
           

இைணய கணினி வழி தமிழ் ல்கள் ஆய்  

 
ைனவர் சீ. விஜயபாலாஜி*, ைனவர் ப. சீ வாசன் மற் ம் த. ேக # 

*உதவி ேபராசிாியர் கணிதவியல் ைற,  
பல்கைலக்கழக ெபாறியியல் கல் ாி, பண் ட் . 

+உதவி ேபராசிாியர் இயற்பியல் ைற மற் ம் ைற தைலவர்,  
பல்கைலக்கழக ெபாறியியல் கல் ாி, பண் ட் . 
#பல்கைலக்கழக ெபாறியியல் கல் ாி மாணவர்,   

கணிப்ெபாறியியல் இரண்டாம் ஆண்  ,பண் ட்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ன் ைர: 

தமிழர்களின்பண்பா , கலாச்சாரம், வாழ்வியல் ைற, ஒ க்கெநறி, ரம், ெதாைலேநாக்கு 
சிந்தைன ஆகியவற்றின் பிம்பங்களான நம  ெபாக்கிஷங்களாக விளங்கும் அாிய தமிழ் 

ல்களின் ெதாகுப்பிைன தர த்தளத்தில் ேசமித்  ைவக்கும் ைறயிைனப் பற்றி ம்,தமிழ் 
ல்களின் ஆராய்ச்சி ேமற்ெகாள்பவர்க ம் எளிய ைறயில் ைகயாண்  பயன் 

றிப்புச்சட்டகம் 

 ைர 
 ெபா ைர 
 இைணய தள தி  தமி   
 தமி  ஆரா ச்சியாள க  

 வா ெமாழி கட்டைள  

 ைர 



           

ெப வதற்கான ைறைய பற்றி ம்,ைகயடக்க மின்ம ப்பான்களில் தமிழ் ல்கள் எவ்வா  

பயன்ப த்தப்ப கின்றன என்பைத ம்,NLP-ையபயன்ப த்தி நமக்கு ேதைவயானைத 
ெப ம் ைறக்கான ஒ  மாதிாி வ வத்ைத ம் இவ்வாராய்ச்சி இக்கட் ைரயில் காண்ேபாம். 

 
ெபா ைர: 

தர த்தளம் என்ப  கணினியில் ேசகாித்  ெதாகுத்  ஒ ங்கைமப்பட்ட தர கள் 
ஆகும் .நமக்கு ேதைவயான தர கைளதர த்தளத்தில் ேசமித்  ைவத்  நமக்கு 
ேதைவயானேபா  எ த்  பயன்ப த்த ஏ வாக இ ப்ப  தர த்தளம் ஆகும்.  

 
இைணயத்தில் தமிழ்:   

  தமிழ் ல்கள் பல ம் தற்சமயம் அழிந்  வ ம் நிைலயில் உள்ள . சில 
அறிய தமிழ் ல்கள் அழிந் விட்டன.எனேவதமிழ் ல்கைள காக்கும் ெபா ட்  
இவற்ைற தர த்தளத்தில் ேசமித்  ைவத்  அைனவ ம் பயன்ப த் மா  
ெசய்யலாம்.  

  வளர்ந் வ ம் இைணய உலகத்தி க்குஏற்றார்ேபால் தமிழ் ல்கைள 
இைணயதள தர த்தளத்தில் ேசமிப்பதன் லம் தமிழ்வழி இைணய 
பயன்பாட்டாளர்கள் அைனவ ம்எளிதாக பயன்ப த்தலாம். 

  தமிழர்களின்பண்பா , கலாச்சாரம், வாழ்வியல் ைற, ஒ க்கெநறி, 
ரம், ெதாைலேநாக்கு சிந்தைன ஆகியவற்றின் பிம்பங்களான நம  

ெபாக்கிஷங்களாக விளங்கும் அாிய தமிழ் ல்களின் ெதாகுப்பிைன தர த்தளத்தில் 
ேசமித்  ைவக்கும்ேபா  அைத ப க்கும் பயனாளர்கள் தமிழர்களின் உயாிய 
நிைலைய அறிந்  ெகாள்ள ம். 

  இதற்கு ன்பாகேவ தமிழ் ல்கள்பற்றிய தர தளங்கள்ஏராளமாக 
உள்ளன ஆனால் எைவ ம் ைமயாக வ வைமக்கப்பட்டைவ அல்ல. எனேவ 
இவ்வாறான தர தளங்கள் ைமயாக பயனாளாின் ேதைவைய ர்த்தி ெசய்யா . 
எனேவ வ வைமக்கின்ற தர த்தளத்ைத ைமயனதக ம் பயனாளாின் 
ேதைவைய ர்த்தி ெசய்வ மாக அைமய ேவண் ம். 

  இைணயம் பயன்ப த் ம் அைனவ ம் ஆங்கிலத்தில் லைம 
ெபற்றவர்கள் அல்ல. இ ப்பி ம் ஆங்கிலத்திேலேய ேதைவயானைத ேதட 

யல்கிறார்கள். இதற்கு காரணம் பயன்பாட்டாளாின் ேதட க்கான கள் 
ல் யமாக கிைடப்பதில்ைல, கிைடக்கின்ற க ம் ெதளிவான ெதாகுப் களாக 

இல்ைல. 

  தர த்தளத்தில் உள்ள ல்கைள ேதைவக்ேகற்றார் ேபால் 
ெதாகுப் களாக பிாிப்பதன் லம் பயனாளாின் ேதைவைய ர்த்தி ெசய்யலாம். 



           

இவ்வா  ெசய்வதன் லம் தமிழ் இைணயதள பக்கங்களின் மீ  உள்ள ஆர்வம் 
அதிகாிக்கும். 

