகுப்பு
தயகாரித்தகார். எனடைகாம (EnTam) எனறே
தபயரிலுள்ள இந்த தமைகாழித்ததகாகுப்பில
விவிலிய நூல, திடரப்படைங்கள் மைற்றும
தசய்திகள் ஆகியவற்றிலிருந்து சுமைகார் 170,000
வகாக்கியங்கள் உள்ளனை.
தமிழ் விக்கிப்பீடியகா உடரத்ததகாகுப்பு
விக்கிப்பீடியகா மைற்றும அதன குழு தளங்களில
இருந்து நகான ஒரு தமிழ் உடரத்ததகாகுப்பு தயகார்
தசய்துள்சளன. இந்த உடரத்ததகாகுப்பில சுமைகார் 6
மிலலியன தசகாற்கள் உள்ளனை. தமிழ்
விக்கிப்பீடியகாவிலிருந்து சுமைகார் 3.8 மிலலியன
தசகாற்கள். இடவ அறிவியல, கணிதம, சமூகம,
தமிழ், ததகாழினுட்பம, நபர்கள், பண்பகாடு,
புவியியல, வரலகாறு ஆகிய பகுப்புகளில
உள்ளனை. விக்கிமூலத்திலிருந்து, தற்ககாலத் தமிழ்
எழுத்தகாளர் உடரநடடைப் படடைப்புகள் மைட்டும,

சுமைகார் 1.7 மிலலியன தசகாற்கள். இடவ
அண்ணைகாதுடர – ரங்சககான ரகாதகா, மு. வரதரகாசன –
அகல விளக்கு, தர. ககார்த்திசகசு – அந்திமை ககாலம,
கலகி – தபகானனியின தசலவன, கலகி –
பகார்த்திபன கனைவு, கலகி – சிவககாமியின சபதம,
கலகி – அடல ஓடச, கலகி – தியகாக பூமி, கலகி –
மைற்றே நகாவலகள், கலகி – சிறுகடதகள்,
புதுடமைப்பித்தன – சிறுகடதகள், தஜேயககாந்தன –
சிறுகடதகள், பல ஆசிரியர்கள் – சிறுகடதகள்,
பல ஆசிரியர்கள் – கட்டுடரகள் ஆகிய
பகுப்புகளில உள்ளனை. விக்கி தசய்தியிலிருந்து
சுமைகார் 0.4 மிலலியன தசகாற்கள் மைற்றும விக்கி
நூலகளிலிருந்து சுமைகார் 17 ஆயிரம தசகாற்கள்
உள்ளனை. எவரும இடத எளிதகாகப் பதிவிறேக்கம
தசய்து பயனபடுத்த முடியும.
பதிப்பகாசிரியர்களகால ததகாகுக்கப்பட்டை
உடரகசள தமைகாழித்ததகாகுப்புக்குச் சிறேந்தடவ.
இடவ நலல வகாக்கிய அடமைப்பு தககாண்டு
இலக்கணைப்படியும, பிடழையற்றேதகாகவும
இருக்கும. சமைலும இடவ நடைப்பு தமைகாழியில
இருக்க சவண்டும. நடடைமுடறேயில இலலகாத

பழைங்ககால உடரகளகாகசவகா அலலது
கவிடதகளகாகசவகா இருக்கக்கூடைகாது. ஏதனைனில
கவிடதகள் உடர விதிமுடறேப்படி
அடமைவதிலடல. நமைக்கு முழு
வகாக்கியங்கள்தகான சதடவ. தடலப்புகள்,
பட்டியலகள், அட்டைவடணைகள் ஆகியவற்றில
வகாக்கியத் துண்டுகள் இருந்தகால பகார்த்து
நீக்கிவிடைசவண்டும. சவற்று தமைகாழிச்தசகாற்கள்,
கணித சூத்திரங்கள் சபகானறேடவ வரும
வகாக்கியங்கடளயும நீக்கிவிடைசவண்டும.
உடரத்ததகாகுப்பு பகுப்பகாய்வு தசய்யும கருவி
உடரத்ததகாகுப்புகள் மிலலியன கணைக்ககானை
தசகாற்கள் அடைங்கியடவ. அவற்டறேப் படிக்கவும,
அவற்றில தசகாற்கடளத் சதடைவும மைற்றும ஆய்வு
தசய்யவும சிறேப்பு தமைனதபகாருள் கருவிகள்
சதடவ. ஆங்கில திறேந்த மூல உடரத்ததகாகுப்புக்
கருவிகள் எதுவும தமிடழைச் சரியகாகக்
டகயகாளவிலடல. ஆனைகால பிதரஞ்சு குழு
உருவகாக்கிய TXM தமிழுக்கு நனறேகாக சவடல
தசய்கிறேது. இது திறேந்த மூல

தமைனதபகாருள். லினைக்ஸ், சமைக் மைற்றும
விண்சடைகாஸ் கணினிகளில சவடல
தசய்யும. மிகப்தபரிய
உடரத்ததகாகுப்புகடளயும டகயகாள இயலும.
தமைகாத்த தசகாற்குறிகள் (தசகாற்களும
நிறுத்தற்குறிகளும) எண்ணிக்டக, தமைகாத்த
தசகாற்கள் எண்ணிக்டக, தனித்தனடமை வகாய்ந்த
தசகாற்குறிகள் எண்ணிக்டக, ததகாகுப்பில
ஒவ்தவகாரு தசகாலலின எண்ணிக்டக முதலிய
புள்ளிவிவரங்கடளத் தரும. சமைலும தசகாற்களும
அவற்றின சூழைலும பற்றிய பகுப்பகாய்வு
(Concordance Analysis), இரண்டு தசகாற்கள் இடணை
நிகழ்வு (Cooccurrences) சபகானறே பல
சவடலகடளயும தசய்ய முடியும.
————–

18. தசகாலவடகக்
குறியீடும குறியிட்டை
உடரத்ததகாகுப்புகளும
சபச்சறிதல, இயற்டக தமைகாழி பகாகுபடுத்தல,
தகவல தபறுதல மைற்றும தகவல பிரித்ததடுத்தல
சபகானறே இயலதமைகாழி தசயலிகளில குறியீடுகள்
முக்கிய பங்டக வகிக்கினறேனை.
ஆங்கிலத்தில தபகாதுவகாக ஒனபது
தசகாலவடககள் உள்ளனை எனறு பள்ளியில
கற்பிக்கினறேனைர்: தபயர்ச்தசகால (noun),
விடனைச்தசகால (verb), சுட்டிடடைச் தசகால (article),
தபயருரிச்தசகால அலலது தபயரடடை (adjective),
முனனிடடைச்தசகால (preposition), பதிலிடு தபயர்
(pronoun), விடனையுரிச்தசகால அலலது
விடனையடடை (adverb), இடணையிடடைச்தசகால
(conjunction), மைற்றும வியப்பிடடைச் தசகால
(interjection). ஆங்கில சுட்டிடடைச் தசகாலலில இரு

உட்பிரிவிடனைகள் உண்டு. ‘a’, ‘an’ இரண்டும
வடரயறேகாச் சுட்டிடடைச் தசகாற்கள் (indefinite
article). தமிழில இவற்றுக்கு ஒப்பகானைடவ ‘ஒரு’,
‘ஓர்’ எனைலகாம. ‘the’ வடரயறு சுட்டிடடைச் தசகால
(definite article). தமிழில வடரயறு சுட்டிடடைச்
தசகால கிடடையகாது. ஆங்கிலத்தில ‘with’, ‘at’,
‘from’, ‘into’ சபகானறேடவ முனனிடடைச்தசகாற்கள்.
தமிழில பினனிடடைச்தசகாற்கள்தகான, ‘சபகாது’,
‘கூடிய’, ‘முதல’, ‘வடர’ சபகானறேடவ.
தசகாலவடகக் குறியீடு ததகாகுப்புகள் (Tagset)
தமிழ் இலக்கணை சநகாக்கில தசகாற்கள் தபகாதுவகாக
நகானகு வடகப்படும. அடவ தபயர்ச்தசகால,
விடனைச்தசகால, இடடைச்தசகால, உரிச்தசகால
ஆகும.
தமைகாழி வளருமசபகாது புதிய தசகாற்கள் சசர்ந்து
தககாண்டுதகானிருக்கும. பத்தகாண்டுகளுக்கு முன
‘திறேனசபசி’ எனறே தசகால கிடடையகாது. இமமைகாதிரி
தபயர்ச்தசகாலதகான நிடறேய சசரும.
விடனைச்தசகாற்கள் தககாஞ்சம சசரலகாம.
இவற்டறேத் திறேந்த தசகாலவடக எனறு

தசகாலகிசறேகாம. “ஆனைகால”, “அலலது”, “மைற்றும”
சபகானறே தசகாற்கள் சமைலும சசர வழியிலடல.
இவற்டறே மூடிய தசகாலவடக எனறு
தசகாலகிசறேகாம.
தமிழ் தமைகாழிக்கு இந்தியத் தரக் கட்டுப்பகாட்டுச்
தசயலகம (Bureau of Indian Standards – BIS) ஒரு
குறியீடு ததகாகுப்பு (Tagset)
தவளியிட்டுள்ளது. இந்தியத் தரக் கட்டுப்பகாட்டு
தசயலகம தவளியிட்டை தமிழ் தமைகாழிக்ககானை
படிநிடல முடறே குறியீடு ததகாகுப்பு
இங்சக. இதில சமைல மைட்டைத்தில 11 வடககள்
உள்ளனை. ஒவ்தவகாரு சமைல மைட்டை வடகக்கும
பல உள்வடககள் உள்ளனை. எடுத்துக்ககாட்டைகாக,
தபயர்ச்தசகாலலில 3 உள்வடககள் உள்ளனை –
தபகாதுப்தபயர், தனிப்தபயர், ககால இடைப்தபயர்.
விடனைச்தசகாலலிசலகா 3 மைட்டைங்களில
உள்வடககள் உள்ளனை. எடுத்துக்ககாட்டைகாக, முதல
மைட்டைத்தில முதனடமை விடனைச்தசகால. அடுத்த
படியில விடனை அடி, விடனை முற்று, விடனை
எச்சம. அதற்கும அடுத்த படியில தபயர் எச்சம,

நிபந்தடனை எச்சம. ஆக தமைகாத்தம 45 குறியீடுகள்
உள்ளனை.
அமிர்தகா குறிச்தசகால ததகாகுப்டப இங்சக
ககாணைலகாம. இதில 30 தசகாலவடககள் உள்ளனை.
எனினும உங்கள் சதடவடயப் தபகாருத்து சில
எளிய குறியீடு ததகாகுப்புகடளயும
பயனபடுத்தலகாம. தபகாதுக் குறியீடு ததகாகுப்பு
(Universal POS tags)எனபது அடனைத்து
தமைகாழிகளிலும ஒரு தபரிய அளவிலகானை தபகாதுக்
குறியீடுகடளக் தககாண்டைது. நடடைமுடறேயில
மிகவும பயனுள்ளதகாக இருக்கும தசகால வடகக்
குறியீடுகடள மைட்டுசமை இதில
சசர்த்துள்ளகார்கள். இதில 17 தசகால வடககள்
மைட்டுசமை உள்ளனை. திறேந்த தசகாலவடககள் 6,
மூடிய தசகாலவடககள் 8, மைற்றேடவ 3.
தமிழ், மைற்றே பல இந்திய தமைகாழிகடளப்
சபகாலசவ, உருபனியல அலலது
தசகாற்பகுப்பியலபடி வளமைகானை (morphologically
rich) தமைகாழி ஆகும. தபருமபகாலும நகாம ஒரு
தசகாலடல தபயர்ச்தசகாலலகா,

தபயருரிச்தசகாலலகா, விடனையுரிச்தசகாலலகா
அலலது பினனிடடைச்தசகாலலகா எனபடத
தசகாற்தறேகாடைரியல தசயலபகாடு அலலது சூழைடல
டவத்துத்தகான முடிவு தசய்ய இயலும.
ஆடகயகால தமிழில தசகால வடகக் குறியீடு
தசய்வது தககாஞ்சம சிக்கலகானை சவடலயகாக
உள்ளது.
எடுத்துக்ககாட்டைகாக, “தசனடனையில நகானகு
ஆண்டுகளகாக வசிக்கிசறேன” இந்த
வகாக்கியத்தில, ‘ஆண்டுகளகாக’ எனறே தசகாலடல
‘ஆண்டு’ (தபயர்ச்தசகால) + ‘ஆக’ (விடனையடடை
பினதனைகாட்டு) எனைப் பிரிக்கலகாம. தமிழ்
தமைகாழியில ‘ஆக’ தபகாதுவகாக ஒரு
தபயர்ச்தசகாலலுடைன இடணைந்து ஒரு
விடனையடடை உருவகாக்குகிறேது. எடுத்துக்ககாட்டு,
“இந்தக் கட்டைடைம பள்ளிக்கூடைமைகாக இருக்கிறேது”.
ஆனைகால இந்த வழைக்கில ‘ஆக’ எனபது
ஆங்கிலத்தில ‘for’ எனறே தபகாருடள ஒத்துள்ளது.

தசகால ததளிவினடமை எடுத்துக்ககாட்டு
ஆங்கில தசகாலவடகக் குறியிடும கருவிகள்
(POS taggers)
குறியீடு தசய்யும கருவிகள் இரண்டு
வடகயகானைடவ. ஆங்கிலத்தில முதலில
விதிமுடறேகள்படி குறியீடு தசய்யும
கருவிகள்தகான வந்தனை. பினனைர்தகான புள்ளி
விவரங்கள்படியகானை கருவிகள் வந்தனை.

புள்ளிவிவர அடிப்படடையிலகானைடவ அண்டடை
தசகாற்கடளப் பற்றிய தகவடலப்
பயனபடுத்துகினறேனை.
தமிழ் தசகாலவடகக் குறியிடும கருவிகள்
தசகாலவடகக் குறியீடு (POS tagging) தசய்வதன
ஒரு சநகாக்கம பலதபகாருள் ஒரு தசகால (homonym)
சபகானறே ததளிவிலகா உடரடயத்
ததளிவுபடுத்துவதகாகும. குறியீடு தசய்யும
கருவிகடள விதிமுடறே அடிப்படடை, புள்ளிவிவர
அடிப்படடை எனறு இரண்டைகாக
வடகப்படுத்தலகாம. விதிமுடறே
அடிப்படடையிலகானைடவ குறியீடு
ததளிவினடமைடய சவறுபடுத்த டகமுடறேயகாக
எழுதப்பட்டை விதிகடளப் பயனபடுத்துகினறேனை.
வழைக்கமைகாக, புள்ளிவிவர மைகாதிரிகள் அண்டடை
தசகாற்கடளப் பற்றிய தகவடலப் பயனபடுத்திப்
தபகாருத்தமைகானை குறியீடுகடள இடுகினறேனை.
எடுத்துக்ககாட்டைகாக, ‘நகான படி ஏறிசனைன’ எனறே
வகாக்கியத்தில ‘படி’ எனபது படிக்கட்டு எனறேகால
தபயர்ச்தசகால, அலலது படிக்கச் தசகானனைகால

விடனைச்தசகால. இந்த வகாக்கியத்தில ஒரு
விடனைச்தசகாலலுக்கு முனனைகால இருப்பதகால
அது ஒரு தபயர்ச்தசகாலலகாகத்தகான இருக்க
சவண்டும.
தமிழ் ஒட்டு நிடல தமைகாழி எனபதகால
உருபனியல ஆய்வு தசய்சத குறியீடு
தசய்யலகாம. வகாசு தரங்கநகாதன தயகாரித்த, ஓரளவு
தசகாற்கடள மைட்டுசமை குறியீடு தசய்யும,
உருபனியல குறியீட்டுக் கருவி ஒனறு உள்ளது.
தமிழ்தமைகாழி சபகானறே ஒட்டு நிடல மைற்றும
கட்டைற்றே தசகால வரிடச தமைகாழிகளுக்ககானை சிறேந்த
குறியிடுதல திட்டைத்டத அடடையகாளம ககாணை,
குறியிடுதல வழிமுடறேகடளப் பலசவறு
சககாணைங்களிலிருந்து முயற்சிக்க சவண்டும.
2016 ஆம ஆண்டு சமை மைகாதம அண்ணைகா
பலகடலக்கழைக KBC ஆய்வுடமையம தமிழ்
தசகாலவடகக் குறியிடும கருவி ஒனடறே
தவளியிட்டைது. இது GNU GPL 3.0 தபகாது
உரிமைத்தின கீழ் தவளியிடைப்பட்டைது.

பதிவிறேக்கம கிடடையகாது, எழுதிக் சகட்க
சவண்டும.
RDRPOSTagger எனறே கட்டைற்றே தசகாலவடகக்
குறியீடு தசய்யும தமைனதபகாருடளப் (POS tagger)
பயனபடுத்தி நகான ஒரு தமிழ் தசகாலவடகக்
குறியிடும கருவி தயகாரித்சதன. இந்தக் கருவி 30
தசகாலவடககள் தககாண்டை அமிர்தகா குறிச்தசகால
ததகாகுப்பு (Amrita Tagset) படி குறியீடு தசய்யத்
தயகார் தசய்தது. டகமுடறேயகாகக் குறியீடு தசய்த
தசகாலவங்கி (tagged corpus) பயனபடுத்தி,
இயந்திரக் கற்றேல (machine learning) மூலம இது
தயகார் தசய்தது. நீங்கள் இடத டவத்து உங்கள்
தமிழ் உடரடயக் கட்டைடள வரியிலும (command
line) டபதகான நிரல மூலமும குறியீடு
தசய்யலகாம. மைகாதிரி குறியீடு தசய்த வகாக்கியம
இங்சக:
எனனை/QW தசய்வது/VBG எனறு/COM
அவர்களுக்குத்/PRP ததரியவிலடல/VAX ./.
டகமுடறேயகாக தசகாலவடகக் குறியீடு தசய்த
உடரத்ததகாகுப்புகள்

2016 ஆம ஆண்டு சமை மைகாதம அண்ணைகா
பலகடலக்கழைக KBC ஆய்வுடமையம
தசகாலவடகக் குறியீடு தசய்த உடரத்ததகாகுப்பு
ஒனடறே தவளியிட்டைது. இது அடர மிலலியன
தசகாற்கள் தககாண்டை இந்திய தமைகாழிகளில
கிடடைக்கக்கூடிய மிகப்தபரிய டகமுடறேயகானை
தசகாலவடகக் குறியீடு தசய்த உடரத்ததகாகுப்பு
ஆகும. இது கலகி கிருஷ்ணைமூர்த்தியகால
எழுதப்பட்டை புகழ்தபற்றே 20 ஆம நூற்றேகாண்டு
தமிழ் நகாவல “தபகானனியின தசலவன”. இதில
சுமைகார் 50,000 வகாக்கியங்கள் உள்ளனை. இந்தியத்
தரக் கட்டுப்பகாட்டுச் தசயலகம தவளியிட்டு
மைற்றும தமிழ் தமைய்நிகர் கலவிக்கழைகமும
அங்கீககாரம தசய்த குறியீடு ததகாகுப்டப டவத்து
இந்தக் குறியீடு தசய்யப்பட்டைது.
——————–

19. வகாக்கியக் கூறு
பிரித்தலும, தபயரிட்டை
உருதபகாருள்
அடடையகாளம
ககாணுதலும
நகாம எண்ணைங்கடள தசகாற்களகாலும
வகாக்கியங்களகாலும தவளிப்படுத்துகிசறேகாம.
எலலகா தமைகாழிகளும தசகாற்கடளயும
வகாக்கியங்கடளயும தககாண்டிருக்கினறேனை.
ஆனைகால அடவ பலசவறு வழிகளில
ஒழுங்கடமைக்கப்படுகினறேனை.
ததகாடைரியல (syntax)
ததகாடைரியல எனபது தசகாற்கடள டவத்து
எவ்வகாறு வகாக்கியங்கடள அடமைக்கிசறேகாம எனறே
வகாக்கியக் கட்டைடமைப்பு ஆய்வு. தமிழ்
இலக்கணைப்படி எழுவகாய் எனபது ஒரு

