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‘Wikipedia’, according to the founder Jimmy Donal Wales, an American financial-trader -turned internet-entrepreneur ‘is
a freely licensed encyclopedia written by thousands of volunteers on the Internet in over a hundred languages and it’s
one of the fastest growing Web sites’. Wikipedia had a predecessor in Nupedia, launched in March 2000 as the free
encyclopedia, a peer-reviewed open-content encyclopedia, that lasted for only three years before it became defunct in
September 2003. The Hawaiian word ‘wiki’ means ‘quick’ and the Wikipedia, founded in a collaboratively edited,
multilingual free encyclopedia supported by the non-profit Wikimedia Foundation, established in Florida, USA and
Headquartered in Sanfrancisco, California, USA, with more than 23 million articles in 285 languages, launched in 2001 has
grown so rapidly that the English Wiki alone has more than 4.1million articles and most of the wikis such as Malalyalam
wiki, Urdu wiki, Arabic wiki etc have more than 1000 articles in each of them. The Wikipedia in its various versions has
become the largest and the most popular general reference work on the Internet, having as many as 365 million readers
approximately.
The Tamil Wikipedia
The Tamil Wikipedia is a free online encyclopedia like its counterparts such as English, Telugu, Hindi, Gujarati, Kannada,
Malayalam etc encyclopedias run by the Wikimedia foundation. The Tamil Wikipedia established in September 2003 has
th
more than 48000 articles by the second week of October 2012. This is the 59 Wikipedia of the world by article count.
English wiki with its 4077000 articles is the largest Wikipedia of the world. Among the Indian languages Tamil ranks third,
having Hindi and Telugu above it by article count.
Poor Turnout of Articles from Tamil Nadu
Even though the Govt. of Tamil Nadu in the year 2010 conducted a contest, being the first of its kind, for promoting
among college students the habit of contributing to the Tamil Wikipedia, the number of articles produced by students and
others remaining nothing but meager. In spite of the fact that the general awareness of and the interest in Tamil Studies
is on the rise, the number of Wikipedia articles produced ever since the inception of the Tamil edition of the Wikipedia is
deplorably low. The contribution of scholars from Tamil Nadu where Tamil is predominantly spoken and used widely in all
walks of life is far from satisfactory. The scholars and professionals from Tamil Nadu rarely come forward to make entries
to the Tamil Wikipedia while most of the development of Tamil wiki comes from Tamil Diaspora spread over a number of
countries such as Malaysia, Singapore, south Africa, France, Germany, Australia, UAE, Switzerland, Canada, the USA, Fiji
etc. The percentage of entries received from the former is only 7% while those received from Tamil Diaspora is 93%.
Reasons for the Meager Participation by Mainland Tamils
It has been seen that there is a poor turnout of articles that suffer not only quantitatively but also qualitatively. Besides
the participation of the Tamil community in Tamil Nadu in this world class Tamil Wiki project is meager to say the least.
The number of contributors from Tamil Nadu where Tamil is predominantly spoken, where Tamil is the official language
of the state, where Tamil is used as a language of administration, education, culture etc. in a world class project of this
kind is nothing but minimal. Even among those who contribute only a handful among them are either active or very active
contributors while the vast majority among the contributors being desultory.
There is a disconnect or mismatch between computing skills needed for potential contributors and the subject knowledge
or specialization required for giving a comprehensive account in an encyclopedia. Those who have subject knowledge or
specialization may lack in computing skills such as technical ability required for serving either as a contributor or as a
collaborative editor. There are many who have technical skills but they lack in knowledge relating to the field chosen for
making a presentation in the form of an encyclopedic entry. With scanty or inadequate knowledge in the area chosen for
an entry, the articles produced by them tend to become a stub lacking in details and citations. Rarely do we come across a
situation in the Tamil mainland i.e., Tamil Nadu where these two skills go together.
3

Single-authorship and Multiple-authorship
Some of the contributors may be happy as a single-author contributor. They may be uncomfortable with collaborative
editing or writing since While involved in collaborative writing or editing, one is expected to ensure the use of stylistic
equivalences at various levels of language use. To preserve uniformity in style is a stupendous task with which some of
the potential contributors may not be familiar with. This may be a possible reason for many not coming forward to make
contributions to the Tamil Wikipedia.
Physical Facilities
One can identify other reasons connected with physical facilities such as non-availability of computer with internet
connectivity in urban or semi-urban or rural areas on occasions in which they would like to spend time engaging
themselves either in collaborative editing or in writing to the Tamil Wiki. This sort of situation prevails more often in
remote or rural areas of Tamil Nadu than in its urban or semi-urban areas. This is particularly true in the case of Tamil
Nadu which was in the forefront in getting classical language status to Tamil fighting for this privilege over a period of one
hundred years and more.
Two Specimen Entries
Following are two versions of specimen entries relating to the classical Tamil work ஙன்ஜநக்டிம (The salver of Four
Gems as translated by G.U. Pope) . A careful evaluation of these two entries will focus on problems connected with
making a satisfactory entry suitable for the Tamil Wikipedia.
Specimen 1
ஙன்ஜநக்டிம நசண்னழ்க்க்கு டைல்லள், என்ட. இட எட ஙனந டைல் . ணநம்ந ஙசர்
ன்டம் டௌணஞல் இற்டப்ட் இந்டைல் டைற்டநட ல்மத் ன்சத் ண்டுள்ட
.
எவ்ணட லும் ஙன்கு அடில் ஆசட. இந் டைற் ல்ள் எவ்ணன்டநலும் , ஙன்கு ஜநச
டத்டக்ள் ஓல்ப்டுநன்டச. இச இட ஙன்ஜநக்டிம சப்ர் ற்டட .
டுத்டக்ட்டு
ல்ணநடநவு இல்ணர்லக்கு அணர்ள் ணநலிடந்ட ணடம் ஓற்ள் இஜன் ஆநன்டச . ணம
ஜஞம் ன் ஈடநன்ட நச அநந்டந
டட. ஓய்த்ணற்மடச் ஓய்ணர்லக்கு
அடஜ இஜன். எட குடும்த்டக்கு, ன எலக்ம் ண் ண் இஜசணள் ன்ட
டள்ண், ஙன்ஜநக்டிமப் ன் மடக் ன ண்.

ல் எடணர்க்குத் ம்ணநற் ஓற்கூற்டம்
ஜல்லிம ணமக்குத் சனன்ட ய்கூற்டம்
அல்மண ஓய்ணர்க்கு அடங்கூற்டம் கூற்டஜ
இல்த்டத் னங்லகு ணள்
ஓங் இக்நங்ள்
ஓங் இக்நத்ம ஜற்க்கு
, னழ்க்க்கு டைல்ள் ன்ட இட நநணப்
நநக்ம்.
ஜற்க்நல் த்டப்ட்டு ட்டுத்ம ஆந நட்டு டைல்ள் அங்கும்
. னழ்க்க்நல்
ஙடிர், ஙன்ஜநக்டிம ன்ட ங்கும் ட்டிலிலும் நட்டு டைல்ள் உண்டு
.
த்டப்ட்டு டைல்ள் எவ்ணன்டநலும் எஞ ணநகஞல் லப்ட் எட ஙனண் ணநம
உள்ட.ட்டுத்ம டைல்நல் நன் ணநமள் குக்ப்ட்டிடக்நன்டச
. னழ்க்க்கு
டைல்ள் ஞ அல்ட எட ஓநஞ லப்ட் ணநமம ண்டுள்ச
. ஜற்க்கு
டைல்ல்ம் ஆஓநநப்ணந , நலி அல்ட லிப்ணந உள்ச
. ஆசல்
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னழ்க்க்கு டைல்ள் அ
ஆசமணநன்டச.

மசத்டம் இஞண்டு டல் ஆடடி ணமஞடள் ணண்க்நசல்

னழ்க்க்குடைல்ள்
னழ்ணடம் சநப்ல் னழ்க்க்கு டைல்ம ட்டிலிட்டு ட்டுநன்டட . னழ்ணடம் ணண் ந
அணற்மட ஙநமசவுகூட ன்டுநன்டட. லநணர் ஞன்ட ந ல்நல் இடவும் என்ட.
ஙடி ஙன்ஜந ஙசற்ட ந்நமடப்
ல் டுங் மண ஜந -- ஜடம்
இன்சநம ணங் ஞ்ஓநடன் ந ன்ண
மஙநம டஜம் னழ்க்க்கு
Specimen 2
ஙன்ஜநக்டிம
ஙன்ஜநக்டிம நசண்னழ்க்க்கு டைல்லள், என்ட. இட எட ஙனந டைல் . ணநம்ந ஙசர்
ன்டம் டௌணஞல் இற்டப்ட் இந் டைல் டைற்டந ட ல்மத் ன்சத் ண்டுள்ட [1].
எவ்ணட லும் ஙன்கு அடில் ஆசட[2] இந் டைற் ல்ள் எவ்ணன்டநலும் , ஙன்கு ஜநச
டத்டக்ள் ஓல்ப்டுநன்டச . இச இட ஙன்குணம ஜநல் ஆச ஆஞம்
ஙன்ஜநக்டிம ன்ட அமக்ப்டுநடட .
ணநம்ந ஙசர்
ஙன்ஜநக்டிமநன் ஆஓநநர் ணநம்ந ன்ட ஊநல் நடந் ஙசர் ன்ட ர் உமணஞ
இடக் ணண்டும் ன்ட டப்டுநடட . அல்ட இணர் ஆற்டந நல் ஞஜ இணர் ணநம்ந
ஙசர் ன்ட அமக்ப்ட்டிடக்ம் ன்ட டடணடடர்
. இந்டைலில் உள் வுள்
ணழ்த்டப்ல்ள் இஞண்டும் நடஜமப்ற்டந இடப்ல் இணர் மணண நநமண ஓர்ந்ணஞ
இடக்ம் ன்டம் இந்டைல் மணண இக்நம் ன்டம் கூடணடடர் . இணர் மஞ ஙசர்
ஙநசர் ன் ட கூடந , இந்டைலில்  இங்நல் ஓஜ ஓஜக் டத்டக்ச ய்மஜ
,
ல்மஜ, டௌல் உண்சமஜ ஆநமண ணலிடடத்நக் கூடப்டுணல் இன் ஆஓநநர் ணநம்ந
ஙசர் எட ஓஜர் ன்டம் ஙன்ஜநக்டிம ஓஜர்நன் இக்நம் ன்ட கூடணடம் உர்
.
இக்டத்ம ற்ணர்ள் ந டஜமப்ற்டந ஓய்டட்ள் இஞண்டும் இமச்ஓடல் ன்ட ணநடுணர் .
[3] ன்டம் டைலில் வுள்
ந. ஆ.. ணநசுணஙன் நப்நத்டள் டம்ஜநலம் ஙன்ஜநலம்
ணழ்த்ட ஓய்டட்ள் இஞண்டும் ஙனங்ச டைற்டஙன்கு ல் உள்ச [4].
டுத்டக்ட்டு
ல்ணநடநவு இல்ணர்லக்கு அணர்ள் ண நலிடந்ட ணடம் ஓற்ள் ஜன் ஆநன்டச . ணம ஜஞம்
ன் ஈடநன்ட நச அந ந்டநடட. ஓய்த்ணற்மடச் ஓய்ணர்லக்கு அடஜ
ஜன். எட குடும்த்டக்கு, ன எலக்ம் ண் ண் ஜசணள் ன்ட டள்ண் ,
ஙன்ஜநக்டிமப்  ன்மடக் ன ண்
. இப்ல் டி .ஸ் சுந்ஞம் நள்ம
[5]
நப்நத்டள் ஙன்ஜநக்டிம டைலில் 85 ணட ல்
ல் எடணர்க்குத் ம்ணநற் ஓற்கூற்டம்
ஜல்லிம ணமக்குத் சனன்ட ய்கூற்டம்
அல்மண ஓய்ணர்க்கு அடங்கூற்டம் கூற்டஜ
இல்த்டத் னங்லகு ணள்
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இவ்ணண்நல் டல் டன்ட டத்டக்லம் கூற்டம்
(death) ன்ட ஓல்லில் டடிடம் ட
ஙன்ணட டத்ட கூற்டம் ன்ட ஓல்லுன் ங்குநடட
. டல் டன்ட டத்டக்லம் எட
டிணத்ம (Pattern) ண்டுள்ட ஙன்ணட டத்ட டிணஜற்டம்
(pattern variation) என்மட
ன்ட்டில் ண்டுணடணற்ச ஙக்ம் ன்சண இடக்க்கூடும்? கூர்ந்ட ஜற்ண் ஓய்டள்
அமஜப்ம ர்ப்ஜசல் எஞ டிணத்ம ன் டுத்நநடந்ல் ஓய்டலக்கு இப்லட
நமக்கும் இசநமஜ நமத்நடக்ட
. ஜற்டம் மஓநக் டத்டக்கு டிணஜற்டம் இன்டந
அநக்ப்ட்டிடந்ல் இப்லட அற்கு நமத்ந
டக்கும் அலத்ம்
(emphasis) டிண ஜற்டம்
இல்ட நமத்நடக்ட .
ஜற்ள்லம் குடநப்டௌலம்
1 எட ஓந நப்டௌநல் டைற்ட ஆட ணண்க்ள் டுக்ப்ட்டிடக்நன்டச
2 டன்ட ணண்க்ள் ந்டிம ண்சண இடக்நன்டச
3 டம்ஜநள் ன்ட ர் நநடுத்மடம் ஙன்ஜநள் டம் ர் ஙன்ஜநக்டிமமடம்
குடநக்நன்டச
4 டம்ஜநலம் ஙன்ஜநலம் , ந. ஆ.  ணநசுணஙன், ந ஙநமம், ஓன்மச 600 108, டற்
நப்டௌ 1954, 11ம் நப்டௌ 2007
5 நண்னழ்க்க்கு டைல்ள் : ஙன்ஜநக்டிம, இணசர் ன்நட
டி.ஸ்.சுந்ஞம்நள்மநன் உமஞடன் , நடஙல்ணலி மஓணஓநத்ந் டைற்நப்டௌக்ம் , டற்
நப்டௌ 1904, நடணஞங்சர் அச்ஓம், ஓன்மச -600018, 1980
Criteria for Evaluation
A careful comparison of entries 1 and 2 given above relating to Nanmanikkatikai, a classical Tamil book, one of the
eighteen minor works will bring out facts connected with how far entry 2 is an improvement over version 1 cited above.
Listing of parts of the entry, an omission in 1 above is presented in 2. There is no information on Vilambi Naganar while a
sub-section of 2 deals with it. There is a quatrain, though two different verses, quoted from the original work in both
versions, the latter contains paraphrase of the quatrain as well as a stylistic interpretation of the verse while the former
comprises only the paraphrase and no attempt at criticism is made in version 1 above. There is hardly any citation in the
former while there are citations, references, bibliography etc in the latter. Further there is an effort made to place
Nanmanikkatiakai among the classical Tamil Literary works.
Criteria for Enrichment
Parts of the entry: A clear Indication
An encyclopedic article begins with an indication of the various parts of the text. It provides a thumb nail sketch of the
various parts of the entry. It can also list the areas relating to the theme chosen for the entry.
Coverage
Particular areas connected with the theme chosen for treatment must be indicated with suitable captions. The principle
behind the sequencing of the areas must be clearly understood. What are the areas connected with the theme remain
uncovered in the present entry? There must be a statement indicating why certain areas are chosen in preference over
the other areas.
Illustrations
Verbal or pictorial illustrations are provided in the entry wherever possible. Any theoretical statement must be followed
by illustrative verbal statements. Use of sign- post words such as ‘for instance’, ‘for eample’, ‘by way of illustration’, ‘in
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conclusion’, ‘to put it in a nutshell’ etc can be used wherever necessary. The pictures or photographs presented must
have a suitable caption and information on the picture also form part of the illustration.
Citations
Authenticity of the ideas presented can be ensured with appropriate brief citations in the body of the article. Details
about the works cited or authors referred to can be reserved for the bibliographical citations presented at the end of the
article. By referring to similar ideas expressed by other writers and their works as briefly as possible, the readers of the
article are convinced about genuineness and relevance of the ideas presented. There can be references presented at the
end of the article that provide additional information on the point or idea or author or work or website referred to. Many
an article in the Tamil Wikipedia suffers from want of citations.
Collaborative Editing
There are certain issues connected with collaborative editing. To use it effectively at the beginning may be a challenging
task to the new user. Besides if it is not effectively used, the readability of the text will suffer. Is there any way of
overcoming problems arising as a result of collaborative editing in use? How can we bridge the gap between stylistic
differences found in the language used by collaborative editors of the Tamil wikipedia? These are questions that need to
be addressed by the team of editors of various versions of wikipedias. One way of overcoming this prolem is arranaging
for bringinging in uniformity of style by the deployment of editors with experience for this. As it is a difficult or challenging
task a group of personnel may be specially trained for this purpose. A single author entry and a mulitiple author entry
produced by collaborative editing may be presented to all indicating the differences involved and suggesting ways and
means of bringing in uniformity in style with sample materials.
Conclusion
This article focuses on certain criteria relating to evaluation and enrichment of the Tamil Wiki using improved and
unimproved versions of specimen materials
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WCAG Compliance of Tamilnadu Government Websites:
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Introduction
Government institutions have their presence on the internet, enabling citizens to engage in e-governance services
(Pieterson, Ebbers, & van Dijk, 2007) . Around the world, government portals have become one of the most important
channels for public service delivery and for citizen–government interaction, and the performance of these portals reflects
the effectiveness of a country's e-government platform (Liu Yuan 2012) . This study aims to analyze the Tamil Nadu
Government Websites' compliance to the WCAG 2.0 guidelines which largely helps to make the websites accessible by
everyone, including the persons with disabilities.
Jiang and Xu (2009) studied the on-line structure of China's provincial government websites to find out how governments
used the websites to improve their legitimacy and to control citizens' political participation. Holliday and Yep (2005)
observed the progress of e-government development in China by conducting a content analysis of government websites
(Liu Yuan 2012) . A study conducted by Steven R Sligar 2008 confirms that web access remains problematic for persons
with disabilities. Gant and Gant (2002) studied the functionality of 50 state government web portals, using four
dimensions, customization, openness, transparency and usability, as a framework for analysis. Accessibility was evaluated
as a part of the dimension of usability and they found that 34 states had accessible websites and 16 failed to provide
reasonable access.
The United Nations adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in December 2006 which
asserts a range of fundamental rights and freedoms that people with a disability enjoy as members of society. Article (4)
(1) (g) of the Convention calls on parties to “promote access for persons with disabilities to new information and
communications technologies and systems, including the Internet”. Article 9 of the Convention requires countries 'to
identify and eliminate obstacles and barriers and ensure that persons with disabilities can access their environment,
transportation, and public facilities and services, and information and communications technologies'. India is a signatory
to the Convention and as a signatory to the UN Convention, the government of India and all its state governments are
bound to provide a friendly services to the disabled on all forms of services including the websites and portals.
WCAG 2.0 Guidelines
The World Wide Web Consortium (W3C) is an international organization that develops standards for the Web and Web
based technologies, including accessibility. W3C recommends 14 general guidelines and 66 associated specific
checkpoints to evaluate a web site's level of accessibility (Steven R Sligar 2008) . The Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG) 2.0 of the World Wide Web Consortium - Web Accessibility Initiative (W3C WAI), makes web content 'accessible
and benefit users with temporary or long-term disabilities, including those who are blind or have low-vision, limited
mobility, hearing disabilities, and those who require adjustments due to characteristics associated with aging or limiting
environments'.
The WCAG 2.0 recommendations may be largely categorized into four primary domains: 1. Perceivable, 2. Operable, 3.
Understandable, 4. Robust. The perceivable suggestions provide text alternatives for any non-text content so that it can
be changed into other forms people need. The Operable features make all functionality available from a keyboard. The
Understandable features make text content readable and understandable. And the Robust features maximize
compatibility with current and future user agents, including assistive technologies.
Tamil Nadu Government Websites
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The Tamil Nadu Government's website directory http://www.tn.gov.in/usefullinks/links-state.htm has listed 251 websites
operated by the Government by its various departments, public sector undertakings, boards, societies, corporations,
statutory organizations, district administrations, and educational institutions. Of the 251 websites, a sample of ten
percent of the total websites on each category were randomly selected and a total of 25 websites were studied.
Sampling of Web sites on each category
TN Government Website Category

No. of Total
websites

No. of websites
selected on
sampling

Departments

86

8

Undertakings / Boards / Corporations / Societies

65

6

Municipalities / Municipal Corporations

08

1

Statutory Organizations

08

1

Districts

33

3

Universities / Educational Institutions

45

5

Miscellaneous

06

1

Total

251

25

Results and Discussion
All the 25 sampled Tamil Nadu government websites were analyzed on their compliance of the WCAG 2.0 guidelines. Each
website was reviewed on the following 12 criteria as stipulated by the WCAG 2.0 Guidelines, and in addition, availability
of Tamil language version of the website content was also taken into account:
1.1 Text Alternatives availability: Providing text alternatives for any non-text content so that it can be changed
into other forms people need, such as large print, braille, speech, symbols or simpler language.
1.2 Time-based Media: Providing alternatives for time-based media.
1.3 Adaptability: Creating content that can be presented in different ways without losing information or structure.
1.4 Distinguishable: Making it easier for users to see and hear content including separating foreground from
background.
2.1 Keyboard Accessible: Making all functionality available from a keyboard.
2.2 Enough Time Available: Providing users enough time to read and use content.
2.3 Free from facilitating Seizures: Not designing content in a way that is known to cause seizures.
2.4 Navigable: Providing ways to help users navigate, find content, and determine where they are.
3.1 Readable: Making text content readable and understandable.
9

3.2 Predictable: Making Web pages appear and operate in predictable ways.
3.3 Input Assistance: Helping users avoid and correct mistakes.
4.1 Compatible: Maximising compatibility with current and future user agents, including assistive technologies.
5.1 Native Language: Facilitating the availability of Tamil version of the website.

Percentage of the Score

5.1

TOTAL SCORE

4.1

3.3

3. 3.2

3.1

2.4

2.3

2.2

2.1

1.4

1.3

1.2

1.1

Table 1: Tamil Nadu Government websites' compliance with WCAG 2.0 guidelines
Dept.

URL

Civil Supplies and Consumer
Protection Department

http://www.consumer.tn.gov.in

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

Y

33.33

Commercial Taxes
Department

http://www.tnvat.gov.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

Y

33.33

Archeology Department

http://www.tnarch.gov.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Highways Department

http://www.tnhighways.org/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Hindu Religious and
Charitable Endowments
Administration Department

http://www.tnhrce.org/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Information Technology

http://www.elcot.com/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Tamil Nadu Police

http://www.tnpolice.gov.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Pension Directorate

http://www.tn.gov.in/dop/defa
ult.htm

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Dept. of Economics and
Statistics

http://www.tnstat.gov.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Sarva Shiksha Abhiyan

http://www.ssa.tn.nic.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

School Education

http://www.tn.gov.in/schooled
ucation

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Tamil Nadu Legislative
Assembly

http://www.assembly.tn.gov.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Tamilnadu State Transport
Corporation Ltd.

http://www.tnstc.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Vazhndhu Kaatuvom Project

http://www.vazhndhukaatuvo
m.org/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Tiruchirappalli Municipal
Corporation

http://www.trichycorporation.g
ov.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25
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Tamil Nadu Pollution Control
Board

http://www.tnpcb.gov.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Dharmapuri District

http://www.dharmapuri.tn.nic.i
n/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Karur District

http://www.karur.tn.nic.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

The Nilgiris District

http://www.nilgiris.tn.gov.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Bharathiar University

http://www.b-u.ac.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Madras Medical College
(MMC)

http://www.mmc.tn.gov.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Manonmaniam Sundaranar
University

http://www.msuniv.ac.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

Tamil Nadu Dr. Ambedkar
Law University

http://www.tndalu.ac.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

Y

33.33

Tamil Nadu Open University
(TNOU)

http://www.tnou.ac.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

TN School Books Online

http://www.textbookcorp.tn.ni
c.in/

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

N

25

1.1Text Alternatives availability 1.2 Time-based Media 1.3 Adaptability 1.4 Distinguishable 2.1 Keyboard Accessible 2.2
Enough Time Available 2.3 Free from facilitating Seizures 2.4 Navigable 3.1 Readable 3.2 Predictable 3.3 Input Assistance
4.1 Compatible 5.1 Availability of Tamil version.
The above table presents the scores on the compliance of Tamil Nadu Government websites of the twelve features of the
WCAG 2.0 guidelines. Scores have been allotted for each compliance unit, at the rate of one point per compliance unit.
For the 12 compliance units, the range was set between the maximum at 12, where all the compliance units were fully
complied, and the minimum at 0 where none of the compliance units honored in the website. Besides these compliance
units, the availability of native language version of the web content in all the sample sites were also reviewed.
The table amply illustrates the status of the government websites on its poor compliance with the guidelines. Except on
Navigability, Readability and Predictability the government websites have not complied with any of the guidelines of
WCAG 2.0 . Out of 25 websites that were reviewed in the study, none of the websites have found to be considering any
guideline of the WCAG 2.0, while designing their content, features and lay out of their website.
This shows that the Tamil Nadu Government has no policy on its presence cyberspace . The analysis further reveals that
the government and quasi government institutions have not expressed any commitment towards the differently abled
persons' right to access the internet. Surprisingly, except three websites, which is just 12% of the sample, none of the
Tamil Nadu Government websites provide Tamil version of their web content. Being a signatory to the UN Convention on
the Rights of Persons with Disabilities, the government of India and all its state governments have the bounden duty to
facilitate access to cyberspace, friendly to the Persons with Disabilities. The WCAG 2.0 guidelines have provided adequate
directions in implementing the UN Convention on the Rights of the Persons with Disabilities.
Conclusion
Evaluating governmental websites would obviously facilitate further improvement of their quality in service. This study is
a preliminary evaluation that attempted to provide an overview of the status and pattern of web content accessibility
features that have been facilitated by the Tamil Nadu Government on all its websites. The analysis has exposed the
11

inherent weakness of the Tamil Nadu Government Websites, which have no regard for the rights of persons with
disabilities. Tamil Nadu Government should facilitate the Tamil version of all its content in all its wesbsites. Only 3
websites, out of the 25 sampled websites, have offered the tamil version of their web content. This study further confirms
that the Tamil Nadu government has not paid adequate attention to address the needs of the persons with disabilities in
accessing the web based content. Before moving to implement e-governance projects, the government of Tamil Nadu
should address the issues related to implementing the WCAG 2.0 guidelines in word and spirit, without any further delay.
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ஜநழ் லத்டடக்நன் ணர்ச்ஓந
ஓங் ம் டல் இன்ட ணமஞ
எட ஜனள் ர்மண
ஞ. டமசணர் ண.இஞஜன்
B.Sc., M.A., M.A. D.F.Tech., D.L.L., DACP., Dip.in Rus., CCP., CMM., CFA., M.Phil., PhD
raman600@gmail.com, Prof.Dr.V.Raman@gmail.com
ல் ன்டந ஜண் ன்ட த்ட டன் ன்டந டத் ஜநசட டச்ஓங்த்நல் ட ணர்ச்ஓந ண்டு
இன்டம் இமஜ குன்டட நழ்நடட . ணர்ச்ஓநநன் ஊ ஜநலம் சட டமஜம ணநநத்ட ணர்ந்ட .
ப்க்நன் ணநமண ஜநநன் லத்டட எட டௌந நஜ ணர்ச்ஓநமக் ண்ட
. ஜண்நலும்,
ல்லிலும் லந ஜநன் ஏமநல் சட லத்டடமணப் நக்த் டணங்நசன்
. ணர்ச்ஓநநன் ணம்
லத்டடமண ஜற்டநடன் டௌந ல்மமடம் த் டணங்நட
. அச்சுக்ம டௌகுந் உன்
லத்டடணசட அன ணர்ச்ஓந ண்டன் உங்கும் ஞணத்டணங்நட . ஜநசட இக்ந , இக்

ல்மமத் ண்டி இடம் டைற்டண்டின் இடநநல் அடநணநல் ல்மக்குள் நக்த் டணங்நட
.
இன் ணநமண டத்ஜநசட ஙன்ம் ஜநச அடநணநல் ஜநம
ன்டள் உள்ணங்நக் ண்ட .
லத்டடணசட அடநணநல் ஜநநல் சட ல்மமப் ஞப்நடன்
உங்கும் ஞணவும் , டௌந
ஜற்டங்மப் டவும் ஓய்ட . டத்ஜநலன் ஙன்ம் ஜநந அடநணநல் ஜநலம் அன் உட்கூடந
நசநத்ஜநலம் நசநலும் , இமத்லும் இன்ட டணர்ச்ஓந ண்டுள்ட . இவ்ணட ணர்ந் ஜநழ்
லத்டடக்நன் ணர்ச்ஓநநமச ஓங் ம் ட்டுக் ண்ம் .
ஜநழ் லத்டக்நன் ன்மஜ
லத்ட ன்ட ஓல்லிற்கு 1. லப்டுலின் லத்ட ன்டம் 2. லப்ப்டுலின் லத்ட ன்டம் இடணமப்
டள்மத் ல்ப்நம் உர்த்டநடட . டணட ணந ணடிணத்மடம்
, இஞண்ணட எலி
ணடிணத்மடம் குடநக்கும் . ஜநழ் ஜநக்ன்ட உடணக்ப்ட் லத்ட டமடமத் ல்ப்நம்
இக்நம், ப்நம், ல்ணட்டுள், ஏமச் சுணடிள் டலிச நணப் டௌப்டுத்டநன்டச .

, ஓங்

லத்ட ன்ட ஓல்லிற்கு ணமஞல் , ஓடக்குல், டநத்ல் டலி டள்மடம் ம இக்நங்ள்
குடநப்நடுநன்டச.

`வுள் ல ஏர் ல்ஞன் சநன்

`

(ஓநம்டௌ

25.130) ன்ட இங்ணடிள்

குடநப்நடுநடர். லத்ட – ஏணநம், ஓநற்ம் ன்ட டள்நலும் உமஞக்ப்ட்டுள்ட. லத்டஙநம ஜண்ம்
(19.53), லட நல் அம்ம் (18.28) ன்ட நல் உமஞப்ட ஙக்த்க்ட .

ம ஙநங்நல் ஙட்ப்ற்டநடந் ஙடுல்லில் வீஞசநன் டம் டௌலம் ஜநநல் டநக்ப்ட்டிடந்ச
.
இந் ஜநழ் லத்டக்மக் கூந உநமக் ண்டு டநத்டள்சர் . இணற்மடக் குநல் லத்ட – குநன்ட
லத்ட (ஓடக்ப்ற்ட, டநக்ப் ற்ட லத்ட ) ன்ட அஙடொற்டப் டௌணர் ஜடமஞ ஜடசநஙசர்
இட ல்நல் குடநத்டள்ர்.

இடங்ணநன் இல்ப் டம்டௌன் ஙடிக்
டுங்ண் ஜடணர் ந ஜய்த்ச
ஜடங்குல் டேடந டநர் ஙடுல்
ர்ம் ஞத் ன்டகுநல் லத்ட
இமடௌன் ஙக்ல் ஓல்ட அமஓவுன்
ஆடஓல் ணம்ர் ணநட்சர் நடம் அம் 297, 5-10
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இப்லின்ணந குநல் லத்டள் ஓநமவுற்டம ஓநநர் டுத்டமஞக்நடர் .

ஜஞம்ள் உஜண்ஜன் டம் டநப்
டௌன்ம ஓநமத் ணன்ம ஙடுல் ..
கூர்உந குநன்ட டுஜய் லத் (ட) அவ்
ஆடஓல் ணம்ர் ணடம் டுக்கும்அம் 343, 4-8
இப்லின்ணந கூடநல் ணட்ப்ட் டு ஜய்ந் லத்டக்ள் டௌங்நம உஞடடிநடட . ணமந்
டும ஜநகுநக் ண்மண ணட்லத்டக்ள் ன்ர் ந
.ங.சுப்நஞஜநன். சண
இப்லின்ணந டுஜய் லத்ட ன்ட சுட்ப்டுணல் ஜநத்நன் ஓங்த்நல் ணட் லத்ட ணங்ந
ணந்ட உஞப்டுநடட.
ல்ப்நத்நல் லத்ட டமட

லத்ட சப்டு
அஞ டல் சஞ இடணய்
டப்ஃட ன்ல் – லத்ட
ன்ட ல்ப்நம் நணநப்ன் ணந ல்ப்நர் த்நல் லத்டக்ள் ஜநவும் ணர்ச்ஓந ற்ட
ஙநமநலும், ணமஞடக்ப்ட் ஙநமநலும் இடந் இவ்ணட இக்ம் ணகுக்ப்ட்டுள்ம
உஞ டடிநடட.
நசட்டு ஜய்டம் அஞத்டன் கூடி உநர்ஜய் உடணம் ள்லம்லட டௌள்நநல் ம்
உடணத்டன் எலிக்ப்டுணச . அமண மச நசட உநர்லன்கூடித் ம் உடணநல் ந
நடௌ ற்ட
எலிக்ப்டணச. நநடௌ டணட , ஜலும் னலம் ணநங்கு ற்டம் , டு ற்டம் , டௌள்ந ற்டம் ,
டௌள்நடம் டும் உன் ற்டம் உநர்த்ம் ன்ட டன்மச உமஞணந ஙநன்ட ஙச்ஓநசர்க்நசநர்
ணநக்நடள்ர். லத்டக்ள் ணநணடிணத்நல் ற்ட ணந் டள் ஜற்டங்மடம் ல்ப்நம் (17) சுட்டி
ஙச்ஓநசர்க்நசநர் ணநணநத்டள்ர் . சண ல்ப்நர் ம்
(ந.ட 500) டண ஜநழ்
ஜநக்ன்ட லத்டடமட ணமஞடக்ப்ட்டிடந்டம் , அம்டமட ந்டம் நநடௌ ற்ட ணந்டள்ம
உஞடடிநடட.

ப்டங் ணநடத்நநல் லத்டக்ள்
ந.ந நசஞம் டைற்டண்டில் ன்டந ப்டங்ம் டம் ஓய்டள் இக்ம் ஜநழ் லத்ட ணமள்
அக்த்நல் ணநங்நணந் ணமமஜ குடநத்ட நண டுத்டர்த்டநடட.

உடண உர்ண எலி ன்மஜச
இடணம லத்டம் ஈநஞண்கும்
ன்ன் டம் லத்சட உடணம் , உர்வு, எலி, ன்மஜ ச ஙன்கு ணமப் நநக்ப்ட்டிடந்ம
அடநடடிநடட.

ப் ட் உடணம் ல்ம்
ஜக் ட்டும் ணமமஜ ஙடி
ணலணநல் ஏணநன் மணநமச 
லப்டுணட உடணலத் கும்
ன்டன்ணந உடண லத்ட

சப்டும் ஏணந லத்டக்ள் அல்ட ணலத்டக்ள்

லப்ட் ணம டௌப்டுநடட.
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(Pictorial

Writing)

ண்ணர் குடநற் ண் ணமச
உண்ன்ட உர்ணட உர்ணலத் கும்
ன்ட லின்ணந ஜக்நம உஞப்ட் குடநலத்நமச உர்ணலத்ட ன்ட குடநப்நட்சர் .

இமஓப்டு டௌள்நன் அல் ச்
ஓணநப்டௌ சணட எலிலத் கும்
ன்ட ஙற்ணநன்ணந டமணநன் எலிமப் ச் ஓணநநற் ஓன்டமந்ட டள்டம் ஏமஓநமச
எலிலத்ட ன்ட உர்த்நசர்.

டற் ஞடம் டமக் ஞடம்
டமக் ஞத்டு ந வுர்வும்
அணற்டடு டௌர்ந் ணத்ல ணநநன்
ஜநற்டப் நடந்நமஓப்ட ன்மஜ லத்ட
ன்ட லின்ணந உள்நடந்ட ணநப்டும் ற்ட

,

ஜநட உள்நட் ச்சுடப்டௌக்நல் ர்டௌற்ட

எலிக்ப்டுணட ன்மஜ லத்ட சப்டும் ன்ம அடநடடிநடட .
இன்டம் டைற்க்ள் வும் ப் டங்த்நற்கு ஜநவும் டற்ட்மண உமஞஜஞநல் ஙடுங்ம்
ணங்ந ணந்மண ன்டஞடடிநடட . ன்டட்டுத் ஜநத்நல் ணங்ந ணந்டள் லத்ட ணமள்
ற்டந எட ம ஜஞநமச இந்டைற்க்ள் சுட்டுணச ஆகும் .
ந.ந. ட்ம் டைற்டண்டில் உடணச ஜநழ் ஙநண்ச நணஞம்,

ர்லத்ட டடிணலத்ட ணடிணலத்டத் ன்மஜ
லத்ச ணலத்நன் ர் இல்ந சஞ
ன்ட குடநப்நடுணநன்டம் ர்
அடநடடிநடட.

,

டடிவு,

ணடிவு,

ன்மஜ ன்ட ஙல்ணம லத்டள் டௌங்நம

இஞண்நஞம் ஆண்டுலக்கு டன்நடந்ட…
நடநத்ட ஆண்டு க்த்நற்கு டன்சடம் ஓந டைற்டண்டுலக்குப் நன்சடம் இங்கு ணக்த்நலிடந்
லத்டக்மப் ற்டந ந.ட. 3ஆம் டைற்டண்மச் ஓர்ந் ஓஜணங் சுத் ன்ட ஓஜ டைலும், அ த்மச்
ஓர்ந் லிணநஸ்ஞ ன்ட ௌத் டைலும் குடநப்நடுநன்டச . ஓஜ டை லில் 18 ணமச லத்டக்லம் ,

ௌத் டைலில் 64 ணமச லத்டக்லம் ஞப்ட்டுள்ச . ஓஜ டைல் நஞநட ஜநநல் குடநப்நடும்
`ஜநலி` ன்ட ஜநழ் லத்டக்மக் குடநக்கும் ஓல்கும்
. அன்நன்சர் ப்டங்ணநடத்நநல்
இஞஓநலத்ட, ஆணலத்ட, ஙலத்ட, ன்மஜலத்ட உட் நமசந்ட ணமச லத்டக்ள்
குடநக்ப்ட்டுள்ச சநடம் இமணலக்கு இன்சடம் டலமஜச ணநக்ம் ஞலும் ஞப்ணநல்ம
ந.ங.சுப்நஞஜநன் 1933ம் ஆண்டில் இமண குடநத்ட லடமநல் ஜநழ் லத்டக்லக்கும் இமணலக்கும்
உள் எற்டமஜ குடநத்ட ணநணநத்டள்ர்.
ந.ட 1000லிடந்ட ந .ட 500 ஆண்டுலக்கு உட்ட்க் டப்டும் ணநலப்டௌஞம் ஜணட்ம் நடக்நலூர்
ணட்ம் னழ்ணமநல் ண்டுநடிக்ப்ட் உடண லத் ஜநத்நல் உஞப்ட் ம உடணலத்
அடநப்டுநடட. ஜநத்நன்  கு நநல் நமக்கும் அழ்ணய்ணநன்ட டுக்ப்ட் டப்டௌ ஓநணப்டௌ
மசடு ஓந உடணங்ள் ணமஞப் ற்ட மச ஏடுள் டம்லும் டங்ற்ப்
டட் நமத்ட ணடநன்டச . ஆல் இமணம டங்ற் ஜக் ணமஞந்நடக்ம்
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.

சம். இமண உடண லத்நன் (Pictograph) ர்ச்ஓந சம் . அக் ட்த்நல் அவ்ணலத்டக்ள்
எலிணடிணம் (Phonograph)

ற்டநடக்ம். அசல் அணற்மட ஙம் அடந டடிணநல்ம

உடணங்நல் 80 ஓணநநம் ஜஞ்ஓஞ ,

. மச ஏடு

அஞப் உடண லத்டக்ள் ண இடப்ட இங்கு

குடநப்நத்க்ட.

இங்ம ழ்ப்த்நற்கு அட அமசக்ட்ம ன்ட இத்நல் ஙநழ்ந் அழ்ணய்ணநல்
டங்ற்ச் ஓநன்சத்நல் ண்டுக்ப்ட் எட ஓப்டௌ டத்நமஞநல் எட ணநநல் உடண லத்டக்லம்

,

ஜற்டட ணநநல் ஜநழ் நஞஜந லத்டக்லம் டநக்ப்ட்டிடந்ட . இமண எஞ டம க் குடநப்ணச
இடக்ம் சக்டப்டுநடட . உடண லத்டக்ள் ஜநத்நல் ண்டுக்ப்ட் டங்ற் மச
ஏடு உடணங்மப் ன்ட உள்ச . சண ஜநப் மச ஏடு உடணங்ள்  டம உர்த்டம்
உடண லத்சவும் , நடநத்ட ஆண்டின் க் த்ட ஜக்ள் உட ண லத்மடம் , ன்மஜ லத்மடம்
(Standardized

Script)

அடநந்ணர் இடந்நடக்நடர்ள் ன்ம உஞடடிநடட

. அசல் நந்ம

இக்ந ஆஓநநர்ள் உடண லத்மப் ற்டந ஓய்நம டுத்ண்டிடக்நடர்ள் ன்ட அடநடடிநடட .
ண்மத்ஜநழ் லத்ட
ஜநத்நன் ஜநப்மஜச ஜநழ் லத்சட நஞஜந சவும், ன்சநந்நப் நஞஜந சவும் ண்மத்

ஜநழ் லத்ட (Archaic Tamil Script) சவும் ணங்ப்டுநடட . இவ்ணலத்டக்ள் ந .ட 3ஆம் டைற்டண்டுக்கு

டன்நடந் ஜநத்நல் ணங்ந ணந்நடக்ம் ன்ட டப்டுநடட . ஜநழ்ஙட்டு ண்மக் ல்ணட்டுலில்
10 உநஞலத்டக்ள் ன் லப்ட்டுள்ச . ``ஞடம், `ஐ`ஞடம் ப்ணநல்ம . ந.ந 3-4ஆம்
டைற்டண்ணநல் இப்ண்மத் ஜநழ் லத்நன் ணடிணம் ஜற்டம் டத் டணங்குநடட

. ல்லில் உநலும் ,

டெநம ண்டு ணண்த்நலும் லந ணந் ஜநர்ள் ஏமநல் லத்ந ண்டு லத் ங்ந
ஞத்ல் இவ்ணடிண ஜற்டம் ங்ந இடக்ம் ன்ட அடநகர்ம்  டத்ட. டல ணட் ணடிணம் ற்ட
ஜநழ் லத்டக்ம ந .ந 8-9ஆம் டைற்டண்டுக்குப் நன்சர்  டடிநடட . இந் ணட்லத் இன்மட
ஜநழ் லத்டக்லக்கு டன்சடி சம் . இவ்ணமநச லத்டடக்நன் ணர்ச்ஓநநமச னழ் டம்
ங்நன் ணந ம்.
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இவ்ணமத் ஜநழ் லத்டக்ள் ஓர்ள் த்நல் டம் ஆஞமணப் ற்ட நற்ப் ண்டிர்ள்

,

ணநஓஙஞப் ஞஞஓர்லம் ன்டுத்நமஜல் இங்கு ணலுப்ற்டணநட்ட
. நன்சர் ணந் ஙக்
ஜன்சர்லம் இவ்ணலத்ம ன்டுத்நமஜல் இப்டௌந லத்டக் லிணடும் , ணலிணடும்
ஜநத்நல் ஙநமற்டணநட்ட . அச்சுக்மக் த்நற்குப் நன்சர் இவ்ணலத்ட டமட அந ணலுப்ற்ட
ஆட்ஓநடௌநத் ங்நட சம்.
நசநக் ம்