          தமிழ் ல்கைளஅதன் காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப வைகப த்தி அைத அதற்ேகற்ற 
ெதாகுப் களாக பிாித்  வைகப த்தி ைவத்தால் பயனாளர்கள்தங்க க்கு 
ேதைவயான ைல எளிதில் கண்டறிந்  பயன்ப த்தலாம் . 
ேம ம்இலக்கியங்கைள, ல்கைள, தினங்கைள, அவற்றின் லாசிாியாாின் 
ெபயாின் கீழ் வைகப த்தி ைவப்ப  ேம ம் பயன்படக் ய . 

 
தமிழ் ல் ஆராய்ச்சியாளர்கள்: 

 தமிழ் ல்களில் ஆராய்ச்சி ேமற்ெகாள்பவர்கள் பயன்ப த் ம் வைகயில் 
ல்களின் ெதளிவான தகவல்கள் (ஆசிாியர் ெபயர், ற்குறிப் , ஆசிாியர் குறிப் , 

ெபா ளடக்கம்,ெதளி ைர) அைனத் ம் இடம் ெபற தர த்தளத்ைத அைமக்க 
ேவண் ம். இவ்வா  அைமப்பதன் லம் தமிழ் ல்களில் ஆராய்ச்சி 
ேமற்ெகாள்பவர்கள் தங்கள் ேதைவைய ர்த்தி ெசய்  ெகாள்ளலாம். 

 தற்ேபா  ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக உ வான உலகத்ேதார் 
அைனவ ம் பயன்ப த் ம் ைகயடக்க மின்ம ப்பான்களில் தமிழ் ல்கைள 
பயன்ப த் ம் வைகயில் அைமப்பதன் லம் எவ ம் எளிதாக தமிழ் ல்கைள 
இைணயதளத்தில் ைகயாளலாம்.  

    ல்கைள பல்ேவ  வ வங்களில் உ ெபயர்த்  ைவப்பதன் லம் எந்த 
ெதாழில் ட்ப சாதனத்தி ம் பயன்ப த் மா  ெசய்யலாம் , இ  
பயன்பாட்டாளர்க க்கு ேம ம் பயன்படக் ய . 

 
வாய்ெமாழி கட்டைள: 

 ந ன ெதாழில் ட்பத்திைன பயன்ப த்தி(NLP-ைய) ைகயடக்க 

மின்ம ப்பான்களில் நாம் ஒ  கட்டைளைய ேபச்  வழக்கு ெமாழியில் (Command 

through speech) பிறப்பித்தால் அக்க வி அதைன ாிந்  ெகாண்  அதற்க்ேகற்ப 
ெசயல்பட்  நமக்கு ேதைவயான ல்கைள திைரயில் காண்பிப்ப  ேம ம் அதன் 
உட்பிாி கைள இவ்வாறான ைறயிேலேய பயன்ப த்தி இயக்கி நமக்கு 
ேதைவயான ெசய் ள்கைள ெபறலாம். 

இயல்ெமாழிநிரலாக்கத்ைத தமிழ் இைணயதலத்தில் பயன்ப த் வதன் லம் 
தமிழ் எ த ப க்க ெதாியாதபாமரர்க ம் தமிழ் இைணய தளங்களில் தங்கள் 

ேதைவகைள வாய்ெமாழி கட்டைள(voice command) லம் உள்ளீ  
அளித் வாய்ெமாழிேகாப் களாக ெபற் ெகாள்ளலாம். 



           

    இயல்ெமாழிநிரலாக்க ெமன்ெபா ள் ஒன்ைற மாதிாியாக வ வைமத் ள்ேளாம் 

இதன் லம் வாய்ெமாழி கட்டைள(voice command) லம் உள்ளீ  
அளித் ெவளி  ெப மா  வ வைமக்கபட் ள்ள . 

 
ைர: 

 இயல்ெமாழிநிரலாக்கத்ைததமிழ் இைணயத்தில் பயன்ப த்தி நல்ல 
ன்ேனற்றத்ைத ெகாண் வர ம் என்ற ேநாக்கத்தில் ேமற்கண்ட 

ெமன்ெபா ளான  சிறிய அளவில் வ வைமக்கபட் ள்ள . இ  சிறிய ெதாடக்கேம 
ஆகும். 

 

ஆதார ல்கள்: 

1.)  ச்லன்மிட்ேகாவ்,தி ஆக் ேபார்  ேஹண்  க் ஆப் கம்ப் ேடசனல் ன்குயி க் ,

ஆக் ேபார்  பல்கைலகழகபதிப் ,2003. 

2.) ராபர்ட் ேடல் ,ெஹர்மனி ெமாய்சி, ஹேரால்ட் ெசாேமர்  , ேஹண்  க் ஆப் ேநச் ரல் 
ேலன்குேவ  ப்ராசசிங் ,மார்க்ெசல் ெடக்கர் இன்க். 

3.) கிறி ேடாபர்  மன்னிங் &ெஹன்றிக் ட்ஷி , ஃப ண்ேடசன்ஆப் ேட கல் 

ேநச் ரல் ேலன்குேவ  ப்ராசசிங் ,தி எம்ஐ  பதிப் ,2001 

4.) ெடௗக்ல  ைபபர், சன் கான்ரா , ராண்  ாீபேபன் , கார்ப  
ன்குயி க்-இன்ெவ ட் ேகசன்  ேலன்குேவ  ட்ேரக்சர்  அண்  ,

ேகம்பிாிட் பல்கைலகழகபதிப் ,2000 

     

 

 

 

 

 

 

 