வகாக்கியத்தில தசயடலக் ககாட்டும தசகாலமீது
“யகார், எது, எடவ” எனை வினைவும சபகாது
கிடடைக்கும பதில ஆகும. தசயப்படுதபகாருள்
எனபது “யகாடர, எடத, எவற்டறே” எனபதின
பதில ஆகும. தபகாருள் முடிந்து நிற்கும விடனைச்
தசகால நிடல பயனிடல எனைப்படுகிறேது.
ஆங்கிலத்தில எளிய வகாக்கியங்களில
தபகாதுவகாக எழுவகாய் (subject) முதலில வரும,
அடுத்து பயனிடல எனனும விடனைச்தசகால
(verb), கடடைசியகாக தசயப்படுதபகாருள் (object). I
went home (S-V-O order). மைகாறேகாக தமிழில எளிய
வகாக்கியங்களில தபகாதுவகாக எழுவகாய் முதலில
வரும, அடுத்து தசயப்படுதபகாருள், கடடைசியகாக
பயனிடல எனனும விடனைச்தசகால. நகான
வீட்டுக்குப் சபகாசனைன (S-O-V order). இடதத்
தமிழில எ-தச-ப ஒழுங்கு எனறு தசகாலகிசறேகாம.
வகாக்கியக் கூறேகாக்கம (chunking or shallow
parsing)
ஒரு வகாக்கியத்தில இரண்டு தசகாற்களுக்கு
இடடையில உள்ள உறேடவ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க

விருமபுகிறீர்கள் எனறு டவத்துக்தககாள்சவகாம.
இந்த வகாக்கியத்டதப் பல கிடளகளுள்ள மைரம
சபகால உருவகிக்கலகாம. பகாகுபடுத்தி எனனும
கருவிடயப் பயனபடுத்தி இந்தக் கிடளப்
படைத்டத உருவகாக்கலகாம. ஸ்டைகானஃசபகார்ட்
பகாகுபடுத்தி (Stanford parser) கருவிடயப்
பயனபடுத்தி ஆங்கில வகாக்கியத்தில
தசகாற்களுக்கு இடடைசய இலக்கணை உறேவுகளின
வடரகடல உருவகிப்டப உருவகாக்க முடியும.
இயல தமைகாழி ஆய்வில தசகால வடகக் குறியீடு
தசய்வதகால மைட்டுசமை உடரகளின உண்டமையகானை
தபகாருடள சில சநரங்களில அறிய முடியகாது.
அசத சநரத்தில சமைற்கண்டைபடி தபருமுயற்சி
தசய்து வகாக்கியத்தின எலலகாக் கிடளகடளயும
உருவடமைப்புப்படி பிரித்ததடுக்கவும
சதடவயிலடல. இவற்றுக்கு இடடையில
வகாக்கியக் கூறேகாக்கம தசய்தகால சபகாதும.
தசகாலவடகக் குறியீடு தசய்தபின நமைக்கு
“வள்ளுவர்” மைற்றும “சககாட்டைம” இரண்டும
தபயர்ச்தசகாற்கள் எனறு ததரியவரும. தனிச்
தசகாற்களுக்குப் பதிலகாக “வள்ளுவர் சககாட்டைம”

எனறே தசகாற்தறேகாடைடர எடுத்தகாலதகான எடதப்
பற்றிய உடர எனறு கூறே இயலும அலலவகா?
மைற்றே தமைகாழிகளுடைன ஒப்பிடுமசபகாது தமிழில
தசகால வரிடசகண்டிப்பகானை விதிமுடறேகள்படி
அடமைவதிலடல. தசகாற்கள் முனனுக்குப் பின
ஓரளவு மைகாறி வரலகாம (relatively free word order
language). ஆனைகால வகாக்கியக் கூறுகள் (phrases and
clauses) அளவில பகார்க்குமசபகாது தசகால வரிடச
கண்டிப்பகானை விதிமுடறேப்படிதகான அடமைகிறேது.
வகாக்கியங்களிலிருந்து தசகாற்தறேகாடைர்கடளப்
பிரித்ததடுப்படத வகாக்கியக் கூறேகாக்கம (sentence
chunking) எனறு தசகாலகிசறேகாம. இடதச் தசய்யும
கருவிக்கு சமைசலகாட்டைமைகானை பகாகுபடுத்தி (shallow
parser) எனறு தபயர். இக்கருவி தசகால வடகக்
குறியீடு தசய்த உடரடய எடுத்துக் கூறேகாக்கம
தசய்கிறேது. தசகால வடகக் குறியீடு சபகாலசவ
வகாக்கியக் கூறுகளிலும தபயர்ச்தசகாற்தறேகாடைர்,
விடனைச்தசகாற்தறேகாடைர்,
முனனிடடைச்தசகாற்தறேகாடைர் சபகானறே குறியீடுகள்
உள்ளனை. தபயரிட்டை உருதபகாருள் அடடையகாளம

(Named Entity Recognition) ககாணை இந்த வகாக்கியக்
கூறேகாக்கம மிகவும உதவியகானைது.
தபயர்ச்தசகாற்தறேகாடைர் கூறேகாக்கம உருவகாக்க,
தசகாலவடகக் குறியீடுகடளப்
பயனபடுத்துகிசறேகாம. ஆங்கிலத்தில ஒரு எளிய
எடுத்துக்ககாட்டடைப் பகார்ப்சபகாம. ஒருக்ககால a, an,
the சபகானறே சுட்டிடடைச் தசகாலலில ததகாடைங்கி,
எத்தடனை தபயரடடைகள் சவண்டுமைகானைகாலும
இருந்து, பினனைர் தபயர்ச்தசகால வந்தகால
தபயர்ச்தசகாற்தறேகாடைடர (NP) உருவகாக்க
சவண்டும எனறு விதி கூறுகிறேது. இடதத் சதடை
ஒரு சதடுகுறித்ததகாடைர் (regular expression or Regex)
விதிமுடறேடய உருவகாக்க முடியும.
தசகாலவடகக் குறியீடு தசய்த உடரடய
உள்ளீடைகாகக் தககாடுத்து அடுத்த
தசயலமுடறேயகாக வகாக்கியங்கடளக் கூறுகளகாகப்
பிரித்து வகாங்குகிசறேகாம. தசகாலவடகக் குறியீடு
சபகாலசவ இதற்கும விடனைச்தசகால
தசகாற்தறேகாடைர் (verb phrase – VP) தபயர்ச்தசகால

தசகாற்தறேகாடைர் (noun phrase – NP) சபகானறே தரமைகானை
குறியீடு ததகாகுப்புகள் உள்ளனை.
“the little yellow dog barked at the cat” எனறே
வகாக்கியத்டத எடுத்துக்தககாள்சவகாம.
இந்த விதிடய டவத்துக் கீழ்க்கண்டை இரண்டு
தபயர்ச்தசகாற்தறேகாடைர்கடளப் (noun phrase NP)
பிரித்ததடுக்கலகாம
(NP the/DT little/JJ yellow/JJ dog/NN)
(NP the/DT cat/NN).
ஐதரகாபகாதிலுள்ள இந்திய தகவல
ததகாழிலநுட்பக் கழைகத்தின இடணையதளத்தில
தமிழுக்கும மைற்றே பல இந்திய தமைகாழிகளுக்கும
ஒரு சமைசலகாட்டைமைகானை பகாகுபடுத்திடய (shallow
parser) தரவிறேக்கம தசய்யலகாம. அடனைத்து
தவளியீடுகளும சக்தி தரநிடல வடிவடமைப்பில
(Shakti Standard Format – SSF) உள்ளனை. இடத
அவர்களுடடைய இடணையதளத்திசலசய
ஓட்டியும பகார்க்கலகாம.

தபயரிட்டை உருதபகாருள் அடடையகாளம ககாணுதல
தபயரிட்டை உருதபகாருள் அடடையகாளம
ககாணுதல
கடைந்த பத்தகாண்டுகளகாக வடலத்தளங்கள்,
வடலப்பதிவுகள், மினனைஞ்சல, அரட்டடைகள்
சபகானறே பலசவறு ஊடைக வடககள்
குறிப்பிடைத்தக்க அளவு அதிகரித்துள்ளனை. சிறு
நகரங்களில இருந்து உருவகாக்கப்படும
உள்ளடைக்கங்கள் அதிகரித்து வருகினறேனை.
குறிப்பகாக வணிக நிறுவனைங்கள் தங்கள்
தயகாரிப்புகளிலும சசடவகளிலும இப்தபரிய
தரவுகடளப் பயனபடுத்தி, தபகாதுமைக்களுடடைய

பினனூட்டைங்கடளத் ததரிந்துதககாள்ள
ஆர்வமைகாக உள்ளனை.
தனிப்தபயர்தசகாற்கடள கடைல, மைடல, ஆறுகள்,
கண்டைங்கள் சபகானறே புவியியல அடமைப்புகள்,
நகாடுகள், மைகாநிலங்கள் சபகானறே அரசியல
அடமைப்புகள், திங்கட்கிழைடமை சபகானறே
ககாலநிடல மைற்றும நிறுவனைங்கள், நபர்கள்
முதலியனைவகாக அடடையகாளம கண்டு
குறியிடுதடல தபயரிட்டை உருதபகாருள்
அடடையகாளம ககாணுதல எனறு கூறுகிசறேகாம.
இயலதமைகாழி ஆய்வு தசகாலவழைக்கில
தபருமபகாலும ”தனிப்தபயர்ச்தசகாற்கள்” (Proper
Nouns) எனபதற்குப் பதிலகாக “தபயரிட்டை
உருதபகாருட்கள்” (Named Entities) எனறே
கருத்டதப் பயனபடுத்துகிசறேகாம. தபருமபகாலும
இது ஒனறுக்கு சமைற்பட்டை தசகாற்கடளக்
தககாண்டுள்ளது.
ஆங்கிலத்தில தபயரிட்டை உருதபகாருள்
அடடையகாளம ககாணும கருவிகடளப்
பழைக்குவதற்ககாகசவ ஜிஎமபி தமைகாழித்

ததகாகுப்பிலிருந்து ஒரு பகுதிடய எடுத்துக்
குறியீடு தசய்து
தயகாரித்துள்ளகார்கள். ஸ்டைகானசபகார்ட் தபயரிட்டை
உருதபகாருள் (NER) குறியீடு தசய்யும கருவி
ஆங்கில தமைகாழிக்கு மைட்டுசமை
வடிவடமைக்கப்பட்டுள்ளது. NLTK (Natural
Language Toolkit) மைற்றும ஸ்டைகானசபகார்ட் NER
குறியீடு தசய்யும கருவியில இயந்திரக் கற்றேல
பயிற்சி அளித்து மைற்தறேகாரு தமைகாழிக்கு
மைகாதிரிடயத் தயகாரித்தது மைட்டுமைலலகாமைல
அதற்ககானை படிகடளயும விவரமைகாக இங்சக
ஒருவர் எழிதியிருக்கிறேகார். நலல தரமைகானை
தபயரிட்டை உருதபகாருள் குறியிட்டை தமிழ் உடர
கிடடைத்தகால இசத படிகடளப் பினபற்றி
தமிழுக்கும பயிற்சி அளிக்க முடியுமைகா எனறு
முயற்சி தசய்து பகார்க்கலகாம.
நடடைமுடறே எடுத்துக்ககாட்டு:
வகாடிக்டகயகாளர்கள் புககார்கடள
வடகப்படுத்தி உடைன நடைவடிக்டக எடுத்தல

கட்டைடமைக்கப்படைகாத இயலதமைகாழி உடரகளில
மைதிப்பு மிக்க தகவலகள் நிடறேந்துள்ளனை.
ஆனைகால தபகாருத்தமைகானைது எனனைதவனபடதக்
கண்டுபிடிப்பது எப்சபகாதும ஒரு சவகாலகானை
பணியகாகும. சமூக ஊடைகங்கள், மினனைஞ்சல,
வடலப்பதிவுகள், தசய்திகள் மைற்றும கலவிக்
கட்டுடரகளில இருந்து வரும விரிவகானை
தரவுகடளப் பகாருங்கள். அவற்றிலிருந்து மைதிப்பு
மிக்க தகவலகடளப் பிரித்ததடுத்தப்பதும,
வடகப்படுத்துவதும மைற்றும கற்றுக்தககாள்வதும
மிகவும கடினைமைகானைது ஆனைகால மிகவும
அவசியமைகானைது.
வகாடிக்டகயகாளர்களின கருத்டத சுமுகமைகானை
முடறேயில டகயகாளுவதற்குப் பல வழிகள்
உள்ளனை. தபயரிட்டை உருதபகாருள் அடடையகாளம
ககாணுதல அவற்றில ஒனறு. இந்த
தசயலமுடறேடயப் புரிந்து தககாள்வதற்கு இசதகா
ஒரு எடுத்துக்ககாட்டு. நீங்கள் உலகளகாவிய பல
கிடளகள் தககாண்டை ஒரு கடடையின
வகாடிக்டகயகாளர் ஆதரவுத் துடறேக்கு
சமைலகாளரகாக இருக்கிறீர்கள் எனறு டவத்துக்

தககாள்சவகாம. நூற்றுக்கணைக்ககானை
மினனைஞ்சலகள் வருகினறேனை. உங்கள்
வகாடிக்டகயகாளர்களின கருத்துகளில பல
குறிப்புகடள நீங்கள் ககாணைலகாம.
எடுத்துக்ககாட்டைகாக, வகாடிக்டகயகாளர்
மினனைஞ்சலிலிருந்து, நீங்கள் தபயரிட்டை
உருதபகாருள் அடடையகாளம கண்டைகால, அது
மையிலகாடுதுடறே எனறே இடைம பற்றியது மைற்றும
சதங்ககாய் எண்தணைய் எனறே தயகாரிப்பு பற்றியது
எனறு ததரியவரலகாம. புககாடர
வடகப்படுத்தவும நிறுவனைத்திற்குள்சளசய
அடதக் டகயகாளும கிடளக்சககா அலலது
சமபந்தப்பட்டை துடறேக்சககா அடத ஒதுக்கவும
இந்தத் தகவடலப் பயனபடுத்தலகாம.
———————

20. தமிழின
தனித்தனடமைகடள
டவத்துக் குறியிட்டை
உடரகள் சதடவடயக்
குடறேக்க முடியுமைகா?
தசகாலவடகக் குறியீடு ஒரு சவகால மிகுந்த
சிக்கலகானை பணியகாகும. ஏதனைனில அகரகாதியில
இலலகாத தனிப்தபயர்ச்தசகாற்கள், மைற்றே தமைகாழிச்
தசகாற்கள், மைகாற்று எழுத்துக்சககார்டவ, எழுத்துப்
பிடழைகள், ததரியகாத தசகாற்கள் சபகானறேடவ
வரலகாம.
இயந்திரக் கற்றேல நுட்பங்கடளப் பயனபடுத்தி
ஆங்கிலத்துக்குப் பல தசகாலவடகக் குறியீடு
தசய்யும கருவிகள் உருவகாக்கப்பட்டுள்ளனை.
இயந்திரக் கற்றேல நுட்பங்களுடைன, விதிகள்
சகார்ந்த அணுகுமுடறேகடளக் கலந்தும சில

கருவிகள் உள்ளனை. எனினும,
தபருமபகாலகானைடவ உருபனியல அலலது
தசகாற்பகுப்பியல உத்திகளில கவனைம
தசலுத்துவதிலடல. அதற்குப் பதிலகாக அவர்கள்
மிகுதியகானை குறியீடு தசய்த உடரத் தரவுகடளசய
நமபியிருக்கிறேகார்கள். இந்த தசகாலவடகக்
குறியீடு தசய்யும கருவிகளின துலலியம 93
முதல 98% வடர உள்ளது. ஆங்கிலத்துக்கு இது
தபகாருத்தமைகானை அணுகலகாக இருக்கலகாம.
ஆனைகால இந்திய தமைகாழிகளில வளங்கள்
குடறேவகாக இருப்பதகால இது உகந்த வழியலல.
சமைலும தபகாதுவகாக இந்திய தமைகாழிகடள
உருவடமைப்புப்படி வளமைகானை தமைகாழிகள் எனறு
தசகாலலலகாம. இது சில புதிய சிக்கலகடள
உண்டைகாக்குகிறேது. இது தவிர, இந்திய
தமைகாழிகளுக்கு வகாக்கியத்தில தசகாலவரிடச
ஒப்பீட்டைளவில கறேகாரகானை விதிமுடறேப்படி
அடமைவதிலடல.
டகமுடறேயகாகக் குறியீடு தசய்ய தசலவு அதிகம.
குடறேந்த துலலியம உள்ள கருவியகால முதலில
குறியீடு தசய்து அடதக் டகமுடறேயகாகத்

திருத்துதல சவடலடயக் குடறேக்கும.
இருப்பினும தமைகாழியியலில பயிற்சி
தபற்றேவர்கள்தகான இந்த சவடலடயச் தசய்ய
இயலும.
முமடப இந்திய ததகாழிலநுட்பக் கழைகம
இந்தி தமைகாழியில ஆய்வு
முமடபயிலுள்ள இந்திய ததகாழிலநுட்பக்
கழைகத்தினைர் இந்தி தமைகாழியில ஆய்வு தசய்து ஒரு
ஆய்வறிக்டகடய தவளிட்டைனைர். இந்த
வழிமுடறே 15 ஆயிரம தசகாற்கள் தககாண்டை சிறிய
உடரத்ததகாகுப்டபப் பயனபடுத்துகிறேது. அதிக
தசகாற்களுள்ள அகரகாதி, கிடளகளகாகப் பிரிந்து
முடிவுக்கு வரும கற்றேல விடனைச்சரம,
முழுடமையகானை உருபனியல பகுப்பகாய்வு
ஆகியவற்டறே அடிப்படடையகாகக் தககாண்டைது.
தசகாலவடகக் குறியீடு தசய்வதில தற்சபகாடதய
துலலியம 93.45% ஆகும. இடத சமைலும
சமைமபடுத்தக்கூடும.
உருபனியலபடி வளமைகானை தமைகாழிகளில ஒரு
தசகால பல உருபனகடளக் தககாண்டிருக்கலகாம.

சமைலும அவற்றில உருபன எலடலகடளக்
கண்டுபிடிப்பதும கடினைம, ஏதனைனறேகால அடவ
ஒனறேகாக இடணைந்திருக்கும. சமைலும அடவ
தபகாதுவகாக கட்டைற்றே தசகால வரிடசடயக்
தககாண்டுள்ளனை. ஆகசவ நிடலயகானை சூழைல
அடமைப்புகடள புள்ளிவிவர அணுகுமுடறேகளில
கற்பிக்க இயலகாது.
ததகாடைரியல மைற்றும தசகாற்பகுப்பியல பற்றிய
விரிவகானை தமைகாழியியல பகுப்பகாய்வு,
பினதனைகாட்டுகடளக் டகயகாளுதல, துலலியமைகாக
விடனைக் குழுக்கடள அடடையகாளம ககாணுதல
மைற்றும ஐயமைகற்றேல விதிகடளக் கற்றேல
ஆகியடவதகான இந்த அடமைப்புமுடறேயின
முக்கிய அமசங்கள்.
இந்தி தமைகாழியில (குறிப்பகாக
தபயர்ச்தசகாற்களிலும விடனைச்தசகாற்களிலும)
ஒரு தசகாலலின தசகாலவடகக் குறியீடுக்கு
பினதனைகாட்டுகள் வலுவகானை சுட்டிக்ககாட்டிகள்
ஆகும. எடுத்துக்ககாட்டைகாக, இந்தியில ‘ஜேகாசயககா’
(சபகாசவன) எனனும தசகால. இது சதகானறுகினறே

சூழைலின அடிப்படடை, மைற்றும இது ‘ஜேகா’ (சபகா)
எனறே அடிச்தசகாலலுடைன ‘சயககா’ எனறே
பினதனைகாட்டு இடணைந்தது எனபடத டவத்து
இது விடனைச்தசகால எனறு தீர்மைகானிக்க முடியும.
ஒரு தசகால தபயர்ச்தசகாலலகா அலலது
விடனைச்தசகாலலகா எனறு முடிவு தசய்ய நகாம
பயனபடுத்தும அடிப்படடைத் தத்துவம ஒரு
தசகால தபயரடடையகா அலலது விடனையடடையகா
எனறு முடிவு தசய்யப் பயனபடுத்துவடதவிடை
முற்றிலும சவறுபட்டைது. எடுத்துக்ககாட்டைகாக,
‘பர்’ எனறே தசகால இடணையிடடைச்தசகால,
தபயர்ச்தசகால அலலது பினனிடடைச்தசகாலலகாக
இருக்கலகாம. ஆகசவ இது இடணையிடடைச்தசகாலதபயர்ச்தசகால-பினனிடடைச்தசகால எனறே ஐயம
திட்டைத்தில சசர்கிறேது.
இந்த அணுகுமுடறேடயத் தமிழ் சபகானறே
ஒட்டுமுடறே தமைகாழிகளுக்குப் பயனபடுத்தலகாம.
தமிழுக்ககானை பினதனைகாட்டு மைகாற்று விதிகள் (suffix
replacement rules – SRRs), தசகாலவங்கி, குழு
அடடையகாளம மைற்றும உருபன பகுப்பகாய்வு
விதிகடளத் தயகார் தசய்தகால சபகாதும.