அண்மஜக்த்நல் நசந ஜற்டம் இமப் ன்ட்டில் ற்ட் ணநத்கு ஜற்டங்நல் என்ட
நசநத்ஜநழ். டம்ன்மஜ நசநப் ன்ட்டில் ஆங்நத்மடுத்ட , ஜநநன் ன்டு ஓநடப்நம்
ணநக்நடட. க் த்நல் நசநநல் ஜநமப் ன்டுத் ஜற்ண் டற்ஓநள் 
. அம்
டற்ஓநநன் டல்டிக் நசநநல் ஜநழ் லத்டட
, குடநக்த்நன் ணர்ச்ஓந அமஜந்ட . இம
ணர்ச்ஓநசட லத்டடக்லக்கு குடநடௐட்டு டமடமக் டுத்டன்
, டௌந குடநடௐட்டு டமடமப்
ற்ட உள்ங்மநல் உம் சுடங்ந ஙநற் ணநணகுக்கும் இமத்நல் , உங்கும் ஞணந ஙநற் ணநணம
ஓய்டள்ட. இச்சூழ்ஙநமநல் லத்டடக்ள் ஜற்டம் குடநடௐட்டு
டமடள் ற்டந ஆய்வு ஜநலக்கு டௌந
டத்டப் டம ர்ந்ட ஓர்ப்டன் டௌந ணநணம ற்டந அடநவு நடக் டணசவும்
அமஜடம்.
ஜநழ் லத்டட குடநக்த்நன் க்ம்:
நசநநன் ன்ட்டில் ஜநசட க்த்நல் ஜநழ் ட்ச்சுக் டணநமத் லணந
‘ஜநசந’ ன்நட
லத்டட அடநடஜசட . இட ஆங்நக் குடநக்த்நல் அமஜந் லத்டடக்லக்குப் நத் ஜநம
உட்டௌகுத்நட. இடன்ட டம் ஓந்த் நப்நல் ணம லத்டடக்ம உடணக்நசர் . ஆசல்,
ப்க்நல் இமத்நன் ணஞணல் ல்ணட ஙமடமடச் ஓநக்ல்ள் இநல் உடணநச
. இக்த்நல்
ணடஓந குடநக் ஜன்டள்லம் ன்ட்டிற்கு ணந்ச . அசல் இமத்நல் ஓய்ந நஜற்டத்நல்
ணமச் ஓநக்ல்ள் ற்ட்ச.
குஞம் (நஸ்ந) (TSCII)
இந் ற்ட்டி ல், இமத்நன் ணஞவு டௌந ஙமடமடச்ஓநக்ல்ம உடணக்நட . இ ப் குநநல்
ணட  ஙநஜங்லம் உடணத் ங்நச
. இசல் ப்டௌக்மப் (File) நஜடணநல் ஓநக்ல்ள்
ற்ட்ச. ணநர்த்ட,  ஞவுத் ங்நல் (Database) எட லத்டடமண ஜத்நஞஜ ற்டக்
ள்ணல்
ஜநமடம் ஆங்நத்மடம் என்ட ஓற் இஜல் சட . ஜலும் இவ்ணமநல் ஜநழ் - ஆங்நம் ச இட
ஜநநலும் ஆணம் என்மடத் குப்ட டிசஜசட . இந்ஙநமநல்  ஜன்டள் நப்ர்ள் ,
ஜநழ் அடநகர்ள், ஜநமக் நசநநல் ன்டுத்டணர் , ஜநழ் ஆர்ணர்ள் ஜற்டம் நன் டற்ஓநல் டௌந
ஜநழ் ஙநஜக் குடநக் டமட உடணக்ப்ட்ட .
இம்டமடன்ட, “நசந ஓர் மணலக்குத் ஜநழ் லத்டக்மப் ன்டுத்டணற்ச
உடணக்ப்ட் 8 நட் அடிப்மநல் அமஜந் , ஜநழ் - ஆங்நம் ச இட ஜநமக் மத்க் எட
லத்டக் குடநடமட ஙநஜஜகும் . சண இணற்மடக் டத்நற் ண்டு ணற் நஜற்டத்நற்ச ஜநழ் ஙநஜக்
குடநடௐட்டு டமட (அணட, Tamil Standard Code for Information Interchange [TSCII]) உடணநட. ஜநநல் நஸ்ந
சவும், குஞம் சவும் (ஜநழ் கு டநடௐட்டுத் ஞஞம் ) ணங்ப்டும். இநல் டல் 0-127 லத்டள் ணல்
நஜற்டத்நற்ச அஜநக் டமடம (American Standard Code for Information Interchange [ASCII]) எத்ட.
ஜநகுநச 128-155ல் ஜநழ் லத்டள் ஙநஞப்ப் ட்ச. ணநண்ஸ் 3.1, 95, 98, Me ஆந நப்டௌக்நல் TSCII
அநம் ன்டுத்ப்ட்ட . இடண டன்டலில் உம் லணந இம உமஞல் டம்
ஞப்டுத்ப்ட்டு உடணக்ப்ட் குடநடமட ஙநஜஜகும் ” ன்ட ஜநழ் ணநக்நப்டோடி உமஞக்நடட .
அடணமஞ ஙநணநணந் ல்ணட ஓநக்ல்லக்கு
, ஜநழ் லத்டக் குடந க் ணஞற்டநல் எடஜந
(ASCII)
குடநக்த்ல் ற்ட் ணற்டநத்ம ஙநமடவு ஓய் உடணந அடுத்ட் ணர்ச்ஓந நஸ்ந . நசநநல்
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ஆஸ்ந குடநக்த்நற்ச இம்  ஜனடள்
(129 டல் 256 ணமஞடள் னற்டநல் ) இத்நல் ஜநழ்
லத்டக்மப் நஞநடௐடு ஓய் நஸ்ந குடநக்த்நன் அடிப்ம . ஆங்ந லத்டநன் குடநக்த்நல்
ஜநமப் நஞநடௐடு ஓய் டமடநடம் இட டன்சற்டம் உம , இடஜநப் ன்ட்டிற்கு ந
இடந்ட.
ஜநழ் 99 ணநமஓப்ம
அஞஓல் ற்டக் ள்ப்ட்டு ணநநப்ட் ஜநழ் 99 ணநமஓப்ம அ ச்சுடமடநல் ஜநழ் லத்டடக்ள்
TAM ன்டம் TAB ன்டம் இடணமப் நநக்ப்ட்ச . TAM ன்ட Tamil Monolingual. TAB ன்ட Tamil Bilingual. TAM ன்ட டல ணடிணநச ஜநழ் லத்டடக்மக் ண்கும்
. இம்டமடநல் ட்ச்சு
ஓய்ப்டும் லத்டடக்ள் ட ல ணடிணநல் இடக்கும் . ஓன்ட, ‘ஙந’ ன்ட ட்ச்சு ஓய்ல் ங , ிந, , ி
ன்ட சநத்சந லத்டக் இல்ஜல் ஙந ,  ச டல லத்டக் இடக்கும் . அகுர்ச்ஓநக் டல
லத்டக்  இக்குடநடௐட்டு டமட உடணக்ப்ட்ட .
TAB டமடநல் ஜநழ் லத்டடக் மக் குடநக்ம் ஓய்க் நமத்
128 னற்டநல் 247 லத்டக்மப்
டத் டடி ஞத்ல் லத்டக்மக் கூடநட்டுப் டத் ணண்டிநற்ட . ‘டு அகு ஜநச்
ஓல்’ ன்டம் ணக்நல் உள்  , டு, அ, , கு, ஜ, ந, ச், ஓ, ல் ன்டம் த்ட லத்டக்ம
இக்குடநக்த்நல் ி , , ி, டு, அ, , கு, ி, ஜ, ி, , ிந, ச், ி, ஓ, ி, ல் சப் நசல னற்டக்
குடநக்ம் ஓய்சர். இம்டமடக் குடநக்ம் எட குமடண டப்டுநடட.
எடங்குடந கூட்மஜப்டௌ (Unicode Consortium)
ஆங்நம் ணநஞ உணந ஜநநல் ற்ட் இக்குடநக்ப் நஞச்ஓமசமப் க்வும் , உநல் உள்
அமசத்ட ஜநமடம் என்டநமக்வும் எடங்குடந கூட்மஜப்டௌ
(Unicode Consortium) ன்ட அமஜப்டௌ
உடணக்ப்ட்ட. இ ஙக்ற்ட ஙநமநல் ஜநப்ந நசந ஙநடணசங்லம் , உ ஙடு ள் வும் ,
நசந ஆர்ணர் டம் உடப்நசர் உள் இவ்ணமஜப்டௌ உ ஜநள் அமசத்மடம் எட குமநன்
னழ் ண்டுணஞண ஙநடணப்ட்ட .
இக்கூட்மஜப்நல் உடப்நசர் உள்ணர்ள் அணஞணர் ஜநம எடங்குடந டம் நசநநல் ப்டிக்
ண்டுணடணட ன்டம் , அநல் ற் டும் ஓநக்ல்லக்கு வ்ணட னர்வு ண்ட ன்டம் ஆஞய்ந்ட நட்
அடநக்மம இவ்ணமஜப்நம் ணங்குணர் . அமச ஆஞய்ந்ட எவ்ணட ஜநக்கும் வ்ணவு இம்
எடக்குணட ச இவ்ணமஜப்டௌ டடிவு ஓய்டம் . இவ்ணமஜப்நல் இந்ந அஞசும் , ஜந அஞசும் உடப்நசர்
உள்ச.
எடங்குடந குடநக் டமட (Unicode Encoding)
எடங்குடந குடநக் டமட (Universal Coding ன்டம் கூடணர் ) ன்ட உணந குடநக் டமட . இநல்
உ ஜநள் அமசத்நற்கும் இம் உண்டு
. இட 32 நட் நட்ம் . இநல் 65000 னற்டநல் ல்ணட
ஜநலக்கும் இம் எட க்ப்டுநடட. மஓசனஸ் ன்ட ஓந ஜநள் ணநஞ எவ்ணட ஜநக்கும்
128
நட்ள் எடக்ப்டும். இவ்ணட இந்ந ஜநலக்கு எடக்ப்ட் குடநக் டமட ISCII (Indian standard code
for Information Interchange) ன்ட அமக்ப்ட்ட . ஆசல், இட ணஙந டமடநல் கு
டநக்ம்
ஓய்ப்ட்ல் ஜநழ் ஜநக்குக் குமடந் இங்ள் எடக்ப்ட்ட
. இசல் ஜநழ் ன்ட்டில் ஓந
ஓநக்ல்ள் ற்ட்ச . ன்டலும் எடங்குடந , ஙஜட அஓநஞத்மநசல் இஸ்ந ஓர்ந் குடநக் டமடம
ற்டக்ண்டுணநட்ட ன்ர்ள்.
எடங்குடந ஜநழ் குடநக்டம் லத்டட ன்டும்
ற்ட எடங்குடநநல் ஜநழ் ஜநக்கும்
8 நட் அடிப்மநல் குடநக் டமட ணமஞமட
ஓய்ப்ட்டுள்ட. இசல் ஙம்ஜநம இடஜநப் ன்ட்டிற்ச உள் TAB TSCII டமடம ணந
எடங்குடநநல் ன்ஜந உள்க்ந லத்டடமணப் ன்டுத்  ணந ற்டுநடட . ஜலும், TAM, TAB, TSCII
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ன்ட குடநக் டமடநல் குடநடௐடுள் ணற்ட ஜந லத்டடக்மக் ண் இடக்கும் . குடநக்
டமடநலும் எட குடநக் டமட ‘அ’ மண 140 ஆணட இத்நல் டௌகுத்ந இடந்ல் , ணடட குடநக் டமட
‘ச’ மணப் டௌகுத்நநட க்கும். எடங்குடநநல் ஜற்ண் இர்ப்டு மப்டுணடன்
, நடஜநக்
குடநக்த்நல் ஜநமப் நஞநடௐடு ஓய் டமடடம் ஜற்டம் ற்ட ஜநழ் ஜந லத்டடக்ள்
உட்டௌகுத்ப்டுநடட.
எடங்குடநநல் ண் 2944 டல் ண் 3071 ( ( U+DB80 – U+OBFF) ணமஞ ஜநலக் இம் எடக்ப் ட்டுள்ட.
அந்ஙநமநல், ந்ஜநமச் ஓர்ந்ணஞநடம் 2949 ன்ட ண்ம எடங்குடநநல் லநசல் அட ஜநழ் ‘அ’
ணண நசநநல் ணநப்டும் . ஜற்கூடநணட உம் டலணடம் எஞ குடநக்ம் ன்ட்ல் ஓய்நப்
நஜற்டத்நல் குப்ஜற்ட.
இவ்ணட ஆங்ந டமடச அஸ்ந

(ASCII)

டமடநல் டணங்ந நசநநன் லத்டடணசட ஙனண்

மநல் ல்நப் டந ஜற்டங்மந்ட இன்ட எடங்குடநநல் (Unicode) நத்டக் ண்டுள்ட.
டடிவுமஞ
இன்டம் ஜநழ் லத்டடக்நன் ணர்ச்ஓந ஓங்த்நலிடந்ட இன்மட ட்ம் ணமஞ வ்ணட ஜற்டம்
அமந்டள்ட ன்ம ஙம்ஜல் அடந இலுநடட . இன்ணந ஜநத்நல் ற்ட்டுள் ஓட , அஞஓநல்
ஜற்டங்ள் ஜநழ் லத்டடமண ஜற்டநடள்டம் உஞடடிநடட . ப்டிநடப்நடம், இவ்ணட ஓங்த்நல்
ங்ந ஜநழ் லத்டடக்நன் ணர் ச்ஓநசட இன்மட நசநக்த்நல் உங்கும் எட குமநன்
னழ் ணசந ணடம் லத்டட ஆட்ஓநக்ட்டிலில் டிவீஓந ஙநற்சல் ஜநர்நன் ர்டௌ ல்ம இப்டௌணந
ங்கும் ஞணந ஙநற்நடட
. இசல் ஜநர்ள் உங்கும் என்டட்டு ஓல்டும் சூழ்ஙநமடம்
உடணநடள்ட ன்ட ஜநர்ந ஙஜக்கு ஜநழ்ச்ஓந அநக்கும் ன்நல் ஜநல்ம .
ஜற்ள்ள்
1.
2.
3.

அஙடொட, ஓங் இக்நங்ள் டடம் உமஞடம் , குந 10 & 11, ணர்த்ஜசன் நப்ம் ,
ஓன்மச. 2012
உர்ல்ணநநல் எடங்குடந குடநடௐட்டுடமட ஓக்குணநன் அணஓநம், ஞ.டமசணர்.ண.இஞஜன் –
ஓன்மசப்ல்மக் இமக் டத்ஞங்ம், 2010
ஜநழ் இக்ந ணஞட – ட.ணஞஞஓன், ஓநத்ந அக்ஜந – டௌட நல்லி, 1972

4.

ஜநழ் லத்டம் நஞந் லத்டம்

5.

ல்ப்நம் –  ணநடௐடு, ஓன்மச, 1973

6.

–

ஓ.ங.ந்ஓஜந,

உத்ஜநஞய்ச்ஓந ஙநடணசம் , ஓன்மச.

ஜநநல் –

ப்டங் ணநடத்ந,  ணநடௐடு, ஓன்மச, 1973
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டடைல் டத்லில் உர்ச்ஓநப் நஜற்டம்
ஜர்ணநந ஓநன்மச (kovaimalar@yahoo.com)
ஞஜஓநணம் டத்டஓஜந (param@fbmk.upm.edu.my)
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,
Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia
ஆய்வுச் ஓஞம்
ஙடக்கு ஙர் ஜற்ள்ப்டும் உமஞமப் ண ஓட ணமத்ங்நல் ஜற்ள்ப்டும்
உமஞல்நலும் டணமச, மஓமள், சந, ஙநடத்ம் ன்டமண ன்டுத்ப்டுநன்டச. ஆங்ந
ஜநநல் ந லத்டல் (capital letters) ட்ச்சு ஓய்ணட, ஙர்ட உமஞலில் குஞம உர்த்ந
அல்ட த்நப் சுணற்குச் ஓஜஜசட. இட  உர்ச்ஓநநன் ணநப்டு ன்ம இமப் ர்ள்
அடநணர். ஓநடந லத்ட-ந லத்ட (small letters-capital letters) டம் ணற்டமஜ இல் ஜநழ்ஜநநல்
இஃட ப்டிச் ஓத்நப்டுநடட டம் ணநசண இக்ட்டுமஞ உடண ணநலிட. டடைல் ர்ள்
ஜநஓர்ந் (verbal) உர்ச்ஓநச் ஓற்ள், ஜநநல் குடநடௐடுள் (linguistic markers) ன்டணற்டடு
ஜநஓஞ (non-verbal) ஙநடத்க்குடநள், உர்ச்ஓநக் குடநடௐடுள் (emoticons) ன்டணற்மடடம் ன்டுத்நத்
ங்ள் உர்ச்ஓநமப் நஜடநக்ள்நன்டசர் ன்ட இவ்ணய்ணநல் ண்டநப்ட்டுள்ட. ஜலும்,
இக்ட்டுமஞ டடைல் ந்டமஞலில் நஜடப்டும் உர்ச்ஓநமப் குத்ய்ந்ட ணநக்நடள்ட.
டன்டமஞ
உநல் க்நமக்நன்ட அமசத்ட ணஓநமடம் இன்மட ஜ உஜத் நலம் இமத்த்நல்
ண்டுணடணநல் நல்டேட் ணல்லுசர்ள் டம் ணர்ச்ஓநமக் ண்டுள்சர்

; ண்டும் ணடநன்டசர் .

அவ்ணமநல் உ ணழ்க்ம நல் ஜசநர்ள் ப்டிச் ஓடஜக் கூடி ணழ்நன்டசஞ அ ல்
இமத்நலும் கூடிப் ண ஓட ணமத்ங்மக் ண்டநசர்

. அப்டிக் ண்டநப்ட் ஓட

ணமத்ங்லள் டடை (facebook) அநஜச ர்மக் ண்டுள்ட ன்ட உடநக் கூடம் .
டடைலில் ர்டௌள்நன்டணர்ள் டத்டப் நஜற்டம் ஓய்ட ள்ணடு அக்டத்டநன் ஊ
ங்ட உர்ச்ஓநமடம் நஜடநக்ள்நன்டசர் . அவ்ணமநல் டடைலில் ஜநழ்ஜந டத்லில்
நஜடநக்ள்ப்டுநன்ட உர்ச்ஓந ணமமடம் உர்ச்ஓநமப் நஜடநக்ள் மப்டு

ம்

உத்நமடம் இக்ட்டுமஞ ணநணநக்நடட .
ஆய்ணநன் நற்டௌம்
ர்ணர்ட்டு ல்மக் டன்சள் ஜணஞச ஜர்க்கு சுக்ர்ர்க்கு

(Mark Zuckerberg) அணடம

ஙண்ர்நன் டமடு உடணக்நடன் டடைல் டம் ஓட ணமத்ம் ஆகும்

. க்த்நல்

(2004இல்) ர்ணர்ட்டு ல்லூந ஜணர்லக் ஜட்டுஜ உடணக்ப்ட் இந் ணமத்த்நல்

,

ங்ப்ட் இஞண் ஜங்நல் ஸ்ன் (Boston) ணட்ஞத்நலுள் நட ல்லூந ஜணர்லம் எஞ
ஆண்டில்  உர்ல்ணநக்கூங்நன் ஜணர்லம் உடப்நசர்நசர்

. 2006ஆம் ஆண்டு ஓப்ம்ர்

நங்ள் 11ஆம் ஙநலிடந்ட ஜநன்சஞ்ஓல் டணநடள் ணடம் டடேல் உடப்நசஞப் நவு ஓய்டள்லம்
ணய்ப்டௌ ணங்ப்ட்ட . 2007ஆம் ஆண்டு ஔம நங்ள் ணமஞநல் உங்நலுஜநடந்ட

3, 40, 00, 000 ர்

டடைலில் உடப்நசர்ப் நந்ட ண்சர் . உடணக்ப்ட் எஞ ஆண்டில், அநஜச ர்மக்
ண் ணமத்ங்நன் ட்டிலில் டடைல் அடணட இத்நலிடந்ட ணட இத்நற்கு உர்ந்ட
டடைலின் டௌழ் ஙலக்கு ஙள் ணர்ந்ட ந் ஆண்டு

.

(2011) இடநணமஞ 5, 70, 00, 000 உடப்நசர்மக்
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ண்டிடப் டடைல் அடநணநத்ட ள்ட. 2007ஆம் ஆண்டு ங்ந எவ்ணட ஙலம் டக்குமட 2, 50,
000 ர் டடைலின் உடப்நசர்ப் நவு ஓய்டள்ணடு ஜட்டுஜல்ஜல் டடைல் உடப்நசர்நன்
ஜத் ண்நக்ம எவ்ணர் ஆட ஜ இமணநநலும் இட ஜங்கு அநநத்நடப்வும்
ஓல்ப்டுநடட (டைடல் பஸ்ச, 2011) . ற்லட உநல் அநஜச டடைல் ர்மக் ண்
ஙடுநல் அஜநக் டலித்நலும் இந்ந இஞண்ணட இத்நலும் இடக்நன்டச

. ணர் ணநடம்நசலும்

ணநடம்ணநட்லும் டடைல் டம் ணநடம்ந ன்டுத்டம் ஓட ணமத்ஜ ஙநமத்நடக்கும்
(இஸ்ண்ர், 2010) .
இப்டி அநஜசஞல் ணநடம்நப் ன்டுத்ப்டும் ஓட ணமத்த்நல் ஜநர்நன் ங்நப்டௌக்கும்
குமடணநல்ம. ஆசல், ஜநழ்ஜந ன்ட்டில்ன் ஓற்ட குமடநடப்த் நநடட
டிக்த் ந ஜநர்ள் இமத்ங்நல் ஆங்
ன்டுத்டணட எட குமடன்ட

நத்ம ஞஜன் லத்டநல் ஜநம

. ஆசல் ஜநழ் ல-

டிக்த் நந் ஜநர்லம் ஜநநல் ட்ச்சு

ஓய்ஜல் ஆங்நத்ம ன்டுத்டணடன் ணடந்த் க்ட
இடக்ம்.

இடந்லும் அணற்மடல்ம்

. ஜநழ் ல-

மந்ட,

உமஞடிசல்ன் இக்நசநடத்நலும் ஜநழ் ஓநக்கும்

.

இந்ஙநமக்குக் ஞங்ள் 

ஜநடநந்ணர்ள் அமசணடம் ஜநந

. ஜநழ்ஜநநல் உமஞ டமசடம்லட

உமஞலுக்ற்ட உர்ச்ஓநமடம் ணநப்டுத்நசல்ன் அவ்வுமஞல் உநஞட்ஜ இடக்கும்

.

அம்டற்ஓநநன் எட டி இக்ட் டுமஞ ஜநர்நமநச டத்லில் ப்டும் ஜநழ்ஜநநல்
அமஜந் உர்ச்ஓநப் நஜற்டங்ம ஆஞய்நடட .
ஆய்வுச் ஓநக்ல்
ஜசந உமஞலில் ஜநடம் உர்ச்ஓநடம் நமந் ஓல்டுநன்டச. ஙர்ட உமஞலின் ட
குஞலில் ணநப்டும் ற்டத்ழ்வு, ணம், சந, ஆநசணற்டடு மம ஆட்டுல், டத்மச் சுநத்ல்,
ண்மச் ஓநஜநட்டுல் டச உல் அமஓவுலும் உர்ச்ஓநமத் நண ணநப்டுத்வும்
ஓநப்

டௌநந்ட

உர்ச்ஓநம

ள்வும்

இல்நன்டச.

ணநப்டுத்டணடம்

ஆசல்

டௌநந்டள்ணடம்

ணடம்

லத்டம

அவ்ணவு

நன்ட.

ஜட்டுஜ

ன்டுத்ந

ணடச

உர்ச்ஓந

ணநப்ட்லும் ணடச டௌநலும் டத்ட டஞண்ட்டு , ஜசணடத்ம் ற்டும். சண, டடைலில்
நஜடப்டும் உர்ச்ஓந ணமமடம் அணற்மடப் நஜடநக்ள்லம் உத்நமடம் நந்டள்ணலும்
அணற்மட எடடப்டுத்டணலும் இச்ஓநக்ம ஏஞவு ம டடிடம்.
ஆய்வு டமட
ஜநழ்ஜநக் டத்லில் இம்டம் உர்ச்ஓநப் நஜற்டங்ம ணநணநப் இக்ட்டுமஞநன் ஙக்ம்
ஆகும். அற்கு டடைல் டம் ஓடணமத்ம் ஆய்வுக் ஜத் ர்ந்டுக்ப்ட்ட . ஜநழ்ஜநநலுள்
உர்ச்ஓநமக் ண்டநணற்குத் ஜநழ் ல-

டிக்த் நந்ணர்மத் ஞணர்த் ர்ந்டுப்

டந்டம் ன்ல் ஜநழ்ஜநநல் அமஜந் ட ர்மணக்ச டடைல் சுணர்ப்ங்நல்
wall post) இப்ட் டத்ட இவ்ணய்ணநன் ஞவுப்

(public view

ன்டுத்ப்ட்டுள்ச. ந் அக்ர்

நங்ள் ங்ந ஙணம்ர் நங்ள் ணமஞ டடைலில் இப்ட் டத்டம உற்டஙக்ந அணற்டள்
ஆய்வுக்குப் டத்ஜச கூற்டள் ஜட்டும் ர்ந்டுக்ப்ட்ச . இம், ணட டம் ட்டுப்டுநன்டந
ஜத்ம்

350

ர்ள்,

ர்ந்டுக்ப்ட்ச.
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சுணர்ப்ங்நல் நவு ஓய்

475

கூற்டள் அமங்ண்டு

ர்ந்டுத் கூற்டலக்குப் டணலின் அடிப்மநலும் கூற்டநன்

அடிப்மநலும் 1கூ1, 1கூ2, ... ன்ட அமங்நட்டு அக்கூற்டள் ஆஞப்ட்ச .
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டடைலில் நஜடப்டும் உர்ச்ஓந ணமள்
ஜசந உர்ச்ஓநம ணமஞடப்நலும் ணமப்டுத்டணநலும் டம் ணந டத்டமக் ண்டுள்சர்.
இவ்ணய்வு ல்ப்ந ஜய்ப்ட்டிலில் ஓல்ப்ட்டுள்
‘ஙம , அலம, இநணஞல் , ஜடட்ம,

அச்ஓம், டஜநம் , ணகுந , உணம, ன்ட
அப்ல் ட் ஜய்ப்டு’ ன்
டம் ட்டு ணம உர்ச்ஓநம அடிப்மக் ண்டு அமஜக்ப்ட்டுள்ட

. ஜற்ஓன்சணற்டள்

ஙம (ஓநநப்டௌ), ஜடட்ம (ணநப்டௌ), டஜநம் (வீஞம்), உணம (ல்) ஆநசணற்மட உன்ட்டு
உர்ச்ஓநள் ன்டம் அலம , இநணஞல் (அணஜசம்), அச்ஓம், ணகுந (ஓநசம்) ஆநசணற்மட நர்ஜமட
உர்ச்ஓநள் ன்டம் இட ணமப் நநத்டப் ர்க்ம்

. டடைல் உமஞல்நல் இந் ண்ணம

உர்ச்ஓந ணநப்டுலம் அமங்ப்ட்ச .
அட்ணம 1: உர்ச்ஓந ணநப்டுள்
உர்ச்ஓந ணமள்

ணநப்டுள்
:),:-), 
ஔக் ஓன்சனங்

ஓநநப்டௌ

, நனநநஹ்நஹ்
: (), ணவ்
ணநப்டௌ

அப், அங்ப்

உன்ட்டு

ப்டிச் ஓல்

உர்ச்ஓநள்

_/\_

(Positive Emotions)

அடமஜ, அற்டௌம்

டஜநம்

ணழ்த்டள், ணழ்
♥
ஓந்ஓம், ஜநழ்ச்ஓந
உணம

ணநடம்டௌநடன்
இசநமஜச ணநள்

நர்ஜமட

:(

அலம

ணடந்டநடன்
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உர்ச்ஓநள்

ணம இடக்கு

(Negative Emotions)

அக்வு
அணஜசம்

அப்ணந
ணம ச்ஓ
!, ம!, ஆ!
ல்லு ங்ம ஆண்ண!

அச்ஓம்

ஜ இடக்கு
ச்ஓந..... ந அக் ணந்டட்ங்
:X
ணநட்டுத் ம
எத்டக் ஜட்ன்

ஓநசம்

ஙன் ணக்ஞடம் கூ
அடிச்ஓநடுணன்

அட்ணம

1-இலிடந்ட டடைலில் நஜடநக்ள்ப்டும் உர்ச்ஓந ணமமடம் அணற்டநன்

ணநப்டுமடம் அடநம் . ணடம் லத்டமடம் குடநடௐடுமடம் ண்டு ஙநழ்த்ப்டுநன்ட
டடைல் உமஞல்நலும் ஙர்ட

உமஞலில் ணநப்க்கூடிமண ன்ட ணமஞடக்ப்ட்டுள்

ட்டு ணம உர்ச்ஓநமடம் டடிநன்டச

.

ஊம் டணச நலும் உமஞல்நல்

ணநப்டுநன்ட உர்ச்ஓநநல் ஜற்டஜநல்ம ன்ட இங்குத் நணநடட .
டடைலில் உர்ச்ஓநம ணநப்டுத் மலம் உத்நள்
டடைலில் ணநப்டுநன்ட ணநப்டுத்ப்டுநன்ட உர்ச்ஓந ணமம அடநந்ட ண் ஙம் அணற்மட
டமட ணநப்டுத்டநன்ட உத்நமடம் அடநந்டண்ல்ன் உநஞட்ஜச உமஞல்ம
ஜற்ண்டு,
உடவும

ணடச
ணர்க்

டத்ல்மத்
டடிடம்.

(miscommunications)

இவ்ணய்ணநல்

உர்ச்ஓநப்

ணநர்த்ட

ணநமன்ஜநக்

நஜற்டத்நற்

டடைல்

ணமநல்
ர்ள்

ன்டுத்டநன்ட ல ணம உத்நள் அமங்ப்ட்டுள்ச. இவ்வுத்நம ஜநஓர் உத்நள்
ஜநஓஞ உத்நள் டம் இடநநவுநல் ம்.
ஜநஓர் உத்நள்
ஜநஓர் உத்நள் ன்மண ஓற்ள், ர்ள் ஆநணற்டல் உர்ச்ஓநம ணநப்டுத்டம் டமடள்
ஆகும். டடைல் ர்ள் ங்ட டத்லில் உர்ச்ஓநச் ஓற்ள் (ம், ஜநழ்ச்ஓந, ணம, ...),
உர்ச்ஓநம உர்த்டம் எலிக்குடநப்டௌள் (, ம, ...) ஜநநல் குடநடௐடுள் (linguistic markers),
நமஞப் ணஓசங்ள் ச ஙன்கு ணம ஜநஓர் உத்நமப் ன்டுத்டநன்டசர்.
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உர்ச்ஓநச் ஓற்ள் ன்மண அஞநப் டநல் ஜசந உர்வுமக் குடநக்ப் ன்டுநன்ட ஜநழ்ச்ஓந,
ல், ம், ணமச ன்டமணகும்.
.: (i) ஏ... அண்........... ஓந்ஓம் , ணழ்த்டள்:) ) ) (13கூ1)
(ii) சக்கு ஞம் ஜ இடக்கு (17கூ4)
ஓந ணமநல் ஙம் உர்ச்ஓநம ணநப்டுத் ணடம் எலிக்குடநப்டௌம ஜட்டும் உச்ஓநப்ட உண்டு

.

இணற்டநற்குச் ஓற்டள் ன்ட நமன்டலும் இமண சூலுக்ற்ட உர்ச்ஓநப் டம உர்த்
ணல்ச.
.: (i) ! ஜம்ஸ்.... ஆஞம்நச்ஓநட்டீங்!!! (14கூ17)
(ii) ணவ்! அண் எஞ ஞஜண்டிக் டட் இடக்நட ஜநந
நடட (14கூ25)
உர்ச்ஓநச் ஓற்ள் , உர்ச்ஓந எலிள் ஆநச ணநர்த்ட ஓந ர்நன் ணந குடநப்ல் ஙம்
உர்ச்ஓநம ணநப்டுத்டணடண்டு . " ஙன் இப்ட ஜ இடக்நடன் , " ன்ட ஓல்ணம ணந
"மச்சுப் டௌடுணன் " ன்ட கூற்டநன் ணந த்ம ணநப்டுத்டணடன் இல்கும்

. இமச

ஜநநல் குடநடௐடுள் ன்நடம் . டம்லும் இட ன்ட ஜநநல் குடநடௐடுநன் ணநன் எடணர்
ம் உர்ச்ஓநம ணநப்டுத்டணர்

. இம ணநடுத்ட

"ஙன் ஜ இடக்நடன்

" ன்ட கூடணட

இல்ச உர்ச்ஓந ணநப் இல்ஜல் ஙத்ன்மஜ ண் உமஞண அமஜடம் .
.: (i) ஙனங் ஞம் ஞங்ந... ஞ்ஓம் அங்குங்... இல்ச!!! (10கூ20)
(ii) ஓத்நஜ ஓல்லுடன் ஙனல்ம் உடப்ண ஜட் (15கூ16)
ஜநழ்ஜநநல் டத்டும் டடைல் உடப்நசர்ள்

, டௌழ்ற்ட நமஞப் ணஓசங்நன் டமலும்

,

ஓல் ணநமநன்ட டத்டக்ற்ட சநமக் டுத்டத் ங்ள் உர்ச்ஓநம ணநப்டுத்டநன்டசர் .
.: (i) ன்ச டுமஜ ஓர் இட! (ஓந்நஞடந நமஞப் ணஓசம்) (15கூ25)
(ii) ஆ! ணந ணந! (கு நமஞப் ணஓசம்) (19கூ6)
ஜநஓஞ உத்நள்
ஙநடத்க்குடநள்,

உர்ச்ஓநக் குடநடௐடுள்

(emiticon),

லத்டநன் ஙநடங்ள் ,

லத்டநன் அவுள் ,

உநஞலத்டநன் ஙனட்ஓந (உநஞம) ன்டணற்மட உர்ச்ஓந ணநப்ட்டிற்ச ஜநஓஞ
உத்நள் ன்நடம் . ஜநநல் அமஜந் டடைல் உமஞலில் உர்ச்ஓநக் குடநடௐடுள் , ஙநடத்க்குடநள் ன்ட
இடணம ஜநஓஞ உத்நள் ஜட்டுஜ அமங்ப்ட்ச

. ஜநன்சஞ்ஓல், அமஓந ன்ட

ஜநன்சநல் ர்டௌ ஊங்நல் ட ணமசமப் நஞநலிக் ன்டுத்ப்ட் உர்ச்ஓநக் குடநடௐடுள்
டடைல் உமஞல்நலும் இம்ற்டள்ச .
.: (i) அமசணடக்கும் ஙன்டந _/\_ ஙன்டந _/\_ ஙன்டந _/\_ (8கூ12)
(ii) இப்டி எட ன் சக்கு இல்மட ணடந்டநடன் ...: ( (10கூ21)
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உர்ச்ஓநக்

குடநடௐடுமப்

ண

ஙநடத்க்குடநலம்

அநஜச

டடைல்

ர்ல்

உர்ச்ஓந

ணநப்ட்டிற்ப் ன்டுத்ப்டுநன்டச.
.: (i) ... ஜம்ஸ் அக்ண அப்டிச?? ங்ச்ஓநங் இன்டம்
ஞ்ஓம் ர்ஞஞ இடப்ம்...!!! (14கூ14)
(ii) இட ப்ங்!!??? சூப்ர்!!! (18கூ5)
இங்குக் குடநப்நட்டுள் உர்ச்ஓந ணநப்டுள் வும் நமக்ப்ற்ட ஞவுநன் அடிப்மந
ஆஞப்ட்டுள்ச.

அவ்ணமநல் இவ்ணய்வு டடைலில் ஜநழ்ஜந டத்லில்

நஜடநக்ள்ப்டுநன்ட ட்டு ணம உர்ச்ஓநமடம்

,

அவ்வுர்ச்ஓநமப் நஜடநக்ள்

மப்டுநன்ட ல உத்நமடம் ண்டநந்டள்ட .
ஙநமடவு
நடஜந உமஞல்நல் ன்டுத்டணட ண ஜநழ்ஜநக்கும் இமப்ர்ள் ஜண எட
ஓந ணநமக் ண்டநந்ட உர்ச்ஓநமப் நஜடநக்ள்நன்டசர்

. இந் உர்ச்ஓநப் நஜற்டத்நற்குப்

ன்டுத்டம் ஓற்ள் , ர்ள், உர்ச்ஓநக் குடநடௐடுள் ன்டணற்மடல்ம் ஓநத்ட அணற்மடத்
ஞப்டுத்ந (standardize) ன்டுத்நசல் ஜநநல் அமஜந் ஓட ணமத் டத்ல்நல் ற்க்கூடி
ணடச டௌநல்மக் குமடக் டடிடம் .
ஜற்ள் டைல்ள்
1.
2.
3.
4.

ஓநங்ஞணன், ஓ. (2006) . ல்ப்நம் ந உமஞ (டள்) . ஓன்மச: ன்சநந்ந
மஓணஓநத்ந் டைற்நப்டௌக் ம் லிட் .
நடணஓம், . (2010) . நசநத் ஜநழ் ணர்ச்ஓந ; உத் ஜநழ் ஓம்ஜந ஜஙட்டுச் ஓநடப்டௌ ஜர் .
ஜநழ்ஙடு: மண.
Iskandar Ab. Rashid. (2010) . Kembangkan Rangkaian Sosial Menggunakan Facebook. Selangor: Venton
Publishing.
Nurul Husna. (2011) . Facebook Sebelah Syurga, Sebelah Neraka. Selangor: Al-Hidayah House of Publishers Sdn.
Bhd.

25

ஓல்ஓநநல் ஜநழ்க் மச்ஓல்க்ம்
டமசணர் ங.ஔசநஞஜன்
ஜநழ்த்டமடத்மணர், ஞநஓன் ல்மக் ல்லூந , ஞம்லூர்.
ஜநழ்ஜநநன் ன்டு இன்ட உணந ஙநமநல் ல்ணட ங்நல் ஞந்ட ணநநந்டள்ட
அடநணநல் டமடநல் டேமந் ஜநழ் இன்ட நசநத்டமடநல் ணகுண டன்சற்டம் ண்டு

.

ணடநன்டட.

இமசப்ல் ஓல்ஓநமப் ன்டுத்ணர் டம் இல்ம ன்ட கூடம் அணநற்கு ஓல்ஓநநன்
ன்டு ணநர்க் டடி என்ட உள்ட

. ணமத்ங்மக் கூ ஜநநல்  ஜன்டட்ள்

ணந்டணநட்ச. ஆசல் இன்ட ஙம் மநல் ணங்கும் அமசத்ட ஓல்ஓநநல்

ஙநடணச ஓல்ஓநநலும்

ஜநழ்ன்ட்டுக்கு ணந்டணநணநல்ம . ஙக்ந ன்ட ஙநடணசடம் , ஓந ஓனசத்நப்டௌநலும் ஜட்டுஜ
ஜநநல் ஜநநல் இங்கும் உள்ட

.

மசணற்டக்கு இல்ம .

ஓல்ஓநநலும் ஜநழ்ஜந இம்ற்டல் ஙம் ஜநநன் 

ஜநர்ள் ணங்கும் அமசத்ட

டமஜம உர்த்நணர்நணநடுணம் .

அவ்ணமநல் ஓல்ஓநநல் அமசத்ட கூடநலும் ஜநழ் இம்ற்டல் ஜநழ் ணடம் .
மச்ஓற்ள் இற்கு அடிப்மகும்

.

ஓந ஓல்ஓநநல் இன்க்ஸ் ன்ட எலிர்த்ட

லப்டநன்டச. டணநநன் ஓல்டு , அமஜப்டௌ, டத்ட சப்
மச்ஓல்லிமச உடணக்ம்

.

ற்சண,

ல்ணட ங்நல் ஙநன்ட

ல்ணட மச்ஓற்ள் நசந ஓர்ந்ட

உடணக்ப்ற்டள்ச.
இன்ட ன்ட்டிலிடக்கும் ஓம்ஓங் ன்ட ஙநடணசம் ணநநட் ஓல்ஓநநல் இம்ற்டள் அடநணநல்
மச்ஓற்லக்கு ற்ட ஜநழ்ச்ஓற்ள் ம க்கும் டற்ஓநல் இந் ஆய்வு அமஜநன்டட .
மச்ஓற்ள் ணஞடம், ஙக்டம்
ஜநநல் மச்ஓற்மப் மத்டக்ள்ணநன் டம் ஜநழ்ஜநமப் ல்ணட ங்நல்
ணர்த்டுக் டடிம் ன்ட ஙக்நல் மச்ஓற்ள் மக்ப்டுநன்டச . ணநமச, ண்டௌ, ர், நல்,
அம ன்ட கூடநல் மச்ஓற்ள் ற்டம் டநன்டச . அடநணநமடம் நல்டேட்த்மடம் ஜநநல்
ண்டுணஞ ஜநத்டம் டௌம்ர்ந்டம் ண்ற்ட நநல் ஈடுட்டுணடநன்டசர்
ஜநழ்ஙட்டிசமஞணநவும் டௌம்ர்ந்ர் ங்நப்டௌ ஜத்சட

. ஜநநல் அடநணநம

ஜநநல் ஙநமடவும் ஞஜச மச்ஓற்ள் ஜநக்குத் மணநன்டச

. இணற்டநல்
ணர்க்வும், அட
.

ல்டம்

மச்ஓல்க்த்டமடநல் ஈடுட்டு உமத்லும் அணர்ள் உடணக்குநன்ட ஓற்ள் ஞடன்
ஓந்ஞத்டன் இங்குநன்டசண ? ன்நலும் அச்ஓற்ம மள்நன்ட ஙர்ள் ங்ஒசம்
ன்டுத்டநன்டசர் ன்ட ஙக்நலும் மச்ஓல்லிர்ள் ஆஞணண்டும்

,
அமசப்

(இஞ ஓல்ப்ன்

(2006:34) . அந்ணமநல் இன்மட ன்ட்டில் மச்ஓற்நன் ன்டு ல்ணட இங்நல்
இம்டநடம் ஓல்ஓநநல் இம்டல் ன்ட ஜநநமசப் ன்டுத்டநன்டணர்

ள் ஜலும்

ஜநநமச அடநணற்கும் அடநணநமத் ஜநநல் நந்டள்ணற்கும் ணய்ப் இடக்கும் ன்நல் டத்ட
ணற்டமஜ இடக் டடிட.
அடநணநல் ஜநழ் நல் ன்ட ஓன்ச ஞநஓடம்

, அடநணநம ணல் ர்நற்கு வ்ணநம்

ன்டுத்ணண்டும் ன்ட அன்ட ஓன்ச  ஞநடம் மச்ஓல்க்ப் மக்கு ணநட்டிணர்ள்
சம்.
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மச்ஓல்க் ஙடநள்
மச்ஓல்க்த்நற்குப் ல்ணட ஙடநள் நன்ற்டப்டுநன்டச . சநடம் ணடம் நநல் ன்டுத்டம்
ணமநல்,

ற்டக்ள்லம் ணமநல் அமஜப்டல் ஓநடந்த்ட

டத்டப்ர்ப்டௌ ன்ட டன்டம் அடிப்மசகும்
ணமல் ஜலும்  குப்டௌக்நல் உடணக்ம்

.

எலிர்ப்டௌ,

ஜநர்ப்டௌ,

. இணற்டநல் டன்சட்டு , நன்சட்டு ன்ட

. வ்ணடநடம் டத்டச்ஓநமவு கூட ன்நல்

நவு ணண்டும் . (இஞ ஓல்ப்ன் :2011) ஓல்லுடணக்ம்   ஙநமநல் ஙநலம் ஆநடம் அடநணநல்
ஜற்டம் நல்டேட்த்டமடக்கு மச்ஓற்ள் ணநர்க்டடி என்டகும்

(சுந்ஞம். இஞஜ (1995:34)

மச்ஓல்க்த் டமடநல் ல்ணட அடநகஞநன் டத்டக்ம எடங்நமத்ட ர்க் ணண்டும் .
ஜநக்ம் ஓய்ணண்டி மச்ஓற்ள்
ஓல்ஓநமத் நடந்வுன் ஙம் ண்நல் டுணச னழ்க்ண் ஓற்கும்

. நசநநல் ஞஜச

இங்நல் டேமந் ஜநழ் இந் ஓல்ஓநக்குள்லம் டேமந்ட ஜநழ்ஜம் வீஓணண்டும் ன்ட ஙக்நல்
அணற்டக்குந மச்ஓற்ள் இங் உடணக்ப்டநன்டச

. ஓல்ஓந இங்கும்

ன்மஜ, ஜற்டம்

டண்மஜ, டத்ட, ன்டு ஆநணற்டநன் அடிப்மநல் மச்ஓல்க்ம் ஙநழ்த்ப்டணண்டும் .
சூல் ன்டு இங்கு டக்நஜநன்டட.
உடணக்ந மச்ஓற்ள்
sweep screen to unlock-நமஞமத் ணந உள்டேம.

Service numbers- ஓமண ண்

On-ங்கு

Settings-அமஜப்டௌள்

Off-ஙநடத்ட

Message-ஓய்ந

logs –அமப்டௌள்

Send- அடப்டௌ

all calls-அமசத்ட அமப்டௌள்

Add media-ஊ இமப்டௌ

missed calls-ணடந அமப்டௌள்

Picture-ம்

received calls-ற்ட அமப்டௌள்

Video-ட்ஓநப்ம்

dialled calls-ஓந அமப்டௌள்

Sound-எலி

copy to dialling screen-நமஞநலிடந்ட ஓ எட்டு.

Photo-ஙநற்ம் டு

add to reject list – ணநர்க்கும் அமப்டௌப் ட்டில்

Video record-ட்ஓநப்நவு ஓய்

Log manager- அமப்டௌ ஙநர்ணந

Sound record-எலிப்நவு

block by address-டணந டு

Add text-நட ஓய்ந

Message-ஓய்ந

Add subject-ல்லூச் ஓய்நணந

Delete-அந

Attach item-இமப்டௌ ணம

27

More-நட

File-ப்டௌ

Contact- ர்டௌள்

Name card-டணந அட்ம

Groups-குலக்ள்

Calendar-ஙட்ட்டி

Favourite-ணநடப்ஜசமண

Task-நட்ஜநல்

Assign-ர்ந்ட

Memo-குடநப்ம

Create contact-ர்டௌ ண் உடணக்ம்

Sending options-அடப்டௌம் ணஓந

Copy-எட்டு

Reply path-நல்ணந

Send name card via- டணந ட்ம அடப்டௌ ணந

Request delivery-ஓர்ந் ஙநம

Keep a copy-டிடு
Create contact-ர்டௌ ண் உடணக்ம்

Sending options-அடப்டௌம் ணஓந

Copy-எட்டு

Reply path-நல்ணந

Send name card via- டணந ட்ம அடப்டௌ ணந

Request delivery-ஓர்ந் ஙநம

Keep a copy-டிடு
Music- இமஓ

Email- ஜநன்சஞ்ஓல்

Push message-அடப்ந ஓய்நள்
All tracks-அமசத்டப் ல்

Voicemail number- குஞல் அஞ்ஓல் ண்

Settings- அமஜப்டௌ

Sending options- அடப்டௌல் ணஓநள்

Effects- ட்டௌ இசநமஜ

Receiving options- ற்டல் ணஓநள்

Internet- இமம்

Help- உணந

Go to home page- டல் க்ம் ஓல்.

Memory status- ஙநமசண ஙநம

History- டணநள்

Available- லிநம்

Messages-ஓய்நள்

Busy count- ன்டுத்ந குந

Create message-ஓய்ந உடணக்கு

Phone- ஓல்ஓநநல்

Create email –ஜநன்சஞ்ஓல் உடணக்கு

Sim- ஓநம் அட்ம

Conversations-உமஞல்

General settings- ட அமஜப்டௌள்
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Inbox-ஓய்நப்ட்டி

Keep a copy- டிடுக்

Email inbox-ஜநன்சஞ்ஓல் ட்டி

Delete by folder- ப்நமச அநக்

Sentbox-அடப்ந ஓய்நள்

Block messages- ஓய்நமத் டுக்

Outbox-ணநப்டௌடச் ஓய்நள்

Alert repitions- ஜடடமட ஙநமசவூட்

Drafts-ஓய்நக்ர்மண

Once- எடடமட

Myfolder-ஓய்நப்ட்டி

Every2minitues-

எவ்ணட இஞண்டு

ஙநஜநடம்
Voicemail-குஞல்ணந அஞ்ஓல்

Myfiles- ப்ந

Broadcast message-எநஞப்டௌ ணம

Images- ங்ள்

Spam box-அநத் ஓய்நள்

Video-ட்ஓநப்ம்

Settings-அமஜப்டௌ

Sound- எலிள்

General settings- ட அமஜப்டௌ

Other- நட

Textmessage- லத்டச்ஓய்ந

Create folder- ப்நம உடணக்கு

Multimedia message- ல்லூச் ஓய்ந

Wallpaper- டப்டௌத்ள்

Details- ணநஞங்ள்

Theme- நன்சநர் ம்

Time- ஙஞம்

Widgets- அமஜப்டௌ ணஓந

Type-ணம

Shortcuts- நநல் ஓல்

Name-ர்

Font type- லத்டட

Size-அவு

Brightness- ணண் அவு

Calendar-ஙள்ட்டி

Backlight- நன்சநச்ஓடநவு

Create- உடணக்கு

Call- அமப்டௌ

Appointment- ஙள்குடநப்டௌ

Voice call- குஞமப்டௌ

Anniverasary- ஆண்டுணந

Fake call- டணநற்ட அமப்டௌ

Event-ஙநழ்வு

Backup manager- ஜனடுப்டௌ டப்டௌ

Listby- ணநமஓடமடக்கு

Viewby- ணமல்
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Week- ணஞந்நஞ

Backup- ஜனடுப்டௌ

Day-ஙள்

Restore-ஜட உள்னடு

More-நட

Help- உணந

Go to day- இன்மட ஙலக்குள் ஓல்

Security- டக்

Go to date- நக்குச் ஓல்

Reset setting-ஜடஓனஞமஜப்டௌ

Delete- அந

Master reset- மஜ ஜடஓனர்

This month- இந் ஜம்

Alarms-ஙநமசவு எலி

Before date- இந் நக்கு டன்

Communities- ஓட எடங்நமவு

All events- அமசத்ட ஙநழ்வும்

Facebook- டடைல்

Camera- க்டணந

Bluetooth- அடமஜ நஜற்டம்

Sim card management- ஓநம்ர்டு ஙநர்ணம்

Memo- குடநப்ம

Sound profile- எலிக்ப்டௌ மல்

Task- நட்ஜநடு

Display-ண்நமஞ

FM Radio- ண்ம

Time and date- ஙஞடம் ஙலம்

Clock-டிஞம்

Network- இமப்டௌ

Games- ணநமட்டு

Sim auto network- சநங்கு ணமம்

Applications-ன்டு

Registration- நவு

Voice recorder- குஞல் நணன்

Sound-எலி

Calculator-க்ந

Normal- இல்டௌ

Convertor-ஜநப்டௌ ஜற்டந

Silent-எலிந

Dictionary- அஞந

Driving-ணச ஙஞம்

Display- ண்நமஞ, ட்ஓநத்நமஞ

Outdoor- ணநணம

---

Offline-இங்ஙநம

--
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டத் டைற்ட லட மச்ஓற்ள் இங் உடணக்நக்
ஓல்ஓநநல் நசந ஙநஞல் ணல்லுசர்ள் ற்டநசல்

டுக்ப்ட்டுள்ச. இமணமசத்மடம்

ஜநழ் உஜம் ஞவும் ணமநல் நநல்

ஓன்டமடம்.
ஙநமடவுமஞ
அடநணநலும் நல் டேட்டம் ணர்ந் இந் சூலில் ஓல்ஓநப் ன்ட்டுக்குத் சநத்ஜநழ்ச்ஓற்ள்
உடணக்ப்டல் ணண்டும்

.

அற்குந டற்ஓநநல் ஜநர்ணர்லம் ஜநப்ற்டர்லம்

ஓல்ணண்டும். டன் உடணக்ப்ற்ட ஓந மச்ஓற்மப் ன்டுத்நடம் ணக்குச்ஓற்லக்கு
டக்நத்டணம் டுத்டம் மச்ஓற்ம ஆக்ணண்டும்

.