முமடப இந்திய ததகாழிலநுட்பக் கழைகம
மைரகாத்தி தமைகாழியிலும இசத ஆய்வு
சமைற்கண்டை ஆய்டவத் ததகாடைர்ந்து மைரகாத்தி
தமைகாழியிலும ஆய்வு தசய்து இந்திய
ததகாழிலநுட்பக் கழைகத்தினைர் ஒரு
ஆய்வறிக்டகடய தவளியிடைப்பட்டைனைர். இதன
தடலப்பு “விடனைச்தசகாற்களிலதகான நுட்பம
அடைங்கியுள்ளது: உருவடமைப்புப்படி வளமைகானை
தமைகாழிகளில வகாக்கியங்கடளக் கூறுகளகாகப்
பிரித்ததில கிடடைத்த அனுபவங்கள்”.
உருவடமைப்புப்படி வளமைகானை தமைகாழிகளில
(morphologically rich languages) தமைகாழி பற்றிய
நுணுக்கம பயனபடுத்தி தபரிய அளவில
குறியீடு தசய்த உடர சதடவப்படுவடதக்
குடறேக்க முடியும எனபது இவர்களின கூற்று.
மைரகாத்தி தமைகாழியில இருபதகாயிரம தசகாற்கள்
மைட்டுசமை தககாண்டை ஒரு சிறிய
உடரத்ததகாகுப்டப டவத்து 94% சரியகாக
தசகாலவடகக் குறியீடும 97% சரியகானை
வகாக்கியங்கடளக் கூறுகளகாகப் பிரித்தலும

(shallow parsing or chunking) தசய்து இடத
நிரூபித்துள்ளனைர்.
மைரகாத்தி தமைகாழியில ‘சஜேகாடைணைகாரகா’ (connecting)
எனறே தசகாலலில ‘ணைகாரகா’ எனறே பினதனைகாட்டு
சவதறேந்தச் தசகால வடகயிலும வரகாது. ஆகசவ
இந்தப் பினதனைகாட்டடை மைட்டும பகார்த்சத நகாம
இடத விடனைச்தசகால எனறு குறியீடு தசய்து
விடைலகாம. வகாக்கியங்கடளக் கூறுகளகாகப்
பிரிக்குமசபகாது, ஒரு விடனையகாலடணையும
தபயர் தககாண்டிருக்கும வகாக்கியக் கூடறே
எப்சபகாதும VGNN எனறு குறியீடு தசய்கிசறேகாம.
இசதசபகால, ஒரு விடனைதயச்சம
தககாண்டிருக்கும வகாக்கியக் கூடறே எப்சபகாதும
VGINF எனறு குறியீடு தசய்கிசறேகாம. ஆகசவ,
வகாககியத்தில விடனையகாலடணையும தபயர்
மைற்றும விடனைதயச்சத்டத சரியகாக தசகாலவடகக்
குறியீடு தசய்வது முக்கியமைகாகிறேது. மைரகாத்தி
தமைகாழியில “ண்யகாச்சகா” எனறே பினதனைகாட்டு
விடனையகாலடணையும தபயருக்கு மைட்டுசமை
வரும. இசதசபகால, பினதனைகாட்டு “யலகா”
வந்தகால எப்சபகாதுசமை அது விடனைதயச்சமதகான.

இமமைகாதிரி பினதனைகாட்டுத் தகவடலப்
பயனபடுத்துவதகால ஒரு புள்ளிவிவர
தசகாலவடகப் படுத்தி முனபு பகார்த்சதயிரகாத
தசகாற்கடளயும குறியீடு தசய்ய இயலும.
ஒப்பீடு தசய்ய சில எடுத்துக்ககாட்டுகடளப்
பகார்ப்சபகாம. நகான திறேந்த மூல RDR
தசகாலவடகக் குறியிடும கருவிடய தமிழுக்குப்
பழைக்கியசபகாது சுமைகார் 200 ஆயிரம தசகாற்கள்
தககாண்டை குறியீடு தசய்த உடரத்ததகாகுப்டபப்
பயனபடுத்திசனைன. 90% க்கும கீசழைதகான
சரியகானை குறியீடுகள் தசய்தது. வியட்நகாம
தமைகாழியில 630 ஆயிரம தசகாற்கள் பயனபடுத்தி
இசத RDR தசகாலவடகக் குறியிடும கருவி 93.4%
சரியகானை குறியீடுகள் தசய்தது எனறு
தசகானனைகார்கள்.
ஆங்கிலம அளவுக்கு இமதமைகாழிகளில வளங்கள்
கிடடையகாது. எனினும தமைகாழியின
தசழுடமைடயப் பயனபடுத்தி இந்த வளப்
பற்றேகாக்குடறேடய ஓரளவு ஈடுதசய்ய முடியும.
குறிப்பகாக, இது சபகானறே தமைகாழிகளில

தசகாலவடக பற்றிய தகவலகடள
பினதனைகாட்டுகள் நிடறேய அடைக்கியுள்ளனை. இந்த
நுட்பத்டத நகாம சமைசலகாட்டைமைகானை
பகாகுபடுத்திக்கு (shallow parser) பயனபடுத்திக்
தககாள்ளலகாம. சமைலும, விடனைச்தசகாற்களின
கட்டைடமைப்பு கண்டிப்பகானை விதிமுடறேப்படிதகான
அடமைகிறேது. முக்கிய விடனைச்தசகாற்கள் மைற்றும
துடணை விடனைச்தசகாற்களுக்கு இடடைசய உள்ள
ததளிவினடமைடயக் குடறேக்க நகாம இடதப்
பயனபடுத்த முடியும.
எடுத்துக்ககாட்டைகாக, “உடைண்யகாச்சகா” எனறே ஒரு
தசகால வந்தகால, பயிற்சி தரவில இலலகாத
தசகாலலகாக இருந்தகாலும, பினதனைகாட்டுத்
தகவடலயும பயனபடுத்தும ஒரு வடகப்படுத்தி,
அதன அடிப்படடையிசலசய அடத சரியகாக
அடடையகாளம ககாணை முடியும. ஆனைகால
புள்ளிவிவரங்கடள மைட்டுசமை பயனபடுத்தும
ஒரு வடகப்படுத்தி அடத சரியகாக அடடையகாளம
ககாட்டைகாது.

ஒரு சக்திவகாய்ந்த உருபனியல பகுப்பகாய்வியும
(morphological analyzer) அதற்கு ஆதரவகாக ஒரு
அதிகமைகானை தசகாற்கள் தககாண்டை தசகாலவங்கியும
(lexicon) மைற்றும ஒரு எளிய ஆனைகால துலலியமைகானை
விடனைக் குழு அடடையகாளங்ககாட்டியும (Verb
Group Identifier) சதடவ. இவற்டறே டவத்து ஒரு
துலலியமைகானை அதி நவீனை வரிடச
வடகப்படுத்திடய (sequence classifier) உருவகாக்க
முடியும.
இடதத் தமிழுக்கு தசயலபடுத்துவது எப்படி?
இமமைகாதிரி தமைகாழிகளுக்கு அவற்றின
அமசங்கடளப் பயனபடுத்தித்தகான ஒரு மிகவும
துலலியமைகானை வடகப்படுத்திடய உருவகாக்க
முடியும எனறு ககாட்டுகிசறேகாம. ஆங்கிலத்டதப்
பகார்த்து அசத சபகால தபரிய அளவில குறியீடு
தசய்த உடரகடள மைட்டுசமை நமபினைகால
சவடலக்கு ஆககாது. ஆகசவ இமமைகாதிரி
தமைகாழிகளுக்கு உடரகடளக் டகமுடறேயகாகக்
குறியீடு தசய்வடதவிடை நலல உருபனியல

பகுப்பகாய்வியில முதலீடு தசய்வசத
உசிதமைகானைது.
தமைகாழியியலகாளர்களுக்கும
நிரலகாளர்களுக்கும தநருங்கிய ஒத்துடழைப்பு
சதடவ எனபதற்கு நலல எடுத்துக்ககாட்டு
தமைகாழியியலகாளர்களுக்கும தமைனதபகாருள்
உருவகாக்குநர்களுக்கும இடடைசய தநருங்கிய
ஒத்துடழைப்புத் சதடவ எனறு முனதனைகாரு
கட்டுடரயில கூறிசனைகாம. அது சரிதயனை நிறுவ
இது ஒரு நலல எடுத்துக்ககாட்டு. ஏதனைனில,
இடத தசயற்படுத்த இரண்டு துடறேகளிலுசமை
அறிவும அனுபவமும சதடவ. எமமைகாதிரி
பினதனைகாட்டுகள் வந்தகால எந்த தசகாலவடகக்
குறியீடு சபகாடைலகாம, மைற்றும அதற்கு
விதிவிலக்குகள் யகாடவ எனறு கணிக்க
தமைகாழியியல திறேன அவசியம. இந்த
விடனைச்சரங்கடளதயலலகாம நிரலில எழுதி
நனறேகாக ஓடை டவக்கத் திறேடமையகானை நிரலகாளர்கள்
சதடவ.
————

21. தசகாலவடலயும
தசகாலலின தபகாருளில
ஐயமைகற்றேலும
அடுத்து வரும நகானகு வகாக்கியங்கடளப்
பகாருங்கள்.
•அவன வீட்டிற்குச் தசனறு இட்லி
சகாப்பிட்டைகான.
•பினனைர் அவன சடமையலடறேடயச் சுத்தம
தசய்து விட்டு நகாற்ககாலியில அமைர்ந்தகான.
•சிறிது சநரம கழித்து, அவன இருக்டகயில
இருந்து எழுந்தகான.
•அவன படுக்டகக்குச் தசனறேகான, சில
நிமிடைங்களில அவன சத்தமைகாகக் குறேட்டடை
விட்டைகான.

இயலதமைகாழி தசயலகாக்கத்தில, வகாக்கியங்களின
தபகாருடள அறிய கணினி நிரலகடளப்
பயனபடுத்துகிசறேகாம. சமைசல உள்ள நகானகு
வகாக்கியங்களில, தசகாலவடல (wordnet)
உதவியுடைன, கணினி நிரலகால
பினவருவனைவற்டறே அடடையகாளம ககாணை
முடியும.
•“இட்லி” எனபது ஒரு உணைவு வடக.
•“சடமையலடறே” எனபது “வீடு” எனபதன ஒரு
பகுதி.
•“நகாற்ககாலி” எனபது “இருக்டக” எனபசத.
•“குறேட்டடை” எனபது “தூக்கம” எனபடதக்
குறிப்பகால உணைர்த்துகிறேது.
சுருக்கமைகாக, தசகாலவடல எனபது தசகாற்தபகாருள்
உறேவுகளகால ஒனறேகாக இடணைக்கப்பட்டை தமிழ்ச்
தசகாற்களின தரவுத்தளமைகாகும. இது
மிடகசயற்றிய அகரகாதி மைற்றும நிகண்டு
சபகானறேது. ஒரு தசகாலலின தபகாருடளசய தரும

இனதனைகாரு தசகாலடல சநர்ச்தசகால (synonym)
எனகிசறேகாம. இமமைகாதிரி ஒரு தபகாருடளத் தரும
பல தசகாற்கடளத் திரட்டினைகால அடத
சநர்ச்தசகால ததகாகுப்பு (synonym set or synset)
எனைலகாம. தபயர்ச்தசகாற்கள், விடனைச்தசகாற்கள்,
தபயரடடை மைற்றும விடனையடடை தசகாற்கள்
சநர்ச்தசகால ததகாகுப்புகளகாகப் (synsets)
பிரிக்கப்படுகினறேனை. ஒவ்தவகாறு சநர்ச்தசகால
ததகாகுப்பும ஒரு தனித்துவமைகானை கருத்டத
தவளிப்படுத்துகிறேது.
பழைந்தமிழைரின தசகாற்களின தரவுத்தளங்கள்
உரிச்தசகால அலலது உரிச்தசகாற் பனுவல
எனபடவ தசகாற்களுக்கு விளக்கம தரும
நூலகடளக் குறிக்கும. இடவ நிகண்டுகளுக்கும,
அகரமுதலிகளுக்கும முனசனைகாடியகாகக்
கருதப்படுகினறேனை. நிகண்டுகளில ஒருதபகாருட்
பலதபயர், ஒருதசகாற் பலதபகாருள்,
ததகாடகப்தபயர் எனனும மூனறு தபரும
பிரிவுகள் உண்டு. பிற்ககால நிகண்டுகள் ஒரு
தபகாருடளத் தரும பலதசகாற்கடளயும திரட்டித்

தந்தனை. திவகாகர நிகண்டு எனனும நிகண்டு நூல
கிபி 8 ஆம நூற்றேகாண்டில வகாழ்ந்த திவகாகர
முனிவர் எனபவரகால இயற்றேப்பட்டைது. ஒத்த
கருத்துடடைய தசகாற்கடள ஓரிடைத்தில சசர்த்துக்
தககாடுப்பது, ததஸகாரஸ் (thesauras) ஆகும.
திவகாகர நிகண்டின முதல பத்துத் ததகாகுதிகளும
இவ்வடமைப்டபக் தககாண்டைடவ. தசகாற்களுக்குப்
தபகாருள் கூறும அகரகாதி நூல கி.பி. 16 ஆம
நூற்றேகாண்டில வகாழ்ந்த இசரவணை சித்தர்
எனபவரகால இயற்றேப்பட்டைது. இதுசவ
அகரவரிடசயில அடமைந்த முதல அகரகாதி.
இடவ யகாவும தசய்யுள் வடிவில அடமைந்தடவ.
ஆங்கிலச் தசகாலவடல
1985 இல உளவியல சபரகாசிரியரகானை ஜேகார்ஜ்
ஆர்மிசடைஜ் மிலலரின தடலடமையில
பிரினஸ்டைன பலகடலக்கழைக உணைர்வு அறிவியல
ஆய்வகத்தில முதல ஆங்கிலச் தசகாலவடல
உருவகாக்கப்பட்டைது. நவமபர் 2012 இல ஆங்கிலச்
தசகாலவடல தரவுத்தளத்தில தமைகாத்தம 155
ஆயிரம தசகாற்கள் 175 ஆயிரம சநர்ச்தசகால

ததகாகுப்பில 207 ஆயிரம தசகாலலுக்ககானை
தபகாருள் இடணைகளகாக உள்ளனை.
தமிழ்ச் தசகாலவடல
சநர்ச்தசகால ததகாகுப்புகள் மைற்றே சநர்ச்தசகால
ததகாகுப்புகளுடைன உறேவுகடள முடறேப்படுத்தி
கருத்துருக்களின அடுக்குவரிடச அடமைப்டப
உருவகாக்குகினறேனை. எடுத்துக்ககாட்டைகாக,
‘உயிரினைம’ சபகானறே மிகவும தபகாதுவகானை
வடகயிலிருந்து ஆரமபித்து ‘விலங்கு’ சபகானறே
இடடைப்பட்டை வடக, பினனைர் ‘எருடமை மைகாடு’
சபகானறே மிகவும குறிப்பிட்டை வடக வடர.
பல உட்பிரிவுகடள உள்ளடைக்கியப்
தபருமபிரிவுகள் (hypernyms) மிகவும
தபகாதுவகானைடவ. துலலியமைகாகக் குறிக்கப்படும
உட்பிரிவுகள் (hyponyms) மிகவும
குறிப்பிட்டைடவ. எருடமை மைகாடு விலங்குகளின
ஒரு வடகயகாக இருக்கிறேது எனறு கூறேலகாம.
இடத “ஒரு வடக (is a type of)” உறேவு எனறு
கூறுகிசறேகாம. Meronym எனபது மைற்தறேகானறின
ஒரு பகுதிடயக் குறிக்கும ஒரு தசகால. மூக்கு

(meronym) எனபது முகத்தில “ஒரு பகுதி (is a part
of)”. Holonym எனபது ஒரு முழுடமைடயக்
குறிக்கும தசகால. சவறு தசகாற்கள் அதன
பகுதிகடளக் குறிக்கும. இந்த சிடல (holonym)
களிமைண்ணைகால “தசய்யப்பட்டைது (is made of)”.
சுருக்கமைகாகச் தசகாலலப்சபகானைகால தசகாலவடல
எனபது தசகாற்தபகாருள் உறேவுகளகால ஒனறேகாக
இடணைக்கப்பட்டை தமிழ் தசகாற்களின
தரவுத்தளமைகாகும. இது வடரபடை
அடமைப்பிலுள்ள (graph structure) மிடகயூட்டைம
தசய்யப்பட்டை அகரகாதி மைற்றும நிகண்டு
சபகானறேது.
ஒத்த தபகாருட்கடள அடிப்படடையகாகக் தககாண்டை
தசகாற்கடள ஒனறேகாகத் ததகாகுப்பதகால
தசகாலவடல ஒரு நிகண்டுடவ (thesaurus)
சமைசலகாட்டைமைகாக ஒத்திருக்கிறேது. எனினும, சில
முக்கியமைகானை சவறுபகாடுகள் உள்ளனை.
முதலகாவதகாக, தசகாலவடலயிலுள்ள தசகாற்களின
எழுத்துச் சரங்கடள மைட்டுமைலல, தசகாற்களின
குறிப்பிட்டை தபகாருள் உணைர்டவயும
இடணைக்கினறேனை. இதன விடளவகாக,

பிடணையத்தில ஒனசறேகாடு ஒனறு தநருங்கிய
ததகாடைர்பில ககாணைப்படும தசகாற்கள்
தசகாற்தபகாருளியல ரீதியகாக
ஐயமைகற்றேப்படுகினறேனை. இரண்டைகாவதகாக,
தசகாற்களில தசகாற்தபகாருள் உறேவுகடள
தசகாலவடல அடடையகாளப்படுத்துகிறேது. ஆனைகால
நிகண்டுவில உள்ள தசகாற்களின ததகாகுப்புகள்
தபகாருள் ஒற்றுடமை தவிர சவதறேந்த
தவளிப்படடையகானை வடிவத்டதயும
பினபற்றுவதிலடல.
தசகாலவடலயின உறேவுகளின தபருமபகுதி, ஒசர
தசகாலவடகயிலுள்ள (POS) தசகாற்கடள
இடணைக்கிறேது. இவ்வகாறு, தசகாலவடலயில
தபயர்ச்தசகாற்கள், விடனைச்தசகாற்கள், தபயரடடை
மைற்றும விடனையடடை ஒவ்தவகானறுக்கும
உண்டமையில நகானகு துடணை வடலகள் உள்ளனை.
முமடபயிலுள்ள இந்திய ததகாழிலநுட்பக்
பயிலகம 18 இந்திய தமைகாழிகளுக்ககானை
தசகாலவடலகடளத் தயகாரித்திருக்கிறேது.தமிழ்ச்
தசகாலவடலயில 16,312 தபயர்ச்தசகாற்கள், 2803

விடனைச்தசகாற்கள், 5827 தபயரடடைகள் மைற்றும
477 விடனையடடைகள் உள்ளனை. இந்தி
தசகாலவடல மைற்றும அதன நிரலகாக்க
இடடைமுகம குனு தபகாது உரிமைம (GPL) 3.0
மைற்றும தசகாற் களஞ்சியம (Lexicon) குனு
கட்டைற்றே ஆவணைங்கள் (FDL) உரிமைம கீழ்
தவளியிடைப்பட்டுள்ளனை. மைற்றே தமைகாழிகளும
இசத உரிமைங்களிலதகான இருக்க சவண்டும.
இவற்டறே பதிவிறேக்கம தசய்ய இந்தப்
படிவத்டத நிரப்பிக் சககாரிக்டக அனுப்ப
சவண்டும.
இதன இடணையதளத்தில ‘படி’ எனறே
தசகாலடலத் சதடினைகால கீழ்க்கண்டை விவரம
கிடடைக்கிறேது:
Number of Synset for “படி” : 12
Synset ID : 5954
POS : verb
Synonyms : படி, வகாசி, உச்சரி,

Gloss : புத்தகம,கவிடத,கடத கடிதம
சபகானறேவற்டறே உச்சரிப்பது
Example statement : “சமைகாஹித் தன அப்பகாவின
கடித்தத்டத படித்துக் தககாண்டிருந்தகான”
Gloss in English : interpret something that is written or
printed; “read the advertisement”; “Have you read
Salman Rushdie?”
Other Synsets: பயணைப்படி, குளத்தின படி,
கற்றுக்தககாள், பகாலில ஆடடை படிந்துள்ளது,
தகானியத்டத அளக்கும பகாத்திரம, சட்டடையில
கடறே படிந்திருக்கிறேது முதலியனை.
தசகாலலின தபகாருளில ஐயமைகற்றேல (Word
Sense Disambiguation – WSD)
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு, தகவல மீட்பு,
வினைகாவிற்கு விடடை அளிப்பது சபகானறே
பயனபகாடுகளுக்கு தசகாலலின தபகாருளில
ஐயமைகற்றேல மிகவும முக்கியத்துவம வகாய்ந்தது.
எடுத்துக்ககாட்டைகாக, தமிழில இருந்து
ஆங்கிலத்துக்கு இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு

தசய்யுமசபகாது ‘ஆறு’ எனறே தசகால வந்தகால
முதலில அது ‘நீர்வழி’ எனறே தபகாருளில வந்ததகா
அலலது ‘ஒரு எண்’ எனறே தபகாருளில வந்ததகா
எனறு தீர்மைகானிக்க சவண்டும. அதன பினனைசர
அதற்குச் சரியகானை ஆங்கிலச் தசகால
சதர்ந்ததடுக்க முடியும.
தசகாலலின தபகாருளில ஐயமைகற்றேலுக்கு 1986
ஆம ஆண்டில டமைக்சகல தலஸ்க் (Michael Lesk)
அறிமுகப்படுத்திய விடனைச்சரம முக்கியமைகானைது.
ஒரு தசகாலலின அக்கமபக்கத்துச் தசகாற்கள் அசத
தபகாதுவகானை தடலப்டபப் பகிர்ந்து
தககாள்கினறேனை எனறே கருத்டத இந்த விடனைச்சரம
அடிப்படடையகாகக் தககாண்டைது. இயலதமைகாழி
கருவித்ததகாகுதி (Natural Language ToolKit – NLTK)
எனபது டபதகான தமைகாழியில இயலதமைகாழி
ஆய்வுக்ககானை கருவித்ததகாகுதி. இது தசகாலலின
தபகாருளில ஐயமைகற்றேலுக்கு தசகாலவடல
பயனபடுத்தி தசமடமையகானை தலஸ்க்
வழிமுடறேடய தசயலபடுத்துகிறேது. ஒரு
ததளிவற்றே தசகாலடலயும அதன சூழைல
வகாக்கியத்டதயும தககாடுத்தகால, சூழைல

வகாக்கியத்திற்கும சநர்ச்தசகால ததகாகுப்பின
தசகாற்தபகாருள் விளக்கத்துக்கும இடடையில மிக
அதிகமைகானை தசகாற்கடளப் தபகாதுவகாகக் தககாண்டை
ஒரு சநர்ச்தசகால ததகாகுப்டப தலஸ்க்
விடனைச்சரம சதர்வு தசய்து தரும.
——————–

22. அடிச்தசகால,
தண்டுச்தசகால மைற்றும
தசகாற்பகுப்பகாய்வு
பகுதி விகுதி இடடைநிடல சகாரிடய
சந்தி விககாரம ஆறினும ஏற்படவ
முனனிப் புணைர்ப்ப முடியும எப்பதங்களும
நனனூல. பதவியல – 133 (13 ஆம நூற்றேகாண்டில
பவணைந்தி முனிவரகால எழுதப்பட்டை தமிழ்
இலக்கணை நூல)
தசகாற்பகுப்பியல (morphology)
தசகாற்கள் எப்படி சிறிய அலகுகளகால
உருவகாக்கப்படுகினறேனை எனறே தசகால
கட்டைடமைப்பு ஆய்டவ தசகாற்பகுப்பியல
அலலது உருபனியல எனறு தசகாலகிசறேகாம.
தசகால எனபது எனனை? தமைகாழிடய

எழுதுமசபகாது, தசகால எனபது இரு
இடடைதவளிகளுக்கு இடடைசய இருப்பது எனறு
நகாம தசகாலலலகாம. ஆனைகால தசகால எனபது ஒரு
தபகாருளுள்ள கருத்து. “டமைசூர் பகாகு” எனபது
ஒரு தபகாருளுள்ள கருத்து. தமைகாழிடயப்
சபசுமசபகாது இடத நகாம ஒசர தசகாலலகாகச்
சசர்த்து உச்சரிக்கிசறேகாம. ஒரு தசகாலடலப்
பகுக்குமசபகாது வரும யகாவற்றினும மிகச்சிறிய
அடிப்படடை அலடக உருபன (morpheme)
எனகிசறேகாம. இது அடிச்தசகால, ஒட்டுகள்
இரண்டுக்குசமை தபகாதுவகானை தபயர்.
நகாம ஒரு தசகாலடலப் பற்றித் சதடுமசபகாது,
சதடைல தபட்டியில உள்ளிட்டைது
மைட்டுமைலலகாமைல அதன பிறே சகாத்தியமைகானை
வடிவங்களுக்கும தபகாருத்தமைகானை முடிவுகடளக்
கண்டுபிடிக்கத்தகான விருமபுகிசறேகாம.
எடுத்துக்ககாட்டைகாக “சிங்கப்பூர்” எனறு சதடைல
தபட்டியில உள்ளிடுகிசறேகாம எனறு டவத்துக்
தககாள்சவகாம. நமைக்கு “சிங்கப்பூரின”,
“சிங்கப்பூருடைன”, “சிங்கப்பூரிசலசய” எனறே
தசகாற்கள் இருக்கும பக்கங்களும சதடவதகாசனை?

தசகாற்பகுப்பியலபடி வளம மிகுந்த தமிழில
தசகால வடிவம அதிகமைகாக மைகாறும. ஒசர
அடிச்தசகாலடல டவத்து ககாலம, திடணை, இடைம,
எண், பகால சபகானறே இலக்கணை வடககளுக்குத்
தகுந்தவகாறு ஒட்டுகள் சசரும. இமமைகாதிரி
ஒட்டுகள் சசர்வது விடனைச்தசகாலலில மிக
அதிகம, அடுத்து தபயர்ச்தசகால.
பகுபதம எனபது பகுக்க அலலது பிரிக்கக்கூடிய
வடகயில அடமைந்த தசகால. சமைசல கண்டை
நனனூல வரிகள்படி பகுபதத்டதப் பகுதி,
விகுதி, இடடைநிடல, சகாரிடய, சந்தி, விககாரம
எனறே ஆறேகாகப் பகுக்க முடியும எனறு தமிழ்
பகுபத உறுப்பு இலக்கணைம தசகாலகிறேது.
அடிச்தசகால பிரிப்பி (Lemmatizer or Lemma
extractor)
ஒரு ஆவணைத்தில முக்கிய தசகாற்கடளப்
பட்டியலிடைசவண்டும எனறு டவத்துக்
தககாள்சவகாம. எடுத்துக்ககாட்டைகாக, ஒரு
ஆவணைத்தில ‘மினனூல’, ‘மினனூலகள்’,
‘மினனூடல’, ‘மினனூலின’ எனறு தசகாலலின

சவறுபகாடுகள் இருக்கலகாம. இவற்டறே
முழுச்தசகாற்கள் எனறு தசகாலலலகாம. எந்த தசகால
அடிக்கடி வருகிறேது எனறு புள்ளிவிவரம
பகார்க்குமசபகாது இவற்டறே தனித்தனிசய
எண்ணிக்டக எடுத்தகால சரியகாக வருமைகா?
இவ்தவலலகாச் தசகாற்கடளயும அடிச்தசகால
ஆக்கிக் கூட்டினைகால, இது மினனூல பற்றிய
ஆவணைம எனறு உடைன கூறிவிடைலகாம அலலவகா?
இதற்கு நலல அடிச்தசகால பிரிப்பி சதடவ
(Lemmatizer or Lemma extractor). முழுச்தசகாலடல
பகுபத உறுப்பிலக்கணைமபடி பிரித்ததடுத்து
கடடைசியில வரும அடிச்தசகால
தசகாலலகரகாதியில உள்ளதகாக தவளியிடை
சவண்டும. இது கடினைமைகானை சவடல.
ஆங்கில தண்டுச்தசகால பிரிப்பி (Stemmer)
சில சவடலகளுக்கு இவ்வளவு
தமைனைக்தகடைகாமைல ஒட்டுகடள உத்சதசமைகாக
தவட்டிவிட்டுத் தண்டுச் தசகாலடல டவத்துக்
தககாள்ளலகாம. இது தசகாலலகரகாதியில உள்ள
தசகாலலகாக இருக்க சவண்டிய அவசியமிலடல.

இடதத் தண்டுச்தசகால பிரிப்பி எனறு
தசகாலகிசறேகாம. எடுத்துக்ககாட்டைகாக, ஆங்கிலத்தில
பரவலகாகப் பயனபடுத்தப்படும சபகார்ட்டைர்
தண்டுச்தசகால பிரிப்பி (Porter stemmer) ‘apple’,
‘apples’ இரண்டடையுசமை ‘appl’ எனறே
தண்டுச்தசகாலலகாகப் பிரிக்கிறேது. ‘appl’ எனபது
அகரகாதி தசகால அலல. இருப்பினும நகாம சதடும
தசகாலடலயும ஆவணைத்திலுள்ள சுட்டுச்
தசகாலடலயும அசத தண்டுச் தசகாலலகாக்குவதகால
ஒப்பிடுமசபகாது சவடலக்கு ஆகிறேது.
இரு தசகாற்களும அசத லத்தீன சவரிலிருந்து
தபறேப்பட்டைகாலும, நகாம ‘universe’, ‘university’
எனறே தசகாற்கடள ஒப்பிடை விருமபமைகாட்சடைகாம.
வினைவலகளுக்கும சுட்டு ஆவணைங்களுக்கும
தண்டுச்தசகால பிரிப்பிடயப் பயனபடுத்தினைகால,
தசகாற்களின சவறுபட்டை வடிவங்கடள
ஒனறேகாக்கி சதடைல திறேடனை அதிகரிக்க முடியும.
ஆனைகால வினைவல, ஆவணைங்கள் இரண்டுக்குசமை
ஒசர தண்டுச்தசகால பிரிப்பிடயப்
பயனபடுத்துவது மிக முக்கியம.

தமிழ் தண்டுச்தசகால பிரிப்பி
திரு. தகாசமைகாதரன ரகாஜேலிங்கம ஒரு தண்டுச்
தசகால பிரிப்பி உருவகாக்கி திறேந்த மூலமைகாகப்
பகிர்ந்து தககாண்டுள்ளகார். இது விதிமுடறேப்படி
படிப்படியகாக ஒட்டுகடள அகற்றேக்கூடியது.
தமிழ்ச் தசகாற்களில இது முனதனைகாட்டுகடளயும
பினதனைகாட்டுகடளயும அகற்றுகிறேது. ஆனைகால
கூட்டுச் தசகாற்களுக்கு (எடுத்துக்ககாட்டு: கருப்பு +
குதிடர = கருங்குதிடர) சவடல தசய்யகாது.
இடத ஸ்சனைகாபகால (Snowball)
தமைகாழிடயப் பயனபடுத்தி
தசயலபடுத்தியுள்ளகார். ஸ்சனைகாபகால எனபது
தகவல மீட்புக்குத் சதடவயகானை
விடனைச்சரங்கடள உருவகாக்கும ஒரு சிறிய சரம
தசயலகாக்க தமைகாழி ஆகும.
இதற்கு மைகாறேகாக, அடிச்தசகால பிரிப்பிசயகா
தசகாலலின அடிப்படடை புரியகாமைல சமைதலழுந்த
வகாரியகாக தடலடயயும வகாடலயும தவட்டுவது
இலடல. அதற்குப் பதிலகாக தசகாற்களின சரியகானை
அடிப்படடை வடிவங்கடளப் தபறே தசகாலவடல

(wordnet) சபகானறே ஒரு தரவுத்தளத்டத
நமபியுள்ளது. சில அடிச்தசகால பிரிப்பிகளுக்கு
தசகாலவடகக் குறியீடடையும (POS) உள்ளிடை
சவண்டும. இலடலதயனில, அது தசகாலடல
ஒரு தபயர்ச்தசகால எனசறே கருதுகிறேது.
இறுதியகாக, அடிச்தசகால பிரிப்பியகால ததரியகாத
தசகாற்கடளக் டகயகாள முடியகாது.
ஆங்கிலத்திலும மைற்றே தமைகாழிகளிலும
தசகாற்பகுப்பகாய்வு (morphological analysis)
அதபர்டியம (Apertium) எனபது இயந்திர
தமைகாழிதபயர்ப்புக்குத் திறேந்த மூல
தமைனதபகாருள். இந்த திட்டைத்தின ஒரு
பகுதியகானை தமைகாழித் ததகாழிலநுட்பம
கருவிப்தபட்டி (Language Technology Toolbox)
ஆங்கிலத்துக்கும மைற்றே சில ஐசரகாப்பிய
தமைகாழிகளுக்கும உருபனியல ஆய்வு தசய்ய
உதவுகிறேது. அதகாவது தககாடுத்த தசகாலடல
அதன அடிச்தசகாலலகாகவும, ஒட்டுகளகாகவும
பிரிக்கிறேது. சமைலும அதன எதிர்
தசயலமுடறேடயயும தசய்யும. அதகாவது

அடிச்தசகாலடலயும, ஒட்டுகடளயும சசர்த்து
முழுச்தசகால வடிவத்டதயும உண்டைகாக்கும.
தமிழில உருபனியல ஆய்வு
அடிச்தசகால மைற்றும ஒட்டுகடளச் சசர்த்துப்
தபகாதுவகாக உருபன (morpheme) எனறு
தசகாலகிசறேகாம. அடிச்தசகால (base morpheme)
தனித்து தசயலபடும, அகரகாதியில உள்ள, தசகால
(எ.ககா., வகாங்கு). ஒட்டுகள் (bound morpheme)
அகரகாதியில இருக்ககாது (எ.ககா., னைகார்). இடவ
அடிச்தசகாலலுடைன முனதனைகாட்டைகாகசவகா
அலலது பினதனைகாட்டைகாகசவகாதகான வர முடியும.
உருவடமைப்புப்படி ஒரு தசகாலலின எலலகா
உருபனகடளயும பிரித்ததடுப்படத உருபனியல
ஆய்வு (morphological analysis) எனறு
தசகாலகிசறேகாம. அண்ணைகா பலகடலக்கழைகத்தில
சகபிசி ஆரகாய்ச்சி டமையம தமிழ் உருபனியல
பகுப்பகாய்வி (Morphological Analyser) ஒனடறேத்
தயகாரித்துள்ளது. இடத 3 மிலலியன தசகாற்கள்
தககாண்டை டமைய இந்திய தமைகாழிகள் கழைகத்தின
உடரத்ததகாகுப்டப டவத்து சசகாதடனை

தசய்தசபகாது 95% தசகாற்கடள ஆய்வு தசய்ய
முடிந்ததகாம. இது முனனுதகாரணைம சகார்ந்த
அணுகுமுடறேயில (paradigm-based approach)
வடரயறுக்கப்பட்டை நிடல இயந்திரமைகாக (Finite
State Machine) தசயலபடுத்தப்பட்டுள்ளதகாம.
முமடப இந்திய ததகாழிலநுட்பக் கழைகத்தில
அனூப் குஞசுக்குட்டைன இந்திய
தமைகாழிகளுக்ககானை இயலதமைகாழி நிரலகம
ஒனடறே திறேந்த மூலமைகாக தபகாது உரிமைம 3.0 கீழ்
தவளியிட்டுள்ளகார். இதில ஒரு தமிழ்
உருபனியல பகுப்பகாய்வியும உள்ளது. ஒரு
தசகாலடலக் தககாடுத்தகால அடதப் பகுப்பகாய்வு
தசய்து உருபனகளகாகத் தரும. ஆக்க நிடல
ஒட்டுகடளயும (Derivational suffixes)
உட்பிடணைப்பு ஒட்டுகடளயும.(Inflectional suffixes)
அடடையகாளம கண்டு விடுமைகாம.
ஆக்க நிடல ஒட்டுகள் தசகாலவடகடய மைகாற்றும.
எடுத்துக்ககாட்டைகாக ஆங்கிலத்தில ‘person’ எனபது
தபயர்ச்தசகால. ‘al’ எனறு ஒட்டு சசர்த்தகால
‘personal’ எனறே தபயரடடை. தமிழில ‘ஓட்டு’

எனறே விடனைச்தசகாலலுடைன ‘நர்’ எனறே ஒட்டு
சசர்த்தகால ‘ஓட்டுநர்’ எனறே தபயர்ச்தசகால
கிடடைக்கும.
————

23. சகார்புநிடல பிரிப்பி,
சுட்டுப்தபயர் தீர்வு,
தடலப்பு
பிரித்ததடுத்தல
சகார்புநிடல பிரிப்பி
இயலதமைகாழிடயப் புரிந்து தககாள்வது
கடினைமைகானைது! “I saw a girl with a telescope” எனறே
வகாக்கியத்டதப் பகாருங்கள். ததகாடலசநகாக்கி
டவத்திருந்த தபண்டணை நீங்கள் பகார்த்தீர்களகா
அலலது நீங்கள் ததகாடலசநகாக்கி மூலம
பகார்த்தீர்களகா? இது ஆங்கில எடுத்துக்ககாட்டு.
எனினும தமிழிலும இசத பிரச்சிடனை உள்ளது.
“தஜேயலலிதகாடவத் திருப்திப்படுத்தும
ஆர்வத்தில சட்டைசடபயில ககாங்கிரஸ்
உறுப்பினைர்கள் சபச ஆரமபித்ததும
அ.தி.மு.கவினைர் குறுக்கீடு தசய்தனைர்.” எனறு
தசய்தித் தடலப்பு. தஜேயலலிதகாடவத்

திருப்திப்படுத்தும ஆர்வம ககாங்கிரஸஸுக்ககா
அலலது அ.தி.மு.கவினைருக்ககா? இமமைகாதிரி
வகாக்கியக் கட்டைடமைப்பில ததளிவினடமைக்கு
முடறேயகானை வழியில தீர்வு ககாணை வகாக்கியத்டத
“பகாகுபடுத்தல (Parsing)” தசய்ய சவண்டும.

பகாகுபடுத்தியில இரண்டு வடககள் உள்ளனை.
தசகாற்தறேகாடைர் அடமைப்பு (Phrase structure)
பகாகுபடுத்தி தசகாற்தறேகாடைர்கடள அடடையகாளம
ககாணுவதில கவனைம தசலுத்துகிறேது. சகார்புநிடல
(Dependency) பகாகுபடுத்தி தசகாற்களிடடைசய
உறேவுகளில கவனைம தசலுத்துகிறேது. சகார்புநிடல
பகாகுபடுத்தியில இரண்டு விதங்கள்.
முதலகாவதில தசகாற்களுக்கு இடடையில உறேடவக்

குறிக்க வடக விவரச் சட்டு சபகாடுசவகாம.
இரண்டைகாவதில வடக விவரச் சட்டு கிடடையகாது.
எந்த தசகாற்கள் மைற்றே எந்த தசகாற்கடளச்
சகார்ந்துள்ளனை எனறு சககாடு சபகாட்டு மைட்டும
ககாட்டுசவகாம. பகாகுபடுத்தியின தவளியீடு
தபகாதுவகாக CoNLL (Conference on Natural Language
Learning) சககாப்பு வடிவத்தில இருக்கும. XML
வடிவத்திலும தவளியிடைப்படைலகாம.
இவற்றில சகார்பு நிடல ஆய்வுதகான தமிழ்
சபகானறே கட்டைற்றே தசகால வரிடச தககாண்டை
தமைகாழிகளுக்குத் தகுந்தது. விடனைச் தசகாலடலக்
கட்டைடமைப்பின டமையத்தில டவத்து மைற்றே
தசகாற்கள் அதனமீது சநரடியகாகசவகா அலலது
மைடறேமுகமைகாகசவகா சகார்ந்து இருப்படத ஆய்வு
தசய்கிசறேகாம.
கிடளப்படை வங்கி
தசகாலவடகக் குறியீடு தசய்த ததகாகுப்டப
எடுத்து அதற்கு அடுத்த படியகாக சகார்புநிடல
ஆய்வு தசய்து கிடளப்படை வங்கி
தயகாரிக்கிசறேகாம. இடத ஓரளவு தகானியங்கியகாகத்

தயகாரிக்கலகாம. முதலில சகார்புநிடல பிரிப்பிடய
ஓட்டி தவளியீடு தசய்யலகாம. பினனைர்
தமைகாழியியலகாளர்கள் இடத சரி பகார்க்கலகாம.
இவ்வகாறு ஆய்வு தசய்து குறியிட்டை
உடரத்ததகாகுப்டப கிடளப்படை வங்கி
(treebank) எனறு தசகாலகிசறேகாம.
இயந்திரக் கற்றேல மூலம பகாகுபடுத்தி தயகார்
தசய்ய இமமைகாதிரி கிடளப்படை வங்கிகள்
அவசியம சதடவ. உலகதமைகாழிகளில ஒரு சில
தமைகாழிகளுக்குத் தகான இமமைகாதிரி கிடளப்படை
வங்கிகள் தயகார் தசய்யப்பட்டுள்ளனை. இந்திய
தமைகாழிகளில இந்திக்கு மைட்டுசமை கிடளப்படை
வங்கி உள்ளது. உலகத்தில அசனைகமைகாக மைற்றே
எலலகா தமைகாழிகளுக்கும இமமைகாதிரி கிடளப்படை
வங்கிகள் திறேந்த மூலமைகாகசவகா அலலது
ஆய்வுக்கு மைட்டும இலவசமைகாகசவகா
கிடடைக்கினறேனை. ஆனைகால இந்திக்குக் கிடடையகாது.
அவர்களுடடைய இடணையதளத்திற்குச் தசனறு
பகார்த்தகால முதலில பதிவு தசய்யச்
தசகாலகிறேகார்கள். ததலுங்கு தமைகாழிக்கு ஒரு