அற்குந நநமச ணல்

நல்டேட்ணநர்லம் ஜநழ் ணல்லுசர்லம் ற்டல் ஜநழ் ணல் ர்டௌத்டமடநல் ஜலும்
ணம்டம்.
ஆஞடைல்ள்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

இஞ ஓல்ப்ன், (1985) மச்ஓல்க்ம், ஜங்ம, ணத்நர் ட்ம், ஓன்மச
இஞ ஓல்ப்ன் (1992), அடநணநல் ஜநழ் இன்மடஙநம, உத்ஜநஞய்ச்ஓந ஙநடணசம், ஓன்மச.
இஞ ஓல்ப்ன் (2008), ஜநநல், ணநம அடம், நடச்ஓந
இஞ ஓல்ப்ன் (2011), ஜநலம் நசநடம், ணநம அடம், நடச்ஓந
ஓண்டம்.ஓ.மண. (1994), அடநணநல் ஜநக்ம், ன்.ஓந.ந.ச். ஓன்மச.
சுந்ஞம்.இஞஜ (1999), டள் டௌநட, ணம் டௌநட (1999), ணஓந்ம் நப்ம், ஞ்ஓவூர்
ஔசநஞஜன் (2003), அடநணநல் மச்ஓல்க்ம், இஞணன் நப்ம். ணநடத்ஓம்
ஔசநஞஜன் (2004) அடநணநல் ஜநழ் ணஞட (2004), இஞணன் நப்ம், ணநடத்ஓம்.
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ம்ஓர்ந் மச்ஓல்க்ம்
ட.ஓநணலிங்ம்
ஓன்மச, இந்ந
musivalingam@gmail.com
ஜந அஞசு 2000-ஆம் ஆண்டில் , ல்ணட டமடலக்ப் நசன்கு மச்ஓல் நக்குலக்ம
அமஜத்ட. ணல் நல்டேட்த்டக் டமசணர் ட .ஆசந்நடஷ்ன் அணர்ள் மமஜநல் அமஜந்
நக்குல, மச்ஓல்க் உத்நம ணகுத்டக் டுத்ட . அநல் 8-ணட உத்ந , எஞ ஆங்நச் ஓல்
ணட ணட இங்நல் , ணட ணட டந ல் ன்டுத்ப்டும்ட , இம் டள் ணல் அடநந்ட ,
ஜநநல் ணட ணட மச்ஓற்ம உடணக் ணண்டும் ன்ட நந்டமஞக்ப்ட்டிடந்ட.
ஏர் ஆங்நக் மச்ஓல் ணவ்ணட டமடநல் ணவ்ணட டநல் ன்டுத்ப்ம்
. அன்
டடநந்ட, ணசஜத் ஜநழ்க் மச்ஓல்ம உடணக் ணண்டும் . சண, மச்ஓல்க்த்டக்குத்
ஜநடநவு ஜட்டுஜநன்டநத் டமடஓர்ந் அடநவு ஜநவும் இன்டநமஜட ஆநடட
. ஆங்நடம், ஜநலம்
நந்டணநட்ல் ஆங்நச் ஓல்லுக்கு ஈச ஜநழ்க் மச்ஓல்ம உடணக்நணந டடிட . இற்நல்,
ணநநல், நம், ஜடத்டணம், டநநல், நப்டநநல், இன்டம் இடன்ட ல்ணட
டமடநலும் டௌங்கும் ஆங்நக் மஓல்லுக்குப் டத்ஜச ஜநழ்க் மச்ஓல்ம உடணக்
அந்ந்த் டமடஓர்ந் அடநவு அணஓநஜநடட .
Bus, Driver, Conductor ஆந டன்ட ஓற்ம டுத்ட க் ள்ணம். ஜநநல் இச்ஓற்ள் டமட டந்ட,
ஏட்டுஙர், ஙத்டஙர் ன்ட ணங்ப்டுணம அடநணம் . சுமணச ணல் ன்சணசநல் , இந் டன்ட
ஓற்லஜ நப்டந இலில் இம்ற்டள்ச
. நப்டநநல் அடநவு இல் எடணர்
,
நப்டந அடநணநலுக்ச மச்ஓல் அஞந என்மடத் நக்நடர், அல்ட நப்டநத் டமடநல்
எட டைம ஜநர்க்நடர் ச மணத்டக் ள்ணம் . அணர் Bus ன்ட ஓல்லுக்குப் டந்ட ன்டம்,
Driver ன்ட ஓல்லுக்கு ஏட்டுஙர் ன்டம், Conductor ன்ட ஓல்லுக்கு ஙத்டஙர் ன்டம் குடநப்நட்டிடப்ர் .
அமப் டிக் ஙடநன்ட நப்டந அடநணநர்ள் குலுங்நச் ஓநநப்ர் . இட  ஙமச்சுமணக்ச்
ஓல்ப்ட் ஓய்நன்ட . இடன்ட மச்ஓற்ள் ண் நப்டநநல் அஞநள்
ணநணந்டள்ச ன்ம ணடத்த்டு இங் குடநப்ந ண ண்டிடள்ட.
ஜநன்சடத் டமடநல் இட ணநல் அமஜந் ஜநன் இமப்ம
Channel, Circuit, Line ன்ட குடநப்நடுணர் . இட
டமசலக்கு இம ணல் ம் ஓய்டம் இமப்ம
Path, Link ன்டகூக் குடநப்நடுணடண்டு .
இச்ஓற்ள் ஜநநல் ம, ம், இமப்டௌ, டுப்டௌ ன்ட அம க்ப்டுநன்டச. இணற்டநல் ணல்
நட்டுள் என்டன்நன் என்டப் நக்கும் . Bus ன்ட 8, 16, 32 ணர்நன் இமப்நல் அமஜந் ணல்
நஜற்டத் ஜகும் . எஞ ஙஞத்நல் 8, 16, 32 நட்டுள் இமப் நக்கும் . Bus ன்ட அஜச
ணல் நஜற்டப் மமக் குடநக்நடட. சண, Bus ன்மப் ட்ம ன்நடம்.
நப்டநடு இமந்ட ஓல்டும் , ணநமஓப்ம (Keyboard), சுட்டி (Mouse), அச்சுப்டந (Printer),
ணடடி (Scanner), ணமஞணந (Plotter) ன்ட டௌடச்ஓசங்ள்  உள்ச
. நப்டநசட, இந்ப்
டௌடச்ஓசங்டு ணல் நஜற்டம் ஓய் ணண்டுஜசநல் , அணற்டநன் ஜநம அடநந்ட மணத்நடக்
ணண்டும். இந் ஜநர்ப்டௌக்கு , அணட நப்டநக்கும் டௌடச்ஓசத்டக்கும் இமச ணல்
நஜற்டத்டக்கு, Device Driver ன்டம் ஙநஞல் உவுநடட . சுடக்ஜ Driver ன்ர். டௌடச்ஓசத்ம இக்
உவும் ஙநஞல் ன்ல்
Driver ன்ட ஓல்லுக்குக் நப்டநநலில்
இக்ந ன்ட ஓல்
ன்டுத்ப்டுநடட.
டம்ச உங்ள் ஜநன்ஓஞத்மக் த்டநன்டச
. அணற்டள் நநல் த்டமணடம் உண்டு
.
அநநல் த்டமணடம் உண்டு . ஆங்நத்நல், அணற்மட டமட , Good Conductor, Bad Conductor ன்ட
குடநப்நடுநன்டசர். சண, Conductor ன்டம் ஓல் த்ந ன்டம் டந ன்டுத்ப்டுநடட .
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நடநக்ச ஜநன்சடச் ஓசங்ள் நக்
அல்ட அமஞக்த்ந ன்ட குடநப்நடுநன்டசர்.

Semi-conductor ன்டுநடட. அமச குமடக்த்ந

ஆ, நப்டநத் நல்டேட்த்ம அடநந்ணர்ள் Bus, Driver, Conductor ஆந ஆங்நச் ஓற்லக்கு
டமட, ட்ம, இக்ந, த்ந ன்ட ன்ட ஜநழ்க் மச்ஓற்ம ன்டுத்டணர் . டந்ட,
ஏட்டுஙர், ஙத்டஙர் ன்டல்ம் கூடந க் ண்டிடக் ஜட்ர்ள் . இடன்ட இன்டம்  ஓற்மக்
குடநப்நம். நப்டநநலில் ணநடப்த் ர்வும உள்க்ந ட்டில் அல்ட ட்டிமக்
குடநக்நன்ட Menu ன்ட ஓல்லுக்கு உவு ணநமப் ட்டில்
ன்ட லப்ட் நப்டநப் ப்
டௌத்டம் ணநணந்டள்ட ன்ம இங்குக் குடநப்ந ணண்டும் .
ஓஞ ஆங்நம்- ஜநழ் அஞநநல்
Line ன்டல் டு ன்டன் டநடக்கும்
. ஆசல்,
ணல்ர்நல் அஞநநல் Line ன்டல் இமப்டௌ ன்டம், ம் ன்டம் டள் கூடப்ட்டிடக்கும்.
அல்ன், argument ன்ட ஓல்லின் ஙஞடிப் டள் ணம் அல்ட ணநணம் . ஆசல், நப்டந
இலில் arguments ன்டம் ஓல் , எட ஓல்கூடவுக்கு (Function) அடப்ப்டும் உடடௌமக் குடநப்ல்
ஓலுடடௌள் ன்நன்டசர். இட ஞஜச டுத் டக்ட்டுமக் கூட டடிடம் . ஆ, நப்டநத்
டமடஓர்ந் மச்ஓல்க்ம் , அத்டமடஓர்ந் டௌமஜ இல்மல் ஙமப்டௌக்கு இக்கும் ன்ட
ண்கூடு.
குடநப்நத்க் ஓய்ந ன்சணன்டல்
, எஞ டமடந எட குடநப்நட் ஓல் ணவ்ணட
டமடப்நநவுநல் ணவ்ணட டநல் ன்டுத்ப்டுநடட ன்டன் . இன்டம் ஆஜச் ஓன்ட
ர்த்ல், எஞ டமடப்நநணநல்கூ எட ஓல் ணவ்ணட இங்நல் ணவ்ணட டநல்
ன்டுத்ப்டுணமப் ர்க் டடிடம்.
Key ன்டம் ஓல்லுக்குச் ஓணந , நடவுல் ன்ட டள் கூடநடம் . ஆசல், Answer Key, Key Stone, Key
Industry, Key Source, Key Map ஆந ஓற்லக்கு டமட ணநமக் குடநப்டௌ , ஙடுல், அடிப்மத் நல் ,
டன்மஜ டம் , மப்ம் சப் டள் கூடப்டுநடட . இமஓநலில் Keyboard, Key Note ன்ட இட
ஓற்ள் டௌக்த்நல் உள்ச . இணற்மட அத்டமடநசர் டமட , இமஓப்ம, ங்கு சுஞம் ன்ட
ணவ்ணட ஓற்நல் குடநப்நடுநன்டசர் . எடஓல் ணவ்ணட டமடநல் ணவ்ணட ணநஜவும் , எஞ
டமடநல்கூ ணவ்ணட ங்நல் ணவ்ணட ணநஜவும் ன்டுத்ப்டுநடட ன்ற்கு
Key ன்டம்
ஓல் ஓநச டுத்டக்ட்கும்.
நப்டநத் டமடஓர்ந் மச்ஓல்க்த்டக்கு
, அத்டமடஓர்ந் டௌமஜ டம் ன்ட ந
உண்மஜன். ஓந, ஓந++, ஓந#, ஔண ன்ட நப்டந ஙநஞக் ஜநள் (Programming Languages) ற்டந
ங்மடம், டைல்மடம் ல டமசந்டன் , ன்சல் இந்ப் ந உண்மஜம டலமஜப்
டௌநந்ட ள் டடிந்ட . நப்டந ஙநஞக்த்நல் ன்டும் ஆங்நக் மச்ஓற்லக்கு ஙநஞச
ஜநழ்க் மச்ஓற்ம உடணக் ஜம்க்ச நப்டந அடநவு ஜட்டும் ட
, நப்டந
ஙநஞக்ம் ற்டநடம் நந்நடக் ணண்டு
ம் ன்ம உஞ டடிந்ட
. டநநல் ல்லூநநல்
நப்டநத் நல்டேட்ம் நலும் ஜணர்லக்கு எட ஜ இடக்நன்ட , நமத் நல்டேட்ம்
(Network Technology) ற்டந எட டலமஜச டைமத் ஜநநல் லநட , குடநப்நட் டௌம் அல்ட
ம்ஓர்ந் மச்ஓ ல்க்த்டக்கு, அந்ந்ப் டௌம்ஓர்ந் அடநவு (Field Knowledge) அல்ட ம்ஓர்ந்
அடநவு (Domain Knowledge) வ்ணவு இன்டநமஜட ன்ம அடண ட்ர்ணஜ உஞ டடிந்ட .
நப்டந இலில் , Bus, Drive, Driver, Argument, Operator, Compile, Platform, Exception, Switch, Key, Polling
ன்ட ல்ணட ஓற்ள் ணக்ஜச டநல் இல்ஜல்
, ணடச டமக் குடநக்குஜட
ன்டுத்ப்டுநன்டச. Key, Socket, Gateway, Distribution, Interface ன்ட ஓற்ள் , நப்டந
இலி ணவ்ணட இங்நல் ணவ்ணடச டநல் ன்டுத்ப்டு
நன்டச. இத்ம
ஓற்லக்குத் ஜநநல் மச்ஓற்ம உடணக்கும்ட டமடஓர்ந் அடநணடு , குடநப்நட் ம்ஓர்ந்
டௌமஜடம் மணப்டுநடட ன்ம ஙநடவுண இவ்ணய்வுக் ட்டுமஞநன் ஙக்ம் .
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டலில் Key ன்ட ஓல்ம டுத்டக் ள்ணம் . நப்டநநலில், Keyboard ன்டம் ஓசத்ம
ணநமஓப்ம ன்நடம். Tab Key, Shift Key, Ctrl Key, Alt Key, Insert Key ஆநணற்மட டமட த்ல் ணநமஓ ,
ஙர்வு ணநமஓ , ட்டுப்ட்டு ணநமஓ , ஜற்ட ணநமஓ , ஓடகு ணநமஓ ன்ட ஓல்நடம் . Key Press ன்ம
ணநமஓலத்ம் ன்நடம். அணட, Key ன்ட ஓல்லுக்கு ஈ
ணநமஓ ன்டம் ஓல்ம
ன்டுத்டநடம். நப்டநப் நமங்மப் ற்டநப் டிக்கும்ட , Secret Key, Public Key, Private Key
ன்ட ஓற்ம நர் ள்நடம்
. ணம இஞஓநஜ மணத்டப் ட்ட்டுணட
, நடப்ட ன்ட
டந இங்கு Key ன்டம் ஓல் ன்டுத்ப்டுநடட . சண, ணநமஓ ன்ட ஓல் அவ்ணவு
டத்ஜப் ணநல்ம . ஓணந சப் டள்டும் நடணந ன்டம் டெ ஜநழ்ச்ஓல் ஜநவும் டத்ஜ
இடக்நடட. ஆண, Public Key, Private Key ஆந ஓற்மப் டத்நடணந , சநத்நடணந ச அமக்ம் .
Key Distribution, Key Management ஆநணற்மடத் நடணந ணநசநம் , நடணந ஜண்மஜ சம்.
Socket ன்டம் ஓல்மப் நமத் நல்டேட்த்நல்
, நம ணன்டள்ள் , நம
ஜன்டள்ள் ஆந இஞண்மப் ற்டநப் சும்டம் நர் ள்நடம் . ணன்டள்நல், இஞண்டு
ஜநன்ஓஞ அல்ட ஜநன்சட ஓசங்ம இமக்கும்ட
, டம்லும் என்டநன் டேமப்குநம
இன்சன்டநன் டமப்குநநல் டத்டநடம் . இணற்டநல் டமப்குநம Socket ன்நடம். எட
ஓசம் அல்ட ம்நணத்நன் டமசப்குந டேமந்ட டந்டநன்ட ணய்ப்குந ன்ல்
, Socket
ன்மத் ஜநநல் டத்டணய் ன்நடம். ஆசல், நமத்நல் ணல் நஜற்டம் ங்குணற்கு
டன், இட டமசநலுடள் ஓசங்ள் , ஓநச் ஓல்ணசநல் , இட டமசநலுடள் நப்டநநல்
ஓல்டும் ன்ட்டு ஙநஞல்ள் , ஜக்நம ணல் நஜற்டம் ஜற்ள்லம் டன்டௌ, எட டக்ஙநம
இமப்ம (logical connection) ற்டுத்நக் ள்நன்டச . அந்த் டக் இமப்நன் இடடௌடடடள் ,
டத்நச (abstract) டமச Socket சப்டுநன்டச. டஙநம இமப்நல் (physical connection)
ன்டுத்ப்டும் டத்டணய் ன்டம் ஓல்ம , டக்ஙநம இமப்நல்
(logical connection)
டத்நச டமசலக்குப் ன்டுத்டணட அவ்ணவு டத்ஜ இல்ம . ன்டம டைலில் ஙன்
இமப்டௌடமச ன்ட ஓல்மப் ன்டுத்நடள்ன் . ஆசலும், இன்டம் ஓநடந்ணட டத்ஜச
ஓல்மக் ண்டந ணண்டும் ன்ட டடநட ன்.
இடண, Gateway ன்டம் ஓல்மப் நமத் நல்டேட்த்நல் , நம ணன்டள்ள் , நம
ஜன்டள்ள் ஆந இஞண்மப் ற்டநப் சும்டம் நர் ள்நடம்
. Gateway ன்டம் ஓல்
டேமணநல் ன்டம் டமத் டநடட . இஞண்டு நமங்லக்கு இம ணல் நஜற்டம்
ஙமடப் ல்ணட ஓசங்ள் ன்டுநன்டச . எத்ணமப் நமங்லக்கு இம , அடப்ப்டும்
ணமச் ஓநச மநல் நமஓணநக் Router ன்டம் ஓசம் ன்டுநடட . சண, அமசத் நமஓணந
ன்நடம். டற்டநலும் ணடட் நமங்லக்கு இம ணல் நஜற்டத்டக்கு
Gateway
ன்டுநடட. இட எட ஓநடப்டௌணமத்
நமஓணந ஆகும். அமச, டேமணநல் ச ஙஞடிப் டநல்
அமக்ஜல், எட ஓசத்மக் குடநப்ற்கு ற்டணட , நமஓணந ன்ட ஓல்லுக்கு இமஓந்ணட , டேமணந
ன்ட ஓல்ல் குடநக்நடம் . ஆசல், அணமநல், நம ஜன்டச ஙடநடமடமப்
ற்டநப் டிக்கும்ட , இஞண்டு ன்சட்ஓநப் நம டமடமஜலக்கு இமச ணல் நஜற்டத்நல் ,
Border Gateway Protocol, Interior Gateway Protocol, Exterior Gateway Protocol ன்டல்ம் டிக்நடம். இணற்டநல்
Gateway ன்ட ஓல் எட ஓசத்மச் சுட்ணநல்ம . ஓசத்நன் டத்நச ன்மஜம சுட்டுநடட .
சண, இங் டேமணந ன்ட ஓல்மணந டேமணநல் ன்ட ஓல் டத்ஜ இடக்நடட . Border
Gateway Protocol ன்ம ல்ம டேமணநல் ங டநடமட ன்ட குடநப்நடுண அன் டமத்
டல்லிஜ ணநப்டுத்டணய் உள்ட .
Distribution ன்டம் ஓல் நப்டநநலில் ல்ணட இங்நல் ன்டுத்ப்டுநடட
. Distributed
Systems, Distributed Database, Distributed Services ன்டல்ம் ஓப்டுநடட . இங்ல்ம் Distribution
ன்ற்குப் டணப் நர்ஜசம் ன்ட டள் ள்நடம் . நர்ஜச டமடமஜள் அல்ட
நர்ந்மஜ டமடமஜள் , நர்ந்மஜ ஞவுத்ம் , நர்ந்மஜ ஓமணள்
ன்ட குடநப்நடுநடம் .
இங்ல்ம் நர்ஜசம் ன்ட ஓல்ம அடிப்மக் ண்
நர்ந்மஜ ன்டம் ஓல்
டத்ஜண இடக்நடட.
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நமப் டப்டௌ ற்டநப் டிக்கும்ட , எட ஙநடணசத்நன் நநள் அந்ஙநடணசப் நமத்நன்ஜனட
டுக்கும் ல்ணட ணமச க்குல்ள் ற்டநப் டிக்நடம்
. அணற்டள், ஓமண-ஜடப்டௌத் க்குல்
(Denial of Service Attack) ன்ட எடணமச க்குல் ஆகும் . சுடக்ஜ, டிஏஸ் க்குல் ன்ட கூடணர் .
நமங்நல் டேர்ணந (Client), ணங்ந (Server) நப்டநலக்கு இம , டண, நக்மநலுமஞ ன்ட ணடிணந ணல் நஜற்டம் ஙமடநடட
. எட ஙநடணசத்நன் நமத் மத் க்
ஙநமசப்ர், அந்ஙநடணச ணங்நக்குப் லிச நக்மமப் ல்நஞக் க்நல் அடுத்டுத்டத்
ர்ந்ட அடப்நக் ண் இடப்ர் . ணங்நசட, அத்மச நக்மலக்கும் நலுமஞ ணங்
டடிஜல் நக்குடக்டும். அந் ஙஞத்நல் ணக்ஜச சர்நன் ஙநஜச நக்மலக்குப் நலுமஞ
அடப் டடிஜல் ணங்ந நடநப் கும் . உண்மஜச சர்லக்கு ஙநஜச ஓமணம ணங்
டடி ஙநம ற்டும் . அணர்லக்கு ணக்ஜச ஓமணள் ஜடக்ப்டுணல் இட
ஓமண-ஜடப்டௌத்
க்குல் ஆநற்ட.
ஓந ணமநல் இந்த் க்கும நநள் டுமஜ ஆக்குணர் . எட நப்டநநலிடந்ட எடணர் க்குல்
ஙத்டணற்குப் ந , நநக் குலமணச் ஓர்ந் டைட ர் , உத்நன் ல்ணட டமநலிடந்டம் ,
டன் நட்ஜநட்டி , எஞ ஙஞத்நல் ஓமண ஜடப்டௌத் க்குமத் டுப்ர்
. இவ்ணட 
டமசநலிடந்ட டுக்ப்டும் ஓமண ஜடப்டௌத் க்குல் ஆங்நத்நல் Distributed Denial of Service Attack
(DDoS) சப்டுநடட. இமத் ஜநநல் ப்டிச் ஓல்ணட ? நர்ந்மஜ ஓமண ஜடப்டௌத் க்குல் சஜ?
அவ்ணவு டத்ஜப் ணநல்ம அல்ண ? ல்டமசச் ஓ மண-ஜடப்டௌத் க்குல் ன்ட கூடநசல்
ஜநவும் டத்ஜ இடக்கும் . ஆங்நச் ஓல்நல் உள்ங்நடள் டலம் நணப் டௌப்டும் .
சண, ணல் நல்டேட்ப் நக்குல ணகுத்டத் ந் மச்ஓல்க் உத்நநன்டி
, ஆங்நக்
மச்ஓல்லின் ஙஞடிச ஜநர் ப் இல்ஜல் , அட உர்த்டநன்ட உண்மஜச டமத்
டல்லிஜ ணநக்டஜட , இம், டள், ணல் அடநந்ட , ஜநழ்க் மச்ஓல்ம உடணக்குண
ஓநடந் ஙமடமட இடக்கும்
. அவ்ணட, உண்மஜமஜச டம ணநக்டஜட
மச்ஓற்ம உடணக்க் ம்ஓர்ந் டௌமஜ (Domain Knowledge) ட்த் மண ன்ட , இடடம்
ஙம் ர்த் டுத்டக்ட்டுநன் டம் நநல் டௌசகும் .
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ஜநர்ப்டௌப் நநல் நல்டேட்த்நன் ன்டு
ஓந.இங்குஜஞன்
Sultan Idris University of Education & Malaysian Translators Association
ணர்ந்ட ணடம் நல்டேட்ஜஜச உநல் ணநணஓம் ங்ந ணநண்ணந ஆஞய்ச்ஓந ணமஞ நல்டேட்
உணநநன்டந நம் ஆற்டல் ஜநச் ஓநஞஜஜச இடக்நன்டட
. அந் அணநற்குத் நல்டேட்ம்
அமசத்டத் டமடநலும் ஊடுடணந இடக்நன்டட . இத்ம சூல் ஜநர்டௌத் டமட நலும் ஊடுடணத்
ணடணநல்ம. உநல் ல்ணட ஙடுமச் ஓர்ந் ஜக்ள்
, ல்ணட டமடநல் மஞ ண்ணர்
இடக்நன்டசர். ஓநந்மச ஜற்டம் அடநவுப் நர்ணநசல்ன் ஙடுள் ணர்ச்ஓந அமணநலும்
. அடன்
ஙமடமடடம் கூ . இவ்ணட உ அணநல் ணர்ந்ட ணடம் ல்ணட டமடநன் ணர்ச்ஓநடம் , நல்டேட்
ஜம்டுலம், குடநப்நட் ஓந ஙடுநல் அநஜந ணர்ச்ஓநமப் நவு ஓய்டம் ணமநல் , அ ணர்ச்ஓந
உநன் நட ஙடுலக்கும் ஓன்ட ஓஞ ஜநர்ப்டௌத் டமட இன்டநமஜநன்டட .
இட டமடலம் என்டக்ன்ட உணநய் இட ந்ட என்மட ஜற்டன்ட ணர்த்ட ணடநன்டட ன்டலும் ,
இந் ஆய்ணநல் ஜநர்ப்டௌப் நக்குத் நல்டேட்ம் ந் அவு ன்டுநன்டட ச
ணநணநக்ப்டுநன்டட. நல்டேட்ப் ன்ட்டிசல் ஞஜச ஜநர்ப்டௌள் உடணணற்கும்
,
ஜநர்ப்டௌப் நம ஙநர்ணநக்வு ம் ஜநர்ப்ர்லக்குத் நல்டேட்ம் ந்ந் ணநநல்
உணநள் டௌநநன்டட; டௌநம் ச இவ்ணய்வு ஆய்நன்டட.
அடிப்மநல்,
ஜநர்ப்டௌத் நல்டேட்ங்ள் ஜற்டம் அன் டணநள் ஆநச
ஜநர்ப்ர்நன் நம இகுணக்குணற்த்ன் ண்டுநடி க்ப்ட்டிடக்நன்டச. சநஙர்
ஜநர்ப்ர்ள் ஜற்டம் ஜநர்ப்டௌ ஙநடணசங்லக்கு இத்ம நல்டேட்ங்ள் டணந
அமஜநன்டச.
ஜநர்ப்டௌத் நல்டேட்ங்ள் ந்ந்ப் நமச் ஓய் உவுநன்டச?
1) ட்ச்சு – ந்ணட ஜந ஓம்ந்ப்ட்
ணமமடம் ண ஜநர்ப்டௌத்
டமடநலும்
ட்ச்சு ஓய் அடிப்மச நல்டேட்ம் உவுநன்டட
(அடிப்மச நல்டேட்ம் ன்டலும்
கூ ட்ச்சு இந்நஞத்நல் இடந்ட நசநக்கு ணர்ந்நடக்கும் இன்மட நல்டேட்த்நல் 
ணநதங்மக் கூடுச் ஓய் டடிநடட)
2) ஓற்நன் ண்நக்மம அடந- டணச ண்ட்த்நல் ர்க்கும் ட ஜந அற்ஜப் டும்
இட, ஜநர்ப்ர்மப் டத்ஜட்டில் அந டக்நஜசன்ட இடக்நன்டட . டம்ச
ஜநர்ப்டௌப் நநல் ஓற்நன் ண்நக்மம அடிப்மக் ண்
ட்த்ம
ஙநர்நப் இற்குக் ஞஜகும்
. ட்ச்சு ஓய்வுச
‘Microsoft word’ –இல் ஓற்நன்
ண்நக்மமத் நந்ட ள்ஜ ன்ணர்லக்கு , ஓந ணமநல் , PDF ஜற்டம் ங்வும்
ஜநர்ப்டௌப் நள் ஞப்டுணமடம் அத்ம ணமலக்ப் நஞத்நஜ ண்நக்மம
அடநடம் ஜன்டட்ள் அணஓநம் ன் நகும் .
3) ஓற்நம நடத்ந – ஜநர்ப்டும் ஆணங்மப் நமநன்டந ஞ ணண்டிட எவ்ணட
ஜநர்ப்நன் மஜல் அமச இகுணச் ஓய்வும் ஜன்டட்ள் உள்ச
(ஓநடப்த் ஜநழ் ஜநக்ச ஓற்நம நடத்நக்ண இங்கு இமச இமத்டள்ன் )

.

4) PDF – ப் ஜற்டல் - ஜநர்க்ப்ட்டு, ட்ச்சு ஓய்ப்ட்லும் குடநப்நட் லத்டடக்ள்
(குடநப்த் ஜநழ் ஜந ) ணடிக்மநம் இல்ட சல் அவ்ணணத்மப்
PDF டமடநல்
அடப்வும் நல்டேட்ஜ ஆங்கு உணந டௌநநன்டட .
5) ஜநன்சநல் அஞநள் – ஜநர்ப்டௌப் நலக்கு அஞநநன் ன்டு அந டக்நஜசகும்
அநலும் ற்ம சூலில் ஜநர்ப்டௌமத் ள்நல் லந நன்சர் ட்ச்சு ஓய்டம் ஙநம ஜடந
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ஙஞடிண நசநந உ ன் ஜநர்த்டத் ட்ச்சு ஓய்ப்டும் சூலில் ஜநன்சநல் ணடிணநல்
இடக்கும் அஞந நடம் உடுத்ப்ட்டு ணடநன்டச .
6) டப்டௌமஞ (Subtitle) – நமஞப்ங்ள், மட்ஓந ஙநழ்ஓநள் ஆநணற்டநல் ணங்ப்டும்
ஜநர்ப்டௌத் டமடக்கு நல்டேட்த்நன் ணந ணநமந்கும் .

டப்டௌமஞ

7)
உமஞர்டௌ
(Interpretation)
–
நல்டேட்த்நன் உணநநன்டந உமஞர்ப்டௌ ஜநவும்
ஓநஞஜஜசன்டநணநடும். குடநப், ஜஙடுநல் எடணர் சும் உமஞமப் டம் அணஞணர் ஜநநல்
ட்ற்குத் நடேட்த்நன் உணந ஜந அடமஜசகும் .
ஆ, சனட்ர் அல்ட ணடிக்மர்நஜநடந்ட ஜநர்ப்டௌப் ந என்டநமசப் டணநலிடந்ட
அமச டடித்ட ஜனண்டும் அணநம் எப்மப்ட ணமஞ நல்டேட்த்நன் ங்கு ஜந அணஓநஜ
இடக்நன்டட.
இமசத் ர்ந்ட ஓந
டமடமஜநன் (System) அடநடம் ஜநர்ப்டௌப் நள் ஓய்ணற்குப்
டணந இடக்நன்டச . இணற்டநன் ணந ணநமஞணசவும் ஞஜசவும் ஜநர்ப்டௌப் நள்
அமஜநன்டச ன்டல் ஜநமநல்ம .
ஓல்லில் (Terminology) ஙநர்ண டமடமஜ
இந் டமடமஜநன் ணந ஜந ஙனண்
ஜநர்ப்டௌ ணமம ஙர்த்நச் ஓய் டடிநன்டட
.
டுத்டக்ட், ஆண்டநக்மள் ன்ட ஙனஜச ஜநர்ப்டௌநன் ட
, ஜநர்ப்ர்
குடநப்நட் எட ணர்த்மக்குப் ல்ணட ஓற்மத் ந்டணந ணய்ப்டௌள் உள்ச
. இசல் டள்
ஜற்டம் ற்ணநடிடம் , ணஓர்லக்கு அப்குநமப் டிப்நல் குப்ம் ற்ம்
. ஆமல்,
ஜநர்ப்நல் ணர்த்மநன் ஙநமப்ற்மடத்
(Consistency)
க் மணக் இட ஜநவும்
அணஓநஜசநன்டட. இவ்ணடங்நத்மத் சநஙர் ஜநர்ப்ர்ள் நன்ற்டம் . ஜலும், 
ஜநர்ப்ர்ள் இமப் நஜடல்நன் ணந ஓற்ஞ்ஓநங்ம இவ்ணடங்நத்நன்
டமண்டு நர்ந்டள்ம் . இன் ணந, ஜநர்ப்நன் ஞம் உஞ ணய்ப்டௌ ற்டுநன்டட .
ஜநர்ப்டௌ ஙநமசண டமடமஜ
இந் ஙநமசண (Memory) டமடமஜநன் ணநப் டௌத் ஜநர் ப்டௌ அல்ட எட குடநப்நட் டமடநல்
ர்ந்ட  ஜநர்ப்டௌமச் ஓய்டணடம் ஜநர்ப்ர்லக்கு இம்டமடமஜ
ணஞப்நஞஓஜகும். இம்டமடமஜநன் ணநச் ஓய்ப்டும் ஜநர்ப்டௌள் சநங்ந
ஙநமசணத்நல் ஓஜநக்ப்டுநன்டச . நநட டத்நல் ற் சண ஓய் டமடநல் ஜனண்டும் எட ஓந
ணர்த்மள் ணடம்ட இம்டமடமஜ டந்ஙநல் ஓய் ஜநர்ப்ம ஙஜக்குத் நமஞநல் ட்டும்
.
அப்டி அமண மணப்ட்ல் , அமசத் நவு ஓய்ட ற்ட ங்ள் ஓய்டம் ஜநர்ப்டௌப்
நக்குப் ன்டுத்நக்ள்ம் . இல்மல் ர்ந்ட டௌந ஜநர்க்ம்
. அமசத்ட
ஜநர்ப்ர்லக்கும் இஃட உவும் ன்டலும் , ஓட்த்டமடநல் ஜநர்ப்டௌ ஓய்ணர்லக்கு
இம்டமட டம் உணந அமஜநன்டட
. இத்மப் நநன் ப்டௌள் இமம் ணந
நர்ந்டள்ப்டும்ட, அந ண்நக்மநச ஜநர்ப்ர்ள் ஙன்மஜ அமநன்டசர் .
எடங்நமக்ப்ட் ஜநர்ப்டௌ மள்ம டமடமஜ
இந் டமடமஜநன் ணந , நட்ட் அமசத்ட ஜநர்ப்ர்லம் டம் ஙன்மஜ அமநன்டசர்
.
ப்டி? இம்டமடமஜநன் ணந , ஜநர்ப்டௌ ணமலக்கு டணச் ஓய்ப்டும், ணநமப்ட்டி
நத்ல், ஜநர்க்ப்ணநடக்கும் ஓற்நன் ண்நக்மமக் க்நடுல்
, ஜநர்ப்டௌ
ணநணஞப்ட்டில், ஜனள்-ஓமச/ல், சநங்நச் ஓய்ப்டும் ணநமப்ட்டி (குடநப்நட் குநநல்
இடக்கும் ஓற்நன் ண்நக்மநன் அடிப்மந ல் ணநமம , இம்டமடமஜ ஙநர்ம் ஓய்டணநடும் )
ஜநர்ப்டௌப் நள் ணடிக்மர்லக்குத் நடம் எப்மக் ணண்டி ஙள்
, குடநப்நட்ட
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நநல் இம்ற்டநடக்கும் ஆணங்ள் , இடண, ந ஜநர்ப்டௌ ஙநடணசங் இடப்நன் ;
ஜநர்ப்ர்நன் ணநஞ
ம்,
இன்டம் ஜநர்க்ப் க்ங்நன் ண்நக்ம
,
ஜநர்ப்டௌ ணமள் டடிந்டணநட்ல் அமசத் நடத் அடப்நநடக்கும் நப்ஓநநநன் ணநணஞங்ள்
ன்ட நம ஜந இகுண , ஜந ஜந குமடந்  அணநல் ர் ஓய்டணநம் . ணநமப்ட்டி ர்
ஓய்ட டு க்ப்ட் அமசணடம் அம்ஜநர்ப்நஜ அப்நம எப்மப்ர் ன்ட ட்ம்
இல்ம. நட ஙநடணசங்லன் எப்டோடு ஓய்ணற் ஜட்டுஜ ஞப்டும் ணநமப்ட்டிள் ஞம்
.
அவ்ணடச டங்நல் , ஙநமற்ட நங்நல் ஈடுட்டு ஙஞத்ம ணநமஞஜக்குணம இன் ணந
ணநர்க்ம்.
இந்நஞ ஜநர்ப்டௌ டமடமஜ
இந் இந்நஞ ஜநர்ப்டௌ குடநத்ட ஆஞடம் ணமநல்
,  ஜநலக்கு இந்நஞ ஜநர்ப்டௌ
டமடமஜ ஓற்ட ஓம்மஜப்டுத்ப்ட்டிடந்டம் , ஜநழ் ஜநமப் டத் ஜட்டில் அஃட இன்டம்
ஆஞம் ஙநமநல்ன் உள்ட . ஜநழ் ஜநநன் ஆழ்ந் டேட்ம் இற்குக் ஞஜ அமஜநடட
.
வ்ணடநடம்,  ஆண்டுள் ஆஞய்ச்ஓநலக்குப் நன்சடம்
, இந்நஞ ஜநர்ப்டௌ டமடமஜமப்
ன்டுத்ந ஓய்ப்டும் ஜநர்ப்டௌள் , ந் ஜநநலும் 100% டலமஜத்ன்மஜமத் டணநல்ம ,
ஜசந டமநன் ங்நப் டௌ ஆங்கு அத்நணஓநஜசநன்டட . இடப்நடம் இந் டமடமஜ ட ஜநநல்
இடந்ட ஜநர்க்ப்ணநடக்கும் ஜநக்குக் குடநப்நட் ஞவும ஜற்டந
, அநல் ஏர் எட்டுஜத்
ணநக்த்மப் ட டண இடக்நன்டட
. அன் நடகு , ஜநர்ர்ள் ங்நன் உத்நமப்
ன்டுத்ந ஜநர்டௌப் குநமச் ஓம்மஜப்டுத் ணண்டிநடக்நன்டட .
நடம்ட் இம இங்குங்ள்
இத்ம இம இங்குங்நன் (Platform) ந ன்சணன்டல் , ஙம் ற்சண ர்த்மப்ல் ,
சநஙர் ஜநர்ப்ர்ள் ங்ள் ஓய்டம் ஜநர்ப்டௌப் நம
இத்கு இங்குங்நல்
நவு ஓய்நன்டசர் . இன் டம் அடுத்ட ணஞக்கூடி ஜநர்ப்ர்ள் ஆஞம்க்ட்த்நல்
ஜநர்த்ணர்நன் அணநற்குக் ஷ்ப்ஜல் இங்குங்நல் இடக்கும் ஜநநமக் ண்டு
ஜநர்ப்டௌப் நம ஜற்ள்நன்டசர் . இசல் ற்சண இங்குங்நல் ங்ள் நமச்
ஓஜநத்ட மணத்ணர்லக்குப் ன் டம் இல்ம ன்டலும்
, ங்ள் ஜநக்கும் அன் ஞ ணர்ச்ஓநக்கும்
ஓய்டம் ண் இணர்ள் அம ண்டநன்டசர்
. இம்ஜநநச ஙநம ஜநழ்ஜநக்கு இன்டம்
ற்ட இடப்ட ணடத்ஜநக்நன்டட . இமச ஜநழ் ஜநக்கும் ண்டு ணஞ அமசணடம் என்டநமசந்ட
ஓல் ணண்டும்.
ஆ,
இங்கு டுக்ப்ட்டிடக்கும் வும் ஜநர்ப்ர்நன் நம இகுணக்
ண்டுநடிக்ப்ட்டு ஜம்டுத்ப்ட்மணகும் . அமண எடடம் ஜநர்ப்ர்லக்கு ஜற்ட
உப்டுத்ப் ணண்டும் ன்ட ண்த்நல் ஓய்ப்ட்மண அன்ட ன்ம ஙன்கு அடநந்டள்
ணண்டும். அட ஙமடமடக்குச் ஓத்நடம் அன்ட . இத்ம நல்டேட்ங்ள் மணடம் ஙன்டமடநல்
ன்டுத்ந ஜநர்ப்ர்ள் ஞஜச ஜநர்ப்டௌமச் ஓய்ட
, நட ஜநநல் இடக்கும்
ஓநடப்ச ணநதங்ம ஜநழ் ஜநக்கும்
, ஙம் ஜந , இக் இக்நங்நன் ண்மஜமடம்
டமஜமடம் உடநந்ந ஓய்நவும் ணண்டும் .
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மக்க் நசநநல் ஜநழ்
ஓல்ண.டஞந
CEO, ணநசுணல்ஜனடி க்சஔநஸ் ணநம் ஞடிக்ஸ்
Murali@visualmediatech.com
ட்டுமஞச்சுடக்ம்
உ அணநல் ல்ணட ணமச இங்குங்ள் மக் க் நசந ன்ட்டிற்கு ணநநப்ட்டு
ணடநன்டச. அணற்டள் குடநப்நத்க்ட ஆன்டிஞய்டு இங்கும் . ஆன்டிஞய்டு ட்ற்ட ஜன்டள்
ன்ட ணமநன் னழ் ணநநப்ட்டுள்ட. ஆன்டிஞய்டு  ன்டுத்ந ல்ணட ணமச ணன்டட்ள்
ணந்ட ண்டிடக்நன்டச . இடப்நடம், அநல் நஞந்ந ஜநலக்ச எத்நமஓவு
ணஓந இல்ம .
ஆன்டிஞய்டு ஜட்டுஜநன்டந, அமசத்ட இங்குங்நலும் ஜநம ப் டௌகுத்டணற்கு ன்ச ஓய்ம் ? ன்ட
ற்டந ஓமசமச் ஓல்ணட ட்டுமஞநன் ஙக்ம்.
மக் நசநநல் ஜநழ்
இன்மட ஙவீச உநல் ஆன்டிஞய்டு, ணநண்ஸ், ன் ஜற்டம் ணநமஞணநல் ணஞணநடக்நன்ட ஜன (Meego)
ன்ட இங்குங்ள் ன்ட்டிற்கு ணந் ட ண்டிடக்நன்டச . இப்டி உம் டல க்ப் ணநஜச
இங்குங்ள் ணந்லும் , அணற்டநல் ஙம் ய்ஜநச ஜந மப் ன்டுத்டணநல் டம் ஓநஞஜங்மச்
ஓந்நக் ணண்டிடள்ட.
ற்ட ஆன்டிஞய்டு
இங்கும் மத்மஓநநல் ன்டுத்ப்டுநடட
. ஜநக் குமடணச
ணநமநல் ஆன்டிஞய்டு ணம ஓசங்ள்
நமப்ல் ல்த் ஞப்நசடம் அமப் ன் டுத்டணநல்
ஆர்ணம் ட்டுநன்டசர். ஆசல் ஜநழ் ணஓந இன்டம் டலமஜச் ஓர்க்ப்ணநல்ம.
மஜக்ஞஓப்ட் ணநண்ஸ் அமஓநநலும் இ நஞச் ஓநமச உண்டு. சநல் ற்ட ஜநநல் டிக்கும்
ணஓந உள்ட. நர்த்நல் ணஞணநடக்கும் ஜன (MeeGO), Ubuntu ன்ட இங்குத்நல் ஜநழ் ஓத்நஜ?
ன்ட ற்டந நவு ற்ட இல்ம.
ஓநக்ல்ள்
உநல் ன்ட்ணநல் குமடண உப்டுத்ப்டும் ஜநலக்கு அ ம்ஜந ஓர்ந் ணஓநம
இங்கும் உடணக்கும் ஙநடணசங்ள் அநப்நல்ம . ஜந அநஜ ன்டுத்ப்டும் ஜநலக்கு
ஜட்டுஜ அந்ஙநடணசங்ள் ஜந ணஓநம அநக்நன்டசர். ஆன்டிஞய்டு ன்டுத்டம் ஜநன்சடச்
ஓசங்லம் அமஓநலம் இற்கு ணநந ணநக்ல்
ற்ட உள் இங்கு
ங்நல் ஆன்டிஞய்டு
Droidsan அடிப்மநச லத்டடக் ள்
ன்டுத்ப்டுநன்டச. அநல் ஆன்டிஞய்டு அநக்கும் லத்டடக்நல் டசநடு அடிப்மநச ஜநழ்
லத்டநன் இங்நல் ந் லத்டடவும் இல் ஞத்
ல் ஙம் ஜநழ் லத்டக் ம டலமஜப்
ர்க் டடிணநல்ம. (ம் ட்டுமஞநன் மஓநநல்)
இ ஙநமன் ஜற்ட ணநண்ஸ் ஜற்டம் ஜன இங்கு
ங்லக்கும். லத்டடக்ம ஙநடண டட்டிங்
சப்டும் ஜண்மஜ அடஜந மண . ஆசல் ஆன்டிஞய்டு இங்கு ம் சர்லக்கு அடஜநம
ணங்குணநல்ம.
ல்ஔந ஙநடணசம் ஜற்டம் ச்டிஓந ஜற்டம் ஓம்ஓங் ஆந ஙநடணசங்ள் ஜநநல் எத்நமஓமண ணங்நச. ஆச நட
ஙநடணசங்ள் ஜநழ் எத்நமஓமண ணங்ணநல்ம. ஙனண் லுக்கு நன் ஙஞடி கூநள் ஙநடணசத்நன்
ஜன்டள் டநர் சக்கு அடப்ந நல் உங்ள் ர்மணக்கு
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I am not sure what version of Android you are using, but languages requiring complex character rendering (Indic,
Arabic, Thai, and Hebrew) are supported in ICS (Ice Cream Sandwich, Android 4.0) in WebViews, but are not
supported in TextViews and other parts of the System UI. The Android JB (Jelly Bean, Android 4.1) release added
complex character support for TextViews, which will work with the Tamil and Devanagari fonts that are included
in the release. Full support for adding additional complex character fonts may be supported in a future release.
Ying Wang (王映)
Software Engineer, Google Inc.
ஆன்டிஞய்டு டல் நப்டௌ டற்ண்டு ஆன்டிஞய்டு நப்டௌ 4 ணமஞ ஆன்டிஞய்டு இங்குங்லம்
ன்சநல் ஜநலக்கு எத்நமஓவு ணங்ட ன்ட அடநம். அப்டி எத்நமஓவு ணங்நசலும் ணப்
ணநடணநற்கு ஜட்டுஜ எத்நமஓவு நமக்கும்.
இன்அடிப்மநல் ங்ள் ஙநடணசம் ஆன்டிஞய்டு இங்கும் அடிப்மநச (www.CPADINDIA)
ப்ட் நசநம 1.1.2012 டல் ஓநடு CPAD ன்ட நல் ணநநட்டு ணடநடட
அநல் ங்ள் ஙநடணசம் டலமஜ ஜநழ் டிக்கும் ணஓநநமச அடநடப்டுத்நடள்ட. அடு ஜநழ்
ந ஜற்ட ஆன்டிஞய்டு அடிப்மநச அமஓநநலும், மக் நசநநலும் ஜநழ்
எத்நமஓமண ப்டி ண்டுணடட ன்ட ணநட்டிமடம் ங்ள் ஙநடணசம் ணநநட்டுள்ட. இசல்
ல் ஞப்நசடம் இந் ணஓநநமச ன்டுத்ந அணர்ள் மக் நசநநலும் ஜநழ் ண்டுணஞ
டடிந்ட.
ஆன்டிஞய்டு ல் ஜநழ் எத்நமஓணநமச ப்டி ண்டு ணடணட?
ஆன்டிஞய்டு, ணநண்ஸ் அடிப்மநச நப்மள்
(tablet) ஜற்டம் அமஓநலக்கு ஜநழ்
எத்நமஓமண ஞணநல்ம. ஆமல் ஏஞ மண ஙநடணந அன் ணந ஜற்டங்ம ஓய்ட ஜநழ்
ஓய்நம டித்நடந்ம்.
ஆன்டிஞய்டு 1.6 -ல் ஜநம ன்டுத்ந ட்ச்சு ஓய்ந ஜநழ்ணநமஓ ஜந குலணநசஞல் ண்டுணஞப்ட்டு
நன் அமசணடம் ன்டுத் டண இடந்ட .
சண ஙநச்ஓஜ இட லத்டட ஓம்ந்ஜச நஞச்மசத்ன் இடக்கும் ன்ட ன்ட ண்ந
டிட ஙநச்ஓஜ இட லத்டட நஞச்மசண இடந்ட.
ன்சணசநல் ஆன்டிஞய்டு ன்டன் ணங்கும் லத்டடக்நல் ஜநழ் உட்  ஜநலக்ச
லத்டடக்ள் ஓர்க்ப்ணநல்ம . சண அன் ன்சநல்ச லத்டடணச
DroidSansFallback
லத்டடணநல் டசநடு அடிப்மநச ஜநழ் இங்நல் ஜந
ழ் லத்டக்ள் இல்ம . சண ன்ட்
நநட்ர் ணந ஜநழ் லத்டடமண ஓர்க்ம் . ஆசல் ணட எட குலணநல் ணட ஜந நஞச்மசக்கு
மஜக்ஞஓப்ட்-ன்  லத்டடமண
DroidSansFallback ச ர் ஜற்டம் ஓய்ட
system\font ப்நல்
இட்ல் ல் ஜநமமடம்  ம் ன்ட கூடநநடந்ர்ள்.
கூண ஜநழ் ணநமஓ ணந ஜநலம் ஓநடப் ட்ச்ஓவும் டடிந்ட
. ஆசல் ஓந இங்நல் டலமஜ
ஞண்நங் ஆணநல்ம ன்டலும் ட்ச்சு ஓய்ட நந் நன் ஜநச்ஓந ஜநழ் ணந்ட .
சண ஆன்டிஞய்டு ல் நப்டௌலக்கும் னழ்க்
ஜநநமசடம் ண்டுணஞம் .