மிலலியன தசகாற்கள் தககாண்டை கிடளப்படை
வங்கி தயகாரித்துக் தககாண்டிருக்கிறேகார்களகாம.
தசக் குடியரசு நகாட்டில சகார்லஸ்
பலகடலக்கழைகத்தில சலகாகநகாதன ரகாமைசகாமி 600
வகாக்கியங்கள் மைட்டுசமை தககாண்டை தமிழ்
கிடளப்படை வங்கி தயகாரித்திருக்கிறேகார். TrEd
எனபது கிடளப்படைம சபகானறே
கட்டைடமைப்புகடளப் பகார்க்கவும, மைகாற்றேங்கள்
தசய்யவும உதவும திறேந்த மூல தமைனதபகாருள்.
குனு தபகாது உரிமைம (GPL) கீழ்
கிடடைக்கிறேது. இடதப் பதிவிறேக்கி நிறுவினைகால
சமைற்கண்டை சககாப்டபத் திறேந்து
கிடளப்படைங்கடளப் பகார்க்கவும, விருமபினைகால
மைகாற்றேங்கள் தசய்யவும முடியும.
சகார்புநிடல பிரிப்பி திறேந்த மூல டபதகான
நிரல
2014 இல அதமைரிக்ககா ககார்னைகி தமைலலகான
பலகடலக்கழைகத்தில பிரதீப் பிரபகாகர் ரவீந்திரன
தமிழுக்கு சகார்புநிடல பிரிப்பிக்ககானை டபதகான
நிரடல திறேந்த மூலமைகாக கிட்ஹெப்பில

தவளியிட்டுள்ளகார். இந்த நிரலகால அடடைய
முடிந்த மிகச்சிறேந்த அடடையகாளமிடைகாத சகார்பு
நிடல இடணைப்பு மைதிப்தபண் (unlabeled
dependency attachment score) ஒரு உடரயில 69.7%
மைற்தறேகாரு உடரயில 67.9%. “இந்தத் திட்டைத்தில
ஒரு தபரிய பினனைடடைவு எனனைதவனறேகால நலல
தரமைகானை தசகால பிரிப்பி மைற்றும உருபனியல
பகுப்பகாய்வுக் கருவிகளின பற்றேகாக்குடறேதகான.
‘அம’, ‘ஆக’ சபகானறே பலசவறு
இடடைச்தசகாற்கடளப் பிரிக்க தசகால பிரிப்பிகள்
இருந்தகால நிச்சயமைகாக தரத்டத சமைமபடுத்த
முடியும.” எனறு இவர் தசகாலகிறேகார். சகார்புநிடல
குறியீடு தசய்யும நிரலுடைன சசர்த்து
கிடளப்படைங்களகாக குறியீடு தசய்த ஒரு
உடரத்ததகாகுப்பும தவளியீடு
தசய்யப்சபகாவதகாகச் தசகானனைகார்கள். ஆனைகால
அது பினனைர் தவளிவந்ததகா எனறு
ததரியவிலடல.
HamleDT (HArmonized Multi-LanguagE Dependency
Treebank) எனறே திட்டைத்தின கீழ் பல தமைகாழிகளின
ஒத்திடசவகானை சகார்புநிடல கிடளப்படை

வங்கிகள், தபகாதுவகானை குறியீடு பகாணியில
ததகாகுத்துள்ளகார்கள். 29 தமைகாழிகளின
கிடளப்படைங்கடள ஆய்வு தசய்து,
சவறுபகாடுகள் பட்டியல தயகாரித்துள்ளகார்கள்.
இதில தமிழும ஒனறு. CoNLL வடிவத்திலும XML
வடிவத்திலும பதிவிறேக்கம தசய்யலகாம.
சுட்டுப்தபயர் தீர்வு
சுட்டுப்தபயர் தீர்வு (Coreference resolution or
Anaphora resolution) எனபது ஒரு உடரயில உள்ள
அசத உருதபகாருடளக் குறிக்கும அடனைத்துச்
தசகாற்தறேகாடைர்கடளயும கண்டுபிடிக்கும
பணியகாகும. ஆவணைச் சுருக்கம, சகள்வி பதில
மைற்றும தகவல பிரித்ததடுத்தல சபகானறே உயர்
நிடல இயல தமைகாழிப் புரிதல பணிகளுக்கு இது
ஒரு முக்கியமைகானை படியகாகும.
இடதசய சவறு விதமைகாகச் தசகாலலலகாம. ஒரு
உடரடயப் பற்றிய சரியகானை விளக்கம தபறே,
அதிலுள்ள சுட்டுப்தபயர்கடளயும மைற்றும பிறே
குறிப்பிடும தசகாற்கடளயும சரியகானை
நபர்களுடைசனைகா அலலது தபகாருளுடைசனைகா

இடணைக்க சவண்டும. அந்த உடரயில
குறிப்பிடைப்பட்டுள்ள பலசவறு நபர்களின
மைற்றும தபகாருள்களின முக்கியத்துவத்டத
மைதிப்பிடைவும இதுசவ சதடவப்படுகிறேது.
எடுத்துக்ககாட்டைகாக, ஒரு உடரயில “அப்துல
கலகாம” மைற்றும “அவர்கள்” எனறு இருந்தகால
அடவ இரண்டும அசத நபடரத்தகான
குறிப்பிடுகினறேனைவகா எனறு தீர்வு தசய்ய
சவண்டும.

சுட்டுப்தபயர் தீர்வு எடுத்துக்ககாட்டு
ஸ்டைகானசபகார்ட் CoreNLP திறேந்த மூல
இயலதமைகாழிக் கருவிகள்

ததகாகுப்பில CorefAnnotator எனறே ஒரு
சுட்டுப்தபயர் தீர்வுக் கருவி உள்ளது. மூனறு
வடகயகானை சுட்டுப்தபயர் தீர்வுக் கருவிகள்
உள்ளனை. ஒனறு விதிமுடறே சகார்ந்தது, சவகமைகாக
ஓடும. இரண்டைகாவது புள்ளிவிவரம சகார்ந்தது.
மூனறேகாவது நரமபியல அடிப்படடையிலகானைது,
மிகவும துலலியமைகானைது ஆனைகால தமைதுவகாக
ஓடும. இடதப் பயிற்றுவிக்கும நிரல டபதகானில
எழுதியது. எந்த தமைகாழிக்கும பழைக்கலகாம எனறு
தசகாலகிறேகார்கள். பயிற்றுவிக்க தரவு CoNLL
வடிவத்தில இருக்க சவண்டும. வடரபடைச்
தசயலகம (GPU) சிலலு உள்ள கணினி சதடவ.
இதுவடர ஆங்கிலம மைற்றும சனை தமைகாழிகளுக்கு
மைட்டுசமை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகசவ
தமிழுக்குப் பழைக்க முடியுமைகா எனறு
ததரியவிலடல.
தடலப்பு பிரித்ததடுத்தல
ஒரு ஆவணைம எடதப் பற்றியது எனறு ததரிய
சவண்டுமைகானைகால அடதப் படித்துத் தகான பகார்க்க
சவண்டும. நீங்கள் ஒரு பத்திரிடக

அலுவலகத்தில சவடல பகார்க்கிறீர்கள் எனறு
டவத்துக் தககாள்சவகாம. பல ஆண்டுகளகாக
தவளியிடைப்பட்டை பலலகாயிரக்கணைக்ககானை
கட்டுடரகடள ஏதழைட்டு தடலப்புகளில பிரிக்கச்
தசகாலகிறேகார்கள். கணினிடயப் பயனபடுத்தி
தடலப்பு பிரித்ததடுப்பது (Topic Extraction or
Modeling) இந்த சவடலடய எளிதகாக்கும.
இமமைகாதிரி சவடலடயப் தபகாதுவகாக உடர
சுரங்கசவடல (text mining) எனறும
தசகாலகிசறேகாம.
ஒரு குறிப்பிட்டை தடலப்டபப் பற்றிய
ஆவணைத்தில அந்தத் தடலப்பு பற்றிய தசகாற்கள்
அதிகமைகாக இருக்கும எனறு உள்ளுணைர்வகாகச்
தசகாலலலகாம. எடுத்துக்ககாட்டைகாக, ஒரு
ஆவணைத்தில ‘மைருத்துவர்’, ‘சநகாயகாளி’,
‘மைருத்துவமைடனை’ சபகானறே தசகாற்கள் அடிக்கடி
வந்தகால அதன தடலப்பு ‘நலம’ எனறும
‘பண்டணை’, ‘பயிர்’, ‘தநல’ சபகானறே தசகாற்கள்
அடிக்கடி வந்தகால அதன தடலப்பு ‘விவசகாயம’
எனறும கூறேலகாம.

மைகாசசூதசட்ஸ் பலகடலயில சமைலட் (MALLET)
திறேந்த மூலத் திட்டைம புள்ளிவிவர மைற்றும
இயந்திரக் கற்றேல அடிப்படடையிலகானை ஆவணை
வடகப்பகாடு, ததகாகுப்பு, தடலப்பு
மைகாதிரியகாக்கம, தகவல பிரித்ததடுத்தல மைற்றும
பிறே இயலதமைகாழி கருவிகடள தவளியீடு
தசய்துள்ளது. இது ஜேகாவகா நிரலகாக்க தமைகாழியில
எழுதப்பட்டைது. இயக்கத்திலுள்ள இந்தத்
திட்டைத்துக்கு 30 நிரலகாளர்கள் பங்களிக்கிறேகார்கள்.
இந்த திட்டைத்டத விருமபி 626 பயனைர்கள்
விண்மீன குறியீடு அளித்துள்ளனைர்.
தசகாற்குறிகடளப் பிரித்து உள்ளீடு
தசய்துவிட்டைகால இது எந்த தமைகாழிக்கும சவடல
தசய்யும எனறு தசகாலகிறேகார்கள்.
——————–

24. இயலதமைகாழி ஆய்வு
கருவித் ததகாடைரி
இயலதமைகாழி ஆய்வில எந்ததவகாரு சவடலடய
நிடறேசவற்றேவும பல பணிகடள ஒனறேனபின
ஒனறேகாகச் தசயலபடுத்த சவண்டும. எந்ததவகாரு
சிறிய சவடலக்குக் கூடை தபருமபகாலும
கீழ்க்கண்டை பணிகள் இனறியடமையகாதடவ:
•வகாக்கியங்கடளப் பிரித்தல
•தசகாற்கடளப் (நிறுத்தற் குறிகடளயும
சசர்த்து) பிரித்தல
•தசகாலவடகக் குறியீடு தசய்தல
•அடிச்தசகாலடலசயகா, தண்டுச்தசகாலடலசயகா
பிரித்ததடுத்தல
இதன பினனைர், சதடவடயப் தபகாருத்து,
சகார்புநிடலப் பிரிப்பிடய டவத்து கிடளப்படை

வங்கிகளகாகசவகா அலலது தசகாற்பகுப்பியல
ஆய்விடய டவத்து உருபனகளகாகசவகா
பிரிப்சபகாம. ஆக, குடறேந்த பட்சம ஐந்தகாறு
பணிகடள ஒனறேனபின ஒனறேகாகச்
தசயலபடுத்துசவகாம.

நிரலகூறுகளகாக இயலதமைகாழி ஆய்வு கருவித்
ததகாடைரி
இவ்வகாறு ததகாடைர்ச்சியகாகச் தசய்யும
பணிகளுக்கு தமைனதபகாருள் ஒசர திரளகாக
இலலகாமைல தனித்தனியகாக பரகாமைரிக்கக் கூடிய
நிரலகூறுகளகாக (modular) இருப்பது நலலது.
சமைலும, பிரச்சிடனை வந்தகால ஒவ்தவகாரு

நிரலகூற்றின உள்ளீட்டடையும, தவளியீட்டடையும
தனித்தனியகாக நமமைகால ஆய்வு தசய்ய இயல
சவண்டும. இடதத்தகான இயலதமைகாழி ஆய்வு
கருவித் ததகாடைரி (tool chain) அலலது
குழைகாய்த்ததகாடைர் (pipeline) எனறு தசகாலகிசறேகாம.
அதகாவது, இயலதமைகாழி ஆய்வில ஒரு குழைகாய்த்
ததகாடைர் எனபது தற்சகார்புடடைய நிரலகூறுகளின
சங்கிலி ஆகும. ஒவ்தவகானறும அதற்கு
முனனைதகாக உள்ள நிரலகூறின தவளியீட்டடை
எடுத்து தனனுடடைய தசய்முடறேடய தசய்து
அடுத்த நிரலகூறுக்கு அனுப்புகிறேது.
எடுத்துக்ககாட்டைகாக, டபதகானில எழுதப்பட்டை
இயலதமைகாழி கருவித் ததகாகுப்பில (NLTK)
அடிப்படடைக் கருவிகள் உள்ளனை. இந்தக்
கருவிகடள டவத்து உங்கள் சவடலக்குத்
தகுந்தவகாறு நீங்கள் ஒரு கருவித் ததகாடைரிடய
அடமைத்துக் தககாள்ளலகாம. ஏதனைனில ஒவ்தவகாரு
நிரல கூறும தவவ்சவறு வழிமுடறேகடளப்
பயனபடுத்தி நிடறேசவற்றேப்படைலகாம, சமைலும

கருவித் ததகாடைரியின மைற்றே பகுதிகடள
பகாதிக்ககாமைல ஒரு விடனைச்சரத்டத மைகாற்றேலகாம.
தற்தபகாழுது கிடடைக்கும இயலதமைகாழி
ஆய்வுக் கருவிகள்
நகாம முனபு கூறியது சபகால, தமிழுக்ககானை
கருவிகள் தபருமபகாலும கிடடைப்பதிலடல.
தசயல விளக்கத்துக்ககாக சில கருவிகள்
இடணையதளத்தில தசயலியகாக
தவளியிடைப்பட்டுள்ளனை. தபகாதுவகாக இவற்றில
ஒரு தசகாலடல உள்ளிட்டு, சவடல தசய்கிறேதகா
எனறு பகார்க்க முடியும, அவ்வளவுதகான. சவறு
சில கருவிகள் பதிவிறேக்கமைகாக அலலது எழுதிக்
சகட்டைகால கிடடைக்கக்கூடும. அப்படிக்
கிடடைத்தகாலும இடவ வடரபடைப் பயனைர்
இடடைமுகம தககாண்டைடவ. ஒரு சநரத்தில சிறிய
அளவிலகானை தசகாற்கடள மைட்டுசமை உள்ளிடை
முடியும. இவற்டறேதயலலகாம விடை மிக
முக்கியமைகாக, தனித்தனியகாகத்தகான சவடல
தசய்யும. நகாம சமைசல விவரித்தபடி கருவித்
ததகாடைரியகாக இடணைக்க முடியகாது.

இடரச்சடல அகற்றேல (Noise removal)
நீங்கள் பலவீனைமைகானை ஒலியளவு தககாண்டை
வகாதனைகாலி அடலவரிடசடயக் சகட்க
முயலகிறீர்கள் எனறு டவத்துக்தககாள்சவகாம.
இடரச்சடலக் குடறேத்தகாலதகான சமிக்டஞ
ததளிவகாக வந்து சசரும. சதடவயகானை ஒலிடய
நனறேகாகக் சகட்க முடியும. அசத சபகாலசவ
உடரயிலுள்ள உட்தபகாருடளப் பிரித்ததடுக்க
இடரச்சடலக் குடறேக்க சவண்டும.
இடரச்சல அகற்றுவதற்ககானை ஒரு தபகாது
அணுகுமுடறே இடரச்சல நிடறேந்த
தசகாற்குறிகளின ஒரு பட்டியடலத் தயகார்
தசய்வது. பினனைர் இந்த தசகாற்குறிகடள
ஒனதறேகானறேகாக உடர முழுவதும சதடி நீக்குதல.
இடணையத்திலும, சமூக ஊடைகங்களிலும எடுத்த
உடரகளில இடணையத்தள முகவரிகள் (URLs),
தககாத்துக்குறிகள் (hashtags), சவற்று தமைகாழிச்
தசகாற்கள் சபகானறேடவ இருக்கலகாம.
அஃகுப்தபயர்களுக்கும (acronyms)
சுருக்கங்களுக்கும பதிலகாக அவற்றின முழு

வடிவங்கடள மைகாற்றி டவக்க சவண்டும.
இமமைகாதிரி சிறேப்பு வடிவங்கடளக் டகயகாளும
சபகாது மைற்தறேகாரு அணுகுமுடறே
சதடுகுறித்ததகாடைர்கடளப் (regex)
பயனபடுத்துவது.
நகாம அடிக்கடி பயனபடுத்தும
இடடைச்தசகாற்களில (Stopwords) தபகாருள்
குடறேவகாக இருப்பதகால இடவ ஒரு உடரடய
மைற்றே உடரகளிலிருந்து சவறுபடுத்த
உதவுவதிலடல. எடுத்துக்ககாட்டைகாக ஒரு, எனறு,
மைற்றும, இந்த, இது, எனறே, தககாண்டு, எனபது,
பல, ஆகும…சபகானறே தசகாற்கள். நகாம சில
சநரங்களில, சமைலும தசயலகாக்கும முன,
உடரயிலிருந்து இவற்டறே வடிகட்டி எடுத்துவிடை
சவண்டியுள்ளது. நகான இந்த 125 தசகாற்கள்
தககாண்டை பட்டியடல TXM தசகாற் களஞ்சியத்தில
முதல 300 தசகாற்குறிகளிலிருந்து (தசகாற்களும
நிறுத்தற்குறிகளும) தயகாரித்சதன.
நகாம ஒரு உடரடய ஆய்வு தசய்யும சபகாது,
சவதறேந்த சவடலயும தசய்யும முனனைர்

இவற்டறேச் தசய்ய சவண்டும. ஆகசவ
இவற்டறேச் தசயலபடுத்தல முனசனைகாடிகள் (preprocessing) எனறும தசகாலகிசறேகாம.
வகாக்கியங்கடளப் பிரித்தல (Sentence
segmentation)
வகாக்கியங்களின எலடலகடளக் கண்டைறிதல,
அதகாவது பத்திகளகாக உள்ள உடரயிலிருந்து
வகாக்கியங்களகாகப் பிரிக்கும தசயல. இந்தப்
பணிடய சமைசலகாட்டைமைகாகப் பகார்த்தகால மிக
எளிதகாகத் ததரிகிறேது. ஆனைகால நகாம புள்ளிடய
வகாக்கிய முடிடவக் ககாட்டை நிறுத்தற் குறியகாகவும
பயனபடுத்துகிசறேகாம, சுருக்கங்களுக்கும,
பதினமை எண்களுக்கும பயனபடுத்துகிசறேகாம.
ஆகசவ புள்ளி வந்தகால வகாக்கியம
முடிந்துவிட்டைது எனறு கூறே முடியகாது.
ஆங்கில வகாக்கியப் பிரிப்பகானகளகால தமிழின
தனிப்பட்டை அமசங்கடள சரியகாகக் டகயகாள
இயலவிலடல. எ.ககா.,தபயர் முததலழுத்துகள்,
முனதனைகாட்டுகள், சுருக்கக் குறியீடுகள்
ஆகியடவ. ஆகசவ இதற்ககாக நகான NLTK Punkt

tokenizer-ஐத் தமிழுக்குத் தயகார் தசய்துள்சளன.
இது இயந்திரக் கற்றேல (machine learning) மூலம
சகாதகாரணை தசகாலவங்கி (raw text corpus) டவத்து
தசய்யப்பட்டைது.
தசகாற்கடளயும நிறுத்தற் குறிகடளயும
பிரித்தல (Tokenization)
ஒரு வகாக்கியத்தில தசகாற்களும நிறுத்தற்
குறிகளும இருக்கும. இவற்டறேப் தபகாதுவகாக
தசகாற்குறிகள் (Tokens) எனறு தசகாலகிசறேகாம.
இடடைதவளிகடள டவத்து இவற்டறேப்
பிரிக்கலகாம. ஆனைகால முற்றுப் புள்ளி முக்ககால
புள்ளிகளுக்கு முன இடடைதவளி இலலகாமைலும
இருக்கலகாம. ‘ச.மை.உ.’ எனபடதப் புள்ளிகளில
பிரிக்ககாமைல, ஒசர தசகாலலகாக எடுக்க சவண்டும.
சமைலும இடடைதவளி இருப்பதகால “ததன
தசனடனை” இரண்டு தசகாற்களகா அலலது
இரண்டும சசர்ந்து ஒரு இடைத்டதக் குறிப்பதகால
ஒசர தசகாலலகா? ‘சட்டை மைனறே உறுப்பினைர்’
எனபடதயும இடடைதவளிகடள டவத்துத்
தனித்தனி தசகாற்களகாகப் பிரிக்ககாமைல, ஒசர

தசகாலலகாக எடுக்க சவண்டும. ஆனைகால இவற்டறே
தசகாற்குறிகள் பிரிக்குமசபகாது தசய்ய
இயலகாவிட்டைகால, பினனைர் தபயரிட்டை
உருதபகாருள் பிரித்ததடுக்குமசபகாது தசய்யலகாம.
இதன பினனைர், தசய்யும சவடலடயப்
தபகாருத்து, தசகாலவடகக் குறியீடு
தசய்தல, அடிச்தசகாலடலசயகா,
தண்டுச்தசகாலடலசயகா பிரித்ததடுத்தல சபகானறே
தசயலமுடறேகடளக் கருவித் ததகாடைரியில
இடணைக்கலகாம.