ண் லத்டடக்ம ஙநடணந ஜநழ் உட் ல்

ஜலும் நட .டூர் ந அணர்ள் ல்ணட ணநஜச லத்டடக்ம டசநடு ணடிணநல் ணநநட்டுள்ர்
சண லத்டட ஜற்டம் ணண்டுணர்ள் அந் லத்டடக்ம ஞணநடக்ம் ஓய்ட ர் ஜற்டந
ஆன்டிஞய்டுல் ன்டுத்ம் ணந ணநஜச லத்டடக்லன் :)
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.

ச்ஓநக்ம ஓந ஜமல்நல் டட்டிங் ணஓநம அடஜநப்நல்ம
ணஞண்டி ய்ணநடும். சண ணசஜ ன்டுத்வும்

. இல்மல் உங்ள் ஜமலின்

ஆன்டிஞய்டில் ஜநல லத்டடக்ள் ஞணநடக்
http://dl.dropbox.com/u/8548231/droidfonts.zip




டட்டிங்நற்கு ன்டுத்ந ஜன்டள்
Super User/BusyBox - டட்டிங்ற்கு மணச ஜன்டள்
டட் நஞஓவுஓர் - ன்ட்  ஙநடண மணச ஜன்டள்

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrummy.root.browserfree&feature=search_result#?t=W251bGwsMS
wxLDEsImNvbS5qcnVtbXkucm9vdC5icm93c2VyZnJlZSJd
ஙஜக்கு நடித்ஜச லத்டடக்ம ஓர்க்
http://www.higopi.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewcategory&catid=11
ற்ச TAM அடிப்மநல் உள் லத்டடக்ம டசநடுக்கு ஜற்டந ஆன்டிஞய்டு உட் ல்
ஜநநலும் ண்டு ணஞ ணநடமடள் ற்டந நட .டூர் ந (higopi.com) அணர்ள் லநடள் ட்டுமஞ
http://higopi.blogspot.in/2008/08/1.html
அன்நன் ஙங்ள் ஜநழ் டசநடு லத்டடக்ம ண் லத்டடக்ம ஆன்டிஞய்டில் ஙநடணநநன்
ஜநநல் டிப்ற்கு ணஓந இடந்ட.
ணடம்ஙட்நல் ணஞக்கூடி ஜன, உடௌண்டு, ணப்ஏஸ் ன்ட ஙநமட இங்குங்ள் ணந்லும் அமண
ல்ஜ லிசக்ஸ் ன் அடிப்மநல் ணடம் ன்ல் ஆன்டிஞய்டுக்கு ன்டுத்க்கூடி அ டமடன்
ல்ணற்டநலும் ணடம் ன்ல் ஜற்ண் இ டமடநமச ன்டுத்ந ல்ணற்டநலும்
ஜநநமசக்ண்டுணஞம்
னர்வு
ந் ணமச இங்கு ங்ள் ணந்லும் அணற்டநற்கு ன்ட எட டணச லத்டடக்ள் உடணக்ந
அம ஜண்மஜ அடஜந இல்ஜல் ஙநடணநக் ள் ணஓந ஓய்ணண்டும்.
1.
ல் இங்கு ங்லக்கும் டணச ஜநச ஔண அல்ட QT நல் ஜநழ் ட்ச்சு ஓய்டம்
ஜன்டம உடணக்ந டௌந இங்கு
ங்லக்குத் மணச ட்ச்சு ஜன்டட்மடம்
உடணக்நணண்டும். (உஞம்) ஜந குலணநசஞல் உடணக்ப்ட் ஜநழ் ணநமஓ
2.
ஜந குலணநசஞல் ற்சண உடணக்ந ன்ட்டில் உள் ஜந ஜநழ்ணநமஓ ஜன்டம
அஞஓங்ஜ டுத்ட அம ல் அமஓநலக்கும் ற்டணட ஜற்டநத்ந்ட ணடம் ன்டுத்ந
ட்ற்ட ஜன்ட ணநந ணண்டும்.
3.
ஆசல் டிஸ்ந (TSCII) அடிப்மநச லத்டடக்ள் ஆன்டிஞய்டில் ஜநச்ஓந ன்டநன்டச .
ஜநநல் ஜன்டட்ள் உடணக்கும்ட ஆன்டிஞய்டு டல் நப்டௌ டல் 4ம் நப்டௌ ணமஞ டிஸ்ந (TSCII)
லத்டடக்ம ன்டுத்ம்
4.
ல் அமஓநநலும் ஜநழ் ந: ஏஞ ஙநடணநநன்சர் அன் டணந ட்ச்சு
ஓய்ணண்டி இத்நல் about:config ன்ட டுத்ட உள் ஓன்டல் ணடம் ட்டிலில் Use bitmap fonts
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for complex scripts. ன்நமச ர்வு ஓய்ட உணநநமச ஜனண்டும் டணக்நசல் ல் ஜநழ் ஜநநமச
ர்க்ம்

ங்ள்: ஆன்டிஞய்டு ஜநழ் லத்டட நஞச்மச ற்டநள் ற்டந ணநஞம்

Image credit: ஞணநஓங்ர் அய்க்ண்ட
Thanks too





http://thamizha.com/
www.android.com
www.higopi.com
Hard Core Hacker, Europe
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Extended Abstract
ணசப்லத்ட (Calligraphy) ன்ட லத்டள் அல்ட ஏணநங்ம ஜந அ ணமஞடம் அல்ட லடம் எட
மகும். இந் மம உநத்ட எவ்ணட ஙடும் ங்ல க்கு ன்ட எட சநத் லத்டடக்ம
உடணக்ந ண்டுள்சர். அணர் அணர் ய் ஜநக்கு ஜட்டுஜநன்டந, இமப்டௌ ஜநச ஆங்ந
லடடக்மடம் ங்ள் ஜஞடௌக்கும் ஜநக்கும் ற்டணட ணடிணமஜத்டக் ண்டுள்சர் .
அசல் இந்நணநற்ன்ட இந் மம ண்டு ஏணநங்ள் ஜட்டுஜ ணமஞப்ட்டுள்ச.
இக்மம ண்டு ஙஜக்ன்ட லத்டக்ள் உடணக்ப்ணநல்ம குடநப் ஜநழ் லத்டடக்லக்கு
இடணமஞ இடன்ட ணமஞம ன்டுத்ப்ணநல்ம .
இந் ட்டுமஞநல், இற்ச டற்ஓந ஜற்க்ள்ப்ட்டு ஜநழ் லத்டடக்ள் ணடிணமஜப்ட்டுள் ட. இந்
லத்டடக்ள் ஆங்ந லத்டடணச (Old English) லத்டடமண அடிப்ம ண்டு
ணடிணமஜக்ப்ட்டுள்ச.
லத்டடக்நன் உற்கூடநல்
ஜட்க்டு (arm): நமஜட் அல்ட ஓய்வு ட்டில் எட டௌடம் ஜல் அல்ட னழ் ணமந்டம் ஜட டௌடம்
எய்ணவும் இடக்கும்.
டடஉஞம் (Ascender): எட லத்நன் ஓங்குத்டக் ட்டின் ஜற்குநநன் உஞத்மக் குடநக்கும் .
இடங்குடஉஞம் (Desender): எட லத்நன் ஓங்குத்டக் ட்டின் அல்ட ஓய்வு ட்டின் னழ்குநநன்
உஞத்மக் குடநக்கும்.
இமப்ட்ம (Bar): எட லத்நன் ஙடுப்குநநன் நமஜட்க்ட்ம குடநக்கும் .
ஓடணம் (Bowl): எட லத்நல் உள் எட ணமந் டு உள்க்ப்ட் இமணநம உடணக்குணட
ஓடணம் சப்டும்.
ஓடணடப்டௌ (Counter): எட லத்நன் குடநப்நட் ல்மக்குள் குந அல்ட டலமஜ
உள்க்ப்ட் இத்ம குடநக்கும்.
குத்டஞம் (Capheight): எட லத்நன் ஓங்குத்டக் ட்டின் உஞம் குத்டஞம் சப்டும்.
உடச்ஓணந (Ear): எட லத்நன் ஜற்குநநல் உள் ஓநடந டு அல்ட ணமந் டு உடச்ஓணந
சப்டும்.
அஇமப்டௌ (Link): எட லத்நன் ஜற்குநமடம் னழ்குநமடம் இமக்கும் ஏர் டு அல்ட ஏர்
ணமவு அஇமப்டௌ சப்டும்.
உடணடி (Serif): உட்டுத்ப்டும் லத்டக்நன் ஜற்குநநல் ஙனட்டிக்ப்ட் ஙர் அல்ட ணமடு
உடணடி சப்டும்.
உடடடி (Serif): உட்டுத்ப்டும் லத்டக்நன் னழ்குநநல் ஙனட்டிக்ப்ட் ஙர் அல்ட ணமடு
உடணடி சப்டும்.
உடநஜநழ் (Shoulder): எட லத்நன் ணமடு உடநஜநழ் சப்டும் .
ணமத்ண்டு (Spine): எட லத்நன் டக்ந ணமடு ணமத்ண்டு சப்டும் .
ஓநணடிப்டௌ (Stroke): ஙர் அல்ட ணமடு ஓநணடிப்டௌ சப்டும்.
ஙடுத்ண்டு (Stem): எட லத்நன் ஓங்குத்டட்டின் உஞம் ஙடுத்ண்டு சப்டும் .
மப்டௌ (Stress): எட லத்நன் ணநநணமந் ணமடு மப்டௌ சப்டும் .
Conclusion
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The standard calligraphy fonts are used in some other countries. But, In India there is only calligraphy arts are available.
Now we are designing the new calligraphy fonts in Tamil. In this project, we are designing calligraphy tamil fonts based on
Old English font style.
Appendix A: anatomy of tamil fonts

Appendix B: Rules for calligraphy in tamil, Sample output
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ஓந ஜநள் ஊ ணல் நல்டேட்த்ம ணலுப்டுத்ல்
ர்ச ங்நப்டௌ
ஔஞஞ்ஔன் ஞஜ்
ICTA ஙநடணசத்நன் ஜந அநடத்நக் குலணநன் ஓநஞஷ் உடப்நசர் , ICTA ஙநடணசத்நன் ஜநழ் லத்டட
ஜனய்வுக் குலணநன் ஓநஞஷ் உடப்நசர், இங்ம
yogaraj35@gmail.com
1. சந ஓல்டும உள்லர் ஜநநல் ஜற்ள்ணற்கு  ஙணடிக்மள் டுக்ப்ட்டுள்ச
.
அந் ணமநல் , நடந் டங்ச உடௌன்டு
(Ubuntu OS), மர் க்ஸ் (Fire Fox), ண்ர் ர்ட்
(Thunderbird), ஏன் எப்நஸ் (Open Office) உட்  டக்ந ஜன்டட்ம ஜநநல் ன்டுத்
ஙணடிக்மள் ஜற்ள்ப்ட்டுள்ச .
2. இந் ஜன்டட்ள் ஜநநல் ஜநர்க்ப்ட்ட ஜட்டுஜல்
, அணற்மட ஜநர்க்கும்
ஓல்டுநல் சந டமட ஙநடௌர்ள் ஜற்டம் ஜநழ் அடநகர்லம் உள்ணங்ப்ட்டு
ள்சர். அந்
ணமநல், இந் ஜநர்ப்ர் ஓங்ம் எட ஓடஜ ணநநணமணற்கு ஆண ஓய்ப்ட்டுள்ட . இங்கு
நடந் ட நப்டௌக்லக்ச ஜநர்ப்டௌ ஜநவும் அணசஜ ஜற்ள்ப்ட்ட
. அணட
ஜநர்ப்டௌ ஓற்லக்ச ஜனய்வு நட்ஜன்டம் அடல்டுத்ப் ட்டுள்ட. அன் டம் குடநப்நட்
ஆங்ந ஓல்லுக்ச நடத்ஜச ஜநழ் ணடிணம் டப்ட்ட
. இட ர்ச ஜந ணநஞங்ள்
இமப்டௌ ஆணத்நல் உள்ச .
3. ஜலும் இந் ஜன்டட்ம ன்டுத்டணற்கு மணச அமசத்ட ஊக்குணநப்டௌ ஙணடிக்மலம்
ஜற்ள்ப்ட்டுள்ச. இங்மநல் ஓந இத்நஞசநல் ஊங்ள்
, அச்சு ஊங்ள் , எலி-எந
ஊங்ள் உட் சநர் ஊங்லம் இந் ன்ட்ம ஊக்குணநக் ஆக்ட்ர்ணஜச ஙணடிக்மம
ஜற்ண்டுள்ட.
4. இன் ஊ ஓநட நள்ம ஞம் க்ம் நர் ணமஞ அமசத்டத் ஞப்நசடம் நடந்
டங்லக்ச ஜநழ் ணடிணத்ம ஙன்கு டௌநந்டள் ணய்ப்டௌ ற்ட்டுள்ட
. இன் டம் நடந் ட
ன்டும் நஓஜச அவு அநநத்டள்ட
.
நடந் ட நப்டௌக்ள் டம் சந
ணமசர்லக்கு  ஙன்மஜள் நட்டுநன்டச . இந் ஜன்டட்ம ன்டுத்டணற்ச அ டஜந
த்நஞங்ள் இணஓம் . ஜலும் மஜக்ஞஓப்ட் நப்டௌக்லக்கு ஙநஞச அமசத்ட நப்டௌக்மடம்
நடந் டங்ள் ண்டிடக்நன்டச .
Microsoft Products Open Source Products (equivalent)
Internet Explorer Fire Fox
Outlook Express Thunderbird
MS Office Open Office
ஜற்குடநப்நட் ஓந நப்டௌக்ள் இணற்டநற்கு ஓநடந் உஞங்கும் . சண, நடந் ட நப்டௌக்நல்
உள் ஜற்டஜட ஙன்மஜ ன்சணசநல் , இமண மணஞஸ் க்ங்லக்கு உட்மணகும் . இவ்ணட
நடந் ட நப்டௌ ணமசர்லக்கு  ஙன்மஜள் உண்டு
. இந் ஙன்மஜம அடநவுடத்டம்
ணமநலும்,  ஓஜர்வுள் ஜற்ள்ப்ட்டுள்ச . ஊங்லம் இணற்டநற்கு நஓஜச ங்நப்டௌ
ஓய்டள்ச.
5. இன் அடிப்மநல் , நடந் ட நப்டௌக்லக்ச ஜநர்ப்ர்ள் ஜற்டம் ணமசர்
ண்நக்மநல், அண்மஜக்த்நல் அ நநப்டௌ ப்ட்டுள்ட . இந் ஓல்டு எட ணமஞடக்ப்ட்
ஓல்டு அல் . ஜட ஙனண் ஓல் நட்ஜ ர்ச்ஓந ஜற்ள்ப்டுநடட
. சண,
ஙனண் ஙக்ம் டந , ஜற்ள்ப்ட் இந் ஓல்நட்த்நன் டம் , நர்த்நல் இங்ம ணழ்
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ஜநழ் சும் ஜக்ள் நடந் ட ன்ட்ம ஜலும் ணநடத்ந ஓய்டள்ணட ச நர்ர்க்ப்டுநடட
.
இட ஓந னநநல் இங்மக்கு ல்ணட அடகூங்ம ற்டத்டம்
. ணடந்ம் ணநஙடுநல்
இடந்ட ஜன்டள் அடஜநப் த்நஞங்லக் டிக்க்ச ணநஙட்டு ஓணந
ன்டுத்ப்டுநடட. நடந் ட ன்ட்டின் டம் இந் ணநஙட்டு ங ஓணநசம் நஓஜச
அவு குமடணமடம் ச நர்ர்க்ப்டுநடட .
*
ஜலும் ICTAஙநமத்நசல் ஙநஜநக்ப்ட் உள்லர் ஜந ஓல்ட்டுக் குலணநல் உள்லர் ஜந
அநணநடத்ந ர்நல் ல்ணட ங்நப்டௌக்மச் நட
.ஔஞஞ்ஔன் ஞஜ் ணங்நடள்ர் . அந்
ணமநல் Ubuntu இங்கும், firefox, Thunderbird, Open Office உட் இஞ நடந் ட ஜன்டட்ம
ஜநப்ர்ப்டௌ ஓய்மஜக்கு நட .ஔஞஞ்ஔன் ஞஜ்க்கு ணநஓ ணநடட ணங்ப்ட்ட
. Ubuntu
இங்கு ஜநப் ர்ப்டௌக்கு அப்ல்
, “Ubuntu Srilanka Tamil Translators” (இமத் டணந :
https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-ta-lk) டம் ஓர்ணஓ அங்னஞம் ற்ட ஜநப்ர்ப்ர் ஓங்த்ம
உடணக்ந டமஜடம் இணமஞ ஓடம் .
இடணமஞ டம் நசந டமடஓர் ஜன்டட்ம ஜநநல் ஜநப் ர்க்கும் லட அற்ச
கூடுல் ஓல்ணக்மடம் ஆநக்த்மடம் இந்ந ஜநழ் ஜநர்ப்டௌச் ஓங்ங்  ண்டிடந்ச . அந்
ணமநல் Ubuntu இங்குத்நற்ச ஜநழ் ஜநப் ர்ப்டௌச் ஓற்டுமடம் இந்ந நசந ஜநழ்
குலணன்ட ஜற்ண்ட . ஆசல், அந் ஜநப் ர்ப்டௌக்ள் டலமஜ ட்ர்த்நமணநல்ம
.
ஜலும் அமண இந்ந ஜநழ் ஜந ணக்நல் ப்ட்ச . இந்ந ஜநழ் ஜந ஙமக்கும் இங்ம ஜநழ்
ஜந ஙமக்கும் இமநல் ஓற்ள்
, ணக்ந அமஜப்டௌக்ள் , எத் டத்டச் ஓற்ள் உட் 
ணநங்நல் ணடடுள் ப்டுநன்டச . சண, இணற்மட டத்நற் ண்டு இங்ம ஜநழ் டம்
இங்மக் உநத்ச ஜநழ் ஜந ணக்நல்
ஜநப் ர்ப்ற்கு டற்ஓநம நட
.ஔஞஞ்ஔன்
ஞஜ் ஜற்ண்ர்.
இற்கு ற்சண இந்நணநல் உள் ஓர்ணஓ அங்னஞம் ற்ட Ubuntu ஜநப் ர்ப்ர்ள் நர்ப்டௌ
நணநத்ல் இமச னர்த்டக் ள் Ubuntu இங்குத்நன் ஜநப் ர்ப்டௌ ர்ச ஓர்ணஓ
அங்னஞம் ஜற்டம் அநஞங்மப் ற்ட நட
.ணநட் சமண
(David Panela) ர்டௌ
ள்ணண்டி ஙநம ற்ட்ட . ஜநழ் ஜநப் ர்ப்டௌக்கு TAMIL (IN) டம் இந்நக் குல இடப்சல்
அந்க் குலணடு இமந்ட ஓல்டும்டி இங்மக் குலவுக்கு ணண்டுள் ணநடுக்ப்ட்ட. ஆங்நம்
எட ஜந இடந்லும் English (UK), English (US) ன்ட இட ணட ஙடுலக்கு ஆங்ந ஜநள் இடக்கும்
லட, ஜநலக்கு ன் இடக்க்கூட ன்ட ள்ணந இங்மக் குலணநஜநடந்ட லப்ப்ட்ட . ஜலும் ஓந
ஓற்ள் ஜற்டம் ணஓசங்லம் இங் ஆஞஜ ட்ப்ட்ச .
இன் அடிப்மநல் நட .ஔஞஞ்ஔன் ஞஜ் ஜற்ண் டற்ஓநநன் ச
Ubuntu, firefox,
Thunderbird, Open Office உட் நர்த்நல் ணநணடம் அமசத்ட ஆங்ந ஜநநல் அமஜந்
ஜன்டட்லக்ச ஜநழ் ஜநப் ர்ப்டௌக்ள் நசந இந்நஞங்நல்
TAMIL (IN), TAMIL (SL) ன்ட
நநவுநல் ணநகும் . இநல் TAMIL (SL) ன்ட இங்மக் உநத்ச ஜநழ் ஜநப் ர்ப்கும்
.
இற்ச ட்ஞ டௌமஜச் ஓத்டநமஜ நட .ஔஞஞ்ஔன் ஞஜ்க்கு உநத்சட . இணஞட மமஜநல்
Ubuntu Srilanka Tamil Translators ' டம் குல உந ஜநப் ர்ப்டௌக்ம ஜற்ண்டு ணடநடட . இந்
ந ங்நப்டௌக்வும், ஜநழ் ணநமஓப்ம ; உடணக்ம் ஜற்டம் லத்ட ட உடணக்ம் ர்
ஆஓமச ஞ ங்நப்டௌக்ம
ICTA ஙநமத்நன் உள்லர் ஜந ஓற்ட்டுக் குலணநன் ஓநஞஷ்
அங்த்ணஞ இடந்ட, ஜற்ண்மஜக்வும் இந் ணநடட , அணடக்கு ணங்ப்ட்ட.
இங்மநல் ணல்நல்டேட்ம் , நசந, ஜன்டள், நசந-ணல்நல்டேட் ஓட்ணக்ம் உட்
அமசத்ட ணல்நல்டேட்ம்ஓர் ணநங்மடம் இங்ம அஞஓங்த்நன் ஓர்நல் உடணக்ந
,
அடல்டுத்டம் எஞ எட அமஜப் இந் ணல்நல்டேட் டணஞண்மஜ ஙநமம்
(Information
Communication Technology Agency of Sri Lanka – ICTA) ன்ட குடநப்நக்ட. இந் ஙநமம் ஔசநந
ஓத்நன் ஙஞடி ஜற்ர்மணநல் இங்கும் ஙநடணசஜகும் .
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ஓந ஜநம நசநநல் ன்டுத்டணட குடநத்ட இங்மநல் ந் ல ணடங் 
ஆக்ப்ட்ர்ண ஆய்வுள் ஜற்ள்ப்ட்ச . ஓந ஜநள் அல்ட உள்லர் ஜந ஓந
ங்டம்,
ஜநலம் ப்டுநன்டச . இந் ஜநம நசந ணநமஓப் மநன் ஊ ன்டுத்ல் , அற்ச
ணநமஓப் ம ணமஞ உடணக்ம் , இங்ம ட்மள் ஙநமத்நன் ணநமஓப் ம ஓட் ணநநடமடள் ,
இங்மக் உநத்ச ஙநஜ லத்டடக்ள் , நஞ ஜன்டட்ள் ஜற்டம் இங்குங்லக்ச ஓநங்
ஜற்டம் ஜநழ் ஜநப் ர்ப்டௌக்ள் உட் ல்ணட நசநத்டமட ஓர்ந் ணநங்ள் ஆஞப்ட்ச.
இந் ணநங்ம ஆஞய்ந்ட அணற்டக்கு உந னர்வும ணங்ணச
, இங்ம ணல் ர்ல்
டணஞண்மஜ ஙநமம் உள்லர் ஜந ஓல்ட்டுக் குலண
ன்மட ல ணடங்லக்கு டன்சர்
உடணக்நட. அந்க் குல ந் ல ணடங்நல் ல்ணட ஆய்வும ஜற்ண்டு னர்வுமடம்
டன்மணத்டள்ட.
இன் அடிப்மநல் உள்லர் ஜநம நசநநல் ஓநடந் டமடநல்
ன்டுத்டணற்ச ஓந நப்டௌக்லம் உடணக்ப்ட்டுள் ச. இந் டற்ஓநலக்கு ஓந அஞஓ ஞப்டௌ
அமஜப்டௌக்லம் உணந ஓய்ச.
ணல் நடேட் டணஞண்மஜ ஙநம ஜநழ் ஙநஜ லத்டட ஸ்ரீ ஜநழ் ன்ட நல் இந் குலஜம்
ணநநப்ட்ட. ஸ்ரீ ஜநழ் லத்டட உடணக்ல் ர்ச ஜனய்வு குல ஓநஞஸ் அங்த்ணஞவும்
நட.ஔஞஞ்ஔன் ஞஜ் நற்டநடள்ர்.
Ubuntu ஜநக்த்நசல் இங்ம ணழ் ஜநழ் ஓடம் ற்டக்ள்லம் ஙன்மஜள் :
1. ஜநநல் சந ஓல்டும ஓநடந் டமடநல் ற்டக்ள்ணற்ச ணய்ப்டௌ ஜலும் அநநத்டள்ட .
2. அடவும் நஞ நடந் ட நப்டௌக்
ச Ubuntu OS, Firefox, Thunderbird, Open Office ன்ட
ஜன்டட்ம இகு ஜநநல் டௌநந்டக்ள்க் கூடி ணய்ப்டௌ ற்ட்டுள்ட .
3. Microsoft நப்டௌக்லக்கு இமச  நப்டௌக்ள் நடந் டங்நல் ணநணந்டள்ச
.ஓவு
குமடந் அல்ட இணஓ நப்டௌக் ண நடந் டங்ள் ப்டுநன்டச .இணற்மட இங்மக்
உநத்ச ஜநநல் ற்டக்ள் கூடி ணய்ப்டௌ இங்மர்லக்கு நமத்டள்ட .
4. இந் ஜநழ் ஜநக்ம் அல்ட ஜநர்ப்ம ஜற்ள்
அங்னஞம் ற்ட ஜநர்ப்ர் ஓங்ம்' உடணக்ப்ட்டுள்ட.

'இங்மக் உநத்ச ஓர்ணஓ

5.
இந் ஓங்த்நன் டம் இந் ஜநர்ப்டௌ ஓல்டுள் மநன்டந இம்ற்ட
ணடநன்டச.மணப்டும்ட்ஓத்நல் டௌந ஓற்ள் உந ஆஞங்லன் உடணக்ப்டுநன்டச .
6. டமடஓர் ணநங்லன் ர்டௌம ர் இந் ஓங்த்நல் இமந்ட ள் ஓந்ர்ப்ம் உண்டு.
7. இடொ ஓடத்நல் இந் ஓல்ட்டிற்ச ங்ர்ள் ர் உடணந ணடநன்டசர்
ணநநப்டௌர்வு ற்டுநடட.

.இசல் ஓட

8. இந் ஜநர்ப்டௌ ஓல்டு டடிணநல் ஓல் அமஜவுள்ட .நர்த்நல் இட ன்ட
ஜலும்  நடந் டங்ம ஜநக்ம் ஓய்க்கூடி ணய்ப்டௌ ற்டும் ன்ட ஙம் நர்ர்க்நடன் .
9. இங்ம ஜநக் ஞம்நத்நற்கு அமஜ , ஜநர்ப்டௌக் ள்ம ணநநடமட என்டம் ற்சண
உடணக்ப்ட்டுள்ட.
https://docs.google.com/document/pub?id=16f-1Og_Y5luzFA0YC7W-BPx4E_wulTEJlmupDGeHKHI
10. ஜநர்ப்டௌ ணநத்நல் கூடுல் ணசம் ஓலுத்ப்ட்டுள்ட .ற்சண உடணக்ப்ட் ள்ம
ணநநடமட மணக்நங் , ஜநர்ப்டௌ ஜனய்வு நட்டம் அடல்டுத்ப்ட்டுள்ட .
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11. இங்கு  இந்ந ஓற்ள் உள்ணங்ப்ட்லும்
, அடல்டுத்ல் ணநட்ல் ஆணத்ற்நங்
இங்ம ஜநழ்ஓற்லம் ஙமடமடலம் நண ட்ப்ட்டுள்ச .
12. ஓந ஓல் நஜற்டங்மடம் உஞங் ஙன் இங் ந்டள்ன் .
ஆங்ந ஓல்

இந்ந ஙமடமட

இங்ம ஙமடமட
(ள்ம
ஆணத்நற்நங்)

Yahoo!Mail

ன!ஜநல்

Yahoo! ஜநன்சஞ்ஓல்

Microsoft

மஜக்ஞஓவ்ட்

Microsoft

Oracle

ஏஞக்நள்

Oracle

Yahoo

ன

Yahoo

Google

கூநள்

Google

Gmail

ஔநஜநல்

Gmail

Firefox

ர்க்ஸ்

Firefox

GIMP

நம்ப்

GIMP

Debug

நம ஙனக்கு/ ணல ஙனக்கு

Dialogs

உமஞல்ள்/
நமஞள்;

Proxy

டௌஞக்வ

Proxy

Boot Option

டணக் நவு

இக் நவு

Start

டணக்கு

ஆஞம்ந

Main Server

ஜநன் ஓர்ணர்

டக்ந ஓமணம்

Ubuntu

உடௌண்டு

Ubuntu
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உமஞல்

நத் ஜநழ் ஜநநல் ஜநன்டொல்ள்
சுந்ந ணங்ஷ்
vknsvn@gmail.com

ஜநன் டைல்ள் ன்ட இன்மட நப் நல் ஙநடணசங்நல் ஏர் அன்ட ணநதஜந ணநட்ட .லட
க்குப் டௌத்ங்ள் ஜட்டுஜநன்டநப்
ப் டௌத்ங்ள் அடநணநல் ட்டுமஞள் த்நநக்மள் சப்
ஞப்ட் அச்சுப்நஞசுஞங்ள் இப்ட ஜநன்ணடிணணநல் உநன் டம் ஜநநல் ணம் ணடநன்டச.
அடவும் ஆங்நத்நல் அணற்டநன் ண்நக்ம ஙலக்கு ஙள் டந ணடநடட
. உமஞலம் ங்லம்
ண்நல் ஜஜக்ப்ட்டு எட டௌத் ணடிணநல் ட்ப்டும் ட அட ஜநன்டொல் ன்ட அமக்ப்டுநடட .
இன்மட நசந ணர்ச்ஓநநசல் இத்ம டைல்ம ஜமஔக் நசந
, ஜடிக்நசந மக் நந ,
ஓஜர்த்ந அமஓந ஆந ணந ஜநன்சட ஓசங்மக் ண்டு டிக் டடிடம்
. இமத் ணநஞ
ஜநன்டொல்மப் டிப்ற்ன்ட ஙஜடும் டௌத் ணடிணம் ண் ஜநன் ணஓநப்ன்லம் (eReaders) இன்ட
ணநற்மசநலும் டௌக்த்நலும் உள்ச .
ஜநழ் ஜநன்டொல் மப் டிக் ஜநன் ணஓநப்ன்மப் ன்டுத்டம் ட ஜநன் டௌத்ங்மப் டிக்
ணவ்ணட ஜன்டட்மத் ஞணநடக்ம் ஓய் ணண்டிநல்ம. மக்நசநந அல்ட ஓஜர்த்ந
அமஓநந ஜநன்டொல்மப் டிக் அற்கு உந் ஜன்டள் ன்டுமப் (software apps)
நணநடக்ம் ஓய்ட ள் ணண்டும். டணக் நமக்கும் ஜன்டள் ன்டுமத் ணநஞ ஜநன்
ணஓநப்ன்லக் உந ஜன்டள் ன்டுமக் மக்நசநந, மஓநந நணநடக்ம்
ஓய்டம் ஙம் ஜநன்டொல்மப் டிக்ம். இன்ட ஜக்ள் ன்டுத்டம் மநசநள் ஜற்டம் ஓஜர்த்ந
அம ஓநநல் டக்நப் ங்கு ணகுப்மண ஆப்நள் ஙநடணசத்நன் இங்கு டம் (iOS6) ஆண்ட்ஞய்டு
இங்கு டம் இஞண்டும் ன் அடுத்டி மஜக்ஞஓப்ட்டின் ணநண்ஸ் இங்கு ம் இடக்நடட. ஜநன்
ணஓநப்ன்ம டுத்டக் ண்ல் டௌத் ணநற்மசர் அஜஓசநன் Kindleலும் ஆப்நள் ஙநடணசத்நன்
Ipadடும் ட்டி டுநன்டச. இட ணநஞ அஜநக்ணநன் ந டௌத் ஙநடணசத்நன் nook ன்ட ஜநன்
ணஓநப்டம் ந அணநல் உப் டுத்ப்டுநடட. Infibeam ன்ட ஙநடணசம் இந்நணநல் இந்ந
ஜநலக்ச ஜநன் ணஓநப்ன்ம அடநடப்டுத்நடள்ட .
ற்ட ஆப்நள் ஙநடணசத்நன் மநசநநலும், ஆண்ட்ஞய்டு மக்நசநநலும் ஜநநல் நத்
ஜநநல் டிக் டடிக்நடட. ஜநநல் உள்நவும் டடிநடட ன்ட அமசணடம் அடநந். nook ன்ட ஜநன்
ணஓநப்சநலும்
எடங்னடு
குடநடமடநல்
லப்ட்
உமஞம
நநல்
ஜநன்டொல்
ணடிணம்
டுக்ம்.அஜஓசநன் Kindleல் ஜட்டும் இன்டம் ஜநழ் எடங்குடந குடநடௐட்டிற்கு ஆஞவு இல்ம. அநல்
ஜநழ் ஜநன் டொல்ம எட pdf ஆணஜ ஜட்டுஜ டிக் டடிநடட. ஆப்நள் ஙநடணசத்நன் iBook ன்ட
ஜன்டள் ன்டும், ஆண்ஞய்ட் மக் நசநநல் Google Books ன்ட ஜன்டள் ன்டும்
ஜநன்டொல்ம ணஓநக்ப் ன் டுத்ப்டுநடட.Aldiko Book ன்ட ஜன்டள் ன்டும் ஆண்ட்ஞய்டு
இங்கு த்நல் ஙன்ட ணம ஓய்நடட.ணநண்ஸ் மஓநநல் ஜநழ் ஜநன்டொல்ம
Google Books
ஜன்டமப் ன் டுத்நப் டிக் டடிடம்.
ஜநழ் ஜநநல் ஜநன்டொல்நன் ண்நக்ம
ஆங்ந ஜநடு எப்நடும் ட ஜந ஜநக் குமடவு
ன்டலும் ஙம் ஜநநல் ஜநன்டொல்ம அடநடப்டுத்டணன் டம் ணர்ச்ஓந ஜநழ் ஜநநல் எட டௌஞட்ஓந
உடணக்ம். ம் ம்ஜந டைல்மடம் ப் டௌத்ங்மடம் ஜநழ் ஜநன்டொல்க் ண்டு
ணஞம். ஜநநல் எடங்குடந லத்மஜப்டௌ ணடணற்கு டன்சல் ஜநநல் டிப்ற்குப்  ணம
லத்டடக்மக் நசநநல் நணநடக்ம் ஓய் ணண்டிநடந்ட. ஜநநல் ஜநன்டொல்ள் ன்டல்
டம்லும் pdf ஆணங் இடந்ட.ஓந இங்நல் flash டமடநல் ங்மக் ண்டு
உடணக்ப்ட் டௌஞட்டும் டௌத்ங் ஜநன்டொல்ள் இடந்ச. இந் டைல்நல் ணடம் லத்டடக்நன்
அமண ஜற்டண, க் ணடிணத்மக் மக் நசநள், ஓஜர்த்ந மஓநநன் ணடிணத்நற்கு ற்டணட
ஜற்டண டடிட. ஆசல் எடங்குடநநல் லப்ட் ஜநழ் லத்டமஞம ஜநன்டொல் டிப்நல் ந்
ஓநஞடம் இல்ம.அட ஜட்டுஜநன்டநக் ட்லி, ந ஆநணற்மடடம் இந் ஜநன்டொல்நல் உள்நம் .
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ஜநன்டொல்நன் ணடிவூட்ங்ள்  ணமப்டும் . ஜநன்டொல்மத் நப்ட நட ன்டலும்
உடணக்ப்டும் ஆணங்நன் ணடிவூட்த்ம (format) ணசத்நல் ள்ணட ஜநவும் அணஓநம். எவ்ணட
ஜநன்ணஓநப்டம் சக்ச எட ணடிவூட்த்மக் ண்டுள்ட .ஆப்நள் Ipadல் டிக் உவும் ஆணத்நன்
ணடிவூட்ம் . IBA ன்ட டடி ணண்டும். iBooks Authorல் ஜநன்டொல்ள் உடணக்கும் ட அமண .IBA ன்ட
ணடிவூட்த்நல் உடணக்ப் டுநடட. இந் ஜநன்டொல்ம ஆப்நள் ஙநடணசத்நன் டஜ ணநஙநநக்
டடிடம்.Kindlலுக்ச ஆண ணடிவூட்ம் .AZW/.MOBI/.PRC ஆநமண.Nook ஜநன் ணஓநப்சநல் ன் டுத்
டுணட. Pdb ணடிவூட்ம். ஞணச டமடநல் ல்ஞலும் ன்டுத்ப்டும் ஆண ணடிணமஜப்டௌ .epub
ன்கும்.இட ட ஙநஜக் ட்டுப்டு (open standard) ணநநமக் ண் ட இட xml அடிப்மக்
ண்டிடப்ல் இம உடணக்குணடம் , டிப்டம் நட . லத்டடக்ள் எடங்குடநநல் இடக் ணண்டிட
ஜந ஜந அணஓநம்.இந் ணடிவூட்ம் ல் ஜநன்ணஓநப்ன்நலும் ணம ஓய்டம் .
ஜநன்டொல்நன் உள்க்ம் எடங்குடநநல் லப்ட் இமப்க்ங்ள் ன் . ஜநன் ணஓநப்ன்லம்
மக்நசநலம் அடிப்மநல் எட நந ஜட்டு
ஜ.எட நசநநல்
ற்ட ஙம்ஜல் ஜநநல்
எடங்குடநநல் லப்ட் இமத் ங்ம நப் டிக் டடிடம் . இமப் க்ங்நன் குப்
ஜநன்டொல் ணடிணம் ஜடநன்டச . (Loton, 2010) இமப் க்ங்நன் குப்ம ஜநன்டொல் ணடிணநல்
ஜற்டநக்  ட்டுணட ணட ன் ஜநன் ணஓநப்ன்நன் ணம. ச்.டி.ம்.ல், க்ஸ்.ம்.ல் ஓந , ஸ், ஸ்
ஔணஓஸ்க்நப்ட் ஙன்மடம் ன்டுத்நத் ஜநழ் எடங்குடநநல் ட்லத்டச் ஓய்ப்டும் இமப்
க்ங்ள் ஜநன்டொல் ஜற்டப் டுநன்டச .
க்ஸ். ம். ல் (XML) நசந ஜந ஏர் இமப் க்ம் எட ஓனஞ இடக் ணண்டும் ன்ம
ணலிடடத்டநடட. இசல் இமப்க்த்நல் ணசக் குமடணல் ற்டும் ணடள் குமடக்ப்டுநன்டச .
க்ஸ்.ம்.ல்.லின் ணநநள் ஏர் இமப்க்ம் ல்ணந இம உணநநலும் ஜநன் ணஓநப்ன்நலும்
எலங் ணம ஓய் ணந ஓய்நன்டச. ச்.டி.ம்.ல் ஆணத்டு க்ஸ்.ம்.ல் நசந ஜநம
இமக்கும் ட அந் ஆணம்
க்ஸ். ச்.டி.ம்.ல் ஆணஜ ஜடந ணநடுநடட . க்ஸ்.ச்.டி.ம்.ல்
(xhtml) ஆணங்ள் ன் ஜநன்டொல்நன் அடிப்ம.<h1></h1> ன்ட இமமப் ன் டுத்ந
அத்நங்நன் மப்டௌக்ம உடணக் ணண்டும்<a href="#"></a> ன்ட இமள் டௌத் அமக்
குடநம அமஜக் உவுநன்டச.டௌத்த்நன் ஜற்ட க்ங்லக்குச் ஓல்வும், டைலிலிடந் ஙஞடி
இமச் சுட்டிலக்குச் ஓல்வும் இந் இமமப் ன் டுத்ம். டௌத்த்நலிடந் ஙஞடி
ஜநன்சஞ்ஓல்
ஓய்வும்
டடிடம்.<p></p>
ன்ட
இமள்
டௌத்த்நன்
த்நள்
அமஜக்வும்
உவுநன்டச.<li></li> <ol> </ol>இமள் ட்டிலிப் ன் டுத்ப் டுநன்டச.இவ்ணட அமஜக்ப்ட்
க்ங்ம ணடிணமஜக் உவுணட ஓந .ஸ்.ஸ்.
ஓந.ஸ்.ஸ் (C.S.S) .டௌத்த்நன் க்ங்லம ஏஞ அவுமடம், மப்டௌ ந் அவு இடக்
ணண்டுஜஜன்மடம், லத்டக்நன் ஓனஞமஜப்டௌ ப்டி அமஜ ணண்டுஜன்மடம் த்நநன்
ஆஞம்த்நல் அமஜ ணண்டி ஏஞத்நல் இடும் ணற்டநம் ப்டி இடக் ணண்டும் ன்மடம் ஓந.ஸ்.ஸ்
குடநக்நடட. @font-face டமடமப் ன் டுத்ந ஜநழ் எடங்குடந லத்டக்ம ஜநன்டொல் ஆணங்டு
இமக்ம். ஔணஸ்க்நப்ட் டம் ட்லிள் நள் ஆநணற்மட ஜநன்டொல்டு
இமக்ம். அமஓவூட்ப்ங்மப் டௌத்த்நல் இமக்ம் . . ஔணஸ்க்நப்ட் ஜநன்டொலின் க்
அவுமக் நசநக்குக் நசந ந ஜற்டந ணநடும். டைம க் ணட்டில் நடப்ந ஙஞண
நப் டிக்ம். அமஓநட்டும் ஜமஔக்நசநட்டும் அணற்டநற்கு ற்டட  டைலின்
அவும் ஜடநக் ள்லம்.
ஜநன்டொல்நல் ன் டுத்ப்டும் ங்ள் அட்மப் ங்ண ன் டுத்ப்டுநன்டச
.
இப்ங்ள்72px நநநடசநல் (resolution) இடக் ணண்டும்.ஜநன்டொலின் அட்மப்ங்நன் உஞம் 860
pxவும் ஙனம் 600 pxவும் இடக் ணண்டும் . (castro 2011) குந்ம இக்நங்லக்ச ங்ள் இந்
அமண ணநச் ஓநடந இடக் ணண்டும்
.ங்நன் உஞம் ஙனம் இணற்டநன் ணநநச்ஓஞம் ஜடநணநக்
கூட. அட்மப்த்நல் ணடம் மப்டௌ, ஆஓநஓநர் ர் ஆநமண ங்த் ன் இடக் டடிடம் ,
ஜநழ் ஜநன்டொல்மத் நப்ட நட .epub ன்ட .zip ன்ட ப்ந ன் ஜட ணடிணஜ . எட ஜநன்டொல்
ப்ம டுத்ட அன் ஙனட்ஓநம.epub லிடந்ட.zip ஆ ஜற்டந ணநட்டு ப்ம ணநநவு டுத்நப் ர்த்ம்
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ன்டல் அற்குள் mimetype, Content.opf, OEBPS folder ன்ட டன்ட ணந ப்டௌக்மக்  டடிடம்,
(DeMont, 2011) . Mimetype எட ஜநன் ணஓநப்டக்கு இந்க் ப்நன் உள்க்ங்ம ணநணநக்நடட.இட
ணடம் ASCII உமஞ ஜட்டுஜ. META-INF ன்ட உமடநல் ஜநன்டொலின் அடிப்மச Content.opf ஆணம்
ங் இடக்நடட ன்ட ஜநன் ணஓநப்ன்லக்குச் சுட்டிக் ட்டும் க்ஸ்.ம்.ல் ஆணம் இடக்நடட. இஃட
ல் ஜநன்ணஓநப்ன்லக்கூந ஜன்டட்லக்கும் டணசட. OEBPS உமடநல் க்ஸ்.ச்.டி.ம்.ல்
ஆணங்ள், டைலுக்குந ங்ள், ஓந.ஸ்.ஸ் ஆணங்ள் ஆநணற்டடு Content.opf toc.ncx ன்ட இட
ணடட் ஆணங்ள் இடக்கும். இமண க்ஸ்.ம்.ல் டமடநல் லப்ட்மண. (DeMont, 2011)
Content.opf ன்ட ஆணத்நற்குள், டைலின் ர் ஆஓநநர், நப்த்நன் ர் ஆணம் லப்ட் ஙள்
அட டம உநஜம் ந் ஜநநல் லப்ட் ஆணம் எவ்ணட அத்நங்நன் சுட்டிள் ஆந
குடநப்டௌக்ள் இடக்கும். toc.ncx ஆணத்நற்குள் மப்டௌக்நன் அட்ணம என்ட இடக்கும். இந் ல்
ஆணங்மடம், ப்டௌக்மடம் உமஞப்ன் ண்டு நத் நடகு
, எட ணற்ட .zip ப்ம
உடணக்ந ல் ஆணங்மடம் அடள் இ ணண்டும் . நன் .zip ன்ட ஙனட்ஓநநன் மஞ .epub ன்ட
ஜற்டந ணந ணண்டும். இந் . epub ஆணத்ம ஙம் ஜநன் ணஓநப்ன்நல் டிக் டடிடம் . (DeMont, 2011)
ஜற்ட டமடமப் ன் டுத்நடம் ஜநன் டொல்ம நத் நக்ம்
.ஜநன்டொல்நன் அடிப்ம
ச்.டி.ம்.ல் ன்டலும் ஜநன்டொல்மத் நக் .டி.ம். ல் நந்நடக் ணண்டிட இல்ம
Microsoft word ஆணத்நலிடந்டம் Open office ஆணத்நலிடந்டம் எடங்குடந டமடநல் ட்ச்சுச் ஓய்ப்ட்
ஆணங்ம ஜநன்டொல் ஜற்டம், ஆப்நள் ஙநடணசத்நன் Pages, iBooks Author அந ஙநடணசத்நன்
InDesign ஜன்டட்நன் உணநடன் ஜந ந ஜநன்டொல்ம உடணக்ம்.Sigil, Calibre ன்ட
நடவூற்ட ஜன்டட்லம் ஜநன்டொல்ள் நக் உவுநன்டச. ஆப்நள் ஙநடணசத்நன் Pages, Sigil, Calibre
ஆந ஜன்டட்மக் ண்டு ஜந ந இந் ஆண ணடிணமஜப்நல் ஜநழ் ஜநன்டைல்ம
உடணக்ம். ஆப்நள் ஙநடணசத்நன் Pages எட ஓஞச் ஓற்ஓலி ன். அநல் ஆணத்மச் ஓஜநக்கும்
ட .epub ஆச் ஓஜநக் டடிடம். Sigil XHTML ஆணங்ம ணஜத் குத்ட .epub ஆ ந
ஜற்டநடட. Calibre ந் ஏர் ஆணத்மடம் .epub ன்ட ஜற்டநத் டநடட. http://www.epubbud.com/ ன்ட
இமத் ம் டஜவும் இணஓஜத் ஜநழ் எடங்குடநநல் லப்ட் உமஞம .epub ஆ ஜற்டநக்
ள்ம். ஜநன்டொல்மத் நக்கும் எவ்ணட ஜன் டலம் க்ஸ்
.ம்.ல் (XML 1.1) நல்
டேட்த்ம இமப் க் ஆணத்டு இமக்நடட.
டடிவுமஞ ஜநன்டொல்மத் ஜநநல் நப்ட இவ்ணவு நவும் ஓநக்சஜவும் இடக்கும் ட
ஜநநல் ஜநன்டொல்மத் நக்ப் நப்த்டம் ணநற்மசர்லம் டன் ணஞ ணண்டும்.
சநஜசநர்லக்கு உவும் ணண்ம்
ஜநன்டொல்மத் ஜநநல் நக் உவும் ணண்ம், ஜநழ் ஓல்
நடத்நள், இக்த் நடத்நள் ணஞ ணண்டும். ஜநழ் ஓ ஜட்டுஜ நந்ணர்லக்கு உவும் ணண்ம்
ஜநழ் ட்லிம லத்டமஞ ஜற்டம் ணமச் ஓய் ணண்டும் .ங் ணடம் ஜநழ் உமஞமத்
ர்வு ஓய்க்கூடி உமஞ ஜற்டம் OCR நல் டேட்ம் ஜநழ் ஜநக்கு ஏர் இன்டநமஜ மண .
இமத்நல் ன்டுஜட இம எடங்குடந லத்டடக்ள் ஜநழ் ஜநநல் மண . இந்த் நல்
டேட்ங்ள் ஜநழ் ஜநன்டொல் ணர்ச்ஓநடன் நமந்ட உள்ச
. ஜநழ் ஜநன்டொல்நல் ணர்ச்ஓநநசல் ஜநழ்
நசநத் டமடடம் ஜங்ந ணடம் ன்நல் ஜநல்ம .
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LANGUAGE STRUCTURE OF TAMIL WEB JOURNALISM
Dr.P.Rajendran
Department of Journalism & Mass Communication, DDE, Madurai Kamaraj University
Introduction
Language is a base of all type of media communication. Digital convergence of text, audio and image, on the internet
make some impact on the content, structure and delivery on messages in the web media. The most of the Newspapers,
Radio and television writers use different types of computers and software programmes for writing stories in the media.
Technology is the vital aspect of web journalism. This versatile medium has combined the features of traditional media,
radio, television and newspapers. When one compares the media with other media the specific features of the web
media are multimediality, Hypertextuality and interactivity.
Nature of the Tamil web journalism
The knowledge of online tools and technologies are very essential for making multimedia packages programmes for the
online audiences. The nature of the beauty of online journalism are collecting, editing and informing the public about the
events happened at the real time. The only difference between the E-Journalism and traditional media is using of
computers, digital camera, internet and web creation software.
The Tamil web journalism general based on the real life experiences. The activities of web journalists are creating of text,
image, sound and video. The Tamil web journalism is used for the audience as a source of reference, objects of research,
mode of communication, and a way for delivering messages.
Characters of Tamil web writing
The web writings of the pages of Tamil are having the characters like 1. Attract the attention of the readers 2. Grab their
interest 3.Pull them into content 4. Add real value to their work 5. Make them register or return 6.Increase the sense of
trust in their community. This can be applicable for writing editorial, news item, announcement, feature or article in Tamil
web pages. Further this Tamil web writing has the consistence on scannability or readability, brevity, information, and
title. The good abstract and or synopsis of the Tamil writing encourage people to read the text.
Structure of Tamil web journalism
1. Body Text of the Tamil web page of the first paragraph contains key points. The second and third paragraph contains
the supporting information. The using of the bullet points and lists help the readers to grasp the text quickly. At the end
of the Tamil text there is a longer explanation or background which are very really need for the readers.2. Embedding
links are used in the Tamil web writing to refer for outsource as additional information. Link for the text which is in the
form of single word helps to click quickly to the targeted address. 3. Paragraphs: The body of the text of the paragraph is
quite short. 4. For the means of attractiveness, a title is a link and is best in keep them the same colour. 5. The
photograph which ordered with the text is relevant to the story. There is a contrast between the back ground and fore
ground of the text or graphics.
The level of interest of the Tamil web audience
In web writing the level of interest of the audience is based on title, one sentence summary, one paragraph summary for
the major points, minor points, and link are detailed information writing that are interesting level. If the web page caters
reader interest the result will get more satisfied readers. Further a web user is happy when he gets quickly and easily, the
information he wants. For attracting the no interest Tamil readers, the writers should give clear and informative title to
make links clear. He also provides accurate description and key words for the search engines.
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Important constituents of Tamil web journalism
1. Title: The titles of the Tamil web pages generally contained the basic idea of the text. The title generally gives the
answer to the questions one wants to ask. Through the link the readers to the web page, the title of the single piece of
information is given in clear, meaningful to filter the users in the site.
2. One sentences summary: The sentence summary of the Tamil web page helps the readers to determine the level of
interest in the text. The one sentence description of many hub are directory sites have separate links to that the pages.
The one sentence summary of the text is very useful within the context of the page wire the searchers through the search
engines to determine their interest in the subject quickly.
The very first sentences the summaries the complete page introduce the small interest level filter. It gives an insight into
the major point of the text for those who want to skim the pages. The one sentence summary is the first sentence on the
text of the web page and it is once sentence summary of the web text.
3. One paragraph summary: In Tamil web pages one paragraph summary is a higher quality version of the one sentence
summary. It is used by high quality hubs. Readers who reached this level clearly have some interest in the page.
4. Major points headings: In Tamil web pages the heading are more useful to make major points. The reader scrolls down
the page and read the points without even stopping. The headings of the text convey the main ideas presented the web
page. Like the one sentence or the one paragraph summaries headings are more informative. In Tamil web page cute
style headlines has won the users attention and trust and they impress the readers to make link with the other related
pages. Each major heading of the Tamil web page has a sub-anchor. Sub-anchors allow links to be made straight to
relevant section of a page. It makes the information in most specific and further the readers scan the information for
downloading the page. This information of the each page provides useful information for the searchers.
4. Minor points of the writing emphasizing
- skim reader’s pickup the information easily
- Highlighting points helps to read in details
- rereading page helps to brush quickly
- to find specific points is simple
The minor points of Tamil web page are behind the major point of the text and there are three principal techniques use to
highlight minor points 1.Bold face font 2.topic sentences and 3. Bulleted lists. The using of combination of these
techniques is more effective. Bold text is used for the easier scan and a topic sentence starts at each paragraph is useful
for interpreting the matter.
The minor points of the web page highlights the sequence that in a logical and clear arguments. The text of the font of the
page makes interest to the readers on own. The information of the Tamil text is understandable in writer’s perspective
and the presentations are unique. The most powerful features of the Tamil web writing is interaction and sharing. The
headings and minor points interrupt a continuity of the page and these are used for the reinforcement of the text.
5. Hypertext of the web page helps the readers to know more information in detail. If one adds extra information with
the text that may confuse the readers and loose their interest. Each web page has specific links with the relevant sections
of the document which are having related and detailed sources of information. A web page is the first filter for readers
that make interest with other web pages. The writings of the Tamil web page which are in logical manner levels are
interesting for the readers. The web writing techniques which are used for the web pages are clear and effective. The
language of Tamil web writing is scannable, concise and objectives and it may be interesting to the readers. The writings
are honest, informal and personal and that are making the page more objective for the many users.
6. Inverted Pyramid style which used in the web pages are similar to the multi-level approach that helps for easy
accessibility of information. This style of the pages is having more detail information that is creating more interest to
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readers as long as they are interested. The inverted pyramid style is used for formatting the ordering of information
within the story. These structures of the content with a multi-level approach can easily be produced.
This multi-level style captures the best web writing techniques in to a logical layout process. The text of the web pages
has followed the writings of top-down methodology namely
-

Presenting in major headings or sections
Writing minor points for each sections and ordering them appropriately
Putting relevant links next to the corresponding points
Writing one sentence summary the text and then using that sentence to start a one paragraph summary
Shortening the one sentence summary in to a short informative style

Texting and editing of any text in the manner of clarity and readability at each level of interest gives a broad overview on
the topic
Classification of Tamil web journalism
The internet Tamil web classification system can be categorized into taxonomy and folksonomy. Taxonomy is the
structure of information and the web site is designed by the web designers. Folksonomy is the big territory gained by
users and social classifications.
Genre of Tamil web journalism
The genre of Tamil web journalism can be classified as 1. Informative genre 2. Interpretative genre 3. Dialogic genre 4.
Opinion genre and 5.digital genre. The informative genre is the typical journalism text narration is first persons. The
interpretative genres are the reports which are having reliability and clooseness to objectivity. Dialogic genre is the
interview format. Opinion genre is the views in the form of articles. Digital genre is the virtuality of the hypertext in
multimedia potentiality and at the form of interactivity.
Conclusion
Web journalism is a versatile medium capability of combining the features of traditional media, radio, television and
newspapers. This medium has limit less capacity of storage, real time updating, and interactive graphic elements, voice or
video. This online journalism conserves the style, genres and technical of journalistic elements of the ‘old’ media. The
online new stories generally contain the format of news structure, news values and pictures. The news topics of the
online media are in general softer but stories are more dramatized and make to influence the readers’ emotions. To
conclude traditional practice of journalism contains such as reporting, editing, photo journalism and design but web
journalism has apart from the features are having capacity, immediacy, flexibility, permanency, and interactivity. The web
editing contains writing headlines side designing and managing the interactivity.
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I.

INTRODUCTION

Braille is used to represent text by means of tactile symbols. Braille is a system of writing that uses patterns of raised dots
to inscribe characters on paper. It therefore allows visually-impaired people to read and write using touch instead of
vision. It is a way for visually impaired people to participate in a literate culture. First developed in the nineteenth
century, Braille has become the pre-eminent tactile alphabet. Its characters are six-dot cells, two wide by three tall. Any
6
of the dots may be raised, giving 2 or 64 possible characters. Although Braille cells are used world-wide, the meaning of
each of the 64 cells depends on the language that they are being used to depict. Different languages have their own
Braille codes, mapping the alphabets, numbers and punctuation symbols to Braille cells according to need.
Braille provides a crucial means of literacy and independence, for people who are not able to read standard print.
Through Braille many visually impaired people enjoy access to educational, professional and leisure materials. The Braille
code has become the main system for the majority of those visually impaired people who read and write using tactile
means, and can be found in many countries around the world. Thereby fully able to participate in and contribute to
society on an equal footing with sighted colleagues. Also, the concept of Braille has been accepted as a universal
approach that works across the boundaries of the world. Different countries of the world have adapted the system of
Braille to suit their languages.
II.

BRIEF INTRODUCTION TO BRAILLE

The Braille system is a method that is widely used by blind people to read and write, and was the first digital form of
writing. Braille was devised in 1825 by Louis Braille, a blind Frenchman. Each Braille character, or cell, is made up of six
dot positions, arranged in a rectangle containing two columns of three dots each. A dot may be raised at any of the six
6
positions to form sixty-four (2 ), possible subsets, including the arrangement in which no dots are raised. It described by
naming the positions where dots are raised, the positions being universally numbered 1 to 3, from top to bottom, on the
left, and 4 to 6, from top to bottom, on the right as shown in Figure 1.

Figure 1: Braille Cell Figure 2: Braille Cell Dimensions
The lines of horizontal Braille text are separated by a space, much like visible printed text, so that the dots of one line can
be differentiated from the Braille text above and below. Punctuation is represented by its own unique set of characters.
In Braille, Figure 2, a cell dot pattern gives the letter to read. The dot height is about 0.5 mm; the space between dots is
about 2.5 mm. A standard page in Braille has about 40 – 43 cells per line and about 25 lines. Larger cells are often used by
those who have problems feeling the normal Braille cells.
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III. BRAILLE SYSTEM
a.

Braille Read

Standard Braille is an approach to creating documents which could be read through touch. This is accomplished through
the concept of a Braille cell consisting of raised dots on thick sheet of paper. The protrusion of the dot is achieved through
a process of embossing. A visually impaired person is taught Braille by training them in discerning the cells by touch,
accomplished through their fingertips. The size of Braille cell is such that only one character at a time can be read by a
single finger. The Figure 3 shows how this is done.

Figure 3: Braille sheet
b.

Braille Write

Braille is almost always written with a slate and stylus as shown in Figure 4. Braille is written from right to left so that page
can be read from left to right when it is removed from the slate and turned over. Learning to write Braille in this manner is
really as the feedback is delayed until the paper is removed and then flipped over and read. Since the act of writing has no
discernible and immediate effect, the reading and writing Braille conceptually challenging.

Figure 4: A Braille slate and stylus.Figure 5: A Perkins Brailler.
Braille is usually embossed with a six key typewriter know as Brailler, which is fast and easy to use. The Perkins Brailler
Figure 5 is a manual Braille typewriter it has 8 buttons out of them one is used for sliding the paper the other is used for
the movement of the 6 pin type head. The remaining 6 buttons are used for typing the Braille script.
IV. COMPUTERISED BRAILLE
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Nowadays blind students are taught in mainstream classes, however most teachers of these students are not Braille
literate. One method presently used to overcome this difficulty is that the students work is first sent to trained Braille
transcribers, where the Braille is translated to literary text and then sent back to the teacher before it can marked. This
creates unnecessary delays and cost for the student, teacher and government. Problems also exists to be interpreted by
other Braille illiterate persons, needs to be first translated by the Braille user themselves.
Today, Computers, Internet, and information explosion provide an informational structure which has changed the way
people interact with the outside world. These rapid changes in this area have the potential to reduce the differences
between disabled and normal individuals. In the early days of computers, visually impaired users had little or no access to
the information in the computer screen. Since then, software developers of screen readers have been able to cope with
the text-based environment of early operating systems. However, most modern operating system environments are now
GUI. Hence, the information on the screen is no longer accessible to users who rely on screen readers or Braille displays.
There is a significant need for a system to computerize Braille document in order to preserve them and make them
available to more visually impaired people. In order to make the bi-directional communication between the sightless and
sightless community feasible, it is required to transliterate the Braille documents to the corresponding text document in
the corresponding language.
The Visually impaired person uses a variety of equipments and programs that enable him/her to enter data into
computers or control them. Among these input devices are Braille keyboards, Optical Braille/Character scanners. Among
the output devices used by the visually impaired are Braille displays, Screen readers, Braille Embossers and Screen
magnifiers. There are also other assistive software packages and devices, designed exclusively for visually impaired
people. Among these packages are Scientific Braille packages, Braille Note Taker.
The automatic translation process between Braille system and normal text is not a new research field. It started as early
as mid 1960’s (Kr, 1969) . To the best of our knowledge, the first Braille translation system was DOTSYS III (Sullivan, 1973)
. One need for such translation systems is in mainstreaming, in which disabled and non-disabled students study together
in the same classroom (Brule, 1985) .
V. TAMIL BRAILLE - A Review
The Ministry of Education established a Unit to deal with education of the visually impaired for developing a Uniform
Braille Code and setting up Braille Printing Presses in the Country in 1947 (April) following the recommendations of the
“Report of Blindness in India, ”. When India gained independence (1947), 11 Braille codes were in use in various parts of
the country, Bharati Braille was conceived of as early as 1951.
Bharati Braille: With the advent of computers preparation of Braille documents has been rendered easy and flexible. In the
earlier days, Braille had to be printed using special Braille Printing units that worked more like typesetting printing presses.
Computers have rendered the process simple where the required text can be typed normally on a computer terminal and
automatically transcribed into Braille and printed. Transcription software will be language dependent but the rules of
transcription can be programmed for each language. Bharati Braille may also be transcribed using computer programs by
typing in the text in the vernacular.
The Bharati Braille software has taken a phonetic approach to representing Indian Language text and so it is quite easy to
convert the text prepared using the multilingual editor into Braille codes. Just a simple table look up procedure is all that
one would require and the program will convert text in the vernacular into appropriate Braille codes for use with an
embosser connected to a computer. Bharati Braille assigns the cells to the basic sounds of the Indian languages (these are
called aksharas) in a manner where vowels and consonants that find direct equivalents in English are given the same
representation as in English. This way, with minimal effort one would able to read both English text and Indian language
text. This arrangement is essential if the visually handicapped are required to communicate with their counterparts in other
countries.
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The aksharas of Indian languages are divided into vowels and consonants. Across the many different languages of the
country, one finds up to sixteen vowels and about forty consonants. The assignment of the cells is therefore applicable
across all the languages though it must be stated that a few cells have to interpret based on the language.

Figure 6: Source: Bharati Braille – IIT Madras
This is a consequence of the fact that we have only sixty three cells available to us and reserving ten cells for punctuation
leaves us in a tight situation.
VI. A Review - FINDING
In Bharati Braille, the basic vowels and consonants of the languages have been assigned individual cells. Across the
languages of the country, between 13 and 18 vowels are in use and the consonants are between 33 and 37 in number.
Thus more than 50 cells have been assigned for the basic vowels and consonants leaving the rest for special marks.
Tamil script consists of 12 vowels, 18 consonants and one special character, the āytam. The vowels and consonants
combine to form 216 compound characters. Thus only 38 cells have been assigned.
There are many commercial text OCR products available and much research has been undertaken in text recognition, but
little has been done to successfully produce a portable optical Braille recognition system. Some with greatest advantage
of conversion from Braille to any of the natural languages depending on the conversion rule.
Although Braille forms exist for many languages including the students’ primary languages of Kannada, Tamil etc, they are
taught Braille in English first because it is the standard approach and relatively simple. Therefore most Software/
Computerization are limited to English Braille.
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VII. CONCLUSION AND FUTURE SCOPE
Braille has been developed as the reading and writing system for the visually impaired. The attention was given on this is
very difficult to teach a visually impaired people in the early stage and more training is needed for teaching them and
converting documents to Braille, is costly and cumbersome work.
The country’s first national Hindi periodical in the Braille script was launched from April 2012. there were 82, 222
newspapers and periodicals registered with Registrar of Newspapers, but Hindi Braille newspaper is the first national
initiative for the visually-impaired. Hope to expect in other languages too.
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சர் ஙக்நல் ‘ஜன்ஜநழ்’ ஜநழ்ச்ஓல்ர்
இ. சுந்ஞம்
M.A. (Tamil), M.A. (Ling.), M.Sc. (I.T), MCA., MBA., M.Phil., PGDCA., (Ph.D)
டமப்ஞஓநநர், எடங்நமப்ர், நசநத்ஜநழ்க் ல்ணநத்டமட , ஜநழ்ப்ஞம், SRM ல்மக்ம்,
ilasundaram@gmail.com
ஜநழ்ஜநமக் நசநநல் ன்டுத்டணற்குத் ற்ட லத்டடக்ள்
, ணநமஓப்மள், லத்டட
ஜற்டநள் ன்ட சநத்சந ஜன்டள்ள் நமக்நன்டச . ஆங்ந ஜநமக் நசநநல் நமடப்
ன்டுத்டணற்கும் நப்நப்ற்கும் உவும் மஜக்ஞஓஃப்ட் ணர்டு
(Microsoft Word) டம் ஓற்ஓலி
அல்ட ஓல்ர் (Wordprocessor) ன்டமக்ப்டும் எட டலமஜச குப்டௌ ஜன்ஜத்மப் ன்ட
ஜநலக்கும் ஓற்நம நடத்ந , ஓந்நப்நம நடத்ந , இக்ப்நம நடத்ந ன்ட ணஓநள் ண்
டலமஜச ஜன்டமத் ஜநலக்கு உடணக்குணற்குப் த்ண்டுலக்கும் ஜப் ஞலும்
டற்ஓநள் ஜற்ள்ப்ட்டுணடநன்டச.
ஜநழ்ஜநமஜப்மக் ண்டநணநலும் ண்டநந் அமஜப்மக் நசநத் நல்டேட் த்நற்ற்ட ணமநல்
ஜற்டநக் டுப்நலும் ஜநநலும் நல்டேட்த்நலும் டஞத்நலும் ல்ணட ஙநமநல்
ஓநக்ல்ள் ல நன்டச. இத்ம ஙநமநல் ஜநழ் இக்ம்
(Tamil Grammar), நசநஜநநல்
(Computational Linguistics), ஜநத்நல்டேட்ம் (Language Technology) ஆந டமடநன் அடிப்மநல்
ஜன்ஜநழ் (MenTamizh) டம் ஜநழ்ச் ஓல்ர் (Tamil Wordprocessor) ஜன்டம NDS Lingsoft Solutions
Pvt. Ltd. டம் ஙநடணசத்நன் ஓர்ப் ஞஓநநர் டமசணர் ங
. ய்ணசுந்ஞம் அணர்ள்
உடணக்நடள்ர்.இன் டன்டம் நப்டௌ
2012 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்ட் ஜம் டௌடப்லிவுன்
ணநணந்டள்ட. இமச SRM ல்மக்த்நன் ஜநழ்ப்ஞக் நசநத்ஜநழ்க் ல்ணநத்டமட ஜக்ள்
ன்ட்டிற் ணங்நணடநடட.
ஜநழ்த் ட்ச்சு ணநமஓப்மள் (Tamil Keyboards), எடங்குடந லத்டடக் ள் (Unicode Fonts), குடநற்ட ஜற்டந
(Encoding Converter) ஓற்நம நடத்ந (Spell Checker), ஓந்நப்நம நடத்ந (Sandhi Checker), ஜநழ்ச்ஓல் சுட்டி
(Tamil Word Suggester), அஞநள் (Dictionaries), அஞணநமஓப்டுத்ம் (Sorting), ஓல்மவு (Indexing),
டமடைற்ட்டில் டணந (Bibliography), ண்<->லத்ட ஜற்டந (Number to Word Converter) ன்ட நசநநல்
ஜநமத் ணடநல்ஜல் ன்டுத்டணற்கு உவும் ணமச ஜநழ்ஜநப் ன்ட்டுக் டணநள்
ண் குப்டௌ ஜன்ட மஜக்ஞஓஃப்ட் ணர்டு
2010 டம் ஓல்ட ன் எப்டௌஙக்நப்
ர்க்த் குந் அவுக்கு ஓநடப்டௌடத் நழ்நடட .
இந் ஜன்ஜநழ் ஜன்டசட நசநநல் ஜநமப் நமடப் ன்டுத்டணற்கு ந்ந் ணமநல்
சர் ஙக்நல் ன்டுநன்டச ன்ணற்மடடம் இன் ஓநடப்நல்டௌள்
, ஓல்நடன், நடன் ல்ம
ன்டணற்மடடம் இந் ஜன்டள் இன்டம் ந்ந் ணமநல் கூடுல் ணஓநலன் ஓநடப்டௌம
ஜம்டுத்ப்ணண்டும் ன்மடம் குடநப்நடுண இந்க் ட்டுமஞ அமஜநடட .
ணநண்ஸ் இங்குங்நல் (க்ஸ்ந – ணநண்ஸ்8) 32 Bit, 64 Bit ஆந இஞண்டிலும் ஓல்டுநடட .
ம்.ஸ்.ஆநஸ் ணர்டு 2010 டம் ஜன்டமப் ன்ட ப்டுணல் இந் ஜன்டமப்
ன்டுத்டணற் ந்ப் நற்ஓநடம் மணப்டுணநல்ம . நமஜ இமசக் மடடிநடட .
ணநமஓப்மள்
ஜநழ்ஙட்99 (TamilNet99), ம ட்ச்சு (Old Typewriter), ஜநழ் எலிர்ப்டௌ (Tamil Phonetics) ஜநசந (Bamini),
ஜடுடர் (Modular), அஞ்ஓல் (Anjal), ஜநழ்ஙட்99 ம்.ஏ.இ (TamilNet99MOU), இன்ஸ்நநப்ட் (Inscript) ஜஓநன்
எலிர்ப்டௌ (Malaysian Phonetics) ஓநங்ப்ட்ர் ஜநழ் (Singapore Tamil), ஞஜன் ஜநழ் (Roman Tamil) ணநமஓப்ம
சப்  டமடநல் ட்ச்சு ஓய்ணற்குந
ணநமஓப்மள் உள்ச . இசல் ந் டமடந லும்
ட்ச்சுப் நற்ஓந ற்டணர்லம் இன் ணந
எடங்குடநநல் (டசநடில்) ட்ச்சு ஓய் இலும்.
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இந்ஙநமநல் ஜநழ்ஙட் 99 (TamilNet99) ன்ட ட்ச்சு டமட ஜந அஞஓல் ஞப்டுத்ப்ட்ட ன்டம்
டௌநத் ஜநழ்த் ட்ச்சு ஓய்ப் குணர் இமசப் நன்ற்டணண்டும் ன்டம் இங்கு
ஙநமசவுகூடத்க்ட.
லத்டடக்ள்
ற்ட Adobe InnDesignஜன்டநன் CS6 நப்நல் ஜநழ் எடங்குடந ஓல்டும் ணஓந ஓர்த்நடப்ல்
டைல் உடணக்ம் , ணடிணமஜப்டௌப் நலக்கு ற்ட ஓய்ணடிவு , மப்டௌ, குடந்மப்டௌ, ல் சத் சநத்சந
லத்டடக்மப் ன்டுத்டம் ணமநல் அச்சு ஊத்நற்
20 ஜநழ் லத்டடக்ள் இநல்
இம்ற்டள்ச.
குடநற்டஜற்டந
இட ல்ணட ஜநழ் ஜன்டள்நல் ன்டுநன்ட அஸ்ந (ASCII) அடிப்மநச  ணமச ஜநழ்
லத்டடக்ம எடங்குடந உள்னட்டு டமடநல் ஜற்டநத்டம் ; க்ஸ்ட் (.txt) ப்டௌம ஜட்டுஜல்ஜல் ,
ஆர்டிஃப் (.rtf) ப்டௌமடம் ஜற்டநத்டநடட.
ஜநநல் ஞணப் ன்டுத்ப்டும் ந் ணமத் ஜநழ் லத்டக் குடநடௐட்மடம்
எடங்குடநக்கு ஜற்டம்.
நன்சர் ஓற்நம ,
ஓந்நப்நம ன்டணற்மடச் ஓநஓய் நன்சர் ம குடநடௐட்டுக்கு
ஜற்டநக்ள்ம். இற் ம் , ப், ணசணநல், ஜநசந, இன்ணர்டு, ஓப்ட்ணநட, நன், நட்ஜந,
நன், ஸ்ரீம் (ஸ்ரீலிந), இங், ஜநம, டிஸ்ந, ஞஜன், நநடிக், அட, ஓந்ஜநழ் ன்ட
குடநற்டங்ம ஜற்டநத் டம் ணஓந இம்ற்டள்ட . ஜலும், எடங்குடநக்கு அடுத் ஙநமநல் நப்டௌப்
நலக்கும் இல்ஜநய்வுப் நலக்கும் ன்டும் ணமநல் ஜந அஞஓநன் ஞஜ அடநணநத் ஸ்
(TACE) குடநற்டத்நற்கும் ஜற்டநத்டநடட.
டம்லும் ஜற்குடநத் குடநற்டங்நல் ணற்மட ஜற்டநத்டம்  குடநற்ட ஜற்டநள்
இடந்நலும் அமண .text ப்டௌம ஜட்டுஜ ஜற்டநத்டண அமஜந்டள்ட . ப்நல் லத்டட
ணடிணம், அவு, ஙநடம், அட்ணம ன்டணற்மட உள்க்ந .rtf ப்டௌம ணடிணமஜப்டௌ ஜடஜல்
ஜற்டநத்டணட கூடுல் ஓநடப்டௌ.
ஓற்நம நடத்ந
ஆங்நச் ஓற்நம நடத்நமப் ன்ட ட்ச்சு ஓய்டம் ஓற்நமமச் ஓநர்க்கும் டமடநல்
இம உடணக்ணநல்ம . ஜநழ்ஜநநன் ஓற்ட்டிம ணமஞமட ஓய் இ ஙநமநலும்
ஆங்நத்மப் ன்ட அஞநம ஜட்டும் மணத்ட இத்ம ஓற்நமத் நடத்நம உடணக் டடி
ஙநமநலும் ஓற்மடம் ஓற்டு இமத் குந் இக் ணநகுநமடம் மணத்ட ணநநநன்
அடிப்மநல் ஓற்நமமத் நடத்டம் ணமநல் இட உடணக்ப்ட்டுள்ட ன்ம அடநடடிநடட
.
ட்ச்சு ஓய்ட டடித் நடகு அல்ட ணட டம் ஜன்டநலிடந்ட டிடுத்ட
(Copy) இடள்
எட்டி (Paste) நடகு இஞண்டு டமடநல் இந் ஜன்டநன் ணநச் ஓநர்க்ம் .
1.

ட்ச்சு ஓய்நடகு , ஆணத்மப் சனட்ர்ள் ஆங்நச் ஓற்நம நடத்நமப் ன்ட
ஊட்த்நன் (Interaction) ணந நடத்நச் ஓம்மஜப்டுத்ம் . அணட ‘ஓற்நமநடத்ந’ டம்
ணஓநநன் ணநச் ஓன்டல் அந்க் ப்நல் உள் ணடச ஓற்ம அமம் ண்டு
அற்குந ஓநச ஜற்டச் ஓற்மப் நந்டமஞக்கும்
. இவ்ணட ண்நப்ணற்டள் ஓநசமத்
ர்ந்டுத்ட எவ்ணன்டச் ஓநஓய்ம் .

2.

அநப் க்ங்ள் ண் ஆணஜ இடந்ல் , ‘ஓற்நமட்டி’ டம் டணந ஆணத்நல் உள்
ணடமப் சனட்ர்நன் ஊட்ம் இன்டந , சக் ண்டநந்ட, அணற்மடச் ஓநணப்டௌக் டிட்டுக்
ட்டுநடட. நன்சர் ஓநணப்டௌக் டிப்ட் ஓற்ம ஜட்டும் ஙம் ஓற்நம நடத்நநன் நந்டமஞ
ணநண அல்ட ட்ச்சு ணந ண நடத்நக்ள் டடிநடட .
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ஓஞணன், ஞணந, சுகுஜர் ன்ட ர்ச்ஓற்நல் ஓநணற்மடடம் ஜன்சர்குடி , நண்டிணசம், ஜநப்ட்ர்,
அமட ன்ட ஊர்ப்ர்நல் ஓநணற்மடடம் ண்டநணநல்ம
. ர்ச்ஓற்ள் டலமஜ
இவ்ணவுன் ன்ட குத்ட உள்ந டடிட
. ந்டம் டௌநடௌந ர்ச்ஓற்ள்
உடணநக்ண் ணடம் ன்மடம் அடநடடிநடட
. ‘ஜர்’ ‘டி’ ன்ட இஞண்டு ஓற்மத்
சநத்சநக் டுத்ல் ஓந ன்ட ஓல்நடட . ‘ஜர்க்டி’ ன்ட இஞண்டு ர்ச்ஓற்மச் ஓர்த்ட
லடம்ட உடணகும் மச்ஓற்ம த் ணட ன்ட ட்டுநடட
. சசநல், இமணல்ம்
இஞண்டு ஓற்ள் இமந்ட உடணகும் மச்ஓற்ள் . இத்ம மச்ஓற்மக் மலம்
நல்டேட்டம் இநல் ஓர்க்ப்ணண்டும்
. சநடம் அடிப்ம ஙநமநல் நம நடத்டணற்குப்
டத்டன் ஓல்டுநடட.
ஆங்நஜநக்ச ஓற்நமநடத்நடம் இநல் சந உள்ட . ஆங்நச் ஓற்நமமத் சந
எட டமட டுத்டத் நடத்நக்ள்லம் ணமநல் அமஜந்டள்ட .
ஓந்நப்நம நடத்ந
எற்ட (ஓந்ந) இப் இங்நல் இட்டும் , மணநல் இங்நல் இட் எற்டநமச ஙனக்நடம் டநடட .
‘டித்ட ர் ’ ன்ட நல் எற்ட இஜல் இடக்நடட , அமக் ண்டநந்ட ‘டித்டப் ர் ’ ன்ட
நடத்நத் டநடட . ‘ணந்டப் ர் ’ ன்ட நல் ‘ப்’ ன்ட எற்ட ணஞக்கூட . அமடம் ண்டநந்ட , ‘ணந்ட
ர்’ ன்ட நடத்நத் டநடட . ‘டிக் ஓன்டன் ’ ன்ட ஜற்டந ‘ச்’க்குப் ந ‘க்’ ப்ட்டிடந்ல்
அமசச் ஓந ஜற்டநத் டநடட . ‘ணழ்ந்க் வீடு ’ எற்ட ணஞக்கூ இத்நல் எற்ட ப்ட்டிடந்ல்
அணற்மட ஙனக்நடம் டநடட .இ அடிப்மநல் ‘மப் ஔக்ட்’, ‘ஓந-க் ஙநடணசம் ’ ன்ட ஓற்நல்
உள் ‘ப்’, ‘க்’ எற்டம ஙனக்நணநடுநடட.
‘ஜநழ் ல்ணந ம் ’ ன்ட இஞண்டு அல்ட டன்ட ர்ள் என்டஓர்ந்ட ணடம்ட எற்ட இடுணநல்ம .
ஆசல், ‘ஜநழ்க் ல்ணநக் ம் ’ ன்ட ற்சண எற்ட இப்ட்டிடந்ல் ஓந்நப்நம நடத்நநல் அணற்மட
ஙனக்குணநல்ம. அப்டி ணநட்டுணநடுநடட.
‘ம ஓப்நட்ன் ’ ன்ட மஞச் ஓந்நப்நம நடத்ம் ஓய்டம்ட னலள்ணற்டநல் என்மடத்
ர்வுஓய்வும் ன்ட ‘மச் ஓப்நட்ன் (ல் + ), ம ஓப்நட்ன் (ம) ’ ஆந
இஞண்டிமசத் டநடட . ஜற்குடநத் ஓற்நன் ணநமஜப்டௌ என்டத்ன் இடக்நன்டச
. ஆசல்,
டள் ணடடுநடட . ம ன்ட டலச்ஓல் அல்ட  ணற்டமஜ ணநகுநற்ட ஓல்
ன்மக் ண்டநடடிணநல்ம . இத்ம டடிமணத் நல் ஆய்ணநன் அடிப்மநல் டடிணடுக் 
டடிடம். இந் ஆய்ணநன் அடிப்மநல் இந் ஜன்டள் ணர்ந்ல் ஙம்ஜநம் இந் இஞண்டு
ணநடப்த்ர்வுமக் ட்ஜல் சண டடிணடுப்ற்கு ணநணம ஓய்டம் ன்ட இங்கு
உஞப்டுநடட. ஜற்குடநத் அடிப்மநல் ணம
, டக்ந, ன்ட ஓற்லக்கு இஞண்டு
நந்டமஞமக் ட்நடட . இவ்ணட டம் எட நந்டமஞமக் டுத் நட அடுத் ஓல்லின்
ஓந்நப்நம நடத்த்நற்குச் ஓல்நடட .
ஜநழ்ச்ஓல் சுட்டி
இன்மட ஜநழ் ஊங்நல் ஜநழ்த் ர்நல் அல்ஜநச் ஓற்ள் ஜநகுந இம்டநன்டச
.
ஆங்நச் ஓற் அவு க்கு அநஜ ன்டுத்ப்டுநன்டச . அல்ஜநச் ஓற்மக் ண்டநந்ட ,
அணற்டநற்கு இமச ஜநழ்ச்ஓற்ம (ணநகுநலன்) நலீடுஓய்ட டநடட . இந்ம ணய்ப்டௌ ஙல்
ஜநழ்ப் ன்ட்டுக்கும் , ஜநழ் ணர்ச்ஓநக்கும் உவும் . ஆங்நச் ஓற்ம எலிர்த்ட லநச
லும்
அணற்டக்கு ஙநஞச ஜநழ்ச் ஓற் ஜற்டநத்டநடட
. 'ஙன் ஔநல் டீச்ஓமஞப் ர்த்ன் ' ன்ட
ட்ச்சு ஓய்நடந்ல் , 'ஙன் ல்லூநநல் ஆஓநநமஞப் ர்த்ன் ' ன்ட 'ஜ்' 'டீச்ஓர்' இஞண்மடம்
ணநகுநடு ஜற்டநத் டநடட . ஓற்நமநடத்ம் ஜ ற்ள்லம்ட இந்த் ஜநழ்ச்ஓல் சுட்டி
கூடுல்ணய்ப்ண ணங்ப்ட்டுள்ட . ணநடம்நசல் இமசத்ர்வு ஓய்டள்ம் . அவ்ணட
ர்வுஓய்நடட நடஜநச் ஓற்மப் ச்மஓஙநட அடிக்டிட்டும் ஓற்நமமச் ஓநணப்டௌஙநடத்நல்
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அடிக்டிட்டும் ணடடுத்நக்ட் டுநடட. நடஜநச் ஓற்லள் ஓநணற்மட ஜட்டுஜ அமம்
டநடட. இன்டம் ஓற்ள் இணற்டடு ஓர்க்ப்ணண்டும் .
இவ்ணட ஓற்நம நடத்ம் , ஓந்நப்நம நடத்ம் ன்டணற்மடச் ஓய்ணற்கு ணட எட ப்நலிடந்ட
இநல் டிடுத்டம் (copy) எட்ம் (paste) அல்ட .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf, .html, .xml ன்ட ப்டௌச்
ஓஜநக்ப்ட்ணற்மடத் நடக்வும் (Open) ஓய்டடிநடட. ஜலும், இநலிடந்ட ஜற்குடநத் ணட ந் ணமக்
ப்டௌவும் ஓஜநக்வும் (Save as) டடிடம்.
அஞநள்
இடஜந அஞந (ஜநழ்-ஆங்நம், ஆங்நம்-ஜநழ்), ஜநழ்ஙடு அஞசு ஆட்ஓநச்ஓல் அஞந (ஜநழ்-ஆங்நம்,
ஆங்நம்-ஜநழ்), ஜங்லிச் ஓல் அஞந , அற்ஓல் அஞந ஆந ஙன்கு ணம அஞநள் உள்ச .
41 ஆநஞம் ற்த் ஜநழ்ச் ஓற்மக் ண் ஜநழ்ஆங்நம், ஆங்நம்-ஜநழ் அஞந
இநல்
இம்ற்டள்ட. ப்நல் ப்டும் ஓற்லள் டம் எட ஓல்லுக்குப் டள் அடந
ணநடம்நசல் அந்ச் ஓல்லின்ஜல் இப்டௌடம் ஓடுக்நசல் அற்குந டள்
, இமச்ஓல்,
நர்ச்ஓல், அன் இக் ணமப்டு ன்டணற்மடத் டநடட .
இமச்ஓல் அஞந:‘ணட்ம்’ ன்ட ஓல்லுக்குந இமச ஓல்மத் டும்ட ‘கூச்ஓம், ஙம்,
க்ம்’ ன்ட இமச்ஓற்ம ணங்குநடட .
நர்ச்ஓல் அஞந :‘ணடப்டௌ’ ன்ட ஓல்லுக்கு நஞச ஓல்மத் டும்ட
ஓம், ஙட்ம், நஞமஜ, நஞஜம், ணநடப்ம்’ ன்ட நர்ச்ஓற்மத் டநடட.

‘ணநடப்டௌ, அண, அன்டௌ,

ஜங்லிச்ஓல் அஞந : ஜநநல் ற்டும் ‘, , ’ - ‘ங, , ச’ - ‘ஞ, ட’ லத்டநல் ற்டும்
ஜக்ங்மத் ணநர்க்ப் ன்டும் டள் ணடட்டுக் குடநப்டௌம ணங்குநடட
. ‘Pain’ ன்ட
ஓல்லுக்கு இமச ‘ணலி’ ன்ட ஜநழ்ச்ஓல்லிற்கு ந் ‘லி’-‘ந’-‘ந’ ணடம் ன்நட ஙநமநல் ணட எட
‘லி’மக் டுத்டத் டும்ட இமண டன்டநற்கும் ன்சன்ச டள் ணடடு
, ர் (Noun),
ஞம (Adjective), ணநமச (Verb), ணநமசம (Adverb) ன்ட ஙநமநல் இக்க் கூடநன்
அடிப்மநல் ன்சன்ச டள்நல் ன்டுத்ப்டுநன்டச ன்டம் டள் ணடட்ம
ணங்குநடட.
ஜநழ்ஙடு அஞசு ஆட்ஓநச்ஓல் அஞந : ஜநழ்ஙடு அஞஓநன் ஜநழ் ணர்ச்ஓநத்டமட ணநநட்டுள் ஆட்ஓநச்ஓல்
அஞநடம் இம்ற்டள்ட. இன் ணந ஆட்ஓநச் ஓல்லுக்குந  டமப் டௌநந்டள்டடிநடட .
அஞணநமஓப்டுத்ந: ஆணத்நல் இம்ற்டள் ஓற்மத் ஜநழ் ஙடுங்க்நன் அடிப்மநல்
அஞணநமஓப்டுத்நத் (Sorting) டநடட. இட ப்நல் உள்ணற்மட எவ்ணட சநத்சநச் ஓல்க்
க்நல் டுத்டக்ள்நடட .  ணநம த்நம டுத்ட ணநமஓப்டுத்ச் ஓன்சல்
அணற்மடத் சநத்சந ஓ ல்ப் நநத்ட அணற்மட அஞணநமஓப்டுத்நத் டநடட .இட எட டமட . ஜற்டட
டமடநல் ணநம, த்நம அப்டி அஞணநமஓப்டுத்டம் டமட ணக்நல் உள்ட .
ஓல்மணந:ஓற்ட்டிலுன் ஓல் ணட ம் க்ங்ம ணங்குநடட . சநச்ஓல் ஜட்டுஜல்ஜல் , இந்ந
இஞடணம், இந்ந ணநஜசம் ன்ட இடஓல் இமமடம் அமவு ஓய்டடநடட .
ண்<->லத்ட ஜற்டந : ன்ட்டில் இடக்கும் த்ம ண்மடம் ஜநழ்ப் டௌர்ச்ஓந ணநநப்டி ஜநழ்ச்
ஓற் ஜற்டநத்டநடட . ஆணங்நன் இமநல் ‘56894’ ன்ட ஞஜன் ண்ள் இம்ற்டல் ,
அணற்மட ‘ம்த்டநஞத்ட ண்டற்டத் ண்டற்டஙன்கு ’ ச ஜற்டநத் டநடட . இ ண்ம
‘fifty-six thousand eight hundred ninety-four’ ன்ட ஆங்நச்ஓற்வும் ஜற்டநத் டநடட . இ நமப்
நன்சக்ந லத்நலிடந்ட ண்வும் ஜற்டநத் டநடட .
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Pdfப்டௌ ஜற்டந :
இம்ற்டள்ட.

ஆணக் ப்டௌம

Pdfப்டௌ ஜற்டம் ணஓநடம்

இம்ஜன்ஜத்நல்

டமடைற்ட்டில்: ஆய்ணர்லக்குப் ன்டும் ணமநல் டமடைற்ட்டில் நப்டௌக் டணந என்டம்
இம்ற்டள்ட. MLA, API, Chicago ன்ட ணம ஆய்வுஙமநல் டமடைற்ட்டிம நத்
நக் உவுநடட.
ஜற்சுட்டிணட ல்ணட ஓநடப்நல்டௌள் ண்
ஜன்ஜநழ் நழ்நடட. சநடம் ஜநழ்ஜநநன்
இக்த்மக் நசநக்கு ணநநக் டுக்நட ஙநமநலும் இ க்த்நல் ப்டும் ணநநணநக்குள் ,
சூல் ன்மஜநச டள் குப்ங்ள் ன்டணற்டலும் நல்டேட்ங்மப் ன்டுத்டணற்குந
டஞ ஙடக்டிலும் டலமஜச ன்சநமடவு டம் ஙநமம ஙக்ந 
நக்நடட.
உணந ன்சட்டு ஜன்டள் உடணக்ம் ஜற்டம் சர் நமஜக் (User Friendly) டமடநல்
இந் ஜன்டள் இன்டம் ஜம்டுத்ப் ணண்டும்.
ஜநழ்ச்ஓற்நம நடத்நடம் , ஓந்நப்நமநடத்நடம் டத் 90 ணநலக்ட்டுக்குஜல் ஓநச டடிவுமத்
டநன்டச. 100 ணநலக்டு ஓநச டடிவுமத் டணற்
குத் ஜநழ்த் நல் , டண்மஜநல்
ஆய்வுலம்,
ஜநழ் அஞநடம் ணஞணண்டும் ன்ட உஞப்டுநடட
.
மச்ஓற்ம
மலணநல்ம. ஜநழ்ஜநமஜப்மக் ண்டநணட எடடௌடம்
; ண்டநந் அமஜப்மக் நசநத்
நல்டேட்த்நற்ற்ட ணமநல் ஜற்டநக் டுப்ட ன்ட ஜட
டௌடம். இமண இஞண்டும் ர்ந்ட
ணஞக்கூடிமணகும்.
‘மசள் ணந்ட ’, ‘ன்டமண ன்டுத்ப்ட்டு ணடநன்டட ’ ன்ட ணட எடமஜ- ன்மஜ ஜக்ம் ,
உர்நம-அஃடநம ஜக்ங்மக்  ண்டநந்ட நடத்நத்டம் இக்ப் நம நடத்நடம் இநல்
இடந்ல் கூடுல் ன் டம் ன்ட நர்ர்க்ப்டுநடட . உடசநல் ஆய்ணநன் அடிப்மநல் இந்
ஜன்டள் உடணக்குணற்குப்  ஆண்டுள் ஆநச ன்டம் ஜற்குடநத் இக்ப் நமத் நடத்நம
உடணக்த் நல் (Syntax) ஆய்வு ஜற்ள்ப்ணண்டும் ன்டம் உஞப்டுந ன்டச.
ஜநநல் ஓற்மச் ஓர்த்ட லடநட , நநத்ட லடநட ட்டுப்டுள் ணநநக்
ப்ணநல்ம. அணஞணர்
ணநடப்த்நற்ற் ‘ணந்டண்டிடந்ன்’ ன்ம ‘ணந்ட ண்டு இடந்ன் ’ ன்ட இஞண்டு டன்ட
ஓற்த் சநத்சநப் நநத்ட லடநட ஙநமடம் நநத்டத் சநத்சந லணண்டி ஓற்ம
இமணந ணநஜல் ஓர்த்ட லடணலும் ஜநநல் ல்ணட குப்ங்
ள் ற்ட்டு , ட இக்
ணநநம உடணக் டடிஜ ல் நடட. ற்ம ஓற்நமநடத்ந , ஓந்நப்நமநடத்ந ஆநணற்டநன்
நடன் ல்ம ர்ந்ட ணநநணமணண்டும்
. இற்ச டற் ஓநநல் ன் .டி.ஸ் லிங்க்ஓஃப்ட்
ஓல்டதன்ஸ் ஙநடணசம் ன்மசத் ர்ந்ட ஈடுடுத்நக்ண்டுணடநடட .
இடன்ட ஜன்டள் ர்ந்ட உடணஜல் சற்குத் ஜநழ் ஜன்டள் உடணக்த்நற்குப்
ந டஞ ஆஞவும் எட ஜன்டம உடணக்நசல் அமச ணநம டுத் ட ண ங்குணற்கு
அஞசு, சநர் ஙநடணசங்ள் , சநள் சப் டம் டன்ணஞ
ல் இத்ம டற்ஓநள் 
க்ஙநமந டங்நக்நக்நன்டச . இத்ம நலக்கு ஆஞவும் ணநற்மசக்குந ஓந்மடம்
இடந்ல் ஜநலக்கு ணநமஞணநல் லத்ட ச்சு ஜற்டந , ச்சு லத்ட ஜற்டந, ந்நஞ ஜநர்ப்டௌ ன்ட
ல்ணட ஜன்டள்ள் உடணணற்கு ணநணம ற்டும் .
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On implementing a single tap keypad software for Tamil
Dr V Krishnamoorthy
Learn Fun Systems. Chennai, India
prof.vkrish@gmail.com
Abstract
This paper describes the differences found in implementing a single tap method for the 12 key phone keypad for Tamil,
with that of English. The major difference being the number of extensions possible for a noun or verb. There are only
about half a dozen extensions for a word in English, it is in thousands in Tamil. Also in Tamil we have concepts like, a noun
being formed from a verb (vinayaal anaiyum peyar) . Many times we find that two words are combined and written as
one word. A good software has to take care of all these. Along with these, the software should be able to run in real time
in phones which have less powerful processors and smaller size memory. These lead to a complicated algorithmic
solution.
Also we discuss the small changes we have made to the layout to make things easier to operate.
Introduction
There are several methods in English, to type in quickly using the 12 keys available in the mobile phones. T9 is a well
known example. In these methods, for each letter a key is pressed only once. These software look at the different
possibilities for a word that can be formed using one letter from each key, and selects the ones which are meaningful
words. In general they are called "Dictionary Methods". This is due to fact that the words are searched from a built in
dictionary.
Normally, all the words need not be in the dictionary. For example, storing the word "play" is enough. The words
"playing", and "played" can be easily got from the root "play". Storing only the root words, and forming the derived words
from the roots, will reduce the size of the dictionary.
In English, the number of such extensions are very much limited. They can be enumerated as - s, es, ed, ing, ting, ging,
ness etc.. Processing a small number of different extensions is easier.
The differences
In Tamil, the number of different extensions for a noun or verb root runs into thousands. If we take a noun, there are the
case markers which are added. Other extensions include the plural marker, emphasis marker "thaan", the endings "aa",
"ae" and "oo", extensions like "vida", "kooda", "illai", "vum". These ending can come in different ordering.
The number of such extensions for a root can even go for more than ten. The ordering in these have to be taken care of.
This is a major difference between English and Tamil.
The second is that verb can get transformed into a noun. For example, "vandhavan". Once it becomes a noun, it can take
many other extensions available for a noun. For example, "vandhavanidaththilumkooda".
A root verb changes depending on tense, person and place. There are about thirty combinations for this. Each one can
take some extensions. For example "vandhaayaa".
A root verb has many variations called "vaaipaadu". Some of them are "seiyya vaaipaadu", "seithu vaaipaadu". Each one
of them also take more extensions. For example "paarththathanaal".
The above shows that implementation of a single tap method for Tamil is not straight forward, and it is a tricky one.
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It is obvious that all the variations of a word cannot be kept in the dictionary. So the formation of words from the roots
have to be done algorithmically, and, this algorithm is a complicated one. We have implemented such an algorithm.
While implementing this process, another issue crops up. Since this method is supposed to work in real time, the
response of the software has to be really very quick. It has to respond within a few mille seconds, after each tap. Since
this software has to work in the mobile phone environment, the restrictions in the speed of the processor becomes an
important bottleneck. Also the size of the software should be such that it is possible to install this in many phones.
Next problem encountered is that a word can end with any tap. So when the last tap is done for a word, the system
should predict a meaningful word. Not only that, it should be the most appropriate word. In other words, most of the
time the user should get what he intended to type. For such prioritized full word output, further intelligence has to be
built in. After each tap, a meaningful and most appropriate word should be predicted. The software we have developed
has gone through al these stages, successfully.
In English, auto completion is usually implemented. That is, when a few letters have been typed/tapped, the software
suggests the possible words with that starting. This is possible since in a dictionary such words are very much limited in
number. But in Tamil, due to the very many possible extensions for a word, this seems to be practically very difficult.
Hence we do not attempt to implement it.
The changes to the layout
The Government On Tamil Nadu, instituted a committee, to study the Tamil layout for mobile phones. It received
suggestions from different parties, implemented about half a dozen of them, and got the user feedback from college
students. Based on the feedbacks, and considering the merits in different layouts, the committee has recommended a
layout. This is shown in Figure 1.