வியட்நகாமிய இயலதமைகாழி ஆய்வு
குழைகாய்த்ததகாடைர்

நடடைமுடறே எடுத்துக்ககாட்டு: வியட்நகாமிய
இயலதமைகாழி ஆய்வு குழைகாய்த்ததகாடைர்
தசகாற்கடளப் பிரித்ததடுத்தல, தசகாலவடகக்
குறியீடு, தபயரிட்டை உருதபகாருள் அடடையகாளம
ககாணுதல மைற்றும சகார்புநிடல பிரிப்பி ஆகிய
முக்கியப் பணிகளில பயனைர்களுக்கு
உதவுவதற்கும, அடுத்து வரும தசய்முடறேகளின
ஆய்வகாளர்கள் மைற்றும கருவி நிரலகாளர்களுக்கு
ஆதரவகாக இருக்கவும ஆங்கிலத்தில
ஸ்டைகானஃசபகார்ட் CoreNLP கருவித்ததகாகுப்பு
சபகானறே ஒரு இயலதமைகாழி குழைகாய்த்ததகாடைடர
வியட்நகாமிய தமைகாழிக்கு உருவகாக்குவதற்ககானை
சதடவ உள்ளது எனறு முடிவு
தசய்தனைர். வியட்நகாமிய தமைகாழிக்கு
இயலதமைகாழி ஆய்வுக் குறியீடு தசய்யும இந்த
VnCoreNLP எனறே குழைகாய்த்ததகாடைர் திட்டைத்டதத்
ததகாடைங்கினைர். இது ஜேகாவகா (Java) தமைகாழியில
எழுதப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிரல ததகாகுப்டப படடைப்பகாக்கப்
தபகாதுமைங்கள் அனுமைதியில

பகிர்ந்துள்ளனைர். வணிகம அலலகாத
சவடலகளுக்கு இலவசமைகாகப்
பயனபடுத்தலகாம. வியட்நகாமிய தமைகாழிக்கு
இதுவடர உள்ள கருவிகடளவிடை மிகவும
துலலியமைகாக சவடல தசய்கிறேது மைற்றும
சவகமைகாக உள்ளது. எனைசவ இடத தபரிய
அளவிலகானை தரவுகடளக் டகயகாளுவதற்குப்
பயனபடுத்தலகாம. எளிதகாகப் பயனபடுத்த
முடியும. பயனைர்கள் தவளிப்புறே சகார்புகடள
நிறுவ சவண்டியதிலடல. கட்டைடள வரி
அலலது ஜேகாவகா (Java) பயனபகாட்டு நிரலகாக்க
இடடைமுகத்திலிருந்து (API) இயக்க முடியும.
நடடைமுடறே எடுத்துக்ககாட்டு: தகாய்லகாந்து
இயலதமைகாழி ஆய்வு கருவித்ததகாகுப்பு
NLTK எனபது இயலதமைகாழி ஆய்வுக்கு டபதகான
தமைகாழியில எழுதப்பட்டைது. இது ஒருங்குறிடய
ஆதரிப்பதகால தமிழுக்கும ஓரளவு பயனபடுத்த
முடியும. இதிலுள்ள சதடுகுறித்ததகாடைர் நிரலகம
ஒருங்குறிடய ஆதரிக்கவிலடல. ஆகசவ
தமிழில தபயரிட்டை உருதபகாருள் அடடையகாளம

ககாணைப் பயனபடைகாது. இந்த NLTK சபகால TLTK
எனறு தகாய்லகாந்து இயலதமைகாழி ஆய்வு
கருவித்ததகாகுப்பு தயகாரித்துள்ளகார்கள். இதில
வகாக்கியத்திலிருந்து தசகாற்கடளப்
பிரித்ததடுத்தல, தசகாலவடகக் குறியீடு தசய்தல,
தபயரிட்டை உருதபகாருள் அடடையகாளம ககாணுதல
சபகானறே பல சவடலகளுக்கு கருவிகள் உள்ளனை.
————-

25. தமிழ் – ஆங்கிலம
இயந்திர
தமைகாழிதபயர்ப்பு
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்புக்கு மூனறு
வடகயகானை அணுகலகள் உள்ளனை. இடவ விதி
சகார்ந்த இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு (Rule-Based
Machine Translation – RBMT), புள்ளிவிவர இயந்திர
தமைகாழிதபயர்ப்பு (Statistical Machine Translation –
SMT) மைற்றும கலப்பு (Hybrid) இயந்திர
தமைகாழிதபயர்ப்பு.
விதி சகார்ந்த இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு
விதி சகார்ந்த இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பில இந்த
இரண்டு வடககள் உண்டு. சமைசலகாட்டைமைகானை
தமைகாழிமைகாற்றேம (Shallow transfer) மைற்றும ஆழ்ந்த
தமைகாழிமைகாற்றேம (Deep transfer). அதபர்டியம
(Apertium) ஒரு கட்டைற்றே திறேந்த மூல விதி சகார்ந்த
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு தளம ஆகும. இது

குனு தபகாது உரிமைத்தின கீழ்
தவளியிடைப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு
சமைசலகாட்டைமைகானை-தமைகாழிமைகாற்றே இயந்திர
தமைகாழிதபயர்ப்பு அடமைப்பு ஆகும. தற்தபகாழுது,
அதபர்டியம, இந்தி – உருது சசர்த்து, 40
நிடலயகானை தமைகாழி இடணைகடள
தவளியிட்டுள்ளது,
இது இந்தி – உருது சபகானறே தநருக்கமைகாக
ததகாடைர்புடடைய தமைகாழிகளுக்கு இடடையில
தமைகாழிதபயர்க்கசவ வடிவடமைக்கப்பட்டைது,
இருப்பினும இது சமீபத்தில மைகாறுபட்டை தமைகாழி
இடணைகளுக்கும விரிவகாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு
புதிய இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு அடமைப்பு
உருவகாக்க, XML வடிவங்களில தமைகாழி
ததகாடைர்பகானை தரவுகடள (அகரகாதிகள், விதிகள்)
மைட்டும உருவகாக்க சவண்டும.
தமிழ் ஒரு கட்டைற்றே தசகால வரிடச தமைகாழி.
ஆகசவ தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு
தமைகாழிதபயர்ப்பதில துலலியம குடறேவு.

ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு
தமைகாழிதபயர்ப்பதில துலலியம அதிகம.
மூல தமைகாழியில ஒரு தசகாற்பகுப்பியல
ஆய்வியும இலக்கு தமைகாழியில ஒரு
தசகாற்பகுப்பியல உருவகாக்கியும அதபர்டியம
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்டப தமிழுக்கு
தசயற்படுத்த முக்கியமைகானைடவ. டஹெதரகாபகாத்
பலகடலயில பரசமைஸ்வரி இவற்டறே உருவகாக்க
தசய்த முயற்சியின முடிவுகள் இங்சக. சுமைகார் 68
ஆயிரம தசகாற்கள் தககாண்டை அகரகாதிடயப்
பயனபடுத்தி இருசவறு உடரத்ததகாகுப்புகளில
85% தசகாற்கடள தமைகாழிதபயர்ப்பு தசய்ய
முடிந்ததகாம.
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு தசய்முடறே
வரிடச
விதி சகார்ந்த இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்புக்கு
கீழ்க்கண்டை தசய்முடறே வரிடசடயப்
பினபற்றுகிசறேகாம:

1.பகுப்பகாய்வு: பகுப்பகாய்வின சபகாது,
உள்ளீட்டடைப் பகாகுபடுத்த மூல தமைகாழியில
தசயலிகளும, இலக்கணைம மைற்றும
அகரகாதியும சதடவ.
2.தமைகாழிமைகாற்றேம:
1.வகாக்கியக் கட்டைடமைப்பு மைகாற்றேத்திற்கு
ஒரு இலக்கணைம சதடவ.
2.தசகாற்கடள தமைகாழிமைகாற்றேம தசய்ய
இருதமைகாழி அகரகாதி சதடவ.
3.உருவகாக்கம: கடடைசியகாக, இலக்கு
தமைகாழியில உருவகாக்க இலக்கணைமும,
அகரகாதியும இறுதி தமைகாழிதபயர்ப்புக்குத்
சதடவ.

தமிழ் – ஆங்கிலம இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு
புள்ளிவிவர இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு
மைருத்துவ, நிதி அலலது ததகாழிலநுட்பம
சபகானறே குறிப்பிட்டை துடறேக்ககானை பயிற்சி
தரவுகடளப் பயனபடுத்தி பயிற்றுவித்தகால,
புள்ளிவிவர இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு
இயந்திரம உயர் தவளியீடு தரத்டத
நிரூபித்துள்ளது.
ஒரு குறிப்பிட்டை துடறேக்கு குடறேந்த பட்சம
இரண்டு மிலலியன தசகாற்கள் சதடவ எனறு

தபகாதுவகாகக் கருதப்பட்டைகாலும, அடதவிடைக்
குடறேந்த தரவுகடள டவத்சத
ஏற்றுக்தககாள்ளத்தக்க தரத்டத அடடைய முடியும
எனறு தசகாலகிறேகார்கள். நலல தரமைகானை
சரடமைக்கப்பட்டை இருதமைகாழித் ததகாகுப்புகள்
உருவகாக்க தசலவு அதிகம. எனினும
உருவகாக்கிய பினனைர் அது நிறுவனைத்துக்கு
மைதிப்பு மிக்க தசகாத்தகாகும.
புள்ளியியல இயந்திர
தமைகாழிதபயர்ப்புக்கு சமைகாசஸ் (Moses) ஒரு திறேந்த
மூல தமைனதபகாருள். ஒரு மூல தமைகாழியிலிருந்து
ஒரு இலக்கு தமைகாழிக்கு உடரகடள
தமைகாழிதபயர்ப்பு தசய்ய புள்ளிவிவர
மைகாதிரிகடள பயிற்றுவிக்க பயனபடுகிறேது.
பயிற்றுவித்த இந்த மைகாதிரிகடள டவத்து மூல
தமைகாழி உடரகடள தமைகாழிதபயர்க்கலகாம.
பயிற்சி தககாடுக்க இரண்டு தமைகாழிகளில
வகாக்கியங்கள் சரடமைக்கப்பட்டை ஒரு இடணை
உடரத்ததகாகுப்பு சவண்டும.

இது LGPL உரிமைத்தின கீழ் தவளியீடு
தசய்யப்பட்டுள்ளது. விண்சடைகாஸ், சமைக் மைற்றும
லினைக்ஸ் கணினிகளில ஓடும. ஐசரகாப்பிய
ஒனறிய நிதியுதவியில உருவகாக்கப்பட்டைது.
கலப்பு இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு
கலப்பு (Hybrid) இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பில
தபகாதுவகாக RBMT மைற்றும SMT இரண்டும
உண்டு. இடத SYSTRAN சபகானறே தனியுரிமை
நிறுவனைங்கசள தபருமபகாலும
பயனபடுத்துகினறேனை.
நரமபியல இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு
நரமபியல இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு (Neural
Machine Translation – NMT) எனபது ஒரு தபரிய
தசயற்டக நரமபியல பிடணையத்டதப்
பயனபடுத்தி அடுத்து வரும தசகாற்களின
ததகாடைர்ச்சிடயக் கணிக்கிறேது. இது தபகாதுவகாக
ஒருங்கிடணைந்த முனமைகாதிரிடய டவத்து முழு
வகாக்கியங்கடள உருவகாக்க முயற்சிக்கிறேது.
நரமபியல இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு எனபது

புள்ளிவிவர இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பில (SMT)
வழைக்கமைகாகச் தசய்வடதவிடைத் தடலகீழைகானை
மைகாற்றேம அலல. ஆகசவ இதுவும புள்ளிவிவர
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பில ஒரு வடகதகான.
ஆனைகால மிகவும சமைமபடுத்தப்பட்டை வடக.
இதில தமைகாழி மைகாதிரியும, தமைகாழிதபயர்ப்பு
மைகாதிரியும, மைறு சரடமைப்பு மைகாதிரியும
தனித்தனியகாகக் கிடடையகாது. ஆனைகால அடுத்து
வரும ஒவ்தவகாரு தசகாலலகாகக் கணிக்கும ஒரு
தனி வரிடசமுடறே மைகாதிரி மைட்டும உண்டு. முழு
மூல வகாக்கியத்டதயும மைற்றும ஏற்கனைசவ
தயகாரிக்கப்பட்டை இலக்கு தசகால
வரிடசமுடறேடயயும டவத்து இந்த வரிடசக்
கணிப்பு நிர்ணையிக்கப்படுகிறேது. ஆழைமைகானை NMT
இதனுடடைய நீட்டிப்பு ஆகும. ஒசர ஒரு
அடுக்குக்குப் பதிலகாக இது பல நரமபியல
பிடணைப்பு அடுக்குகடள தசயலபடுத்துகிறேது.
இடத ஆழ்ந்த கற்றேல (Deep Learning) எனறும
தசகாலகிறேகார்கள்.

இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பில நரமபியல
பிடணையங்கடளப் பயனபடுத்துவதற்ககானை முதல
அறிவியல அறிக்டக 2014 இல தவளிவந்தது.
முதனமுதலகாக 2015 ஆம ஆண்டில, தபகாது
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு சபகாட்டியில NMT
அடமைப்பு இருந்தது. அடுத்த ஆண்டு
தவற்றியகாளர்களில 90% NMT
பயனபடுத்தியவர்கள். 2016 க்குள், சிறேந்த
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு அடமைப்புகளில
தபருமபகாலகானைடவ NMT அடமைப்புகள்தகான.
கூகிள், டமைக்சரகாசகாப்ட் மைற்றும யகாண்தடைக்ஸ்
தமைகாழிதபயர்ப்பு சசடவகள் இப்சபகாது NMT
ஐசய பயனபடுத்துகினறேனை.
திறேந்த மூல நரமபியல இயந்திர
தமைகாழிதபயர்ப்பு அடமைப்பு, OpenNMT,
ஹெகார்வர்ட் இயலதமைகாழி ஆய்வுக் குழுவகால
தவளியிடைப்பட்டைது. OpenNMT எனபது
நரமபியல இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்புக்ககானை
திறேந்த மூல முனமுயற்சியகாகும. இது அண்டமைய
ஆழ்ந்த கற்றேல ததகாழிலநுட்பத்டதசய
பயனபடுத்துகிறேது. இது தற்சபகாது 3 முக்கிய

தசயலகாக்கங்கள் தககாண்டைது: லுவகா (Lua),
டபதகான – டபடைகார்ச்(PyTorch), டபதகான –
தடைனசகார்ஃப்சளகா(TensorFlow). இடவ மூனறுசமை
தற்சபகாது பரகாமைரிக்கப்படுகினறேனை. மூல
நிரலகள் கிட்ஹெப்பில
பகிரப்பட்டுள்ளனை. OpenNMT MIT உரிமைத்தின கீழ்
தவளியிடைப்பட்டுள்ளது.
பங்களிப்சபகார் எண்ணிக்டகடயயும, பயனைர்
ஆர்வத்டதக் குறிக்கும விண்மீன
குறியீடுகடளயும பகார்த்தகால கூகிளின
தடைனசகார்ஃப்சளகாதகான (TensorFlow)
சவகாலிலலகாமைல முதலிடைத்திலுள்ளது. இது
அபகாச்சி 2.0 திறேந்த மூல உரிமைத்தின கீழ்
தவளியிடைப்பட்டுள்ளது. இது டபதகான
தமைகாழியில எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆனைகால
கருநிரல C ++ மைற்றும CUDA வில
எழுதப்பட்டுள்ளது. CUDA எனபது வடரபடைச்
தசயலகம (GPU) நிரலகாக்கம தசய்ய எனவிடியகா
(Nvidia) தமைகாழி.

OpenNMT தமைனதபகாருடள பயனபடுத்தி
பயிற்றுவிக்க உங்களுக்கு இரண்டு
சககாப்புகள்தகான சதடவ – மூல தமைகாழிக்சககாப்பு
மைற்றும இலக்குதமைகாழிக்சககாப்பு. ஒவ்தவகாரு
வரியிலும ஒரு வகாக்கியமதகான இருக்க
சவண்டும. தசகாற்களுக்கு இடடையில
இடடைதவளி இருக்க சவண்டும.
வடரபடைச் தசயலகம (GPU) சிலலு உள்ள
கணினி சதடவ
OpenNMT நிரடலப் பயனபடுத்தி பயிற்றுவிக்க
NVIDIA நிறுவனைத்தகால தயகாரிக்கப்பட்டை வடரபடை
தசயலகாக்கச் (GPU) சிலலு உள்ள கணினி சதடவ.
அதுவும CUDA எனறே கருவித்ததகாகுதி
தமைனதபகாருள் ஓடைக்கூடியதகாக இருக்க
சவண்டும. உங்கள் கணினியில இடவ
உள்ளனைவகா எனறு பகார்க்க இங்சக
தசலலவும. தபரிய அளவில தரடவச்
தசயலகாக்க சவண்டியிருப்பதகால, தபகாதுவகாக
எந்த இயந்திர கற்றேல திட்டைத்திற்கும வடரபடைச்

தசயலகம சிலலு டவத்த கணினி
சதடவப்படுகிறேது.
இயந்திர தமைகாழிதபயர்ப்பு அணுகலகளில
நலலதும தகட்டைதும
RBMT அடமைப்புகள் தமைகாழியின மூனறு
முக்கியமைகானை குடறேபகாடுகடள
எதிர்தககாள்கினறேனை:
1) ஒரு இயந்திரத்டதப் தபகாருத்தவடர
தமைகாழியின உள்ளகார்ந்த ததளிவினடமை.
மைனிதர்கடளப் சபகால தசகாலலின தபகாருள்
சகார்ந்த உள்ளுணைர்வு இயந்திரங்களுக்குக்
கிடடையகாது.
2) விலக்கு அடிப்படடையிலகானை இலக்கணை
அடமைப்பு.
3) எப்சபகாதும விரிவகாகிக்தககாண்டிருக்கும
கடலச்தசகாற்கள் அகரகாதி.
NMT அணுகுமுடறே தமைகாழி கட்டைடமைப்டப
நனறேகாகக் கற்றுக் தககாள்ளும, ஆனைகால RBMT

அலலது SMT சபகால நீண்டை தசகால பட்டியடல
ஞகாபகம டவத்துக் தககாள்வதில அவ்வளவு
சிறேப்பகாக இலடல. தசகாற்களின பட்டியடல
RBMT நனறேகாகக் டகயகாளும, ஆனைகால வகாக்கிய
அடமைப்பு சரியகாக வரகாது. SMT இவற்றுக்கு
இடடையில உள்ளது. வகாக்கியங்கள் சரளமைகாக
வருவது சபகாலிருக்கும, ஆனைகால சில
சநரங்களில தமைகாழிதபயர்ப்பு முற்றிலும
தவறேகானைதகாக இருக்கலகாம.
NMT பற்றிய சுவகாரசியமைகானை அமசம
எனனைதவனறேகால, PBSMT (தசகாற்தறேகாடைடர
அடிப்படடையகாகக் தககாண்டை SMT) டய விடை
இடரச்சல மிகுந்த தரவுக்கு சகிப்புத்தனடமை
அதிகம. தபகாதுவகானை NMT அடமைப்புகளில ஒரு
குறிப்பிடைத்தக்க பலவீனைம எனனைதவனறேகால
மிகவும அரிதகானை வகார்த்டதகடள அடவ சரியகாக
தமைகாழிதபயர்ப்பதிலடல.
—————–

26. தசகாற்பிடழைத் திருத்தி
தமிழுக்குச் தசகாலதிருத்திசய சதடவயிலடல
எனதறேகாரு கருத்து
ஆங்கிலத்தில உச்சரிப்டப டவத்து
எழுத்துக்சககார்டவ தசகாலல முடியகாது. ஆகசவ
எழுத்துப்பிடழைகள் நிகழ்வதற்ககானை சகாத்தியங்கள்
உள்ளனை. தமிழிசலகா எப்படி உச்சரிப்சபகா
அப்படிசய எழுதுகிசறேகாம (Phonetic language).
ஆகசவ தமிழுக்குச் தசகாலதிருத்திசய
சதடவயிலடல எனதறேகாரு கருத்து நிலவுகிறேது.
ஆனைகால மையங்தககாலி எனறு தசகாலலப்படும லள-ழை, ணை-ந-னை, ர-றே ஆகியவற்றில எது சரி எனறு
ததரியகாமைல நகாம தவறு தசய்கிசறேகாம. சமைலும
‘fat finger’ எனறு ஆங்கிலத்தில கூறேப்படும
தவறேகானை விடசடய அழுத்துவதகால ஏற்படும
தட்டைச்சுப் பிடழைகடளயும பகார்க்கிசறேகாம.
ஒற்றுப்பிடழை எனும வலலினைம மிகும மிககா
இடைங்கள் எது எனபதில தபருமபகாசலகாருக்கு

ஐயமுண்டு. மைற்றும எச்தசகாற்கடளச் சசர்த்து
எழுதுவது எவற்டறேப் பிரித்து எழுதுவது
எனபதிலும குழைப்பம அதிகம. விக்கிமூலம
சபகானறே இடைங்களில ஒளி எழுத்துணைரி
பிடழைகளும நிடறேய உள்ளனை. ஆகசவ
தமிழுக்குச் தசகாலதிருத்தி சதடவதகான. ஆனைகால
ஆங்கிலச் தசகாலதிருத்தியின நகலகாக இலலகாமைல
தனித்தனடமை வகாய்ந்ததகாக இருக்க சவண்டும.
எனினும பகாமைகா விஜேயம திடரப்படைத்தில
வருவது சபகால ‘முடித்துத் தருசவகாம’
எனபதற்குப் பதிலகாக ‘முடி திருத்துசவகாம’
எனறு எவரும தட்டைச்சு தசய்தகால, இடவயும
தசகாற்ததகாகுதியில இருக்கும தசகாற்கள்
எனபதகால, பிடழைதயனறு எந்தச்
தசகாலதிருத்தியகாலும சுட்டிக்ககாட்டை முடியகாது!
உடரயில தசகாற்பிடழை சரிபகார்ப்பு பினவரும
படிகடளக் தககாண்டுள்ளது
•உடரயிலிருந்து நகாம சரிபகார்க்க விருமபும
தசகாற்கடளப் பிரித்ததடுத்துக் தககாள்ளுதல
(tokenizing).

•ஒரு தசகால அகரகாதியில உள்ளதகா எனறு
முதலில பகார்த்தல.
•இலலகாவிட்டைகால, அடுத்து அடிச்தசகால
(lemma) மைற்றும ஒட்டுகடள விதிப்படி சசர்த்து
அந்தச் தசகால வருகிறேதகா எனறு பகார்த்தல.
•இரண்டிலும இலலகாவிட்டைகால, அது தவறேகானை
தசகால. தவறேகானை தசகாற்களுக்கு, அகரகாதியிலும,
ஒட்டுகடளச் சசர்த்தும இசத சபகானறே சவட்பு
தசகாற்கடளக் (candidate words) கண்டைறிவதன
மூலம திருத்தங்கடளப் பரிந்துடரத்தல.
சவட்பு தசகாற்கள்
ஒரு தசகாலடலப் பிடழை எனறு
அடடையகாளமிட்டைவுடைன திருத்தங்கடளப்
பரிந்துடரக்க நகாம சவட்பு தசகாற்கள்
பட்டியடலத் தயகாரிக்க சவண்டும. இந்தப்
பட்டியடலத் தயகாரிக்க நகாம திருத்தும தூரம (edit
distance) எனறே கருத்துருடவப்
பயனபடுத்துகிசறேகாம. ஆங்கிலத்தில ஒரு

திருத்துத் தூரத்தில உள்ள எழுத்துப்பிடழைகளின
வடககள் இடவ:
1.தசருகல பிடழை (insertion): ஒரு கூடுதல
எழுத்து சசர்தல, எ.ககா., truly -> truely. ஒரு
முக்கியமைகானை சிறேப்பு வழைக்கு மீண்டும அசத
எழுத்து, எ.ககா., occasion -> occassion. (இந்தப்
பிடழை தமிழில அரிது.)
2.விடுபடு பிடழை (deletion): ஒரு எழுத்து
விட்டுப்சபகாய் விட்டைது, எ.ககா., unnecessary ->
unnecesary
3.பதிலீட்டுப் பிடழை (substitution): ஒரு
எழுத்துக்குப் பதிலகாக சவதறேகாரு எழுத்து
உள்ளது, எ.ககா., separate -> seperate.
4.இடைமைகாற்றுப் பிடழை (transposition): இரண்டு
ததகாடைர்ச்சியகானை எழுத்துகள் இடைமைகாற்றேம
ஆகியுள்ளனை, எ.ககா., receive -> recieve.
தபருமபகாலகானை தசகாற்பிடழைகள் இந்த ஒரு
திருத்துத் தூரத்திலதகான வரும.

தசகாற்பிடழைத் திருத்தி
ஹெனஸ்தபல திறேந்த மூல தசகாற்பிடழைத்
திருத்தி

ஆங்கிலத்தில முனதனைகாட்டுகளும
பினதனைகாட்டுகளும உள்ளனை. இருப்பினும
தமிழில விடனைச்தசகாற்களுக்கும
தபயர்ச்தசகாற்களுக்கும இருப்பது சபகால அந்த
அளவுக்குக் கிடடையகாது. ஆகசவ ஆங்கில
தசகாலதிருத்திகடளத் தமிழுக்குத் தகுந்தவகாறு
மைகாற்றி அடமைக்க முடியகாது.
ஹெனஸ்தபல (Hunspell) திறேந்த மூல
தமைனதபகாருள் முதலில ஹெங்சகரிய
தமைகாழிக்ககாக எழுதப்பட்டைது, இதன முக்கிய
பங்களிப்பகாளர் லகாஸ்சலகா தநதமைத். ஹெங்சகரிய
தமைகாழியும பல ஒட்டுகள் தககாண்டைது. எ.ககா., háza-i-é-i-nek (அவர்களின வீடுகளுடடைய).
ஹெனஸ்தபல தசகாற்பிடழை திருத்தியில
இமமைகாதிரி தசகாற்கள் முற்றிலும ஒட்டுகடளப்
பிரிப்பதன மூலம தீர்க்கப்படும. இது தமிழ்
சபகானறே தசகாற்தறேகாடைரியல ரீதியகாக வளமைகானை
தமைகாழிகளுக்கும ஒத்து வரும. இடதத்
தமிழுக்குப் பயனபடுத்த சவண்டுமைகானைகால
அடிச்தசகாற்கடளக் தககாண்டை அகரகாதிடயயும

முனதனைகாட்டு, பினதனைகாட்டுகளுக்ககானை
விதிகடளயும தயகாரிக்க சவண்டும.
தமிழுக்கு நகான உருவகாக்கிய ஹெனஸ்தபல
பினதனைகாட்டு விதிகள்
இதற்ககானை சககாப்புகடளயும, விவரங்கடளயும
இங்சக ககாணைலகாம. தசகால ஒட்டுகளுக்ககானை
விதிகடள .aff சககாப்பு தககாண்டிருக்கிறேது.
எந்ததந்த ஒட்டுகள் ஒரு அடிச்தசகாலலுடைன
சசர்ந்து மைகாற்று தசகாற்கடள உருவகாக்கும எனறே
விதிகடள இக்சககாப்பில எழுதியுள்சளன.
•விடனைச்தசகால: இதற்ககானை பினதனைகாட்டு
விதிகள் ஒவ்தவகாரு அடிச்தசகாலலுக்கும சுமைகார்
8500 தசகால சவறுபகாடுகடள
உருவகாக்குகினறேனை. 1000-க்கும சமைலகானை
விடனைச்தசகாற்கடளக் குறியிட்டுள்சளன.
•தபயர்ச்தசகால: இதற்ககானை பினதனைகாட்டு
மைற்றும முனதனைகாட்டு விதிகள் சசர்ந்து
ஒவ்தவகாரு அடிச்தசகாலலுக்கும சுமைகார் 2500
தசகால சவறுபகாடுகடள உருவகாக்குகினறேனை.

4000-க்கும சமைலகானை தபயர்ச்தசகாற்கடளக்
குறியிட்டுள்சளன.
என தசகாற்பட்டியலில சுமைகார் 330,000 தசகாற்கள்
மைட்டுசமை உள்ளனை. இருப்பினும இந்த சுமைகார்
30,000 வரிகள் தககாண்டை ஒட்டு விதிகள் தமைகாத்தம
20 மிலலியனுக்கும சமைலகானை விடனைச்தசகால
மைற்றும தபயர்ச்தசகால சவறுபகாடுகடள
உருவகாக்குகினறேனை!
ஹெனஸ்தபலலில முக்கியக் குடறேபகாடு
எனனைதவனறேகால, ஒற்றுப்பிடழை கண்டுபிடிக்க
சநரடி ஆதரவு இலடல. தவிர இது தசகாற்கடளச்
சசர்த்து எழுதுவது பிரித்து எழுதுவதகால
ஏற்படும பிடழைகடளயும டகயகாளுவதிலடல.
இது திறேந்த மூல நிரல ஆடகயகால இடத நீட்சி
தசய்ய முடியுமைகா எனறு பகார்க்க சவண்டும. இது
C++ இல எழுதப்பட்டைது. ஆனைகால டபதகான
மைற்றும ஜேகாவகா உள்ளிட்டை பல தமைகாழிகளுக்கு
இடடைமுகங்கள் மைற்றும மைகாற்றிதயழுதிய
நிரலகள் உள்ளனை.

சலங்குசவஜ் டூல திறேந்த மூல தசகாற்பிடழைத்
திருத்தி
திறேந்த மூல தசகாற்பிடழைத் திருத்தி பற்றி
மைசலசியகா நண்பர்கள் சி. மை. இளந்தமிழ் & சவ.
இளஞ்தசழியன எழுதிய கட்டுடர
இங்சக. இக்கட்டுடரயில சலங்குசவஜ் டூல
(Language Tool) பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள் சில.
“சலங்குசவஜ் டூல ஒற்றுப்பிடழை மைட்டுமினறி
தசகாற்கடளச் சசர்த்தும பிரித்தும எழுதுவதகால
ஏற்படும தவறுகடளயும கண்டுபிடிக்கும
வசதிடயக் தககாண்டிருக்கிறேது.
இது ஜேகாவகா நிரலகாக்க தமைகாழிடயக் தககாண்டு
எழுதப்பட்டை ஒரு தமைனதபகாருளகாகும . இதடனை
சடைனியல சநபர் எனறே ஒரு தஜேர்மைகானிய
நிரலகாளர் உருவகாக்கினைகார் . இது கடைந்த பத்து
ஆண்டுகளகாகத் திறேவூற்றுச் சமூகத்தகால
ததகாடைர்ந்து சமைமபடுத்தப்பட்டு இனறு 20 க்கும
சமைற்பட்டை தமைகாழிகடள ஆதரிக்கிறேது.
இத்திருத்தி இலக்கணைப்பிடழைகடளக்
கண்டுபிடிக்க இரண்டு அடிப்படடைக்

சககாப்புகடளப் பயனபடுத்துகினறேது.
முதலகாவது சககாப்பு – tamil.dict –
தசகாற்பட்டிடலயும தசகாற்பகுதிக் குறிப்டபயும
(POS tags) தககாண்டிருக்கிறேது. இரண்டைகாவது
சககாப்பு – grammar.xml – இலக்கணை விதிகடளக்
தககாண்டிருக்கிறேது. இக்சககாப்புகடளப்
பயனபடுத்தி ஒரு தசகாற்தறேகாடைரில உள்ள
பிடழைப் பகாங்குகடள (error patterns)
கண்டுபிடித்து, அவற்டறேப் பிடழைதயனைக்
குறிப்பிடுவசதகாடு, அப்பகாங்குகடள எவ்வகாறு
திருத்தி அடமைக்கலகாம எனைவும சலங்குசவஜ்
டூல பரிந்துடரக்கிறேது.”
சலங்குசவஜ் டூல இடணையதளத்தில தமிடழைத்
சதர்வு தசய்து உடரடய உள்ளிட்டு சரிபகார்த்தகால
பினவருமைகாறு தசகாற்கடளச் சசர்த்தும பிரித்தும
எழுதப் பரிந்துடர தசய்கிறேது. “சவண்டும”
எனறே விடனைமுற்று வடிவமமுன இடைமவிடை
சவண்டும: “கற்க சவண்டும”. தபயதரச்சத்தின
பின ‘சபகாது’ வந்தகால சசர்த்து எழுத சவண்டும:
“சதடவப்படுமசபகாது”.

ஆக, தமிழில தசகாற்பிடழைகடளக் கண்டுபிடிக்க
நமமிடைம ஹெனஸ்தபல உள்ளது. சலங்குசவஜ்
டூல ஒற்றுப்பிடழைடயயும தசகாற்கடளச்
சசர்த்தும பிரித்தும எழுதுவதகால ஏற்படும
தவறுகடளயும கண்டுபிடிக்கிறேது. இடவ
இரண்டடையும ஒருங்கிடணைத்தகால (integration)
நமைக்கு ஒரு முழுடமையகானை தமிழ் பிடழைத்திருத்தி
கிடடைக்கும வகாய்ப்பிருக்கிறேது. சலங்குசவஜ் டூல
ஜேகாவகா தமைகாழியில எழுதி LGPL உரிமைத்தின கீழ்
தவளியிடைப்பட்டுள்ளது. இடத ஒரு சவகாலகாக
எடுத்துச்தசய்ய தமிழ் சமூக நிரலகாளர்கள் முன
வருவகார்களகா?
—————–

27. உணைர்வு
பகுப்பகாய்வும சமூக
ஊடைகங்களும
உணைர்வு பகுப்பகாய்வு (sentiment analysis) அலலது
கருத்து சுரங்க சவடல (opinion mining) எனபது
ஒரு சபச்சகாளரின அலலது எழுத்தகாளரின
மைசனைகாபகாவத்டதத் தீர்மைகானிப்பது. ஒரு
தடலப்டபப் பற்றிசயகா அலலது ஒரு
ஆவணைத்டத ஒட்டுதமைகாத்தமைகாகசவகா ‘சநர்மைடறே
(positive)’ அலலது ‘எதிர்மைடறே (negative)’ எனறு
கணிக்கிசறேகாம. இமமைகாதிரி சநதரதிரகானை இரண்டு
தனடமைகள் இருந்தகால அவற்டறே முடனைவு
(polarity) எனறு தசகாலகிசறேகாம.
சில சவடலகளுக்கு மூனறேகாவதகாக ‘நடுநிடல
(neutral)’ எனறும கணிக்க சவண்டியிருக்கலகாம.
இது தவிர உயர்நிடல உணைர்வு பகுப்பகாய்வில
“சககாபம”, “சசகாகம”, மைற்றும “மைகிழ்ச்சி”
சபகானறே வடகப்பகாடுகளும தசய்ய இயலும.

இடணையப் பக்கங்கள், தசய்திகள், விவகாதங்கள்,
விமைர்சனைங்கள், வடலப்பதிவுகள், மைற்றும சமூக
ஊடைகங்கள் உள்ளிட்டை ஆவணைங்களின தபரிய
சசகரிப்புகளில இமமைகாதிரி உணைர்வு பகுப்பகாய்வு
தசய்ய சவண்டுமைகானைகால கணினி உதவி
சதடவப்படுகிறேது. தபகாதுவகாக சமூக
ஊடைகங்களில யகாவரும தங்கள்
கருத்துகடள தவளிப்படடையகாகப் பகிர்ந்து
தககாள்வதகால, இமமைகாதிரி கருத்து சுரங்க சவடல
தசய்யும சபகாது, சமூக ஊடைக உள்ளடைக்கம
மிகவும பயனுள்ளதகாக இருக்கிறேது. சமைலும
நிகழ் சநர கருத்துகள் சதடவதயனில ட்விட்டைர்
கீச்சுகளுக்கு நிகரிலடல.
ரசிகர்களின கருத்துக் கணிப்பு
எடுத்துக்ககாட்டைகாக, இடணையம மைற்றும சமூக
ஊடைகங்கள் வருவதற்கு முந்டதய ககாலத்தில ஒரு
திடரப்படைம தவளியிடைப்படுகிறேது எனறு
டவத்துக் தககாள்சவகாம. அந்தப் படைத்டதப் பற்றி
ரசிகர்களின கருத்து எனனை எனறு அதன
தயகாரிப்பகாளர்கள் அறிய விருமபினைகால முதல

ககாட்சி முடிந்து தவளிசய வரும ரசிகர்களிடைம
சநரடியகாகக் கருத்துக் கணிப்பு தசய்வகார்களகாம.
அதிகம சபகானைகால ஒருசில
திடரயரங்குகளிலதகான இப்படிச் தசய்ய
முடியும.
இனறு ரசிகர்கசளகா தங்கள் விமைர்சனைங்கடளப்
படைம முடிந்தவுடைன (முடியும முனனைசர?) கீச்சத்
ததகாடைங்குகினறேனைர். இனறு படைங்களும உலகம
முழுவதும ஒசர சநரத்தில
தவளியிடைப்படுகினறேனை. கீச்சுகடள உணைர்வு
பகுப்பகாய்வு தசய்தகால கருத்துகடள உடைன
அறிய முடியும. மைக்களின ரசடனைக்குத்
தகுந்தவகாறு தவவ்சவறு வட்டைகாரங்களில
தவவ்சவறு வடகயகாக வினிசயகாகமும
விளமபரங்களும தசய்யலகாம.
திடரப்படைங்களுக்கு மைட்டுமைலல,
நுகர்தபகாருள்களுக்கும ஆடடை
அலங்ககாரங்களுக்கும மைற்றும பல ரசடனை
அடிக்கடி மைகாறும வணிகப் தபகாருட்களுக்கும
சசடவகளுக்கும இமமைகாதிரி உணைர்வு
பகுப்பகாய்வு சதடவப்படுகிறேது.

சதர்தல சமையங்களிலும மைற்றே சநரங்களிலும
அரசியலவகாதிகளும, அரசு சகாரகா நிறுவனைங்களும
மைற்றேவர்களும முடறேசகாரகா கருத்துக்
கணிப்புகளுக்கும இமமைகாதிரி
தசயலமுடறேகடளப் பயனபடுத்தலகாம.

உணைர்வு பகுப்பகாய்வு
கருத்டதக் கணித்து அதற்சகற்ப
தகானியங்கியகாக தசயலபடுதல
இடரச்சடல வடிகட்டுதல, உடரயகாடைலகடளப்
புரிந்துதககாள்ளுதல, தபகாருத்தமைகானை
உள்ளடைக்கத்டத அடடையகாளம ககாணுதல மைற்றும
அதற்சகற்ப தசயலபடுதல சபகானறே
தசயலகடளத் தகானியங்கியகாக வணிக

நிறுவனைங்கள் தசய்ய முயற்சிக்கும சபகாது,
அவர்களது கவனைம உணைர்ச்சி பகுப்பகாய்வு
துடறேக்கு திருமபத் ததகாடைங்கியுள்ளது.
மினவணிக இடணையதளங்களில நீங்கள் ஒரு
தபகாருடளத் சதடி எடுத்தீர்களகானைகால, அந்தப்
தபகாருளுடைன வகாங்கக் கூடிய மைற்றே
தபகாருள்கடளயும பரிந்துடர தசய்கிறேகார்கள்.
இடதப் பரிந்துடர இயந்திரம (Recommendation
Engine) அலலது அடமைப்பு எனறு
தசகாலகிறேகார்கள்.
பரிந்துடர அடமைப்புக்கு, உணைர்வு பகுப்பகாய்வு
ஒரு மைதிப்புமிக்க நுட்பமைகாக
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. பயனைரின
விருப்பங்கடள அறிந்து அதற்குத் சதகாதகாக
பரிந்துடர தசய்ய இது உதவுகிறேது.
நடடைமுடறே எடுத்துக்ககாட்டு: ட்விட்டைர்
கீச்சுகடள எடுத்து உணைர்வு பகுப்பகாய்வு
இந்தக் ககாதணைகாலி ஆங்கில உடரடயப்
பற்றியது. இருப்பினும தமிழில விளக்கங்கள்

எளிதகாக இருப்பதகால இது நலல
எடுத்துக்ககாட்டைகாக உதவும. ஒரு குறிப்பிட்டை
தடலப்புக்கு கீச்சுகடள சசகரிக்க
சவண்டுமைகானைகால ட்விட்டைரின பயனபகாட்டு
நிரலகாக்க இடடைமுகம மூலம எடுக்க முடியும.
டபதகான நிரல எழுதி எப்படி அடதச் தசய்வது
எனறு இந்தக் ககாதணைகாலியில விளக்குகிறேகார்.
இதற்கு முனசதடவயகாக apps.twitter.com தசனறு
நீங்கள் ஒரு தசயலி உருவகாக்கிக் தககாள்ள
சவண்டும. இந்த தசயலியிலிருந்து நுகர்சவகார்
திறேவி (API Key), நுகர்சவகார் இரகசியம (API Secret)
அணுகல அடடையகாளச் சினனைம (Access Token),
அணுகல அடடையகாளச் சினனை இரகசியம (Access
Token Secret) ஆகிய நகானடகயும படிதயடுத்துக்
தககாள்ளவும. இவற்டறே டவத்து டபதகானிலுள்ள
tweepy எனறே நிரலகத்டதப் பயனபடுத்தினைகால
நீங்கள் தககாடுத்த தசகால பற்றிய கீச்சுகடள
சதடித்தரும. இந்த கீச்சுகடள ஒனதறேகானறேகாக
TextBlob எனறே நிரலகத்டதப் பயனபடுத்தி
உணைர்ச்சி பகுப்பகாய்வு தசய்ய முடியும.