Figure 1 Figure 2
The software we have implemented is based on this recommendation. The delinking key is in the star key and the symbol
table key is in the "9" key. The delinking key is to be pressed once, to avoid a vowel combining with the previous
consonant. Since the symbol table showing function is not a character producing function, it is not good to have this in a
number key. In English, this and other functions like going to a menu containing various options for system configuration,
layout change etc., are provided in * or # key.
So, in order to be consistent, the symbol table key is transferred to the * key and the delinking key is shifted to the "9"
key, as this is connected to formation of letters.
A software which uses this modified configuration has been tested with some school children, studying fifth standard and
above. They had learnt it easily, without any problem. They were using a version of this software modified to work with
the number pad in the normal PC keyboard.
When we were trying out the software in-house, we thought of a further modification. This layout is shown in Figure 2.
The "pulli" is used many times (about 8%) in Tamil. In the recommended layout it is in the # key, in the first position. This
was due to the following reasons. 1. The first position will reduce the number of taps for pulli in the multi tap. Keeping it
along with all the sparingly used grandha letters may make things easier for a single tap software.
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We felt that in single tap, the finger travels lot to the # key which is in one extreme corner. It would have been easier if it
is in the center. Also the keys for 7, 8 and 9 had only one/no vowel/aaitham, resulting in only 3/2 letters per key.
To change the above, we shifted the pulli to the centre key 5. The vowels from ai are shifted to the next positions. The
nedil ai is kept in key 6. o, oo and ow went to 7. Aaitham went to 6. The six grantha letters were shifted to 8 and 9.
This made the layout compact, within 9 keys. # is not used. The new configuration is almost the same as the
recommended configuration. The changes are minimal. It does not change the basic theme of placing the vowels and
consonants in the same lexical order.
We have not noticed any perceptible change in the efficiency of the software in predicting the words. We found that the
new layout is easier than the previous one, since it reduces the movement of the finger considerably.
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Online handwritten Tamil word recognition using segmentation, bigram
models and verification
A G Ramakrishnan and Bhargava Urala
MILE Laboratory, Dept. of Electrical Engineering, Indian Institute of Science, Bangalore
The term 'online' refers to the fact that the handwritten data is a series of (x, y) co-ordinates captured by a digitizer
(Tablet PC) using a pen-like interface. There are 'pen-down' and 'pen-up' signals, which can be used to separate the
captured online data into strokes. The co-ordinates are stored in chronological order as opposed to 'offline' handwritten
data, which has the nature of an image with no chronological order of points available.
Preprocessing
This consists of 3 steps: (i) Smoothing – reduces the amount of high frequency noise in the input resulting from the
capturing device or jitters in writing; (ii) Normalising - eliminates variability due to size differences; (iii) Resampling obtains a constant numberof data points, and makes the data independent of local and global variations in writing speed.
Figure 1 (a) shows a raw character and (b), after it is preprocessed.

Fig. 1. (a) Original acquired sample of /ki/. (b) its preprocessed version.
Segmentation
The segmentation of individual Tamil symbols from the words (a sequence of strokes) is accomplished by two successive
steps – dominant overlap criterion segmentation (DOCS) and attention-feedback segmentation (AFS) .
The DOCS module segments using the degree of horizontal overlap between bounding boxes of consecutive strokes. If the
measured overlap is greater than an experimentally determined appropriate hreshold, the strokes are merged to be part
of the same stroke group; otherwise, they are split into different stroke groups.
The horizontal overlap between successive strokes is determined as the maximum of the two ratios obtained by dividing
𝑆𝑘
𝑐
the x-overlap by the x-ranges of each stroke separately. The overlap is obtained as 𝑥𝑚𝑎𝑥
− 𝑥𝑚𝑖𝑛
, whereas the x-range of
𝑆𝑘
𝑆𝑘
Sk
Sk, c
c
𝑐
𝑐
Sk and c are obtained as 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 and 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 , respectively, where xmax , xmin x max, x min denote the mamimum
and minimum x-values of the previous stroke group and the current stroke, respectively. In this method, depending on
the way the characters are written in a word, cases of oversegmentation (i.e. a stroke group being a part of a valid
symbol) and undersegmentation (i.e a stroke group being a merger of two or more valid symbols) can arise occsionally.
Figure 2 (a), (b) and (c) show one example each of correct segmentation, oversegmentation and undersegmentation,
respectively performed by dominant overlap criterion segmentation module.
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Fig. 2. Correct segmentation, over-segmentation and under-segmentation by DOCS.
Possible segmentation errors are detected by paying attention to specific features such as pen displacement, bounding
box to stroke displacement and the number of dominant points (the minimum number of points to be retained to
represent the character’s shape) . After detecting these errors, recognition likelihood from the main SVM (support vector
machine) classifier and certain statistical features measured over large data such as inter-stroke displacement are used as
feedback to correct the segmentation. This is known as attention-feedback segmentation (AFS) . The overall AFS scheme
is shown in Fig. 3.
Main Classifier
Support Vector Machine with a radial basis function kernel is used as main classifier. It is trained on preprocessed (x, y)
coordinates of the data from IWFHR database.
Bigram Models
Bigram statistics are generated from a large Tamil text corpus (Emille-CIIL corpus and MILE OCR corpus), which consists of
about 14 million words. The Unicode sequence of each word is converted to class label sequence and the following
statistics are generated:

Fig. 3. Principle behind attention-feedback segmentation scheme.
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NT: Total count of all the words in the entire text corpus.
N1 (si): Count of number of occurrences of the single symbol si in the corpus.
N2 (s1, s2): Count of joint occurrences of the two symbols s1 and s2 contiguously.
Any handwritten word W can be considered to be a first-order Markov process, where any symbol depends only on the
previous symbol. Joint symbol (bigram) probabilities can be obtained as,
𝑃 𝑠𝑖 𝑠𝑖−1 = 𝑁2 (𝑠𝑖−1 , 𝑠𝑖 ) /𝑁1 (𝑠𝑖−1 )
Probabilities of a symbol being at the start or end of a word are obtained as,
𝑃𝑏 𝑠𝑖 = 𝑁2 (𝑏, 𝑠𝑖 ) /𝑁𝑇
𝑃𝑒 𝑠𝑖 = 𝑁2 (𝑠𝑖 , 𝑏) /𝑁𝑇
where b denotes ‘space’. In order to effectively use bigram models, we consider the 3 class labels with the topmost SVM
recognition scores for every symbol in the given word X. Let W represent the set of all possible words. The most likely
*
symbol sequence W to represent the unknown word is obtained as that which maximizes P (W|X) .
Using Bayes’ rule we get, 𝑊 ∗ = 𝑎𝑟𝑔 max𝑊 𝑃 𝑋 𝑊 𝑃 (𝑊) 𝑃 (𝑋)
where, 𝑃 𝑋 𝑊 = 𝑘𝑗=1 𝑃 (𝑥 𝑆𝑗 |𝑤𝑗 ) represents the likelihood of the handwritten word given by the SVM and P (W) is
obtained from bigram statistics previously computed. Neglecting P (X), the equation can be rewritten in terms of
logarithms as follows.
𝑊 ∗ = 𝑎𝑟𝑔 max{ log 𝑃 𝑋 𝑊 + 𝑙𝑜𝑔𝑃 (𝑊) }
𝑊
*

The most likely sequence W is obtained by backtracing the lowest cost path using the Viterbi algorithm.
Lexicon based correction
A lexicon is constructed by extracting all the unique words from the corpus of Tamil text. Total size of the lexicon is 2.4
lakh words, which is divided into several smaller lexicons, depending upon the number of symbols contained in each
word.
In this postprocessing, the number of symbols k in the input word is noted down, as reported by the attention-feedback
module. Then the class label sequence of the input word is obtained using the main classifier. The lexicon Lk, containing
all words with k number of symbols, is loaded into the memory. Using Levenshtein distance metric, the distance di
between the recognized sequence of symbols and every word Wpi in the lexicon is computed. If the distance to any entry
in the lexicon is zero, it represents an exact match and the lexicon search is terminated. Otherwise, the minimum distance
dm = min (di) over all the entries of the lexicon Lk is found out, and the corresponding lexicon word is taken as the
recognized word.
Verification
In Tamil script, there are many pairs or sets of symbols that are visually similar, which are often confused by the main
classifier. Some of these symbol sets are /mu/ and /zhu/; /na/, /La/ and /ai/; /ni/ and /Li/; /ki/ and /chi/; /la/ and /va/. In
order to disambiguate between these frequently confused sets, an expert classifier is trained on the discriminating
features between the set of confused symbols we use a technique called reevaluation where. Every time the AFS module
assigns a class label corresponding to any one of the confused pair symbols we use the expert classifier to decide its final
class label. We have examined and chosen 6 possible confusion pairs in Tamil.
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Results
To see the real potential of the bigram language models and lexicon on the recognition accuracy, 2000 words with quality
lables B and C are taken. These are relatively badly written words, with unusual number of strokes, unexpected overlaps,
etc. The raw symbol recognition accuracy is 75.4% and the word recognition accuracy is 34.9%. With bigram models,
these numbers improve to 78.8% and 42.5%.The accuracies using the lexicon are 74.1% and 46.6%, respectively. It was
analyzed that the limited improvement obtained by the use of lexicon is due to the fact that nearly 25% of the test words
were not found in the 2.4 lakh vocabulary, due to the morphological richness of Tamil language. On the other hand, only
by using verification of 5 confusion sets, the symbol and word recognition accuracies improved to 76.9% and 45.1%,
respectively. A combination of bigram models, verification and lexicon based postprocessing could lead to a more
significant improvement.
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Abstract - This paper discusses the concept of Neural Networks, character recognition and various technologies used
for character recognition. The aim of this research on ‘Neural networks and Character recognition’ is to study different
techniques used for character recognition and to list the differences between them. This enables us to learn about the
novel algorithms and also the behaviour of the algorithms under various methods and circumstances. This highlights
the inter-relation between them and also bringout the advantage of each technique with their area ofspecialization
(how easy to use the specified technique for aspecific requirement) . This proposed paper will help in easily identifying
one of the best suited Handwritten Character Recognition technique for any requirement (digitizingcheques, palm
Scripts/manuscripts, extract data from old documents to name a few) .
I. INTRODUCTION
One of the most important effects the field of Cognitive Science can have in the area of Computer Science is the
development of technologies making tools more humanistic in nature. A relevant traditional and current existing field of
natural interface research’s handwriting recognition technology. Evidenced by the fact of not currently using Tablet
computers, accurate hand writing recognition is clearly a difficult problem to solve. For a system which needs to be
considered as good and acceptable it must be extraordinarily sorting out the issues and providing solutions, atleast to an
approximated extent if not to an highly accurate and apt level. An analysis of user acceptance of handwriting technology
performed by IBM showed that an accuracy rating under 97% was considered unacceptable by most users. In computer
science world, AI a.k.a artificial intelligence attempts to give computers human abilities. Humans train computer to
Think artificially. One of the primary means by which computers are endowed with humanlike abilities is through the use
of soft Computing Technologies, Artificial Intelligence, Mining based technologies, etc., one such broadly used is the
neural network -human brain is the ultimate example for this. The human brain
Consists of a network of over a billion interconnected element called neurons. These are combinations of so many
individual cell that processes small amounts of information and then activate other neurons to continue the process and
simulate a network called neural network. Neurons - Biological neurons use pulses or spikes to encode information.
Neurological research also shows that the biological neurons store information in the timing of spikes. Spiking neural
networks belong to the third generation of neural networks and like their biological counterparts use spikes to represent
information flow. The applications are used as spatiotemporal information in communication and computation similar to
biological neurons. They use pulse coding for information processing. They are much faster than rate coding which
implies some averaging mechanism, and is typical to represent information flow. This doesn’t mean though that the rate
coding scheme is never used but it means that pulse coding is used whenever faster speed is desired. The neuron (the
granular unit of the brain) is the basibuilding block of the neural network. A neuron is communication conduit that both
accepts input and produces output. The neuron receives its input either from other neurons or the user program.
Similarly the neuron sends its output toother neurons or the user program.
II NEURAL NETWORK RECOGNITION
This need for accuracy is so demanding. ANN is so strong that it has even caused millions of people to learn an entirely
new way to write. It has also made way that was easier for computers to detect. Unistroke recognition algorithms, like
the popular Graphiti used on Palm devices require the user to adapt instead of the device, essentially the antithesis of
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natural interface design. The technology has proven to be very accurate: “Each character is written with a single stroke.
This solves the character level segmentation problem that previously plagued handwriting recognition. The curve drawn
between pen down and pen up events can be recognized in isolation. Unistroke recognition algorithms can be relatively
simple because there is no need to decide which parts of the curve belong to which character or to wait for more strokes
that belong to the same character as is often the case when we try to recognize conventional handwriting. There have
been many studies in the past using spiking neuron models to solve different problems. They provided a biologically
plausible learning algorithm for realizing RBFs (Radial Basis Functions), which themselves are quite powerful in function
approximation, pattern classification etc. In this study, spiking neurons were used to compute RBFs by storing information
in their delays. The time difference between the pre and the post synaptic spikes was used to learn these delays. Neural
networks use a set of processing elements (ornodes) analogous to neurons in the brain. These processing elements are
interconnected in a network that can then identify patterns in data once it is exposed to the data, i.e the network learns
from experience just as people do. This distinguishes neural networks from traditional computing programs, which simply
follow instructions in a fixed sequential order. There are many types of neural networks. One famous concept isotones
neural network, a two-level network. In this concept, all images are down sampled before being used, which prevent the
neural network from being confused by size and position. To develop a handwriting recognition system that is both as
reliable as Unistroke, and natural enough to be comfortable, the system must be highly adaptable. Creating software that
is as adaptable as its users are unique is a very challenging problem for conventional computer algorithms. This is why
many people in the field of handwriting recognition are turning to neural networks to perform the recognition processing.
Adaptable by their very nature, neural networks can bring to the computing world software that molds and conforms in
ways algorithms like Unistroke never could. To line up the neurons with their recognized letters, each letter image in the
network will be trained and fed into the network and the winning neuron is determined. The output neuron with the
largest output value is considered the winner. For example, if you were to feed the training image for "J" into the neural
network and the winning neuron were neuron #4, we will know that it is the one that had learned to recognize J's
pattern. This is done by getting an array of characters. The index of each array element corresponds to the neuron
number that recognizes that character.
III. HANDWRITTEN CHARACTER RECOGNITION
Handwritten character recognition isone of the popular fields of research in pattern recognition. The need of handwritten
character recognition is to digitize the manual written documents from hard copies of old documents like manuscripts,
palm scripts and important age-old documents (bonds and registers maintained for long time) .Some of the classical
examples of handwritten character recognition usage are: 1)
Recognize signatures from cheques and match them with specimen copy to identify validity 2) Recognize data from
cheques and interpret them for transactions 3) Digitize old manuscripts and palm scripts (earlier palm scripts were stored
in digital films and rolls from which manually we interpret the content of the scripts) . With this technology, we can
digitize the content at the same time interpret the content during extraction and recognition. The process of handwriting
recognition involves extraction of some defined characteristics called features to classify an unknown handwritten
character into one of the known classes. A typical handwriting recognition system consists of several steps, namely: preprocessing, segmentation, feature extraction, and classification. Several types of decision methods, including statistical
methods, neural networks, structural matching (on trees, chains, etc.) and stochastic processing (Markov chains, etc.)
have been used along with different types of features. Many recent approaches mix several of these techniques together
in order to obtain improved reliability, despite wide variation in handwriting.
A The Hopfield neural network
The Hopfield neural network is perhaps the simplest of neural networks. The Hopfield neural network is a fully connected
single layer auto-associative network. This means it has one single layer, with each neuron connected to every other
neuron. Consider an example program that creates the Hopfield network with four neurons. This is a network that is small
enough that it can be easily understood, yet can recognize a few patterns.

N1

N2

N3

N4
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Fig. 1: Neuron example for Hopfield neural Network
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Table – 1 Connection on a Hopfield Neural Network
A Hopfield neural network has every Neuron connected to every other neuron. This means that in a four Neuron network
there are a total of four squared or 16 connections. However, 16 connections assume that every neuron is connected to
itself as well. This is not the case in a Hopfield neural network, so the actual number of connections is 12.
B) How the Neural Network Learns
Learning is the processes of selecting a neuron weight matrix that will correctly recognize input patterns. A Kohonen
neural network learns by constantly evaluating and optimizing a weight matrix. To do this, a starting weight matrix must
be determined. This matrix is chosen by selecting random numbers. Of course, this is a terrible choice for a weight matrix,
but it gives a strain point to optimize from. Once the initial random weight matrix is created, the training can begin. First
the weight matrix is evaluated to determine what its current error level is. This error is determined by how well the
training input (the letters that is created by user in training the network) maps to the output neurons. The error is
calculated during this process. If the error level is low, say below 10%, then the process is complete. Once a neural
network has been trained it must be evaluated to see if it is ready for actual use. This final step is important so that it can
be determined if additional training is required. To correctly validate a neural network validation data must be set aside
that is completely separate from the training data. Neural networks can be applied to different application like Pattern
Recognition and Auto-association. These two areas are explained below. Though this article concentrates more on Neural
network application in Java, a brief introduction on Pattern Recognition will be helpful in understanding Neural Network
application and Hopfield networks. Pattern Recognition Pattern recognition is one of the most common uses for neural
networks. Pattern recognition is simply the ability to recognize pattern. The pattern must be recognized even when that
pattern is distorted in a way. Pattern recognition in human life is used in many ways practically. A driver driving a vehicle
should be able to accurately identify a traffic light. This is an extremely critical pattern recognition procedure carried out
by countless drivers every day. But not every traffic light looks the same. Even the same traffic light can be altered
depending on the time of day or the season. In addition, many variations of the traffic light exist. This is not a hard task
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for a human driver. Hard task would be to write a computer program that accepts an image and tells you if it is a traffic
light? This would be a very complex task.

Fig. 2: A Hopfield neural network with
IV PRE – PROCESSING AND SEGMENTATION
The implementation process involved the use of a plain A4 sized paper to collect sample handwriting. A single document
typically includes 10 lines with 3-4 words in each line. The documents are scanned at a resolution of 100 dpi and binarized
using an adaptive thresholding technique. The image was then segmented into constituent text lines using the horizontal
projection profile. For each line of text, four reference lines are extracted namely: upper line, upper baseline, lower
baseline and lower line. These four lines determine three zones namely: the upper, core and lower zones. Zero values in
the projection profile correspond to horizontal gaps between lines. The maximum and minimum zero value positions
adjoining a text line are taken as the line boundaries corresponding to the lower line and upper line respectively. The
upper baseline and lower baseline are identified using the first derivative of the horizontal projection profile. The local
extreme of the first derivative in the two halves of the text line image are assumed to correspond to the two baselines. In
some text lines, the upper or lower zones do not contain any character, in which case, the direct application of the above
method may fail. Therefore, some heuristic rules were included in the segmentation procedure to handle such situations.
To simplify the process of reference line extraction, a pre-formatted paper is used to collect handwriting, which contained
all four reference lines on it. However, these lines are completely eliminated during the binarization of the image and
have no effect on the segmentation. After the reference lines have been found, the individual words and characters are
extracted using the vertical projection profile of each text line. Once the characters are segmented, the minimum
bounding box of each character was identified eliminating the white space around it. Upper and lower boundary values of
the minimum bounding box relative to the character line are sending to the next stage for preliminary classification.
VI INTERMEDIATE CONVERSION
There are some intermediate conversion types processed in –order to obtain a processed Unicode format image.
VI CLASSIFICATION RESULTS
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Fig. 3: A successful recognition

Fig. 4: A failed recognition (partially recognition pattern – pattern with distortion)
Neural Networks are one of the most commonly used systems in Artificial Intelligence. Neural Networks are particularly
adept at recognizing patterns. This allows them to recognize something even when distorted. A Neural Network may have
input, output and hidden layers. The input and output layers are the only required layers. The input and output layer may
be the same neurons. Neural networks are typically presented input patterns that will produce some output pattern. If a
Neural Network mimics the input pattern it was presented with, then that network is said to be auto associative. For
example, if a neural network were presented with the pattern“0110” and the output were also “0110”, then that network
would be said to be auto associative. A neural network calculates its output based in the input pattern and the neural
network’s internal connection weight matrix. The values for these connection weights will determine the output from the
neural network, based upon input pattern. The outputs in the above Fig. 1 and Fig. 2 gives brief details about the
experimentation results concluded so far.
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TAMIL PUBLISHING FOR MOBILE PLATFORMS - TOOLS & UTILITIES
Hari Prasath (hari@mobileveda.com)
Ganesh Ram (ganesh@mobileveda.com)
Context
Given the rapid pace of Mobile Platform proliferation and they being part of people’s life for vast majority of People nonEnglish, but conversant in the regional language - like Tamil. For effective reach of content and to unleash the potential of
technology for masses: say Basic Mobile Phone to Smart Phones to Tablets – Android, , iOS for iPAD, ..., it is of utmost
importance that content rendered on the device is in regional language - like Tamil.
The Need
Let me start with the below Note:
India Country Growth Manager of Facebook, Mr. Kevin D’Souza has been
reported to have said it as:
“With over 50 million people in India on Facebook, we want to make sure that
everyone has a great Facebook mobile experience regardless of the device that
they choose to use, The launch of ‘Facebook for every phone’ mobile application
in Tami, Hindi and the other regional languages enables more people to connect
and share anytime and anywhere, ”
- Classic testimony for the need mobile content in Tamil!

This clever strategy intends to attract more consumers in the Indian Market, providing a better growth rate of the Mobile
Internet, as well as targeting the potential users of regional Languages including Tamil. And this is only scratching the
surface; Tamil based mobile content right from phone menu as soon as it boots up to reading and communicating in Tamil
to Power off message in Tamil – will be order of the day.
Challenge
Tamil Language character-set has universally adopted Unicode representation in Computers - yet how far!
For a moment let’s look back at Tamil Language support in Computers in widely used Operating systems - the first
Windows OS dates back to 1985 and only by the version Windows 2000 was one of the earliest OS to support Indic
Languages including Tamil – still never supported Complex Script rendering using Unicode, until the very recent Windows
8 . While Linux as well had its lag in Tamil Language Support.
Critical factor of Tamil language content access is the Native operating system support – and above data shows the
lengthy time period taken for Tamil content access in Computers, which has a much mature eco-system from developer
point of view and realization by the operating system vendors.
Whereas, Mobile Phone platforms has a very diverse operating system by plethora of vendors ranging from basic Java
Mobile OS [J2ME], Feature phones with proprietary OS, Symbian OS, BlackBerry OS, Bada OS, …list goes on up until
reasonably mature Mobile OS for Phones/Tablets such as Android and iOS – most of them evolving with new releases
quite rapidly. Imagine they prioritizing Tamil Language Native Mobile OS support in the scheme of things - a true
Challenge and a significant Gap indeed !
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And then the eco system of Mobile App developers, Services targeting regional content, Government communication,
Leisure content like magazines, Books and ocean of content in Tamil to be made mobile-ready and being made available
to readers Globally - is a Long Haul indeed.
Scenario
In the context of regional language support Mobile Web Initiative in India conference was held in March, 2012 - organized
by W3C India & IAMAI as well articulated by Mr.Venkatarangan, Former Chairman of INFITT:
Most of the time the Device OEM’s Engineering & Head Office (say in US, Europe, Japan or Taiwan) is ready to do Indian
Languages (when they do tens of languages worldwide this is routine to them), it is the Indian Marketing & Operations
office that throws the spanner. They sit in their glass offices in Gurgaon & Bangalore and think everyone in India follow
English including Drivers, Maids, Cooks, Factory workers, ... By doing this they are not only killing our languages (but most
of Indian Languages are classical languages surviving over thousands of years of external invasion), but also depriving the
productivity & economic advantage that better communication through Mobile enables for common man.
This is the scheme of things. Yet, before few years, from a quiet corner of Vellore, bunch of Tamil Folks armed with
Technology & Expertise and Passion to enable regional language Tamil content ubiquitously onto the mobile platforms,
found a wayout !
Pioneering Effort of Tamil Rendering in Mobile Platforms
Why wait for a Global device vendor to enable Tamil on mobiles in the scheme of their priorities - realizing this ; As early
as year 2007 Team at MobileVeda took up this mission and very first project was to render Thirukurral in Mobile
Phones based on J2ME OS which was the key mobile platform those days. It was not attempted before and no precedent
to follow in the Mobile spectrum - No forums or Developer support from the device vendors or mobile OS J2ME
community - as App Dev community thriving today, yet MobileVeda managed to fill the Pieces of this puzzle block - by block for of Native Tamil Language rendering on mobile platforms, such as:


Design of each Tamil Character rendering: Programmers finding
all chars and combinations for each language



Font Designing by graphic designers



Validation with Linguistic Experts



Seamless UI design for display resolution vs. Mobile Phone
Screen Size



Mobile API Development suitable to variety of Mobile OS



Readability controls of rendered content



Developing Library as Font Tool so that not just us, Tamil
Content and Mobile App eco-system can take advantage of.



Due Academic review [ at VIT University, Tamil Nadu

Content rendered using MV Font for
Tamil Version 1.0 on 25-Jun-2007
[Source]

This penchant of Tamil Publishing was a key driver of the project roadmap in MobileVeda – that has led to seamless
content rendering across Mobile Platforms – Gadgets like: Phones, Tablets, Portable Devices powered by Android and 80

Mobile OS: from basic J2ME Java phones, Symbian, BlackBerry …all the way upto iOS and Android through an ambitious
initiative targeted at Tamil Content - Books, Magazines and other format of publishers – saying
Why just PUBLISH is pass get ready to FUBLISH - A Futuristic Publishing Platform
and
MV Tamil SMS Utility – An easy to use mobile messaging framework.
Tamil Publishing - Tools and Utilities
By virtue of continued innovation and sustained efforts, Tamil Language content rendering across mobile platforms is a
reality today, through our Tools & utilities such as:
[1]. Fublish – Tamil Content Mobile Publishing Platform: Very simple mobile publishing platform: all it needs is content
wide variety of supported file formats like ePub, PDF, ... – Which will be readily available to be uploaded via simple web
interface and FUBLISH seamlessly delivers to cross-platform reader mobile Apps and includes sales & payment collection.
Content Publishers in the following sectors can exploit its potential:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Build magazines in your native language.
Book Reading application.
Build Blog applications in your native language.
Create an application for News Reader.
Product catalog for Mobiles.
Build SMS based applications to receive SMS in your preferred Indian languages

Fublish Platform - to instantly publish eBooks, eMagazines, eJournals, eReports, eCatalog, eBrochures... Commercial
Business can reach customers via product/service in Tamil.
[2]. MV Font Library for Tamil: Using the Application Programming Interface [API], Tamil Language content in mobile
application with zero coding and content developers can package contents seamlessly without worrying about the native
language support in mobile. Based on Unicode Tamil Character set rendering, This API seamlessly enables rendering of
wealth of content in Tamil effortlessly: adapting content to various screen sizes of Mobile Phones. API is available for
J2ME, BlackBerry, Nokia - Samsung Phones and works in most Java phones irrespective of the Vendors. [Ref: Click on
Supported Devices List]
[3]. MV Tamil SMS Utility: Messaging is a basic use-case of a Mobile Phone and when done in Tamil to the near & dears
to Government 2 Citizen communication to Marketing & Service messages by Business houses, … will be that much more
effective. This utility powers such possibility.
Conclusion
Essentially, Tools & Utilities presented in this Paper enables all possible avenues of Tamil Publishing avenues across
Mobile Platforms seamlessly & enables Content and App Developers ecosystem. MobileVeda invites Tamil Fraternity
across the Globe to take advantage of the tools and disseminate / consume in TAMIL way.
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Snapshot of Tamil Publishing Tools & Utilities

Tamil Books / Magazine Publishing

Popular Tamil Publications such as
AnandaVikatan, Nakeeran, Rajesh
Kumar Novels, … are powered by
FUBLISH
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ஜநழ் ஜன்டள்லம் ஜக்ள் ணமசடம்
அடஞஜ் ஓநணஞஔ
இங்ம
tamilambu@yahoo.com
நசந ஜற்டம் இமப் ணமசநல் ஜநழ் ஜன்டள்நன் இடப்டௌம் ணமசடம் ன்ட ர்
இந் ட்டுமஞ ஆஞணநடக்நடட. ந் 10 ணடங் நசந, இமம் ன்டணற்டநன் ஜநழ்
ணமசர்லன் சக்கு இடந்டணந் ஙடக்ஜச ர்டௌ இந்க் ட்டுமஞம ணமஞணற்கு
டெண்டு அமஜந்டன் இங் ஆஞடம் ணநங்நன் உண்மஜத்ன்மஜமடம் ஙநப்டுத்டம்.
ஜலும், ந் 2009ஆம் ஆண்டு ஔர்ஜசநநல் ஙமற்ட ஜநழ் இம ஜஙட்டில் இ மப்நல் எட
ட்டுமஞ டித்நடந்ன். அந் ட்டுமஞநல் அஓந ணநங்நன் இன்மட ஙநம ற்டந சட இந் ட்டுமஞ
அமஜவுள்ட.
இந்க் 

ட்டுமஞநல் ஆஞப்டும் ணநங்ம அடிப்ம மணத்ட

,

நர்த்நல் ஜநழ்

ஜன்டள்ம ஓநச டமடநல் உடணக்வும் அணற்டநமச உந டமடநல் ஜக்நம்
ண்டுஓர்ப்ற்கும் அன்டம் ஜக்ள் உந மச அமணற்குஜச எட டநடமட
உடணக்ப்ணண்டின் அணஓநத்ந மச உஞம்.
டண,

நசந ஜற்டம் இமப் ணமசநல் ஜநழ் ஜன்டள்நன் இடப்டௌ ர்

ஆஞடம்ட நஞசஜ ணநங் நன்ணடணச டுத்டக்ள்ப்டுநன்டச .
ற்லட ணமசநல் உள் ஜநழ் ஜன்டள்ள்
ற்லட ணமசநல்  ஜநழ் ஜன்டள்ள்
உள்ச. இணற்டநல் ஜநநமச ணநற்ற்ச
எடகுந ஜன்டள்லம் ஜநநல் ணநப்ற்ச எட குந ஜன்டள்லம் அங்கும் . ஜநநமச
ணநக்கும் ஜன்டள்நல் ஜநநல் ட்ச்சு ஓய்ணட
,
ஜநன்சஞ்ஓல் அடப்டௌணட ,
இம
அஞட்மநன்ட சவும் ஜநழ் ஓல்நடத்ந
ணமசமண உள்ச . அடுத்ட,

, மலத்ட உந , ஜநழ் அச்ஓலத்ட உந சவும்

மச அமசத்ட ஜன்டள்லம் ஜநழ் இமடப்டௌன்

ணடம்லட அமண ஜநநல் ணநக்கும் ஜன்டள்ள் ச டப்டும் .
அந் ஜன்டள்ள் ற்ம மணம ட்ர்த்நஓய்நட?
ற்ட ணமசநல் உள் இவ்ணடச ஜநழ் ஜன்டள்ள் ஜக்நன் ற்ம மணம
ட்ர்த்நஓய்நட ன்டல் , இல்ம ன் அற்ச ந நமக்கும்
. இப்லட உள்
ஜன்டள்நல்  நஓமச ஙநமநலும்
இல்ஜலுஜ இடக்நன்டச.

, ஜக்நன் உண்மஜச மணம ட்ர்த்நஓய்ண

ஜநஜ வ்ணடச மணள் உள்ச.
ஜநழ் ஜன்டள்ம டத்ணமஞநல் ஜக்நன் உண்மஜச மணள் ன்ட ர்க்கும்லட
நஞசஜ அணர்ள் ஓர்ந்டள் நஞஓத்மப்டத்ட இஞண்டு ணமப்டும்
. டௌத்நல் உள் ஜக்ள் ,
அணட இங்ம ஜற்டம் இந்நணநல் உள் ஜக்மப் ட
த்ணநல் ஜநநல் ணநக்கும்
ஜன்டள்நன் மண அநஜகும் . சசநல் ஆங்நத்நல் உள் மச ஜன்டள்ம
ணநப்நல் அணர்நன் ஜந அடநவு ற்லட டம் ம இடக்நடட . ஆசல் டௌம்ர் ஜக்ம
டத்ணநல் ஜநநமசப்ணநக்கும் ஜன்டள் நஞச 
மண இடக்நன்டட . இந் இட
ணமநலும் இப்லட ணமசநல் உள்மண எடஓநண .
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அணற்டநமச வ்ணட ஙநணர்த்நஓய்ம்
ற்லட உள் ஜன்டள்ம ஓநச டமடநல் ணநமஓப்டுத்டணன் டம் இன்சடம் ஜக்லக்கு
மண உள் ஜன்டள்ம இகுண அமப்டுத்
டடிடம்.
அவ்ணட
அமப்டுத்ப்ட் ஜன்டள்ம ஓநச டமடநல் ஆய்வுஓய்ட ஜன்டள்
ணடிணமஜப்ர்நற்கு டுப்ன்டம் ஓநடந் ஜன்டள்நமச ஜக்நற்கு ஞடடிடம் . அடுத்,
நசந ஜற்டம் இமப் ணமசநல் ஜநழ் ஜன்டள்நன் ணமச ன்ட ர்த்
ணமசர் டத்நல் ள்ப்ணண்டிணர்ள் . அந்ணமநல்,

ல்

ணமசநல் உள் ஜநழ் ஜன்டள்ள் ஓநச டமடநல் ணமசர்நம் ஓன்டமந்நடக்நட?
ற்லட  ணநஜச உர் ணமசத்நடன் ண் ஜநழ் ஜன்டள்ள் உள்நலும் அமண
டம்ச ஜக்நன் ஓன்டமணநல்ம ன் உண்மஜ . இற்கு உஞஜ, ஓஞஜச ஜநழ்
ட்ச்சுக்கு உவும் ஜன்டள்கூ டம்ச ஜநழ் நசந ஜற்டம் இமப் ணமசர்லக்கு
நந்நடக்ணநல்ம ன்ம குடநப்நம் .
இவ்ணடச ஜன்டள்ள் ஓநச டமடநல் ணமசர்நம் ஓன்டமமஜக்ச ஞங்ள்
ஜட ஜநழ் ஜநசட  டமஜலக்கு உந ஜந . ஜநநமச எட ஜந ஜட்டும் டடணடு
ஙநற்ஜல் ஜட வுஞணஜவும் அம ர்க்நடம்
. சண ஜநழ் ஜநநல் ஙம் உடணக்கும்
ஜன்டள்நமச ணர்த்னந ர்க்ஜல் ஜநக்கு ஆற்ட
ம் எட ஓமணண டப்டுநடட .
இசல் அந் ஜன்டள்நமச உடணக்குணடன் ஜட மஜ டடிந்டணநடுண ர் டடநன்டசர் .
ஜக்லன் இவ்ணடச ஜன்டள்நமச ட்ஓநப்டள் ர்க்நடர்ன்டந
ணமசக்ச உஞணநல்ம .
வ்ணட ஓ ஜநழ் ஜக்நடம் இந் ஜநழ் ஜன்டள்ம ண்டுஓர்க்ம்
இந் ஜநழ் ஜன்டள்ம ஜக்நம் ண்டுஓர்க் ணண்டுஜசல் டண அணற்டநமச
ஓநசடமடநல் ணநமஓப்டுத்ந அமசணடம் நந்டள்லம்ணமநல் மணக்ணண்டும்
. ஜலும்
ஜக்நன் மணள் அடநந்ட அணற்டநமச ட்ர்த்நஓய்க்கூ டிச ஜன்டள்நமச உடணக்ணண்டும் .
அடஜட்டுஜல்ஜல், நசநப்ணமச ஜற்டம் ஜநழ் ஜன்டள்ள் ர் ஜக்ள் ணநநப்டௌர்ணநமச
ற்டுத்ணண்டும்.
ணமசர்நம் இடந்ச ஓநச நன்டொட்ம்
இமண ல்ணற்டநற்கும் ஜ

,

ற்லடள் ஜன்டள்நன்

ணமசர்நம்

அமணர்ச ஓநச நன்டொட்ங்ம ற்ட ணமசநலுள் ஜன்டள்நமச உந
டமடநல் ஜம்டுத்டணடம் எட டள் ஓற்டு .
ஜலும், டௌத்நல் உள் ஜநர்

(இங்ம, இந்ந), டௌம்ர் ஜநர் ச இஞண்டு நநவு ஜநழ்

ஜன்டள் ணமசர் ம ர்க்ம். ஜநழ் ஜன்டள் ர்நல் இந் இஞண்டு
நநணநசடக்குஜச மணள் , ணமசடமட ன்ச ஜநவும் ஜடட்மண . அமச டத்நல்ண்டு
வ்ணடச டௌந ஜன்டள்நன் உடணக்ம் ர்ச டத்டக்ள் .
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ஜத்த்நல்,

நசந ஜற்டம் இமப் ணமசநல் ஜநழ்

ஜன்டள்நன் இடப்டௌம் ணமசடம்

ன்ட ர் ஆஞய்ணன்டம் ற்ட உள் ஜநழ் ஜன்டள்ம ஓநச ஜக்ள் ணமசக்கு
ண்டுஓல்ணடன் ஜக்லக்கு மணச ஓநச டௌந ஜநழ் ஜன்டள்ம உடணக்குணநலும்
ணசத்ம ஓலுத்டடிடம்.
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ஜநழ் ர்டௌஓல் ஞவும் ஜற்டம் ஙநஞக்ம்
டமசணர் டத்டக்குஜர் ஆடடம் Ph.D (amk_in_2000@yahoo.com)
ல்மக் இக்குசர், ஓநக்நம் ஜசநப்ல் ல்மக்ம் , ஆக்ஞ, ச, ஜற்கு ஆஃப்நக்
ஙநங் டத்டக்குஜர் ர்ணத் ந.இ.
க்சநதசன்ட் சநசந ஙநடணசம் , னஞசத்ம், மண.
நடநஸ்டிச வ்லீச, ந.க்
மண.
சுடக்க் குடநப்டௌ
எட நசநநல் ஞவும் சட அநடக்நம்
. சன்டல் இன்மட ட்ட்த்நல்
, எட
ஙநடணசம்ற்டந, எட அமஜப்டௌற்டந ணல்மத் நஞட்டி ணநணம ஓய் ஙஜக்கு எட நசநடம்
அமசச் ஓர்ந் எட ஞவுடம் அணஓநம். ஜலும், அந் ஞவுத்நலிடந்ட , அடநக்மநடு ட ஙம் ஓந
ட்மள் நடப்நக் ணண்டும் . அற்கு ஙஜக்கு நசந ஙநஞக் ஜந நந்நடத்ல் அணஓநம் . ஜலும்
நசந ஙநஞக் ஜந , ஙஜட ஜநழ் அல்ட ஆங்நம்  அல்ஜல் எட ஓந ணநகுநலக்கும்
இக்ங்லக்கும் ட்டுப்ட்டு இடக்கும் . சண அமசத்ட ஞப்நசடக்கும் , குடநப் ள்நப் டிப்டௌ
டிக்ணர்ள், ஆங்ந அடநணற்டணர்ள் அம இக்குணட டிசம்
. சண, இக்ட்டுமஞ, ஜநழ்ஜந
ணந, ர்டௌஓல் ஞவுத்ம உடணக்வும் , அமச ஜநழ்ஜந ணந ட்மள் ந டப்நத்ட
ணல்ம ஓஜநக்வும் , நன் நடம்ப் டவும் இலும்
. ஜலும், Quasi-Natural Language சப்டும்,
அமஞஅணச எட இற்ம ஜந அணட , இங்கு ஜநழ்ஜந ணந ஙநஞக் உணந டுக்ப்டும் . இட,
Java, PhP, MySQL, XML, WebServices ன்ட நல்டேட் அடநணநசல் அமஜப்டுநடட. ஜலும் இட Cloud
Computing சப்டும் ஓமண ணந நன்சர் ஜநழ்கூடம் ஙல்லுத்நற்குத் ஞப்டும் . இன்  அணஓம்
எட ணடம். இந் ஓல்டமடத் நட்ம் இன்டம் குமடந்ட ஏஞண்டு  அணஓத்நல் ஙநமடவு டம் .
டன்டமஞ
ஜற்ண் ட்டுமஞச் சுடக்த்நல் கூடநணட , ஜநழ் ஜட்டுஜ நந் எடணர் நசநநல் ஞவுத்ம
உடணக் ணண்டும் ன்டல் அட டிசம் . ப்டி எட MS-Word, MS-Powerpoint, MS-Access, MS-Excel ன்ட
ஜன்டள்ள் ஙநஞக் உணநநன்டந எடங்குடநநல் ஜநநல் அடித்ட அசட ணடிணத்ம அமஜ க் டடிடஜ
அவ்ணட, எட ஞவுத்ம நக்ந அன் ஙநஞக்த்மக்கூ ஜநந ற்டு ஓய்ட அன் ணந
ணடிணமஜப்மப் ட டடிடம். அடண இந் ட்டுமஞநன் ஙக்ஜகும் .
ஞவு ஜந
SQL சப்டும் எட ஞவு ஜந நந்நடந்ல் ஜட்டுஜ எடணஞல்
, ஞவுத்நல் ஓஜநத்ட மணத்டள்
ணல்மப் ட டடிடம் . சண ஜற்கூடந ஜன்டள்நலிடந்ட ஞவு ற்டு இவ்ணட
ணடடுநடட. இந்ப் டிப்டௌ நசநநல் இஙநம , டடஙநம ஜணர்ல் ஜட்டுஜ நடமஜ ம
இலும். ஆசல் அணர்ள் எட ஓநட ணநநநஜ , எட ஓஞஓந ஜநழ் நந் ணநநநஜ ணம
ர்ப்நல்ம. அணர்ள் எட ஓன அல்ட ஙட்டு ணநஞ ஙநடணசத்நல் ஆங்ந ஙடுலக்
ஜன்டள் நக்கும் டமடநல் இடங்குநடர்ள் . சண ஜற்கூடந ஜந ணநஞ ஙநடணசத்நசமஞ
ஆங்நம் ணநண ணல்ம ற் ட ட இலுநடட . இமசப் க் ர்டௌஓல் ஞவு
ஙநஞக் ஜநம அமஜக் ணண்டிநடக்நடட .
ஞவு ஙநஞக் ஜநக்ம்
ன, ஜநழ் ஜற்டம் அசட ஓநஓஜஜச ஆங்ந ஞவு ஜநக்ம் டுக்ப்ட்டிடக்நடட . இட mysql
சப்டும் எட ஜநம எட்டி உள்ட . எட உஞம் டம் இந் ஜநக் நமஜம ஙங்ள் இங்கு
ணநக்நடள்ம்.
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ட்டில் = Table in Database
ந்ந-ஙட ட்டிம நன்ணடஜட உடணக்கு {
(ர் லத்ட 50),
(வு-ண் லத்ட 20),
(நஞஜம் லத்ட 60),
(ஊர் லத்ட 60),
(நன்-டு ண் 6)
}; // Create Database Gandhi-nehru
ந்ந-ஙட ட்டிலிடந்ட ர், வு-ண், ட-ர், நஞஜம், ஊர், நன்-டு ன்டணற்மட டு ;
(Select Statement)
ந்ந-ஙட ட்டிலில் ர்=’டத்டக்குஜர்’ ன்ம ர்=‘ஞம்குஜர்’ ச ஜற்ட; (update statement)
ந்ந-ஙட ட்டிலில் (‘ஞஔஔந’, ’50’, ’ஞம்ஙர் 4 ணட வீந ’, ’ஞக்நமம்’, ’நடப்ட்ர்’, 638602)
ன்மச் ஓர்; (insert statement)
ந்ந-ஙட ட்டிலில் ர்=’வீஞப்ன்’ ன்ம ஙனக்கு; (delete statement)
ந்ந-ஙட ட்டிம ர் டி டடஜ ணநமஓப்டுத்ட; (Sorting Ascending)
ந்ந-ஙட ட்டிம ர் டி இடங்குடஜ ணநமஓப்டுத்ட ; (Sorting Descending)
//create procedure –people name listing
ஜக்ள்-ர்ட்டில் ன்ட எட ஓல்நட்த்ம நன்ணடஜட உடணக்கு {
ஜசநண ஞவுத்ம நடக் ; // Open HR db
எடணம ந்ந-ஙட ட்டில் (ட்ஜ்ஔநஜ இல்நடந்ல்)
{ // when not empty
ந்ந-ஙட ட்டிலிடந்ட என்டன்நன் என்ட
{ // check the table one record at a time
(உர், உவு-ண், உட-ர், உநஞஜம், உஊர், உநன்-டு)
ன்நல் இமக் ட்டு (ர், வு-ண், ட-ர், நஞஜம்,
ஊர், நன்-டு) ; // move to a local variable
அடநக்மடௐடு (உர், உவு-ண், உட-ர், உநஞஜம்,
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உஊர், உநன்-டு) ; // report using local variable
அடுத்ம டு; // get another record
} // until the table is over.
} // when finish doing non-empty process
இல்ம (ட்ஜ்ஔநஜன்டல்)
{ // if it is empty, give error reporting.
நமச்ஓய்ந-அடநக்நடௐடு (“ந்ந-ஙட ட்டில் ட்ஜ்ஔநஜ உள்ட”) ;
}
ஜசநண ஞவுத்ம டடு ; // close HR db
}
வ்ணட நசநநல் அமஜக்ப்டுநடட?:
நசநநல் ஆங்ந ட்ம டடுநடட . சண, ஙங்ள் டலில் சநநஜநடந்ட ஜநழ் ஜந
ட்மக் ஞ்ஓநத்மப் ற்ட அமச னழ் டுக்கும் டமடநல் , ஆங்ந ட்மக் ஞ்ஓநங்
ஜற்டந, அமச ஆங்நத்நல் , ஓல் மணத்ட , அசட ணல்ம ஆங்நத்ந அல்ட ஜநநல்
ஓஜநக்ப்ட்டிடக்குஜநல் அந் ஜநழ்த் ஞவுமப் ற்ட , ஜநந ணநடௐடு ஓய்நடம்.