ஆங்கிலத்தில இயலதமைகாழி ஆய்வுக்ககானை
வளங்கள் மிகுதியகாக உள்ளனை
இது எப்படி ஒசர வரியில பகுப்பகாய்வு தசய்ய
முடிந்தது, மைகாய சவடல சபகாலிருக்கிறேசத
எனகிறீர்களகா? இதனைகாலதகான ஆங்கிலத்தில
வளங்கள் அதிகமைகாக உள்ளனை, ஆனைகால தமிழில
மிகக்குடறேவு எனறு தசகாலகிசறேகாம. இந்த
சவடலடயச் தசய்ய TextBlob ஒரு அகரகாதியுடைன
வருகிறேது.
இந்த அகரகாதியில ஒவ்தவகாரு தசகாலலும
கீழ்க்கண்டை மைதிப்தபண்கடளக் தககாண்டுள்ளது.
•முடனைவு: எதிர்மைடறேயகா அலலது
சநர்மைடறேயகா
•அகநிடலப்பகாடு: தற்சகார்புடடைய (subjective)
அலலது தற்சகார்பற்றே (objective)
•தீவிரம (intensity): அடுத்த தசகாலடல
மைகாற்றியடமைக்கிறேது (எடுத்துக்ககாட்டைகாக, “மிக”
ஒரு மைகாற்றியடமைக்கும தசகால)

ஒரு தனிப்பட்டை குறிப்பு. பகுப்பகாய்வு
தசய்யுமசபகாது TextBlob ஓதரழுத்துச்
தசகாற்கடளப் தபகாருட்படுத்தகாது. மைற்றே சில
இயலதமைகாழி ஆய்வுகளில ஈதரழுத்துச்
தசகாற்கடளயும விட்டு விடுகிறேகார்கள். ஏதனைனில
ஆங்கிலத்தில இடவ வகாக்கியத்தின
தபகாருளுக்கு அவசியமிலலகாத stop words எனறு
தசகாலகிறேகார்கள். ஆனைகால தமிழிசலகா ஆ, ஈ, தீ,
டக, மைகா, வகா, சபகா, டவ சபகானறே ஓதரழுத்துச்
தசகாற்கள் மிக அவசியமைகானைடவ. எனினும
ஆங்கிலத்துடைன ஒப்பிடுடகயில ஆ, ஈ மைட்டுசமை
ஓதரழுத்துச் தசகாற்கள். ஒரு தமைய்தயழுத்தும
ஒரு உயிதரழுத்தும சசர்ந்துள்ளதகால மைற்றே
உயிர்தமைய் எழுத்துகள் ஈதரழுத்துச் தசகாற்கசள.
சதசிய அறிவியல அறேக்கட்டைடள (NSF)
மைகானியமும, ஆலஃபிதரட் பி. ஸ்சலகான ஆய்வு
உதவித் ததகாடகயும தபற்றுககார்தனைல
பலகடலயில சில ஆய்வகாளர்கள் உணைர்வு
பகுப்பகாய்வு சசகாதடனைகளில பயனபடுத்த
தரவுகடளத் தயகாரித்தனைர். இந்த தரவுத்தளத்தில
இடணைய திடரப்படை தரவுத்தளம (IMDB),

rec.arts.movies.reviews தசய்திக்குழு, அழுகிய
தக்ககாளிகள் (Rotten Tomatoes) திடரப்படைங்கள்
மைற்றும ததகாடலக்ககாட்சிகடள மைதிப்பகாய்வு
மைற்றும திரட்டு தசய்யும அதமைரிக்க
இடணையதளம ஆகியவற்றிலிருந்து
எடுக்கப்பட்டை விமைர்சனைங்கள் உள்ளனை.
•1000 சநர்மைடறே மைற்றும 1000 எதிர்மைடறே சர்
தசய்யப்பட்டை திடரப்படை விமைர்சனைங்கள்.
•5331 சநர்மைடறே மைற்றும 5331 எதிர்மைடறே சர்
தசய்யப்பட்டை வகாக்கியங்கள் மைற்றும
துண்டுகள்.
•5000 தற்சகார்புடடைய (subjective) மைற்றும 5000
தற்சகார்பற்றே (objective) சர் தசய்யப்பட்டை
வகாக்கியங்கள்.
சமூக ஊடைகத் தரவுகடள இயலதமைகாழி ஆய்வு
தசய்வதில எழும சவகாலகள்
சமூக இயங்குதளங்களின கட்டுப்பகாடைற்றே
சூழைலகள் பயனைர்கள் சபச்சுவழைக்கு, தனிப்பட்டை

தசகாற்கள் மைற்றும அஃகுப்தபயர்கடளப்
(acronyms) பயனபடுத்துவடத ஊக்குவிக்கினறேனை.
சில எடுத்துக்ககாட்டுகள் ஜேஸுஜேஜூபி, மைரணை
தமைகாக்டக, ROFL ஆகியடவ. இவற்டறேப் புரிந்து
தககாள்வதற்ககாக தமிழ் அகரகாதியில சசர்ப்பதகா,
ROFL சபகானறே சுருக்கங்கடள
முனதசயலகாக்கத்தில விரித்து எழுதி
தமைகாழிதபயர்ப்பு தசய்வதகா சபகானறே
பிரச்சிடனைகள் சமூக ஊடைகத் தரவுகளில எழும.
தபருமபகாலும இவற்டறே உணைர்வு பகுப்பகாய்வு
திட்டைங்களகால புரிந்து தககாள்ள முடிவதிலடல.
ஆகசவ சூழைல மைற்றும உணைர்டவ விளக்குவது
கடினைமைகாக உள்ளது.
இருப்பினும, நிறுவனைங்கள் தங்கள்
வகாடிக்டகயகாளர்களுடைன சநரடியகாகத் ததகாடைர்பு
தககாள்ளவும, அவர்களின விருப்பங்கடளப்
புரிந்துதககாள்ளவும சமூக ஊடைகங்கள் மிகச்
சிறேந்த வழிமுடறேயகாகசவ உள்ளனை. திறேடமையகானை
முடறேயில டகயகாண்டைகால, அது நீண்டை ககால
வணிக வளர்ச்சிக்கு நுண்ணைறிவு உருவகாக்க
பயனபடும தரவுகடள சசகரிக்க

நிறுவனைங்களுக்கு ஒரு சக்திவகாய்ந்த
கருவியகாகும.
__________

28. தமைகாழித்
ததகாழிலநுட்பத்தில
வளங்கள் மிகுந்த
தமைகாழியகாகத் தமிடழை
உயர்த்துசவகாம
இயல தமைகாழியியலில அண்டமைய
ததகாழிலநுட்பக் கடல பற்றிய ஆய்வு, ததகாகுதி
13-14 இலிருந்து கீழ்க்கண்டை சமைற்சககாள்
எடுக்கப்பட்டைது.
“தமைகாழித் ததகாழிலநுட்பத்டத
பயனபடுத்துவதன மூலம தபறேக்கூடிய
நனடமைகள் இடவ. கணினிகளின பயனடமை
(usability) அதிகரிக்கிறேது. சமைலும கணினி
பயனபகாட்டில பகாமைர மைக்கள் தனசமைமபகாடு
தபறேவும (empowering) வழிவகுக்கிறேது.”

தமிழின கடைந்த முதனடமைத்துவத்டத
மீண்டும தபறே முயலசவகாம
1805 இல ரகாதஜேட் ஆங்கிலத்தில முதல
ததஸகாரஸ் (Roget’s Thesaurus) உருவகாக்கினைகார்.
இதன மூலப் பதிப்பில 15,000 தசகாற்கள்
இருந்தனை. அச்சிடைல ஐசரகாப்பகாவில 15 ஆம
நூற்றேகாண்டிசலசய பரவலகாக வந்துவிட்டைது.
திவகாகர நிகண்டு எனனும நூல 8 ஆம
நூற்றேகாண்டில திவகாகர முனிவரகால
இயற்றேப்பட்டைது. பிங்கள நிகண்டு 10 ஆம
நூற்றேகாண்டில இயற்றேப்பட்டைது. இதில 14700
தசகாற்தபகாருள் விளக்கங்கள் உள்ளனை. நிகண்டு
எனபது ஒத்த கருத்துடடைய தசகாற்கடள
ஓரிடைத்தில சசர்த்துக் தககாடுக்கும ததஸகாரஸ்
சபகானறே நூல ஆகும. அக்ககாலத்தில
ஓடலச்சுவடியும பரவலகாக வரவிலடலதயனறு
ததரிகிறேது. இந்நூற்கடள அசனைகமைகாக
மைனைப்பகாடைமைகாகசவ பல தடலமுடறேகளுக்குப்
சபணிக்ககாத்தனைர். கணினி மைற்றும தகவல
யுகத்தில நம தகாய்தமைகாழிடயத் தடழைக்கச்
தசய்யத் சதடவயகானை சவடலகடள நகாம

தசய்யகாவிட்டைகால எனனை சகாக்கு
தசகாலலமுடியும? நமைக்கு எனனை வசதி இலடல?
நம முனசனைகார்களிடைமிருந்த தமைகாழிப்பற்டறேயும
சமூக மைனைநிடலடயயும அடடைய முயலசவகாம.
இயலதமைகாழி ஆய்வில தமிழுக்கு
பலவீனைமைகானை ஆதரவுதகான உள்ளது
உலகத்தில சுமைகார் 7000 தமைகாழிகள்
உள்ளனை. இவற்டறே இயலதமைகாழி ஆய்வின
ஆதரவு மைற்றும வளங்கள்படி ஆறு படிகளகாகப்
பிரித்தகார்கள். கருவிகளும வளங்களும மிகுந்து
முதல படியில உனனைதமைகானை ஆதரவுடைன
ஆங்கிலம தனியிடைத்தில உள்ளது. இரண்டைகாம
இடைத்தில நலல ஆதரவுடைன தஜேர்மைன, பிதரஞ்சு,
ஸ்பகானிஷ், இத்தகாலிய, சபகார்த்துகீய தமைகாழிகள்
சபகானறே 10 உள்ளனை. மூனறேகாவது இடைத்தில
மிதமைகானை ஆதரவுடைன இந்தி, வியட்நகாமிய,
தகாய்லகாந்து சபகானறே 70 தமைகாழிகள் உள்ளனை.
தமிழ் நகானககாவது இடைத்தில பலவீனைமைகானை
ஆதரவுடைன 300 தமைகாழிகளில ஒனறேகாகத்தகான
இனறு இருக்கிறேது. 330 ஆயிரம சபருக்கு

மைட்டுசமை தகாய்தமைகாழியகானை ஐஸ்லகாண்டு
தமைகாழிக்கு நமடமைவிடை நலல கருவிகளும
வளங்களும உள்ளனை!
தமைகாழிக்ககானை அடிப்படடை வளங்கள் கருவிப்
தபட்டி
ஐசரகாப்பிய தமைகாழிகளுக்கு, மிகச்சிறு
மைக்கள்ததகாடக மைட்டுசமை சபசும
தமைகாழிகளுக்குக் கூடை, ததகாழிலநுட்பமும
வளங்களும இனறு தபருகியிருக்கக் ககாரணைம
ததரியசவண்டுதமைனறேகால, அவர்கள் பல
பத்தகாண்டுகளகாக திட்டைமிட்டு எடுக்கும
முயற்சிகடளப் பகார்க்க சவண்டும. இவற்றில
முக்கியமைகானை ஒனறு தமைகாழிக்ககானை அடிப்படடை
வளங்கள் கருவிப் தபட்டி (Basic Language
Resource Kit – BLARK) தயகார் தசய்தல.
ஐசரகாப்பகாவில 11 அதிககாரப்பூர்வமைகானை
தமைகாழிகளும 200 க்கும சமைற்பட்டை மைற்றே
தமைகாழிகளும உள்ளனை. அடிப்படடைவளங்கள்
கருவிப் தபட்டி எனறே கட்டைடமைப்பு ஸ்டீவன
கிதரகௌவர் (Steven Krauwer) எனபவரகால

ஐசரகாப்பிய தமைகாழிகளுக்ககாக
முனடவக்கப்பட்டைது. இதன குறிக்சககாள் ஒரு
தமைகாழிடயக் கணினிக்கு கிடடைக்க டவப்பது
(making a language computationally available) எனறு
தசகாலகிறேகார்கள். அதகாவது இயலதமைகாழிடய
ஆய்வு தசய்ய கருவிகள், தரவுகள்,
தசயலமுடறேகள் சபகானறேடவ சதடவயகானை
அளவு இருந்தகாலதகான கணினி உதவி ஆய்வுகள்
தசய்ய இயலும.
கலவி மைற்றும வணிகத்துடறே
ஆரகாய்ச்சியகாளர்கள், மைற்றும கலவியகாளர்கள்
இந்த கருவிப் தபட்டியின இலக்கு பயனைர்கள்.
இது மைகாணைவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கவும,
ஆரகாய்ச்சி சசகாதடனைகளுக்கும, தசயலி
தவள்சளகாட்டைங்களுக்கும பயனபடுத்தப்படும.
இந்தக் கருவிப் தபட்டிடய வணிக
நிறுவனைங்கள் பயனபடுத்தலகாம, ஆனைகால
தபகாதுவகாக வணிக சவடலகளுக்கு மைகாற்றேமினறி
அப்படிசய பயனபடுத்துவது அசனைகமைகாக
சகாத்தியமிலடல.

எனைசவ இந்தக் கருவிப் தபட்டி திறேந்த
மூலமைகாகவும இதற்ககானை வளங்கள் திறேந்த
அனுமைதியிலும கிடடைப்பது இனறியடமையகாத
முக்கியத்துவம வகாய்ந்தது. அப்படிக்
கிடடைத்தகாலதகான ததகாழிலதுடறே
உருவகாக்குநர்கள் தயக்கமினறித் தங்கள்
சதடவகளுக்கு ஏற்ப இவற்டறே
மைகாற்றிக்தககாண்டு பயனபடுத்த முடியும.
நடடைமுடறேக்சகற்றே, அடடையக்கூடிய
குறிக்சககாள்
ஆக இயலதமைகாழி ஆய்வுகளில தமிழ் இனறு
வளங்கள் வறேண்டை தமைகாழியகாக இருக்கிறேது.
இடத ஆங்கிலத்துக்குச் சமைமைகாக ஆக்குவது
அடடையக்கூடிய குறிக்சககாள் அலல. வளங்கள்
மிகுந்த தமைகாழியகாக ஆக்கக்கூடும. ஆனைகால
இப்சபகாது அடத நிடனைத்துப் பகார்க்கக் கூடிய
இடைத்தில நகாம இலடல. இடடைக்ககாலத்தில,
அதகாவது மூனறு முதல ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்,
மிதமைகானை வளங்கள் தககாண்டை தமைகாழியகாக
ஆக்குவதுதகான நடடைமுடறேக்சகற்றே,

அடடையக்கூடிய ஆனைகால சவகாலகானை குறிக்சககாள்.
இதற்கு முதல படியகாக நமைக்கு நலல தரமைகானை
தமைகாழித் ததகாகுப்புகள் படடைப்பகாக்கப்
தபகாதுமைங்கள் அனுமைதியில சதடவ. அடுத்து
திறேந்த மூலமைகாக ஒரு இயலதமைகாழி ஆய்வு
கருவித்ததகாடைரி சதடவ. சமைலும, பிடழைகளற்றே
உடரத்ததகாகுப்புகள் தயகாரிக்க
பிடழைத்திருத்தியும திறேந்த மூலமைகாக அவசியம.
இவற்டறேக் குறுகிய ககாலத்தில, ஒரகாண்டுக்குள்,
தயகாரிக்க சவண்டும.
இயலதமைகாழி ஆய்வுக் கட்டுடரகள் தமிழில
முரண்நடகயகாக தமிழ் தமைகாழி பற்றிய
இயலதமைகாழி ஆய்வுக் கட்டுடரகள்
ஆங்கிலத்தில மைட்டுசமை
தவளியிடைப்படுகினறேனை! தமிழில மைதிப்புமிக்க
ஆய்விதழ்கள் (reputed research journals) இலடல,
சமைற்சககாள் (citation) ககாட்டை ஆங்கிலத்தில
தவளியிட்டைகாலதகான வசதியகாக இருக்கும
எனபது எனைக்குப் புரிகிறேது. ஆனைகால தமிழிலும
தவளியிடைக்கூடைகாதகா எனபதுதகான எனனுடடைய

சகள்வி. தமிழில தவளியிடை நீங்கள் முனவந்தகால
கணியம இதழ் தவளியிடைத் தயகாரகாக உள்ளது.
தமைகாழிதபயர்ப்டபயும நகாங்கசள
தசய்துதககாள்கிசறேகாம. ஆங்கிலக் கட்டுடரடய
மைட்டும அனுப்புங்கள்.
பண்பகாட்டுக்குத் தமிழ்; பணிவகாய்ப்புக்கு
ஆங்கிலம
ஒரு உலகளகாவிய தகவலததகாடைர்பு சூழைலில,
வணிக மைற்றும பணிவகாய்ப்புகடள விரிவகாக்க
நகாம பரவலகாக யகாவருடைனும ததகாடைர்பு தககாள்ள
வழிவடக சதடவ. அசத சவடளயில நமைது
தகாய்தமைகாழிடயயும, அத்துடைன சசர்ந்த நமைது
கலகாச்சகார அடடையகாளத்டதயும பகாதுககாத்துக்
தககாள்வதற்ககானை வழிகடளயும நகாம கண்டைறிய
சவண்டும. “பண்பகாட்டுக்குத் தமிழ்; வணிக
மைற்றும பணிவகாய்ப்புக்கு ஆங்கிலம” இதுதகான
தமிழைர்களின இனடறேய தமைகாழி பற்றிய
அணுகுமுடறேயகாக இருக்க முடியும. வணிக
மைற்றும பணிவகாய்ப்புக்ககாக ஆங்கிலக் கலவிக்கு
முனனுரிடமை தககாடுக்கும நகாம, நம

பிள்டளகளுக்குத் தகாய் தமைகாழியகானை தமிழில
ஆர்வம வளர்க்கவிலடலதயனறேகால அவர்கள்
கலகாச்சகாரமும பண்பகாடுமைற்றே இயந்திர
மைனிதர்களகாகசவ வளர்வகார்கள்.

நீங்களும பங்களிக்க முடியும
ஊர் கூடித்தகான சதரிழுக்க முடியும

இந்த திட்டைம நம தகாய் தமைகாழிடயப் பிடழைக்க
டவப்பது பற்றியது மைட்டுமைலல, தசழிக்க
டவப்பது பற்றியதுமதகான. நகாம யகாவரும ஒரு
டக தககாடுத்தகால சகாதிக்க முடியகாதது
எதுவுமிலடல. உங்களுக்கு நிரல எழுதத்
ததரியகாதகா? சசகாதடனை தசய்வது, ஆவணைங்கள்
எழுதுவது, உடரகடளத் ததகாகுப்பது,
வடலப்பதிவு எழுதுவது, தமிழைகாக்கம தசய்வது
சபகானறே பல சவடலகள் உள்ளனை. நீங்களும
தமிடழை தசழிக்க டவக்கப் பங்களிக்க முடியும.
முற்றும