டடிவுமஞ
ஜநழ்கூடம் ஙல்லுநல் ஜநநல் எட நசநம எடங்குடநடௐட்டுக்கு ஜட்டும் ன்டுத்ஜல்
, எட ஜந
ஙநஞக்த்நற்கும் ன்டுத்ந ஜக்லக்குப் ன்ச் ஓய்ண இக்ட்டுமஞநன் ஙக்ஜகும்
.
நர்த்நல், இ ட்மஜப்டௌ ஜட்டும் ஓல்டமடம ஆஞய்ந்ட ணற்டந ண்ஜசல்
, ஜநழ்
ஆப்ஞட்டிங்க் ஓநஸ்ம் ன்ம லிசக்ஸ் டம் இ டமடநல் அமஜக்ப்டுடுணம்
. இற்கு
கூட்டுடற்ஓந ஜட்டும் ஆஓமசள் மணப்டுஜசல் , அமத் ஞ ஙங்ள் ஞ உள்ம் .
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An Introduction to Thamizh Informatics and Thamizh Literature
Intelligence
Naga Elangovan

This paper introduces Thamizh Informatics as a branch of computing for the benefits of Information Management of
Thamizh Language Records. It emphasizes the need for maintaining clean, integrated and preserved Thamizh data to
obtain valuable information through systematic development of Thamizh Informatics. In order to accelerate the growth
of Thamizh-IT as a whole, this paper proposes a reference framework for development of Thamizh-IT, and places Thamizh
Informatics within it and describes the same. Overall, this paper discusses a framework for the development of ThamizhIT, Thamizh Informatics and System of Records, and Thamizh Literature Intelligence application.
A Reference framework for Thamizh-IT

Picture-1: Thamizh-IT Development Framework
Global growth of “using” Information Technology (IT) has been exponential year-on-year. If growth of ThamizhInformation Technology also has to occur, it largely depends upon adhering to the global industry model of working. The
current practiced model of “Sporadic Thamizh Computing Initiatives” does not help in rapid and systematic growth. The
present approach lacks constructive framework, functional model and engineering. In fact, there is no market, systematic
application of software development, and long term identification of needs. Therefore, it mandates a definite
reengineering, if Thamizh Computing (TC) is intended to create an industry and market for the same. Hence this reference
framework is now proposed and described.
Centers of Excellence (COE): IT/Computing has scores of branches globally. Some of them are applicable and important as
well for the foundation of the Thamizh-IT Industry. Currently, the term Thamizh Computing (TC) is very loosely used for all
Thamizh-IT initiatives, be it Unicode character standards, font creation, arbitrary data record creation, websites creation,
video/audio data creation etc. Anything Tamil to do with computers is called TC. Such an approach is too general and
lacks precision. TC initiatives need to be more specific and branch wise so that a systematic focus is applied for the
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growth. The foundation branches of Thamizh-IT can broadly be classified into four viz. Technology, Informatics,
Community services, Office ware & Fundamentals.
Technology Software refers to the research & development of “solutions” like OCR, Speech Recognition, grammar
technology etc. Thamizh Informatics deals with turning a vast amount of Thamizh data into useful information.
Integration of literature, archaeology, manuscript and research data, Image and document data management are some of
the areas within Informatics. Community Services refers to all the online interactions with people like eGovernance,
Thamizh call centres etc. Office ware and Fundamentals is another vast area within the Thamizh-IT development
framework dealing with Office and Publishing software, Fonts etc.
COE will focus on developing various solutions to all the above needs, assembling appropriate vendors and resources. 4
COE can be owned by 4 different sets of Government or Academic Institutions that participate in Funding and Governance
support. COE for software development on these branches individually will enable a rapid development of Thamizh-IT
Industry and Market. These branches will grow each other sharing the benefits of each other. These branches being core
of TC, it becomes essential to pay focused attention in terms of governance, policies and support in order to serve the
needs of TN over a very long time.
Thamizh Software Architecture & Standards Organization (TS-ASO): When focusing on creating an industry and market for
Thamizh-IT, efficient planning is imperative. It requires an office to establish decision making principles and standards. It
will integrate technology practices and standards across various branches of TC. Also it will identify issues and conflicts,
and provide possible resolutions. It will interact and coordinate with world institutions and bring the best practices,
guidelines and standards to Thamizh-IT industry.
Thamizh Software Promotion Council (TS-PC): While the TS-ASO supports TC with technology and engineering, Promotion
Council supports TC with Market for Thamizh Software. TS-PC will work on identifying the areas requiring
Computerization and Thamizhization solutions. It creates the market for Thamizh-IT. It understands the market issues and
conflicts and strategizes the solutions. The advantage of positioning TS-PC within the framework is to earn revenue for
the Government and other funding organizations. The funding support of the Government and other organizations can
not go always as expenses. There should be returns for Thamizh-IT initiatives wherever possible. It will help the industry
sustain and grow in a healthy way.
Government and Institutional Support: The whole Thamizh-IT initiative can only be successful if the government of
Thamizh Nadu, in collaboration with various Academic and Research Institutions, fully supports Thamizh-IT by enabling
the other components of the framework. GoTN may consider it as a potential revenue earning opportunity. Revenue
opportunity can be shared by self and the other participating funding Institutions. GoTN support shall be in terms of
Funding and Governance. Revenue driven Thamizh-IT development will offer more benefits than a non-revenue
approach.
Thamizh Informatics
Informatics is a broad field within IT that deals with large amount of data, integration and processing to obtain useful
information. The business industry world wide has used it and benefited beyond imagination. Tens of social and
technology fields also have used Informatics in a big way. In the context of Thamizh-IT, this branch of IT can be adapted to
Thamizh Language computing where huge amount of data is available; and hence it will turn out to be a vast field of
Thamizh Informatics.
Lots of Thamizh data are available in Literature, Archaeology, Manuscripts, Research Periodicals and Journals, and others.
These data exist in different media/formats like stone, palm-leaves, paper, Picture, Digital, Multi-Media etc. Oldest data is
reported to be dated 500 BC. Importantly these data exist in silos across multiple organizations like Universities, Libraries,
Research Institutions, Private Organizations and individuals of TN and the world.
Be it business or language domain, every civilized country trusts that their data are assets. They use Informatics as a
technological solution to Gather, Cleanse, Arrange, Integrate, Process, Analyse, Research and Use the data for meaningful
information. More importantly preservation of data for a very long period of time is another attractive part of
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Informatics. Thamizh Language domain as of today has every reason to migrate into an information system in an
integrated way, and preserve the ancient evidences too. The status of Thamizh data can be summarized as under:

Picture-2: Thamizh System of Records












Not captured on a common model
Digital versions of literature are unreliable due to flood of mistakes
No record of Inscriptions and Coins
Research papers are not accessible
Palm-leaves have lost their life and are decayed worst in various libraries. There is every chance of loosing
these evidences of ancient literature
Any existing small digital records of Thamizh data are not accessible to all. They are mostly in silos and
unused.
Cross reference between any two Thamizh data is impossible
Very few Dictionaries are seen on the net but ownership by Institutions of TN is very rare; an Integrated
dictionary system is absent
Tens of Dictionaries are yet to be digitized and no Word/Alphabet/Sign concordance system is available
Thamizh Data Corpora is a continuing dream; and no systematic base for qualitative and quantitative
analysis and research
Thamizh texts and books are available a lot in the internet but no way an integration with the rest of
Thamizh data is possible

It can be observed that there are unavailability and inconsistency issues in all the Thamizh related data and related
initiatives. This means that “Thamizh System of Records” (SOR) is absent in Thamizh-IT world. Another important concern
is that there is a general belief that publishing in the internet is the way of Thamizh growth. It is true to some extent but
with the inconsistent and flawed versions of any Thamizh data is not of any help. There is a pressing need for SOR for
Thamizh data. There is also a belief that Thamizh has grown a lot and is the most popular language in the internet after
English. This is a very misplaced myth that can endanger the prospects of true Thamizh growth. The fact is that Thamizh is
nowhere in the top ten languages of the Internet.
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Picture-2 as above depicts the sources of Thamizh data, Thamizh System of Records, and possible uses of clean Thamizh
Information System. It is very natural that any information system evolves from disparate sources of data and
heterogeneous forms of existence. Hitherto, such data in the Thamizh context have been handled in individualistic way
towards computerization/digitization. The results are proving that there is a need to adhere to proven industry standards
and model of implementation. The following are some of the important tasks to be done to create a Thamizh Informatics
System with proper SOR:











Plan and Architect the Infrastructure (HW/SW). While cost effective database and software solutions are
available, it should be taken into consideration that going for cheap solutions and free solutions will pose serious
constraint over long time.
Establish a common Meta Model for all Thamizh data
Strategise Data gathering (or extraction or integration from source)
Clean and Transform the source data
Data Model the logical structures of the TSOR and design Physical Structure and Store the data
Establish and Maintain Reference data and Meta data
Integrate the various types of data like Literature, Inscriptions, Images etc
Establish policies and processes to bring in external data from the National databases, World Language
Informatics and Archaeological data sources.
Build User Systems through internet that uses the data to build it’s information; and input the data it has gained
from the world

It is important that the Technologists and Thamizh Subject matter experts work together on these tasks in an
“Incremental and Iterative” model of development for the best results.
Potential benefits of Thamizh Informatics: Thamizh Informatics when implemented using Information Architecture,
Standards, methodology and models, it will set up a golden platform for Thamizh development. Some of the pointers
towards its potential uses are:











Common, integrated, collaborative platform of Thamizh Information
Collaboration enables the students, teachers, researches and community working together on a world class
language platform
Standard of research and research education will grow exponentially
Community services like Call centres for every Thamizh need of people
Create a world class real-time science and technology translation and vocabulary creation and help Thamizh
based teaching in science and engineering studies
Integrate with commerce, science, law fields to serve their Thamizh needs
Perform world class quantitative and qualitative linguistics, literary and archaeological researches
Develop large corpora, build Alphabet/Signs/Words Concordance system.
Integrate tens of dictionaries of different fields
Integrate with eGovernance for all Thamizhization requirements

Thamizh Literature Intelligence
Thamizh Literature Intelligence is the software application part of Thamizh Informatics. The software application enables
Analysis and Research of Thamizh literature. It works on top of the Thamizh System of Records created as described
earlier in this article. It enables deep insight into the Literature from quantitative and qualitative perspectives. Further, it
allows working with other form of Thamizh data like Inscriptions, Coins, Palm-Leaves etc. for comparative studies. The
software allows multi dimensional analysis and data mining for deep researches.
The author has developed a Literature Intelligence application with some features to demonstrate. It grows gradually. The
software works on the SOR that contains 27 literature titles and few inscriptions as of now. ThirumurugAtruppadai,
NedunalvAdai, Natrinai, Thirukural, Thirumurai 1 to 9, Prabandam 1 to 3 and Kalladam are added to the SOR as of now.
Gathering of more literature and Inscriptions continues. This application enables graphical presentation of Frequency,
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Distribution of letters, syllables, yAppu etc. for a given literature and across all literature. Some of the features that can be
demonstrated are









Frequency analysis of all Thamizh letters
Frequency of vowels, consonants and composite letters
Distribution of consonant categories
Letter usage in literature – Highly used (top 10), Less used (low 10), unused letter analysis
Author wise yAappu usage
Data Mining – Inherent patterns of syllables across literature
Concordance across literature and Inscriptions for given string of letters, syllables, words
Pattern Analysis - It allows building various algorithms and investigate if there are any inherent patterns and
similarity among poems

Using this platform the author is researching to find if a signature can be obtained for every literature and author. A few
algorithms have been tried and the effort is gradually progressing. One of the advantage of this could be to find the
differentiating factors between multi-author literature like Natrinai and single-author literature like Thirukural. It can also
help identifying the possible insertions.
Due to article limitations, detailed discussion on various features can be a separate part. However, this application gives
two messages. The first is that a disciplined and engineering way of setting up Thamizh System of Records can allow
endless modern analysis and research on Thamizh data. It is required for Thamizh. The second message is that any
Thamizh researcher and student can learn building Thamizh Informatics and Literature Intelligence if they follow the
simple methodology of the author. They can participate in the initiatives of creating larger version of Thamizh Informatics
as a more technical person.
Conclusion
All Thamizh data must be gathered under a defined Meta Model which does not exist today. Capturing them in bits and
pieces all around will be waste of effort and money. Thamizh Informatics will place Thamizh on par with global language
analysis status which is important for Thamizh to be competitive. Past evidences of all Thamizh data should be preserved
on priority basis. Thamizh-IT development initiatives should classify Thamizh Computing and pay focused attention on the
4 foundation areas with the support of Technology and Market Promotion. Thamizh-IT development framework is
essential for accelerated growth of Thamizh-IT industry and market. Spending on Thamizh-IT will yield if and only if it
follows the standards and practices of the world that is very successful on its scientific approach.
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ஜநழ்ஜநநல் லத்டநன் ன்ட்டு-ஙநம: ஙநஞல்லம்
ணமஞங்லம்
டை  சுந்ஞ டலி
ஓன்மச, இந்ந
உநல் இன்ட டஜநணநச ஜக்ல் ஓப்டும் ஜநநன் ஙநஞலில் டல் இடட ன்ந டம்
ஜந ஜநழ்ஜந . அம்ஜநநன் ன்மஜ , இமநன்டந ஜக்ள் ஙலம் ஓந லட ஜந டம்
இடஙநம, இல்ச நஜ ணர்ச்ஓந, ன்சவுன் டன்சநற்மணநல் ஜநலக்கு இம ஓனசம் ஜட்டும் ச
அடநகர் டஜக்ள் அடநணர்.
இற்மணந ஜடநணடம் உநல் நசந டி ஊடுடணந அணநல் ஜநப்
நந ர்ந்ட ஜந ண
ணர்ச்ஓநடற்ட ணடம் இக்ட்த்நல் ஜநழ்ஜந ன் ங்நமச ஙன்ற்டந ணந்லும் ர்ந்ட ஙநமத்ட
ஙநற் ல்ணட டமடநன் ணல்லுஙர் ஙன்டர்ந்ட ஜடிநன்டந உமப்டம் அடநவீர் .
ஜநழ் ஜநநல் உள் டைல்நல் ன்ண் ஓற்நன் லத்டக்நன் ஓணநந ன்ட்டு ஙநமள்
டலில் ஏஞணநற்கு ஆப்ட்டு அற்ற்ண
நசந உள்னடு ணநமஓப்மள் அப்ட
ணடிணமஜக்ப்ட்ச ன்ம ஙன்டநணம்
டல்டல் நசநநன் க் ஙநமநல் இடந் அன் ன்ட்டுப்
க்கு அணட ஓற்ம
/லத்டக்ம லந டிக் ஜட்டுஜநடந்ட . இந்ஙள் ஏர் டைலிடள் ஓற்ம டுல் , என்டநற்கு என்ட ஜற்டந
அமஜத்ல், அஞடலில் அணற்மட ஙநஞல்டுத்ல் , ஜநநன் இல்ணந (இக்ம்) ல்ணம ஆய்வுள்
ஓய் எலிணந உள்னடு ஓய் , ட்கும் எலிநலிடந்ட ர்க்கும் லத்டக் ல , ஏர் ஜநநலிடந்ட
ஜற்டர் ஜநக் டல ஜநஜற்டம் ஓய் , மல் னடம் லத்டக்ம உஞ, டுநமஞ ணந உள்னடு
ச ணமநலும் நல் டேட்ம் ணர்ந்ட ணடணமடம் ஙம் அடநணம்.
ஙம் ஙன் ந நசநநன்
QWERTY ணநமஓப்ம ம் டம் ன்டலும் ஜநஜந ணஜ
ணர்ந்டணநட் மஓநநன் ணநமஓப்மள் ற் ணநங் டேமந்டள்ச
. இணற்டநற்ல்ம்
ஈடுடுத்ட ஜநழ்ஜந ணஞ அற் உமக் சந
ஙர் ஙநமநல் டற்ஓநள் அங்ன்டம்
இங்ன்டஜ ன்டநன்டச .
இவ்ணம இல்ச ர் ணர்ச்ஓநநல் எலிணந உள்னடு ன்டணற்டநன்
டேண்ந ர்மணநல்
ஜநழ்ஜநநல் உள் த்டக்நன் ஓணநந
ன்ட்டில் ஏர் ஜனள்ர்மண ன்டும் டம் டத்நல்
அணற்மட ஆய்வு ஓய் ண்ம் நடந்ட . அன்ட, எலிணந உள்னட்டில் ற்டள் சநலத்டப் ர்மண
ஜட்டுஜல்ல் லத்டக்நல் ன் இசஜ இமந்ட ணடம் ஙநமமடம் (ன்சநம ஜய்ஜக்ம் க் , ன்ச,
ய் ச ணடணச ) ன் டமண டம் ணடம் டமஙநம
(ங், ஞ்ஓ, ண், ந், ம், ன்ட)
லத்டக்நன் ஓணநந ன்ட்டின் ஆய்வு எலிணந உள்னட்டிற்கு மடுக்
ஜன்டள்
ணடிணமஜப்நல் உண அன் ஓல்நடசநல் டமகும் சக் டப்ட்ட .
டற்ண் ஓங்டைல்நன் (8+10+18) லத்ண்ல் டணங்ப்ட்டு அமணநன்
உநர், ஜய், உநர்ஜய்
அட்ணம ஙநஞல் ஓய்ப்ட்மஜக் ண் . எஞ ர்மணநல்  ணநநஓஞ டெண்- ணமஞஜணவும்
மணக்ப்ட்டுள்ட
ஜய்ஜக் லத்டக்லம் டமஙநம லத்டக்நன் ஙநஞல்ள் அன்டந ஓந
ஓற்நல் ணடம் ஜய்- ஜய்உநர்ஜய் (C, C, C/V) ச ஓ >>ர்ந்<<, >>ய்ந்<<, ண>>ழ்க்ம<< ன்ட டன்ட லத்டக்நல் டம்
இமநச லத்டக்நன் ன்டுமடம் ஙநஞல்டுத் டற்ஓநக்ள் ஜற்ள்ப்டும் .
இவ்ணட என்டக்கு ஜற்ட் லத்டக்ள் இமத் கூட்லத்டக்லக்கு ச
டௌந CODE POINTS
அமஜத்லும் உணம் கூட்லத்டக்ள் ன்டல் ஜநநல் இடணமஞ
இல் ஜற்ட இந்ந ஜநநல்
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ப்டும் நமந்ட னடம் ண்ணநக் கூட்லத்ட
ற்டம் அல்ண அல் . நசநக்குள் ன்டும்
ஙநமநல் ஜட்டும் . உத்ஜம் ணடிணமஜத்ட ற்ட டசநடு ஙநஞலில் ர்வுஙநமலக்ண உள் PUA
த்நல் மணச மணப்நடம் உள்ச

லத்ண்டம் இம்டற்ஓநநல்  ட்த்நல் உடணந ஜநழ்டைல்ம ஙன்மந்ட
ஙநமப் டிணங் ள்லம் ஙநமசப்நல் ங்ந நலும் ஓங் டைல்ம ஜட்டும்
இந்ஙள் ணமஞ டுக் டந்ட. இம்டற்ஓந டம்.
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5551
0
5522
32
5711
2797
7661
4317
5403
2069
4991
5029
3909
8789
4639
3505
6189
2983

226
0
400
0
103
107
1017
2920
141
363
47
257
47
810
263
72
172
67

14253
0
2420
1
11318
567
16932
1055
9169
5484
2972
13267
1630
2858
3073
705
11007
2885

2149
0
590
0
112
21
1026
216
1359
634
150
260
116
93
89
39
237
369

863
0
5048
122
129
96
1434
2692
4090
1093
316
155
347
2403
4
96
199
279

1209
0
1578
0
247
116
1013
211
870
1228
855
680
379
3255
16
356
640
1112

3727
0
1315
86
3821
1526
1477
63
761
3159
602
3677
6351
2083
1548
1872
3634
4452

4546
0
986
1
134
30
2032
148
3415
945
559
215
198
113
19
48
150
207

1750
0
393
0
428
67
3282
1174
2760
445
842
309
561
387
10
77
444
396

34
0
0
0
0
0
1
0
23
10
0
0
0
0
0
0
0
0

28715
9537
3472
3454
5331
12355
13721
14240
12280
29571
13556
24344
24327
869
3565
8219
9222
32921

ஜய்

ஒ
ஓ
க



ங

ஜ

ஞ

ண


ட
ச

னழ்க்டம் உநர் அமள் உநர் ஙநஞலில் இமக்ப்ட்டுள்ச
(1) அ/ஆஅ

(2) இ/ஈஇ

(3) உ/ஊஉ

(4) /

(5) ?-இ

(6) ?எ/ஏஎ

(7) ஐஉ

174/33

710/1

598/0

136/29

0

3

0
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ன்சநம ஜய்ஜக்ங்ள்
(டுத்டக்ட்டு க், க், க்ந >>>>>>>> க், க், க்ௌ)

ஞம்
ஒஞம்
ஓஞம்
கஞம்
ஞம்
ஞம்
ஞம்
ஙஞம்
ஞம்
ஜஞம்
ஞம்
ஞஞம்
ஞம்
ணஞம்
ஞம்
ஞம்
டஞம்
சஞம்

அ

ஆ

இ

ஈ

உ

ஊ







எ

ஏ

ஐ

6777
10
1453
60
1312
1587
7351
259
7216
1702
196
0
3661
576
0
1502
3186
3134

1325
0
239
56
298
256
1126
65
1008
351
290
0
1546
140
0
253
652
869

1197
0
959
4
758
597
1430
77
1738
200
55
0
953
127
0
669
945
512

74
0
104
0
16
64
129
90
40
28
1
0
13
3
0
9
11
22

4639
0
279
0
1400
359
4233
18
2160
320
193
0
345
55
0
291
1916
555

379
0
110
0
13
9
141
11
342
178
2
0
1
25
0
35
19
21

1013
0
1171
0
78
98
707
50
1581
230
42
0
240
24
0
68
149
141

6967
0
360
0
385
134
953
27
599
179
63
0
409
48
0
43
202
297

706
0
33
59
54
68
225
0
263
232
9
0
659
40
0
143
106
507

871
0
258
0
35
15
379
3
666
115
9
0
719
1
0
8
62
81

414
0
46
0
309
44
602
27
364
49
47
0
277
1
0
10
80
137

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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டமஙநம ஜய்ஜக்ங்ள்
(ங், >>>>>>>>>> ங், )

ங்ஞம்
ஞ்ஓஞம்
ண்ஞம்
ந்ஞம்
ம்ஞம்
ன்டஞம்

அ

ஆ

இ

ஈ

உ

ஊ







எ

ஏ

ஐ

4995
2004
1604
7917
3752
3222

873
261
452
920
567
494

1515
1303
741
1119
1205
984

22
16
26
99
22
46

3168
611
1447
4079
1756
2718

130
67
9
138
238
65

399
325
104
448
1123
128

438
316
204
869
544
691

377
2
99
401
225
156

313
48
58
224
521
751

252
53
105
514
428
331

0
0
0
0
0
0
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ஜநழ் ஜன்டள் உடணக்த்நற்கு அடிப்ம மணச
ஜநழ்த்ஞவுள்
டமசணர் அ.ஔம்ஸ், அடநவுமஞகர்
டமசணர் .அஞ.ஙக்னஞன், இக்குஙர்
ஜநழ் இமக் ல்ணநக்ம், ஓன்மச
டன்டமஞ
ஜநநல் ஜன்டள் (software) ஙல் டமடநல் உடணக் ப் ணண்டும் ன்ட ண்த்டன் ஜநழ்
இமக் ல்ணநக்ம் அடிப்ம மணச ஜநநல் ஞவுள் இல்ம உர்ந்ட
, எட நஞத்ந 
ணநநஞணநமசத் (corpus) நத்ட ணடநன்டட ன்மடம் அமச வ்ணட ஓல்டுத்ந ணடநன்டட
ன்மடம் நண ணநக்குணட இக்ட்டுமஞநன் ஙக்ம் .
ஙக்ம்
இன்மடக்குத் ஜநநல் வ்ணண ஜன்டள்ள் க்த்நல் இடந்ட ணடநன்டச
. ஆசல், ஓந
ஞங்ல் அமண டலமஜப் சர்லக்கு உணணநல்ம ன்ட ந
ண்ம். சசநல் எட
ஜன்டள் நப்ணர் ஜநம உர்ந்ணஞ ஜட்டும் இடந்ல் அணர்ல் , ஙல் ஜநழ் ஜன்டம
உடணக் டடிட. குந் ஜநழ்ப்டௌமஜ இடந்ல் ஜட்டுஜ ஜநழ்ஜன்டம உடணக் டடிடம் .
எட ஜன்டம உடணக் ணண்டுஜன்டல் அட டக்கு  ன்டும் ன்மடம் , அட ந்ணநஜசப்
மசத் டம் ன்மடம் டத்நல் ண்டு நன்டௌ உடணக்குணட அணஓநஜசட
. இன்மடணநல்
இல்ஜந ஓல்டு
NLP (Natural Lanugage Processing) என்ட அணஓநஜநடட . அந் இல்ஜந
ஓல்ட்டுக்கு வ்ணமச ஞவு அமஜந்நடக் ணண்டும் ன்ட ற்டந ஆஞய்ந்ட நன் ஞணநமச
நத்ட இல்ஜந ஓல் ட்டுக்கு மணச கூடம
(module) உடணக் ணண்டும் . இந்த்
ஞணநமச உடணக்குணட ன்ட அவ்ணவு நமஜச என்ட அல்
. சசநல் இல்ஜந ஓல்டு
ன்ட ஜந ப்ந கூட . அற்கு ற்டற்ல் ஞணநமச அமஜத்ல் அணஓநம்
. இத்ஞணநமச அமஜக்
ல்ணடட் மள் அணஓநஜநன்டச . அணற்டள் ஜநழ்ப்டௌமஜ (scholarship on Tamil), ஜநநல்
ஞடநவு (linguistics), அஞநக்ம டேட்ம் (lexicography), ஆங்ந இக்ம் (English grammar pattern) நசந
அடநவு (proficiency on computer) ஜந இன்டநமஜகும் . ஜக் கூடப்ட் மநல் நற்ஓநப்
ற்டணர்ள் எடங் .இ..ணநல் அமஜந்நடப்ல் .இ.. இத்மத் ஞணநமசத் நத்ட ணடநன்டட .
இத்ஞணநமசத் நக் ண்ந  .இ.., னழ்க்ண்த் நட்ங்ம ணகுத்ட ஜந அஞஓநஜநடந்ட ஙநநப்ற்ட
ஓல்ட்டு ணடநடட. அமணணச
1.
2.
3.
4.

ஜநநல் அடிப்மநச இக்க் குடநப்டௌன் கூடி ணநநஞவு . (Annotated Corpus for Tamil
literature)
ஞநநல் ஜற்டம் டண்மஜநல் அடிப்மநச ஜநழ் ணநநஞவு . (Syntactically and
Semantically Annotated Corpus for Tamil)
உச்ஓநப்டௌன் கூடி ஜநழ் ஜநன்அஞந (e-Dictionary for Tamil with pronunciation)
ணய்ஜநத் ஞவு (Speech Database)

நட்ம் - என்ட: ஜநநல் அடிப்மநச இக்க் குடநப்டௌன் கூடி ணநநஞவு
.இ..ணநல் எட ஓநடப்ச ஜநன்டைம் (Digital Library) அமஜந்நடக்நடட. இம்ஜநன்டைத்நல் சுஜர் 400க்கும்
ஜற்ட் டைல்ள் ஜநன்ஜஜக்ப்ட்டு இமப்டுத்ப்ட்டுள்ச
. இம்ஜநன்டைத்நல் ஓங்
இக்நங்ள், ஓங்ம் ஜடணந  இக்நங்ள் , ப்நங்ள், க்ந இக்நங் ள், ஙனந டைல்ள் , ஙடந
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டைல்ள், நஞட்டு டைல்ள் , ங், இமக் இக் டைல்ள் , ற் இக்நங்ள் உள்ச
இந்டைல்லக்கு டுல் ணஓநடம் (search facility) ஓய்ட டுக்ப்ட்டுள்ச.

.

இந் ஜநன்டைத்நல் அமசத்ட டைல்நலுள் ஓற்லக்கு ஜநநல்
அடிப்மநச இக்க்
குடநப்டௌள் டுக்ணண்டும் ன்ட ண்ந
, .இ.. ஓல்ட்டு ணடநடட . அ ஓஜத்நல்
ஜஞநக்த்நலிடந்ட
(traditional grammar) ணலணஜலும் இடக் உநச்ஓல்
, உணமஜ உடடௌ
ன்டமணமடம் இட்டு ணநநஞவு நக்கும் ந ஙமற்ட ணடநடட . இவ்ணட அடநணநல் டமடப்டி
ஓநச ணநநஞவு இல்க் ஞத்ல் ஙல் ஜன்டள் ஜநநல் உடணஜல் இடக்நன்டட .
இன்மடணநல் ஜநநல் ஜன்டள் நப்ணர்ள் ற்த் ஜநம ஜட்டும் டுத்டக்ண்டு அற்கு
ணமச ணநணம ணடிணமஜத்ட , நமக்நன்ட ஜன்டள் ம மணத்ட ஜநம , எட குமநன் னழ்
ண்டு ணந்டணநம் ச ண்ந ற்மசடு ஜன்டள் நக்நடர்ள் . இவ்ணட நப்ல்
ன் ஓநச ஜன்டள் ஙஜக்கு இன்மடக்கு நமக்ஜல் இடக்நன்டட
. இந்ஙநமநல் ன்  .இ..,
ங் இக்நங்ள் டல் ற் இக்ந ங்ள் ணமஞ ச டைல்ம டுத்டக்ண்டு அடநணநல்
அடிப்மநல் நசந டிக்கும் டிச (Machine readable text) ஞவு நக்ப்ட்டு ணடநடட.
இந் ணநநஞணநமசத் நக்கும் ணமநல் எட டு டநடம்
(Search engine) நத்ட ணடநடட . இந்
டுடந ஙன்கு ணம
ச டுல் ணஓநமடம் எட ணமஞம்
(Graph) நமக்கும்டிடம்
அமஜக்ப்ட்டுள்ட.
1. ஓல் ல் (word search)
இங்கு ‘ஜர்’ ன்ட எட ஓல்மத் டிசல் ‘ஜர்’ ன்ட ஓல்லுன் அடம அடுக்ச
ஜர்ள், ஜநன், ஜஞடு, ஜடக், ஜஞல் ன்ட அத்டமசச் ஓற்மடம் ட்டும்.

(paradigm)

2. இக்க் குடநப்டௌப் ட (to get a grammatical category)
எட ஓல்மக் டுத்ட அசநன் இக்க் குடநப்ம டம்
. இல்மசநல், எட இக்க்
குடநப்மத் ர்ந்டுத்ட அவ்ணநக்க் குடநப்நன் ர்டௌம அத்டமசச் ஓற்மடம் டம். .டு:
`ணங்ந’ ன்ட ஓல்லுக்கு இக்க்
குடநப்டௌத் டிசல் `ணநமசச்ஓம்’ ன்ட ட்டும் . அல்ட
இக்க் குடநடௐட்டில் ணநமசச்ஓச் ஓற்மத் டிசல் மணச ணநமசச்ஓச் ஓற்மத் டி
டம்.
3. ஓல் சூமஜவு (Keyword in context)
இங்கு எட ஓல் ந் சூலில் அமஜந்ட ணடநன்டட ன்மச் சுட்டிக் ட்டுநடட
ஓல்மத் டிசல் அச்ஓல் ணடம் இங்மப் ட்டிலிட்டுக் ட்டும் .

. .டு: `அன்ச’ ன்ட

ஏணத்ட அன்ச ணநமச மச ஙல் இல் – ந. 61-03
மண அன்ச ஙல்ல் ணன் - ந. 61-04
ன்சநன் அன்ச ட்ணநன் ஓநடப்நம – ந. 61-05
4. எப்டோடு (compare)
இங்கு எஞ டலம ‘அடி, ள்’ ன்ட இட ஓற்மத் டிசல் , அடி ந் சூலில் ந் ஓல்டு
ஓர்ந்ட ணடநடட, ள் ந் ஓற்டு ணடநன்டட ன்மத் டிப் டடடிடம் .
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5. ணமஞம் (graph)
எட ஓல்லின் ஆட்ஓந எட இக்நத்நல் ப்டி அமஜந்டள்ட ன்ம ணமஞம் டம் டம் .
நட்ம் - இஞண்டு: ஞநநல் ஜற்டம் டண்மஜநல் அடிப்மநச ஜநழ் ணநநஞவு
.இ.. நக்கும் ஜநநல் அடிப்மநச இக்க் குடநப்டௌள் ஜட்டும் இடந்ல் ட ச
ண்ந,
ஞநநல் ஜற்டம் டண்மஜநல் அடிப்மநல் எட ணநநஞவு டக்
இங்நங்லக்கும் டுடந ணஓநடன் நக்ப்ட்டு ணடநடட . இத்நட்த்ம  .இ.. இஞண்ப்
நநத்ட ஞநநல் ஜற்டம் டண்மஜநல் சப் நநத்ட ணநநஞவு நத்ட ணடநடட .
இத்ஞணநசநல் ஞநநல் டி , லணய் (subject), சநமமக் (predicate) ண்டந டடிடம் .
அடஜட்டும் அல்ஜல் ர்த் ர்
(noun phrase), ணநமசத் ர் (verb phrase), ஞமத் ர்
(adjective phrase), ணநமசமத் ர் (adverb phrase), ஓல்லுடடௌத் ர் (postposition phrase), அணமத்
ர்ள் (quantifier phrase), ணநமசச்ஓத் ர் (verbal participle clause), ஙநந்மச ச்ஓத் ர்
(conditional participle), குமடச்ஓத் ர் (infinitive clause) இமணடு எட ஓற்டர் (sentence) ங்கு
ஆஞம்நத்ட ங்கு டடிநடட ன்மடம் நமணடிணம் (tree diagram) டம் அடநந்ட ள்வும் டடிடம்.
அவ்ணட டண்மஜநலிலும் உர்டள்
(connotation) குடநடள் (denotation), உணமஜ (simile),
உடணம் (metaphor) ன்டமணமடம் ண்டந டடிடம்.
நட்ம் - டன்ட: உச்ஓநப்டௌன் கூடி ஜநழ் ஜநன்அஞந
ணநநஞவுமத் நக்கும் நடு ஜநழ் இக்நங்நல் உள் ஓற்லக்கு ன்சன்சப் டள்
இடக்நட அணற்மடடம் உடக்குன் அநத்ட எட ஞணநமசடம் நத்ட ணடநடட
. இத்நட்த்நற்
எட டுடநமடம் அமஜத்ட ணடநடட .
இத்டுடநநன் ட ம் எட ஓல்லுக்ச டம ஜந நநல் ண்டந டடிடம் . இடஙள் ணமஞநல்
ஜநழ் ஜநக்கு உடணக்ப்ட் அஞநநல் எலின் ணடிணநலுள் ணநணடிணம்
(phonemic transcription)
ஜட்டும்ன் இடந்டணந்ட . ஆசல், .இ.. டன்டலில் எலிநல் அடிப்மநல் அணட
phonetic
transcription - narrow transcription டமடநல் எட அஞநமத் நத்ட ணடநடட
. இவ்ணஞநநல்
மச்ஓல்லுன் (headword) எட ஓல் வ்ணட உச்ஓநக்ணண்டும் (pronunciation) ன்ற் phonetic
script, phonemic script ஜநநல் டள் (Tamil meaning), ஆங்நப் டள் (English meaning) ந் இக்நத்நல்
அச்ஓல் வ்ணட ன்டுத்ப்ட்டு ணடநன்டட (citation / usage), ன்டணற்டன் ணட்ஞ ணக்கு (dialect
variation) ஜற்டம் ஜநழ் ண்ட்டு ஓற்மடம் (cultural terms) ங்லன் நத்ட ணடநன்டட.
நட்ம் - ஙன்கு: ணய்ஜநத் ஞவு
.இ.. ஜநன்டைத்நல் சுஜர் எட ட்ஓம் க்ங்ள் ண்த் ஞவுள் இடக்நன்டச
. இணற்டள் B.A.
ஜநநநலுக்ச 24 ள்லக்ச 576 ங்லம் அங்கும் . .இ.. ஜநன்டைத்நலுள் சுஜர் 400
இக் இக்நங்ள் ஜற்டம் 576 ங்லக்கு ஜநநல் அடிப்மநச இக்க் குடநப்டௌன்
கூடி ணநநஞவு நப்ட ன்ட , 576 ங்லக்கும் ஜநன் ணநநவுமஞ (e-lecture) ஞந ணடநன்டட. இந்
ஜநன் ணநநவுமஞம எலிணடிணத்நலிடந்ட ணநணடிணஜ ஜற்ட ணண்டும் ன்ட ண்ந , Speech to text க்நற்
எட ஜன்டம உடணக்ந ணடநன்டட . இத்நட்த்ம  .இ.. இட ணநநல் உடணக்ந ணடநன்டட .
டணட DRAGON ன்ட ஜன்டள் டம் ஜநன்ணநநவுமஞம ணநணடிணஜ ஜற்டணட , இஞண்ணட ர்
ஓநசலும் ணநணடிணஜ ஜற்டணட ன்ட நநல் ஈடுட்டுணடநடட .
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டடிவுமஞ
இத்ம ஞவுள் எடங்நமந்ட எட ணநநஞண 
ன்ட்டிமசத் டம். ஓன்ட






.இ..ணல் நக்ப்ட்ப் நன் அட ணநங்நல்

ஜஞநக்க்ஞர்லக்கும் , ஜநநஞடக்கும் உள் ஙனண்ஙள் நநணநமச ஓநஓய்ப்டும் .
ணஞட அடிப்மநச எட ஜநழ் இக்த்ம ல டடிடம்.
 ஆஞய்ச்ஓநள் ஜஞநக் ணநவும் , ஜநநல் அடிப்மநலும் ஆஞய்ந்ந டடிடம்.
க்ற்ட அஞந ம எஞ ஜநநலும் (mono-lingual), இட ஜநநலும் (bi-lingual) நக்
டடிடம்.
ல்ணற்டக்கும் ஜ ஜநநல் NLPக்கு ணண்டுஜணநற்கு  கூடம ஙல் டமடநல் உடணக்
டடிடம்.
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ஞணம் (Corpus)
டமசணர் இஞ. ன்சநடமணடிணன்
ஓல்குப்ர், ஜநழ்ப் ஞஞநத் நடத்ப்நத்நட்ம் , ஓன்மசப் ல்மக்ம்
pann1973@gmail.com
நசநத் நல்டேட்டம் ணமத்த்
நல்டேட்டம் அசுஞ ணத்நல் ணர்ந்டணடநன்டச
. நசந
குக்நஞஜங்நலிடந்ட டஙஞம் ணமஞ ஞணநக்நக்நடட . இன் ணநமணக் நசந அமசத்டஙநமநலும்
அமசத்டத்டமடநலும் ன்டுத்ப்ட்டு ணடநடட
. ல்மக்ங்ள் ங்நச் ஓநட ள்நள்
நசநநன் ன்டு ஜநகுந்டள்ட. இந்ச் சூலில் ல்ணந ற்வும் ற்நக்வும் நசநமடம் நசந ஓர்ந்
ஞணங்மடம் ன்டுத்நக்ள்ணட மணநடட . ஜநநல் ஞண ஜநநல் ன்ட ணர்ந்டணடம்
ஏர் ஆய்வுப் நநண உள்ட. இந்ஙநமநல் இக்ட்டுமஞ ஞணம் குடநத்ட ணநக்குநட ட.
ஞணம்
நசநநல் ன்டுத்டம் ணமநல் டமடச் ஓநத்ட மணக்ப்ட்டுள்
எட ஜநநல் அல்ட 
ஜநநல் அமஜந் ல்ணட டணல்நன்
(texts) குப்டௌ ஞணம் சப்டும் . இட எட ஜநநன்
ல்ணட நஜங்ம நஞலிப்வும் ஞப்ட் டௌங்லக்கு
(Fields) டன்மஜ அநப்வும்
அடநணநல் டமடப்டிடம் இடக் ணண்டும் .
ஞணத்நல் இம்டம் டணல்ள் டலமஜண
, டணல்நன் ஓநற்ஓந க்ங்ண
,
ர்ச்ஓநநன்டந ஆங்ங்கு டுக்ப்ட் ணக்நங்ண இடக்ம் . ஞணம் லத்டஜநக்ன்டம்
ச்சுஜநக்ன்டம் சநத்சநண இஞண்டும் ஓர்ந்ண உடணக்ப்ம்
. டண,
ஞணம் ஜநப் ன்ட்டின் அநஞட்ர்ணஜச ஞவும அநக்நடட
. ஜநநல் ஜற்டம் இற்ம
ஜந ஆய்வு ஆஞய்ச்ஓநர்லக்குத் மணச குடநப்நட் ணமத் ஞவுமச் ஓந ணநமஓ எ
லங்குன்
நசந அடநடம் ணமநல் ஓநத்ட மணத்நடப்ல் ந்க் குடநப்நட் ணல்மடம் நநல் ர்வுஓய்ட
டடடிடம். அணட, நசந ஙநஞல்ள் டம் ஞவுமத் மணச ணல் ஜற்டநப் ன்டுத்வும்
டடிநடட. இச்ஓல் ணல்மஜல் ஞணம் ஜநநல் ஆய்
ணநற்கும் அவ்ணய்வுமக் ண்டு
ஜன்டள் நப்ற்கும் அஞந ஆக்த்நற்கும் , ஜநற்வும் ற்நக்வும் எட ஓக்நணய்ந் ட
ஆஞஜ அமஜநன்டட.
குக்ப்டும் டணல்ள் நன்ணடஜட நவுஓய்ப்டுநன்டச .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ம, ஜந, இக்நம், அடநணநல், நல்டேட்ம், ஜடத்டணம் ன்ட ஞப்ட்
டண்மஜநல் அமஜந் டணல்ள் .
ல்ணட ஆஓநநர்/மப்நட மப்டௌக்ள்.
ல்ணட ணநசடக் உடணக்ப்ட் டணல்ள் .
ல்ணட டிப்டௌக்ள், நற்ஓநலக்ச உடணக்ப்ட் ங்ள்.
டமட ஓர்ந் ஜற்டம் டமடஓஞ உமஞள் .
ஓய்நத்ள்ள், இழ்ள் ன்ட டஜக்லக் உடணக்ப்ட் உமஞள் .

இமண ன்ட ல்ணம உமஞமத் ர்வுஓய்ட டமடப்டி குக் ணண்டும் . அஞநமப் ன்ட
ஞணம் எடஜநத் ஞணம் , ன்ஜநத் ஞணம் ச ணமப்டுத்ப்டுநன்டச . ஓந ஙஞங்நல் எட
ஜநக்சத் ஞணம் உடணக்கும்லட அப்டணல்மப் நடஜநநல் ஜநஜற்டம் ஓய்ட
எடங்நமந் ன்ஜநத் ஞணம் உடப்டுத்ப்டுநடட .
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ஞவுக் உடணக் டற்ஓநள்
ஜநழ் இக்நங்மப் டம் அடநச்ஓய்டம் ணநஜப்  இமங்ள் உடணக்ப்ட்டுள்ச
.
ஓன்ட, சுணநட்ஓர்ந்மச் ஓர்ந் ல்சுந்ஞம் ன்ணர் ஜடமஞத்நட்ம் (Project Madurai) ன்ட என்மட
உடணக்நடள்ர். ஜலும் இணஞட ஆஞவுன் ஜநழ் ஜஞடௌ அடக்ட்ம
(Tamil Heritage Foundation) ன்ட
அமஜப்டௌம் இங்நணடநடட . இன் உடணக்த்நற்குக் ஞஜசணர்ள் ஔர்
ஜசநமச் ஓர்ந்
நசநத்ஜநழ்ப் டநகர்ச ண்ன் ஜற்டம் சுதநந ஆணர்
. ஜநழ் ஏமச்சுணடிள் இந்
இமத்நல் (Tamil Heritage Foundation) டக்ப்டுநன்டச. ஔர்ஜசநநலுள் ர்ன் டைத்நல் ஜட்டும்
1000 ஜநழ் ஏமச்சுணடிள் உள்ச . இமப்ன்ட நநட்டிஷ் ஜற்டம் ஆம்ஸ்ர்ம் டைங்நலுள் ஜநழ்
ஏமச் சுணடிள் ஜற்டம் ஜநத்நலுள் ஏமச்சுணடிநன் நஞநம இமத்நல் இமக்கும் டற்ஓநடம்
ஙமற்ட ணடநடட . ஜலும் இடள் ணநல்லுப்ட்டு , ஞட்ம் ன்ட ஜநர்நன் ஜஞர்ந் ஓஞ
அமங்மப் ல்லூ ட மடநல் நவு ஓய்ட இமத்நல் உ ணநடுணட ஆந நம இந்
அடக்ட்ம ஓய்ட ணடநடட. (http://ccat.sas.upenn.edu/plc/ tamilweb/tagger.html.) .
க் த்நல் இடந்டணந் ஜநநலும் அடிப்மநல் ஞண ஜநந (Corpus Linguistics) ஆகும்.
இடப்நடம், இன்மட நசநத் நல்டேட்த்நன் ணல்மஜல் நடம் ணநநவுட் ஞவுடத்குப்டௌ
ஜநநல் ல்ணட ணமநல் ணடட்டுப்  டௌந ஓநந்மசமடம் டடிவுமடம் டுக்ணல்
ணர்ந்டள்ட. டண, இப்ட ஓப்டும் ஞண ஜநநல் , ணநக் ஜநநலிலிடந்ட (Descriptive
Linguistics) ஜநவும் ணடட் குடநக்மக் ண்ட .
ஞண ஜநநல்: 1980 - லக்கு டன்
இற்ம ஜந ன்ட எட ணமஞமடக்கு அப்ற்ட்ட
. ஞண ஜநநல் ஆய்ணநல் ஓநத்
ஓற்மடம், ர்மடம், ஓற்டர்மடம் அடிப்மக் ண்டு
ஜநம ணநக்
டற்ட்ட. இநல், குடநப் எட ஜநநல் உள் ர்ள் எட குடநப்நட் ண்நக்மக்குள் அங்க்
கூடிச. அணற்மடச் ஓநத்ட ணநமஓப்டுத் இலும் ன்ட ஙம்நக்மமக் ண்டிடந்ட
. ஜநநல்
ணர்ச்ஓநநல் ஓம்ஸ்நநன் அடகுடமட டௌந நடப்த்ம ற்டுத்நட. அணஞட அடநநடன் ஜற்டம் ஓய்நடன்
(Competence Performance) டம் ள்ம ஜங்நட . அடநநடன் ன்ட எடணஞட ஜநஅடநமண
ணமப்டுத்ந ணநக்ணல் ஙநமமக் குடநக்கும்
. அணஞட ஜசத்ணநல் உள்க்ந ஜநடநமணக்
குடநக்கும். ஓய்நடன் ன்ட எடணஞட ஜ நடநமண அணர் உடணக்ந ர்மக் ண்டு அணநடுணட .
அணர் உடணக்ந மண அணஞட இக் அடநமண ஜட்டும் நஞநலிப்ல்
; அட அச்சூலுக்கு
ற்டௌமட ன்மடம் ணநக்ணல்ட . இடப்நடம் ஜநநன் ஓய்நடன் ன்ட உள்ர்ந் ஜநநன்
அடநநடன் அடநணநன் டலமஜமடம் ணநப்டுத்டணட அல்.
ஞவுடத்குப்டௌ ஜநநர்ள் ணநப்ட்டு ஙநமத் ஞவும ஆய்வுக்கு டுத்டக் ண்சர் .
ஜநநன் அடநநடடக்ச ஜநநம ணமஞடப் எட ஜநநசநன் டற்ந ஆகும் ன்டர்
.
அப்டின்டல் உள்ர்ந் ஜநநன் அடநநடடக்கு ம் ஜநநன் ஓய்நடடக்கும் உள் டக்நஜச
ணடடு,
ஜநக்கு அப்ற்ட் டத்டக்ம உள்க்ந அடஜசஜ ஆகும்
.
அவுஓர் ஞவு (quantitative data) ன்ட அவு, டஜன், நண் ஜற்டம் ஜந அம்ஓம் ஆந ணல்மக்
ண்கும். ஞணம் இத்ம அவுஓர் ஞவு மக் டுக்ணல் ஓநடந் டஜகும் . ஆசல் ஜந
சும் ஜசநர்ள் இணற்மடக் டுக் இட . சன் ஜற்டம் வீணர் (Shannon and Weaver: 1949) அவுஓர்
ஞவும டஜக் ண்டு ல்ணட அடிப்ம அவுஓர் ஆய்வுக் ட்டும அமஜத்டப்
டௌள்நநல் ணந ஜநம ணநணந க் டன்டள்சர் . இடப்நடம் ஓம்ஸ்ந (1965) ன்ட அடநகர்ள்
அவுஓர் ஞவுள் ற்ஓ , ச்மஓ அமஜக் கூடிச ; அணற்மடக் ண்டு ஜநப் ன்ட்டின்
உண்மஜ ஙநமம அடந இட ச ஙஞடிண ஜடத்டள்ர்ள் .
அடநநடன் ஙநமநல் நடம் ற்டக்ள்ப்டுந
ட ணக்ந ணமள் ஓய்நடன் ஙநமநல்
ன்டஜலிடந்ல் அன் நண் ட்ஜ்ஜண அமஜடம் ன்லும் அவுஓர் ஞவு ஆய்வு
டலமஜசட அல் ன்லும் 1980-நல் இவ்ணய்வுடமட மணநப்ட்ட.
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ஙவீச ஞணத்நன் நடப்டௌ
ஆங்ந ஜநநன் ஞண ஜநநல் 1960 - நன் க்த்ந ங்ப்ட்ட . குநர்க் (Quirk:1960)
சட ஆர்ணம் ஜநகுந் ஆங்ந ஜநப் ன்ட்டுக் நப்டோட்ம
(Survey of English Usage) 1961 - இல்
ங்நசர். அ ட்த்நல் ப்ஞன்ஓநஸ் (Francis) ஜற்டம் குஓஞ (Kucera) ஆங்ந ஜநக்ச ஞணம்
அமஜப்ற்ச நநல் இடங்நசர் . ற்லட நடம் டௌமந்டள் ‘நஞவுன் ர்ப்ஸ்' (Brown Corpus)
இணடம டற்ஓநல் ங்ப்ட் ஆகும் . இப்ந டத் 20 ஆண்டுள் ஙமற்டட . ஔன்
ஸ்ணர்த்ணநக் (Jan Svartik) ன்ணர் ஆங்நப் ன்ட்டுக் நப்டோட்ம (SEV) நஞவுண் ஞணத்நல் (Brow Corpus)
ர்ந்ட நடௌநந்ட இண்ன் - இண்ட் (London -Lund Corpus) ஞணத் குப்ம உடணக்நசர் .
ஆங்நப் ன்ட்டுக் நப்டோட்டில் க் த்நல் ந
டௌநந் ஔனஃப்ஞ லீச் (Jeoffrey Leech)
ன்ணர் இங்ஸ்நல் எட ஞண மஜத்ம ஙநடணநசர் . இம்மஜஜ நற்த்நல் ன்டந ல்ணட
ஞண உடணக்த் நட்ங்லக்கு டஜ அமஜந்ட . ற்ட ஜநவும் நஞஓநத்ந ற்ட நநட்டிஷ் ஓநத்
ஞணத்நன் (British National Corpus) டஜச இங்ஸ்ர் - ஏஸ் - ர்ன் (Lancaster - Oslo - Pergen, LOB)
அத்ம டந்ஞணங்லள் என்டகும் . நநட்டிஷ் ஓநத் ஞணம் இப்ட 200 ஜநல்லின் ஓற்லக்கு
ஜல் ண்டுள்ட . இத்ம ணர்ச்ஓநநன் டஞம் நசநநன் ணல்மஜ ஆகும் . ற்ஓஜம் உ
ஜநநல் டம்சமண லத்ட ஜநக்ன்டம் ச்சு ஜநக் ன்டம் ஞணங்ம உடணக்ந
ஜந ஆய்ணநல், குடநப் அவுஓர் ஆய்ணநல் எட டௌந நடப்த்ம ற்டுத்நடள்ச .
இன்மட ஞண ஜநநல்
, ஓய்நடன் ஜந ஙநமநன்
(Linguistic Performance) ஜனட டத்மச்
ஓலுத்டநடட. அடநநடன் ஜநஙநம (Linguistic Competence) நன் ஜல் ஆய்வு ஜற்ள்ணட ஙமடமடநல்
இ என்ட. ஜலும் ஜநநன் ஓய்நடன் ஜற்டணர்நன் ணசத்நற்கு உட்ட்ட . ஞண ஜநநல் ஏர்
அவுஓர் ஆய்வு டமடகும். ஞணத்மக் ண்டு ல்ணட ணமச நல்ணண்ம உடணக்ந ஆய்வு
ஓய்ப்டுநடட. அவுஓர் ஆய்வுடமட க்கு அடிப்மத் மண ஞவு . அம எட டமடச ஞணம்
டுக்நன்டட. இத்ஞண ஜநநல்
ஆய்வுடமடணந ணநப்டும் டடிவுள் அமசத்டம் ணநக்
ஜநநல் ன்ட ஜற்ட ஜந ஆய்வுநலிடந்ட ணடட்மண ஆகும்
. இட ஓட ஜநநல் ,
உணநநல் ஜநநல் , எலிநல், நல் ன்ட நநவுலன் எப்சட அன்ட . இட எட ஆய்வு
டமட; ஜநநல் கூடள் ஓநணற்மட ஆய்ணற்ச அடகுடமடம ணநக்குண ஆகும்
. இட நசந
ஜநநலுன் ஙடங்ந ர்டௌ ண் அமஜநடட . ஞணம் ன்ட அட எட நசந அடநடம்
(Machine Readable) ணமந அல்ட ன்டுத்டம் ணமந அமஜந்கும் .
ஞணத்நன் ன்ள்
ஞணங்ள் ஜநக் ள்மமச் ஓமச ஓய்ணற்கும் , ஜநநல் டௌந ணநநம உடணக்குணற்கும் ,
ம ணநநம ஜநப்டோடு ஓய்ணற்கும்
, டௌள்நணநணஞப் குப்ய்வு ஓய்ணற்கும் , ஜநமக் ற்வும்
ற்நக்வும் அஞந ன்ட ஜநக்டணநம உடணக்குணற்கும் உடடம அமஜடம் .
ஓல்லின் இக்க் கூடம அமப்டுத்டம் Parse Tagging, அடிச்ஓல்ம (Base) ணநப்டுத்டம்
Tags, ஓற்டர் ஜற்டம் ணக்நத்நன் ட்மஜப்ம ணநப்டுத்டம்
Structural Level Tags ஆநச
ஞணத்நன் ஞத்ம ஜம்டுத்நக் ட்டுநன்டச .
ஜநணல்லுஙர்ள் ஜட்டுஜன்டநக் நசநஙநஞர்ள் ஜநப்ன் டுலக்ச உடணக்கும்
ஜன்டநன் ணடிணமஜப்நற்கும் உவுநடட . ணல் நல் டேட்த்நல் உஜநமக் மள்ணற்கு
ணடிணமஜக்ப்ட்டுள் ஜன்டள்ள் ன்ட அந்ந் ஜநலக்ச ஜன்டள்ம ணடிணமஜக்
இக்டணநள் ஓற்டுத்ப்டுநன்டச.
எட ஜநநல் உடணக்ப்டும் ஜன்டள் ந் அவுக்குப் ன்டும் ன்மச் ஓநத்டந இலும்
ஜநக்ச ஜன்டநன் ஓல் , ன்ட்டுத் நட ன் ஆநணற்டநன் டல்லித்மச் ஓமசநத்
ஞணம் எட ஆய்வுத்ஞணஜவும் ஓமசக்ஜவும் ணநங்கும் .
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ஜநநல் ஞணம்
ஜநநல் ஞண உடணக்ப் ந
1987 - இல் ங்நட . மஜசூநலுள் இந்ந ஜநநன் ஙடுணண்
ஙநடணசம் ஔப்சநலுள் அல்ஙட்டு ஆய்வுலக்குந க்ந  ல்மக்த்டன் (Tokyo University
Of Foreign Studies) இமந்ட ள்நப்  டைல்ள் அமசத்மடம் நசநநல் ற்டந டன் டமடத்
ஞணத்மத் ஜநநல் உடணக்நட . இமசத் ர்ந்ட 1991 - இல் இந்ந அஞஓநன் ஜநன்சடத் டமடநல்
ங்ப்ட் இந்ந ஜநநன் நல்டேட் ணர்ச்ஓந (Technology Development in Indian Languages, TDIL)
டம் நட்த்நன்னழ் இந்ந ஜநநன் ஞண உடணக்ம் ன்டம் ஆய்வுத்நட்ம்
18 அட்ணம
ஜநலக்கும் ங்ப்ட்ட . ஜநழ் ஜநக்ச ஞண உடணக்ம் இந்ந ஜநநன் ஙடுணண்
ஙநடணசத்ல் ஜற்ள்ப்ட்ட . ஓல் ஙநமநல் இக்க் குடநடௐடுமத்
(Grammatical Tagging)
குப்நல் இமக்த் மணச ஜன்டள் உடணக்ம்
, நல்ணண் ண்டநல் , சூலுன்
ஞமவு (Key Word In Context (KWIC) Concordance) உடணக்த் மணச ஜன்டள் ஓசங்ள்
நப்டௌ, ஞண ஜண்மஜ ஜன்டள் (Corpus Manager) நப்டௌ ஆநமண இவ்ணய்வுத்நட்த்நன்
டக்ந குடநக்ள் இடந்ச . இவ்ணய்வுத் நட்ம் 1995 -இல் டடிணமந்ட . ஜநநல் சுஜர் 36 இட்ஓ
அணநல் ஓற்மக் ண் ஞவுள் இத்நட்த்நல் குத்ட மணக்ப்ட்டு ள்ச.
1993 - இல் நக் ர்ஓன் (Eric Pederson) ன்ணநன் ச்சுத்ஜநழ் ஆய்வுக்ச ஞவுமப் டிடுத்டக்
நசநநல் ற்டநப் ச்சுத் ஜநலக்ச ஞணம் என்மடடம் இந்ந ஜநநன் ஙடுணண் ஙநடணசம்
உடணக்நட.
ஓன்மசநல் ‘க்ந' ன்ட அமஜப்டௌம் ‘ஜந' ன்ட அமஜப்டௌம் லத்டத் ஜநலக்ச எட குப்மடம்
உடணக்ந அமச அஞநத் நப்நல் ன்டுத்நடள்ச . ஞமணநநலிடந்ட டப்டும் ஞவுள்
குடநப்நட் ஓற்ள் இம்டம் ர்மக் ண்டிடக்கும்
. இந்ப் ட்டில் ஞவுத்த்
ஞமணநள் உடணக்நண அல்ட ணட ணநநல் டப்ட்ண இடக்ம் . இவ்ணட
நசநல் மப்டும் ணமநல் ஓற்நன் ஞவுத்ங்மக் ண்டிடப்மணம் ஞணங்ள்
(Corpus) சப்டுநன்டச. இவ்ணமத் ஞணங்ள் ஓநடப் உள் எட ஜநநல் ஓநடந் நசநஓர் ஜநக்
டணநம உடணக்டடிடம். இந்த் ஞணங்ள் எட ஜநநல் ற்டும் ஜற்டங்லக்கு ற் அடிக்டி
ஜம்டுத்ப்வும் ணண்டும் . இவ்ணமச ஞணங்ள் நசநஓர் ஜநப் ன்ட்டிற்கு ஜநவும்
அடிப்மகும்.
“க்நணநன் ஓல்ணங்நநலிடந்ட ற்த்ஜநநல் ணங்கும் ஓற்ள்
, அமண ன்டுத்ப்டும்
ணக்நங்லன் டடடிடம் .ஙடுள், டௌமசம, அடநணநல், குந்ம இக்நம் ன்ட 
டமடநலிடந்ட நஞநள் ஓல்ணங்நநல் இம்ற்டநடக்நன்டச
.  ணமச நஞநள் ர்ந்ட
ஓல்ணங்நநல் ஓர்க்ப்டுநன்டச.” (www.crea.in, corpus, html)
ஓம்ஜநத் ஜநய்வு ஜத்ந ஙநடணசத்நன்
டைல்லக்ச ஞணம்

”

டன்மஜத் நட்ப்நலள் என்ட

ன்டம் எட நட்ம் ஓல்ட்டுணடநடட

.

,

“ந்ஜநழ்

இணற்டநற்ச நள்

ஙமற்டணடநன்டச. இப்ந ணகுணநமஞணநல் ஓநடப் உடணநத் ஜநலக்கும் ஜநழ் ஆய்வுந
நடம் ன்டும் ச நர்ப்ர்க்ம் . (www.cict.in) .

ற்கும்

டடிவுமஞ
ஞணம், ஞணத்நன் ன்ள் , ஞவுக்ம் உடணக்குல் , ஞண ஜநநல் , ஙவீச ஞணத்நன் நடப்டௌ ,
ஜநநல் ஞணம் ஆநச ணநக்ப்ட்டுள்ச
. ஜநநல் உடணக்ப்ட்டுள் ஞணங்ள் டலமஜச
ஞவுமக் ண் அமஜணநல்ம
. சண ஜநநல் ஓநடந் ஞண உடணக் டற்ஓநநல்
ல்மக்ங்ள் ஈடு டன்ணஞ ணண்டும் .
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ஜநநல் ஏமச்சுணடி ஞவுத் ம்
ணந. ஓக்ஞந
நல்டேட் இக்குஙர், ஓந ணலில் மஜம், மமஜச்ஓம், ஓன்மச
ல்ன்டந ஜண்ன்ட த் டன் ன்டந டத் குடி டம் டமஜ ணய்ந் ஜநநசஜநடம்
ஓந அல்ட உநல் ன்டந ணட ந் ஜசந இசஜநடம் ஓந ங்நன் உர்மண அல்ட
மணம மஓம ண்டு நணநத் ம் ட்டு டிப்டி ணர்ந்ட ஜநள் ன்டநச .
அம்ஜநநன் டம் எடணடக்கு இடக்கும் ஞந் அடநமண நடடக்கு நணநத்ட ன்டுத்டணற் நவு
ஓய் ணண்டிநடந்ட .அற் ஆஞம்த்நல் டுள், ணமஞவுள், குடநடௐடுள், ஆநமண ன்டந
அமண லத்டக்

உடஜடநச. மசமநல் லடணற்கு நமஜ இடப்லும் அணற்மட

ஓநச டமடநல் ஞஜநத்ட
ணந்ல் ஙனண் ஙட்ள் அநஜல் இடக்கும் ன்மஜ ண்லும்
மசமள் ன்டுத்ப்ட்டு ணந்ச .
ங் ஏமச்சுணடிநல் நந்டள் ணஞற்ட உண்மஜச ஜநர்நன் வீஞ ணஞட

,

ச்ஓஞம், ண்டு ன்ட கூடம இன்மட ஓந்நநசர் உர்ந்ட ள்ணட அணஓநம்

ம,

. அக்

ஏமச் சுணடிம ஆன்டர் ஓநர் டத்ட ணந்நசல் அமணள் நற்த்நல் சுணடி டிப்ஞல்
டிக்க் ட்டு அச்சு நப்மப் ற்டச . ஏமச் சுணடிம டத்லின் டம் நர் ஓந்நநசடக்கு
ஜந, ம, ண்டு, அக்ட்த்நன் ஓட ஙநமமஜ ஆநச கு டநத் அந உண்மஜள் நமக்ச்
ஓய்ணற்கு ணய்ப் அமஜநடட. சண எமச் சுணடிம ந ஞஜநத்ல் ஜநவும் அணஓநம் .
ஙம்டம ச்ஓஞ ன்மஜநன் ஜநப்டௌஜநக் ஓத் சுணடிள் டப்டுணட ஜத்நஞஜல் ஓநத்நஞ
ன்மஜமடம், அடநமணடம் இந் ஓடத்நற்கு ணங்குநடட. ஜசந இசத்நன் ச்ஓஞ
ன்மஜம அடநந்ட ள் ஜந டக்ந ட சுணடிள் டப்டுநடட. சுணடிநல் ஜமடந்ட
நக்கும் அடநவுச் ஓல்ணத்நன் டமநசல் ஜட்டுஜ ஓட ச்ஓஞ டௌநந்டர்ணநன் இமணநம
ஙநஞப் டடிடம் ன்நட உண்மஜம ஓஜன ங்நல் ன் உஞடடிந்ட. சண ஓடத்நன்
இன்மட ஜற்டம் நர் மணக்கு சுணடிமப் டப்ட ஜந ஜந அணஓநம். ங்த்நல்
ஜநப்ந அடநகர்ள் ங்லம ணழ்ஙட்நல் டம் குநம ஓணநத்ட அடண அடநமண
லந மணத்ட டத்ர்ள். ல்ணட ணடிணங்நல் லந ன்டுத்நசர்ள். ற்ஓஜம் இந் ணநம
ஜநப்ற்ட ஓத்டக்ள் டப்நன்மஜல் ஜல் அநந்ட கும் ஙநமநலுள்ட. ல்ணட
குநநல் ஏலங்ற்டம் ஞஜநப்நன்டநடம் ஓநடநக்நப்ட ஜத்நஞஜன்டந சநர் டப்நல்
ணடஜச நக்நடட. இந் ணநம ஜநப்ற்ட ஓல்ணத்ம டப்ட ஓந நஞச்ஓநமசகும். சுணடி
ஆணங்ள் எட ஙட்டின் ஓநத்நஞ ஜற்டம் ச்ஓஞத்ம டக்கும் ன்மஜமக் ண்ட.
சுணடிள், ச்ஓஞம் ஜற்டம் அடநமண ஓடத்டற்கு ணநப்டுத் உவும் ஜந டக்ந இமப்கும்.
ஙநர்ணம், ம ஜற்டம் ச்ஓஞம், டௌணநஓத்நஞம், ணநமள், ஜம், த்டணம், ணசஓத்நஞம், ண
ஜந்நஞங்ள், ந்நஞ மள் ஆந ங்ம உள்க்நட
ணப்டம் ஈஞப்டம் ண் ன்சட்டு ட் ணப் ஙநமநல் ஏமச்சுணடிள்  டைற்டண்டுள்
அநஜல் இடப்நல்ம. எமச்சுணடிநன் ணழ்ஙள் சுஜர் டந்டைட ஆண்டுகும்
. வ்ணவு ன்
ஞஜநத்ட ணந்லும் அமணள் ஙமணநல் உடஜற்டஜமந்ட

, ஜக்ந, லத்டக்ள் ஜங்ந எடிந்ட டெள்

டெ ய் ணநடும். அவ்ணட மசமள் ஓடடணற்கு டன் அமணம அச்சுப் நப்ண
அல்ட இக்ஜக்ந டத்டக் ள்லல் ஜந ஜந அணஓநம் .
இந்ஙட்நல், அஞசு ஜற்டம் சநர் ல்மக் ங்நலும் , அஞசு ஙங்நலும் , அஞசு ஜற்டம் சநர்
ல்லூநத் ஜநழ்த் டமடநலும் , சநர் ஙநடணசங்நலும் , சநர் டைங்நலும் , அஞஓநன் ஆஞய்ச்ஓந
மஜங்நல் எமச் சுணடிலம் நச் சுணடிலம் டப்நல் மணக்ப்ட்டிடக்நன்டச
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. இமணள்

சுணடிம ஞஜநத்ட ணடநன்டச . ஞஜநப்டௌ ஜட் டும் ட . அமணநல் நந்ட நக்கும் ணல்ம
ஜனட்டுக் ணண்டும் . அற்கு மணசணற்மட உசடிச் ஓய் ணண்டும்
. அட சநல் ,
சுணடிநல் இடக்கும் ணல்மல்ம் இக்ஜக்ந டமடச ஞவுத் த்நல் டத்ட
இமத்நன் ணந எடங்நமத்ட ட ஜக்ள் ன்ட்டிற்கு ண்டு ணஞ ணண்டும் .
உ டலணநலுடள் டம்ச ஜநழ் அடநகர்ள் இமத்மப் ற்டந அடநவும்

, நசந ற்டந

அடிப்ம ஜற்டம் ன்டு ஓல்டு ற்டந அடநவும் நசந ணந சுணடிநல் உள் ணல்ம வ்ணட
இக்ஜக்குணட ன்நட நணச
அடநவும் உமணர்ண இடக்நடர்ள் . இடந்டம் அணர்நன்
ஓநந்மசள் ணட ணநஜ இடக்நடட
. ஓநடம ண்ஜல்ம் ங்ள் ணஓம் இடக்கும் சுணடிள்
ங்லம டமர் ஓத்ட . இம ன் ஜற்டணர்லன் நர்ந்ட ள் ணண்டும் ன்நட
ண்த்நன் ணநப்ட்ல்
சுணடிள் அநந்லும் ஞணநல்ம ன்ட ண்டநடர்ள்
. இந்
ஜசணம் ஜட ணண்டும் . அணர்ள் ஓநத் ஓஞங்ம டணச இத்நல் மணக்கும் அவுக்கு
அணர்ள் னநடங்ந ணஞணண்டும் . அட டஜக்லக்கு ன்ணண்டும் ன்நட ண்ம் ணண்டும் . ‘ம்
ற்ட இன்ம் ட இ வ் மணம் டம் ஞந் ஜசப்ண்டன் ங்நஜநடக்கும் சுணடிச் ஓல்ணங்ம
அமசணடம் ன் டம் ணண்ம் ர்த்டக் ள் ணண்டும்
. அற்கு மணச டன்சடுப்டௌநல்
ஊக்டன் ங்ற் ணண்டும் . நக்கு ங்கும் ஓன்ட சுணடிம நஞட் ணண்டும் . நஞட்டி சுணடிம
ம் ழ்த்ட இக்ஜக்ந டத்டக் ள் ணண்டும் .

ஜமடந் ஜமடக்ப்ட் ஜநர் ணஞற்டத் ல்ள், டெ ஜநழ் ணக்கு, ஜநழ் ஜநக்ல்ணந ஜநமப் ற்டநக்
ணமப்டும் சநத் இக்ஜக்ல் ஆணக் ப்ங்ள் டம் இல்ம. இந்ந கூட்ஞஓநன் அமஜப்டௌள்
இந்ந ஜநநல் உள் ஆணங்ம ப்ட ற்டந அக்மட ள்நடட. அஞசு ஆணங்ள் ஓட்ப்டி
டக்ப் ணண்டும். அமண ஙனந ஜன்டங்நல் டமட அஞஓநன் உடந ண் ஆணங்
ஙநடணப்ணண்டும். அற்ச ஙடநடமட ணகுக்ப் ணண்டும்.
ஜநத்நலும் அல்ஙடுநலும் ல்ணட டைங்நலும் உள் ஏமச்சுணடிம இக்ஜக்ம் ஓய்ட
ணஓநப்டௌக்கு உட்டுத்ணற்கு டண ணல் நல்டேட் டணநமப் ன்டுத்ந ஜநன்நப்டௌ
க்ங்மடம் அற்ற்ட அட்ணமமடம்
ர் ஓய்ட இமத்நல் நப்நத்ட
,
உ

டலணநலுடள் ஜநர்ள்  ன் ட ஜநநல் டு டந என்ட உடணக்ந ணந ணம ஓய் ணண்டும்
.
இக்ஜக்ம் ஓய்டம்லட ற்க்கூடி நல் டேட் நஞச்ஓநமசம ம மடுள்
உடணக்ப் ணண்டும் . ஓந நட்ஜநட் ஞவுத் ம் உடணக்ப் ணண்டும் ணல் நல் டேட்ம்
அமசத்ட ஜநழ்
ஜக்லக்கும் நமக்
ஞப்டுத்ப்ட் ணநமஓமடன் அஞநமடம் ஞவுத்
ங்மடம் நப்டநநல் ஙநடணந இம ணந சமணம் .
ஜநன்சக்ம் அல்ட இக்ஜக்ல் ஓநடப் ஓல் ஜந அஞசு எட ஓநடப்டௌ அஞசு ஆம டம் ட
ஜக்லக்கு எட ணண்டுள் மணக்ம்
. அணட ங்நஜநடக்கும் ல் ஆணங்ம
ஏமச்சுணடிநடம் அல்ட நச் சுணடிநடம் அஞசு குடநப்நடும் ஙநடணசத்நல் எப்மத்ட உணந
ணண்டும். அஞசு இற்ச எட டமடம ற்டுத்ந
அணர்ள் ங்ள் ஓநத் சுணடிம இக்ஜக்ந
இக் டைத்நல் ஓர்க் ணண் டும். ஜநழ் இமப் ல்மக் ம் அல்ட உத் ஜநழ் ஓம்ஜந
ஆஞய்ச்ஓந மஜம் அல்ட ஞ்ஓவூர் ஜநழ்ப் ல்மக் ம் ன்ட டம் எட ஙநடணசம் இந் நம
ற்டக் ள் டன்ணஞணண்டும் . அற்ச நட் ணமஞமண அஞசுக்கு அடப்ந எப்டௌல் ட ணண்டும்
.
அஞசும் இத் நட்த்க்ச எட ட ஙநந உடணக் ணண்டும்
. அற்கு எட  நட்த்ம ணகுத்டக்
ண்டு ஓல்  ணண்டும்
. இக் டைத்ம இமத்நன் ணந ஓல் மணக் ணண்டும்
.
இமத்நன் ணந உ டலணநலுடள் ஜக்ள் ன்டுத்நக்ள் டண இட ணடிணமஜக்ப்ட்டு
ஓநடப்டௌ அம்ஓங்லன் ஓல்டுத்ப் ணண்டும்
. ஏமச்சுணடிநன் ணல்ம ட்ச்சு டம்
நப்டநநல் ஓஜநப்நசல் ல்நஞக் க்ச ஏமச் சுணடிநலுள் ஓய்நள்
இக்ஜக்ப்ம். ற்க் நப்டநநல் ப்குப்ய்வு டம் ங்ப் நவு ஓய்வும்
ஆய்வு ஓய்வும் இலும் . இவ்ணட நப்டநநல் நவு ஓய்ப்ட்டுள் ஓய்நம ஜண
அல்ட அச்ஓக்ந ற்டக் ள்லம் ணஓந இடப்ல் ஏமச் சுணடிம டப்ட அணஓநஜநடட .
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நப்டந டம் ஏமச் சுணடிநன் ணல்ம
டத்ட நநல் குக் இலும்.. உம்
டலணநலுஜநடந்ட நமக்க் கூடி ஏமச் சுணடி உமஞமடம் அமண ஓர்ந் டைல் அமவுமடம் நட
ணநணஞங்மடம் நப் டந ணந குக்ம். நன்சர் டள் ஜற்டம் த் மப்டௌநல் அணற்மட
ணமப் டுத் இலும். ஆஓநநர், மப்டௌ, டள், உமஞஓநநர், டலிசணற்மடக் ண்டு
ஓய்நமப் குத்டம் மணக் ற்த் நவு ஓய்வும் உந அட்ணமம உடணக்ம்.
உங்கும் ஞணநக் நக்கும் ஜநநசம் ணல் நல் டேட் ஜற்டங்நன் ணந ங்ள் ஜந இச
ச்ஓஞ ஓல்ணத்ம ன்டுத்நக் ள்லல் ஓச்ஓநடந்ட
. டநநல், ஜடத்டணம் ஆநச
ஙம்ஜநம டம் க்த்ம ற்டுத்நநடந்லும் ணல் நல் டேட்ம் ணந அணற்மட ணஓப்டுத்ந
ணழ்ணங்கு ணழ்ணம் . ன்மஜச ஜநம் ஙம் ய் ஜந ஜநநன் அமசத்ட மச் ஓற்மடம்
டௌக்ம் ஜற்டம் ன்ட்டில் ண்டு ணடணற் கு ணல் நல் டேட்ம் ணந ணகுக்கும்
. உ அணநல்
ஜநநன் டமஜ உர்ணட ஜட்டுஜல் ன்டு
அநநக்கும். சண ணல் நல் டேட் மச்
ஓற்ம ணர்த்நட்ல் உ அணநல் ஜநன் ஜத்நநல் எடங்நமப்டௌம் ன்டும் உடம் .
ஜநசநன் ன்மஜச ச்ஓஞத்ம
ங்ந ஙநற்மண ம் டம் சுணடிகும்
. இத்ம
சுணடிநல் நந்ட நக்கும் உண்மஜமடம் அடணங்மடம் ஞந்ட ட் உநல் ஞணநக் நக்கும்
ஜநர்ள் ன்டுத்நக் ள்லணற்கு ணல் நல் டேட்ம் ணநணம ஓய்டம்
. டௌக்த்நலிடந்ட
டிப்டி ஜடந்ட ஜமடந்ட கும் ஜநழ் ஓற்ம டத்ட நர்ந்ட ள்லல் ஓத்நப்டும்
.
இமத்நன் டம ண்டு உ டலணநலுடள் ஜநர்ள் இகுண ன்டுத் டண இடக்கும் .
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Aim
The goal of the Natural Language Processing (NLP) is to build Computer software that will analyze, understand and
generate natural language like a human. There are two ways in which we can build software 1) Rule based modeling of
the natural language 2) Corpus based modeling of the natural language. In rule based modeling of the natural language,
the natural language information is to be given in the form of rules (Phonotactic, Morphotactic and Syntactic rules) . In
corpus based modeling of the natural language, the algorithm itself derives the rules from the annotated corpora
(electronically stored tagged linguistic data) .The present paper discusses the issues while developing annotated corpora
at word level for the Modern Tamil.
Annotated Corpora
Annotated corpora means the electronically stored text or speech data can be marked or assigned with some notations or
tags in such a way that a machine can understand the text or speech data. The marking may be at different levels of a
language i.e Phonological, Morphological, Syntactic, semantic and Pragmatic levels.
Annotated corpora at word level
Each word has their own class and parts of speech (POS) tagging are simply the problem of placing words into equivalence
classes. Garside (1995) says POS tags to each word is passed through the stages of morphological analysis and
grammatical interpretation.. Generally, specially designed codes carrying grammatical information are assigned to the
words to indicate their part-of-speech with regard to their use in the text (Leech and Garside 1982) . In most cases, a welldefined set of linguistic rules are used to identify and assign POS tags to words to determine their lexico-semantic entities
and syntactico-grammatical functions in the text.
Uses of POS tagging:
POS tagged corpus is a valuable resource for the works of Natural Language Processing, Language Technology and
Machine Learning
It is useful for describing a language.
It is very useful for testing a new linguistic hypothesis.
At lexical level it allows to analyse the morphological structure of words represented in their surface forms.
At orthographic level it draws distinction among the homographic forms used in the same text or similar other texts to
make distinctions in their semantic roles, and
At syntactic level it allows to identify syntactico-grammatical functions of words.
Procedure for doing POS tagging
In general, the process of POS tagging may be carried out on a piece of text at three separate stages as the followings
(a) Stage 1: Manual or automatic pre-editing of text,
(b) Stage 2: Manual or automatic tag assignment to words, and
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(c) Stage 3: Manual post-editing of tagged text.
Stage1: Corpus usually contains some extra symbols, spelling mistakes, some missing words and sentences etc this should
be cleared. Tokenize the corpus properly by separating punctuations from preceding tokens and by splitting sentences or
phrases into their constituent tokens.
Stage2: In this stage, only one tags should be assigned to each word based on their syntactic and grammatical function of
the word in the sentence.
Stage3: At this stage the entire tagged text database is manually post edited to verify if words are properly tagged.
Tagset
Tagset are names given to a set of tags from which tags are to be given to the input words in a text. The tagset consists of
grammatical tags, which may include the morphological, morpho-syntactic, semantic, and discourse level of tags.
There are different types of tagsets are available 1) Flat tagset 2) Hierachical tagset 3) BIS tagset. Following is the list of
tagsets used for the Tamil language
Ganesan’s POS tagset, Annamalai University,
Amrita POS Tagset. Coimbatore,
AUKBC tagset, Anna University,
Kongu Engineering College POS Tagset, Erode
Rajendran’s ILMT-Tagset, Tamil University,
Vasu Ranganathan’s Tamil Tagset
kathambam of RCILTS-Tamil tagset
LDC-IL-Tamil hierarchical tagset CIIL, Mysore,
IIIT-Hyderabad tagset
Microsoft research labs-bagalore tagset
The present paper identified the problem in POS tagging based on the following 14 tagsets developed by CIIL Mysore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pronoun (P)
Demonstrative (D)
Noun (N)
Nominal Modifier (J)
Verb (V)
Adverb (A)
Participle (L)
Postposition (PP)
Particle (C)
Numeral (NUM)
Reduplication (RDP)
Residual (RD)
Unknown (UNK)
Punctuation (PU)

Issues in POS tagging
The issue of assigning part-of-speech to words, although appears to be simple, straightforward and one dimensional, is in
fact, embedded with several theoretical and technical complexities with regard to identification of actual lexico-semantic
entities as well as syntactico-grammatical functions of words used within a piece of text.
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1) In Modern Tamil, the word ‘enRu’ occurs in the following way. So based on the syntactic of the sentence we have to
assign POS tags for the words.
1.wh-adjective
Example: enta naaLil nii vantaai “ in which day you came ”
2.Adverb
Example: tollai enRu tiirum? ‘when will this problem solve’
3.Conjunction
a.Quatative
Example: avan naaLai varuvan enRu connaan ‘He said that he will come tomorrow’.
b.Called
Raman enRu oru aaL irukiRaara? ‘a person called raman is here?
c.Purposive
The subordinate verb end with a future tense marker
Example:
naan paNattai ungaLukku koTukkaalam enRu ninaitteen ‘I thought I can give the money to you ‘
d.Onomotpoeic
Example: avan kutu kutu ena ooTinaan ‘He rans quickly quickly’
e. Giving focus
naan unakku enRu vaangiya peena? ‘I brought the pen for you only’
2) Tamil has adverbial suffix which is responsible to make any word into adverb example cuttamaaka (cleanly), cukamaaka
(happily), nicaimaaka (surely) amaitiyaaka (silently) but there are other cases in Tamil where this adverbial marker ‘aga’
can come with the Proper noun avan raamanaka vantaan (he came as Lord Rama) .If we tag it as adverb the important
information like proper noun will be missed out in POS tagging.
3) Compound
whether all the compound words should be written as one word or two separate is a problem. V.I.Subramaniam quote as
follows for compounds in a texts ‘’In some places segmentation of the head word was problematic”. The principles of
segmentation adopted are: If the units A and B mean X and Y, A is listed with meaning x and B with y:
If A and B mean only Z then A and B are listed as one word. In some cases A and B may give a different sense also. For
example: the word 'Vilaimagal‘ 'prostitute', it is possible to assign the meaning 'price' to ‘vilai’ and the daughter to
'makal', the prostitute is a woman who sells her body. Here, he says the word ‘vilaimagal’ should entered as a single
entry.
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If we follows the theory, then we have to split the following words also maangkoTi ‘ mango trunk’ 1) ‘mā’ ‘mango tree’
and ‘koTi’ ‘trunk’ and 2) the word ‘māṅkaṉi‘ “mango fruit” ‘mā ’ ‘mango’ and ‘kaṉi’ ‘fruit’. But it is not necessary to split
these compounds. Because these compounds are occurring in few places and it was lexicalized in Tamil.
Conclusion:
The present paper discusses only a few problem in POS tagging for the Tamil, still a lot more problem exist in Tamil
language.
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. ஆசந் குஜர்
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சுடக்வுமஞ
உங்கும் ணலம் ஜநர்லம் நட ஙட்டநகர்லம் ஜநழ் ஜந ண்டு ச்ஓஞம் ணஞட ன்ட
 ங்நல் ஆய்வும ஜற்ண்டு டடிவுமக் ண்டநநன்டசர்
. இத்ம நநல் ன்சர்ண
அமஜப்டௌலம் ல்ணந ஙநடணசங்லம் ஈடுடுநன்டச . ஆய்வுநல் ண்டநப்டும் டடிவுள் சநத்சந
டமடப்டுத்ப்ஜல் ஓநடண்டு நக்நன்டச . நசநத் நல் டேட்ம் ணர்ச்ஓந அமந்டள் ற்த்ந
சூலில் இடணமஞ ஙநழ்த்ப்ட்டுள் ஆய்வுந ன் குக்ப்ட் ஞவுப்ட்டில் (Research Bank-ஆய்வு ணங்ந)
இன்டநமஜநடட.
டவுமஞ
நசநத் நல் டேட்ம் இன்ட ஜக்நன் அன்ட ணழ்ணடு நமந்டள்ட
. ணகுஓச ஜக்லக்ச
ஊஜ நசந ஜற்டம் ற்டள்ட . அச்சு ணடிணநல் நப் நஞந
அடநப்ட் ஜநழ் குடநத்
ணநங்ள் இன்ட நசந ணந ஞணக்ம் ற்டள்ட . அடநணநல், ஓடணநல் ன்ட டமடடு
ஜநழ் ஜநடம் நசநடன் இமந்ட இன்ட உணந அணநல் ல்ணட ணநங்ள் ணநணநக்
ஜநப்டம் இம் (Space) இமத் நல் டேட்ம் ணந உ டணநடள்ட. சநடம் ஜநநல் ஆய்ணநமசச்
ஓய்ப் டௌகும் ஆய்ணர் எடணடக்கு அற்கு டன் ஙநழ்த்ப்ட் ஆய்வுள் குடநத் ணல்ம அடநந்ட
ள் இன்மட ஙநமநல் ணஓநள் (அச்சுப் நஞந/இம ணந) டவும் உடணக்ப்ணநல்ம. அத்ம
ணநடமடம அநக்க் கூடி  ஆய்வு ணங்நநன் (Research Bank) உடணக்ம் ற்டநடம், ற்டுத்டணநல் உள்
ஓநஞஜங்ள் ற்டநடம் இங்கு ம் .
1. இம ணந ஜநழ் ஆய்வு ணங்ந
இம ணந ன்ட்டின் ஞஜத் ஜநலநல் ஙநழ்ந்ட ணடம் ஆய்வுச் ஓல்டுள் ணநநணக்ம்
ற்டள்ச. இன் எட குந அச்ஓநல் நமக்ப்ற்ட ந்ஜநழ் டைல்ள் இன்ட இம ணந
(ஜடமஞ ஜநழ் இக்ந ஜநன்நப்டௌத் நட்ம் ) அமசணடம் அடநந்ட ள்லம் ணமநல் நப்நக்ப்ட்டுள்ட .
அந எமச் சுணடிள் ஜநன்டைக்ம் (ஜநழ்ஜஞடௌ அடக்ட்ம ) ஓய்ப்ட்டுள்ச. ற்டல்-ற்நத்ல்
ஆநணற்மடச் ஓல்டுத்டம் ணமநல் இம ணகுப்மடள்
(ஜநழ் இமக் ல்ணநக்ம்
)
ற்டணநக் ப்ட்டுள்ச . உர்ல்ணநஙநடணசங்ள் (ல்மக்ங்ள். . . ) ஆஞய்ச்ஓந ஙநடணசங்ள்
ன்டசவும் சந ஙநன் ணமப் ட்க்ள் ன்சர்ண அமஜப்டௌநன் இம ங்ள் ஆநசவும் ல்ணட
ஆஞய்ச்ஓநத் ணல்ம அநக்நன்டச . ஆசல் ஆஞய்ச்ஓந குடநத் ணநங்மப் ற்டந அடநந்ட ள்
ஆய்வுநன் குக்ப்ட் ட்டில் இன்டம் உடணக்ப்ணநல்ம
. இமம் ணந இத்ம
ஆய்வுலக்ச ட்டிம நணற்டம் ஓய்டம்ட டந்ம
ஆய்வுநன் ஙநமடம் ஓஜத்ந
ஙநழ்வுலம் ஙஜக்கு அடந நமக்நன்டச . இமசப் ல்ணட ங்நல் ணநணநக்ப்டுநன்ட டௌந ஆய்வு
ணநங்மச் ஓர்ப்நத்டம் எட ணங்நன்ட ன்டுத்நக்ள்ம் .
2. இம ணந ஜநழ் ஆய்வு ணங்நநன் மண
இன்ட ணல் நல் டேட்ம் ல் ஙநமநலும் ஞணச ணர்ச்ஓநநமசக் ண்டுள்ட
. இத்ம
ணர்ச்ஓநநன் ஞஜ இமம் ணந . ஜநழ் இக்ந ஆஞய்ச்ஓநக் ட்டுமஞம (www. nilacharal. com,
www. keetru. com . . . ன்டச) ணநநட்டு ணடநன்டச . ணர்ப்டௌ (www. vaarppu. com) இமம்  ணநம
இக்நப் மப்டௌம ணநநட்டும் அன் ஜனச ஆஞய்ச்ஓநக் ட்டுமஞம ணநநட்டும் ணடநன்டட
.
டௌந டணல் ன்டம் உணந ஆய்ணநழ் ஜநழ்ஜந ண்டு ன்ட ல்ணட ங்நல் ஓநடந்
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அடநகர்நன் ட்டுமஞம ணநநட்டு ணடநன்டட . இத்ம ஓல்டுள் ஙமற்ட ணந்லும் இமண
வும் சநத்சந க்நமக்நன்டச
. சண குக்ப்ட் ஆய்வுநன் ஞவுப் ட்டில்
அணஓநஜநன்டட.
உர்ல்ணந ஙநடணசங்ச ல்மக்ங்ள் , ஜநழ் உஞய்வு மஜங்ள் ஆநச டமசணர்ட் (Ph. D)
ஆஞய்ச்ஓநப் டிப்டௌக்ம ஙத்டநன்டச . இணற்டநன் டம் ஆண்டிற்கு டைற்டக்க்ச ஜணர்ள்
ங்நன் ஆய்ணடுமச் ஓஜர்ப்நக்நன்டசர் . இத்ம ஆய்வுலக்ச ஆய்வுப் ட்டில் டமடப்
ல்மக்ங்ல் உடணக்ம் டணநல்ம
. மண ஞநர் ல்மக்ம் ஓநட
அணநல்
நஞட்ப்ட் ஓய்நமக் ண்டு ஆய்வுப் ட்டில் டைல் என்டநமச அச்சுப் நஞந ணநநட்டுள்ட
.
ஜடமஞ ஜஞஓர் ல்மக்ம்
‘ஜநநல் ஆய்வு ' ன்டம் டநல்
1986ஆம் ஆண்டு ணமஞநல்
ஙநழ்த்ப்ட் ஆய்வுமப் ட்டிலிட்டுள்ட
. ஞ ல்மக்ம்
“ஓங் இக்ந ஆய்வுள்
ஓய்சவும் ஓய் ணண்டுணசவும் ” ன்டம் நல் ஓங் இக்நம் குடநத் ஆய்வுமடன்சநடத்ந டைல்
ணநநட்டுள்ட. ஓன்மசப் ல்மக்த்நல் ங . ஓஞ்ஓனணந-ல் ஓங் இ க்ந ஆய்வு அட்ணம
ன்டம் நல் டைல் ணநநப்ட்ட. ஞநஓன், அப், ¢ர் ல்மக்ங்ள் வ்ணநஜச
ஆய்வுப் ட்டிமடம் டைண இமம் ணநண ணநநணநல்ம . ஜன்ஜநம் சுந்ஞசர்
ல்மக்ம் ஜட்டும் ணநநணநக் 2002-2008 ஆம் ஆண்டு ணமஞநல் ஙநழ்த்ப்ட் ஆய்வுநன் ஆய்வுப்
ட்டிம ஜட இமத்நல் ண நநட்டுள்ட. நல்லி ல்ம, ஔணர்ர்ல் ஙட ல்ம உட் நட
ல்மக்ங்ள் மணடம் ங்ள் ஙநடணசத்நல் ஙநழ்த்ப்ட் ஆய்வுநன் ட்டிம ணநநணநல்ம .
ஜநநல் உர்ந் ஆஞய்ச்ஓந ஙநடணசங்க் டப்டம் உத் ஜநஞய்ச்ஓந ஙநடணசம்
, ஓம்ஜநத்
ஜநய்வு மஜம் ஆநசவும் இன்ட ணமஞநல் ஙநழ்ந்ட ணடம் ஆய்வுப் ட்டில் டவும் ணநநணநல்ம
.
ஜநழ் ஜநக்ச சந டணக்ப்ட் ஞ்மஓ ஜநழ்ப் ல்மக்ம் ஆஞய்ச்ஓந ஙநழ்வுள் குடநத்ட
நப்டௌத்டமடநன் டஜ , இமம் ணநண த்ம குடநப்டௌக்மட ம் ணநநணநல்ம . எர்
ஆய்ணடக்கு ஆய்ணநமசத் டணக்கும் டன் ஆய்வுப் டள் குடநத் டந்ம ஆய்வுமப் ற்டந டௌநல்
அணஓநஜத் மணப்டுநன்டட . இன் டஜ ஓ
¢ச ஙடநடமடடு ஓநடந் ஆய்வும
ஜற்ள் டடிடம். சண ஆய்வு ணங்ந என்டநமச உடணக்கு ல் ஓநடந் மச அநக்கும் சம்.
நட டமடலக்கு உள்மப் ன்ட ஜநழ் ஆய்வுக்ச உணந அணநல் ஆய்ணநழ்ள்
(Journals)
டவும் இம ணந உடணக்ப்ணநல்ம
. டௌந டணல் ன்டம் ஆய்ணநழ் ற்ட ன்சட்டு
ஆய்ணந (International Journal) ணநணடநடட. டத்டக்ஜம் (www. muthukamalam. org) ன்டம் ஆய்ணநழ்
இம ணந (e-journal) இக்ந ஆய்ணந ணநநப்ட்டுள்ட . இமண ஜட்டுஜ ற்ட இமம்
ணந நமக்ப் டணசண உள்ச . ல்ணந ஜற்டம் ஆய்வு ஙநடணசங்ச ஞ்மஓ ஜநழ் ல்மக் ம் ,
ஓன்மச ல்மக்ம், உத் ஜநஞய்ச்ஓந ஙநடணசம் ஆநச டமட ஜநழ்க் ம
(Tamil Culture),
அநஜ ஙக்கு (Arima nokku), ஜநநல் (Journal of Tamil Studies) ஆந ஆய்ணநழ்ம அச்சுப் நஞந
ணநநடுநன்டச. ன்சர்ண அமஜப்டௌலம் ஆய்ணநழ்ம (ஓந்ஜநழ்-ஜடமஞ ஜந ழ்ச்ஓங்ம், ஜநழ்ப்நல்ஞந்மத் ஜநழ்ச்ஓங்ம் ) ணநநடுநன்டச. இக்நச் ஓநற்டநழ்ச ஜநழ் இடந , குடம்-னஞ ஙந ,
ச்சுணடு, உநர்மஜ, உநர் லத்ட ன்டமணடம் ஓநடந் ஆய்வுக் ட்டுமஞம ணநநடுநன்டச
.
இமணன்டந ஙநழ்ச நசஜந
(ஜநழ்ஜந), ந நந்ட ஆநசவும் ஜநழ் ஆய்வுக் ட்டுமஞம
ணநநட்டு ணடநன்டச . ஜநடநகர்ல் நப்ங்ள் டடம் ஆய்வு டைல்ள் ணநநப்டுநன்டச
.
ஆசல் ஜற்குடநத் ஆய்வுமல்ம் அடநந்ட ள்ணற்கு அந டற்ஓநடம் டம்
மணப்டுநன்டட. இமண அமசத்மடம் ஏநத் நல் டமட குத்ட ஓஜநக்கும் ட நப்
ன்டுத் டடிநன்டட . சண ற் சூலில் இத்ம ஆய்வுலக்ச ணங்ந (Research Bank) ன்ட
ஜநத் மணச என்ட அமஜநன்டட
. இமசப் ட்டில் ன்ட டமடநல் ஜட்டுஜ அமஜக்ஜல்
ஞவுடு ஓஜநக்நன்ட குந  அமஜத்ல் ஓநடந் மச அநக்கும் .
3. இம ணந ஜநழ் ஆய்வு ணங்ந உடணக் ஙடநடமட
இம ணநநல் ஆய்வு ணங்நநமச உடணக்குல் நசல் . இற்கு அநப் டட் ஓவும் , டம்
மணப்டும். ஆய்வு ணங்நநமச உடணக்கும்ட ணந ஞநமக் டத்நல் ள் ணண்டும்
.
இற்ச சந இம ம் உடணக்ப் ணண்டும்
. இவ்ணநம ம் ட ஙநமநல்
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அமசணஞலும் ன்டுத்நக் ள்த்க் ணமநல் (OPAC-online open access catalogue) அமஜ ணண்டும் .
இம ஆய்வு ணங்நநன் ஜத்ச் ஓல்டுமடம் உடணக்கும் டப்நமச ஜநழ் இமக்
ல்ணநக் த்நம் (Tamil Virtual University) அநத்டணநம். உத் ஜநஞய்ச்ஓந ஙநடணசம் , ஞ்மஓ ஜநழ்ப்
ல்மக்ம், ஓன்மச ஓம்ஜநத் ஜநய்வு ஜத்ந  ஙநடணசம் ஆநச கூட் ஜநழ் இமக்
ல்ணநக்த்டு இமந்ட ஙநர்ணம்
, ஞஜ¢ப்டௌ ன்ட நம ஜற்ள்ம்
. இஞ
ல்மக்ங்ள், ஆய்வு ஙநடணசங்ள், ல்லூந ஜநழ் உஞய்வு மஜங்ள் , ன்சர்ண அமஜப்டௌள் (ஜநழ்ச்
ஓங்ங்ள் ன்டச) ஆநச ணந ஙத்டம் ஆஓமசக் குலண இங்ம் .
3.1 டற்ட் ந
ஜநழ் இணந ஆய்வு ணங்நநன் டற்ட் ந ஓந அணநல் ல்மக்ங்ள்
, ல்லூநள், ஆய்வு
மஜங்ள் அநணற்டநல் ஙநழ்த்ப்ட்டுள் ஜநழ் டமசணர்ட்
(Ph. D Dissertations) ஆய்வுமத் நஞட்டி
அமசப் நப்நக் (உள்னடு ஓய்ல் ) ணண்டும். நப்நக்கும் ஙநமநல் டமட (specific filed) அடிப்மநல்
நப்நக்ம். ஆய்வு ஙநடணசங்ள் (Institutions) அடிப்மநலும் நப்நக்ம். உஞஜ,
ஆய்ணர் ர்: . ங்டத்ட
ஆய்வுத்மப்டௌ: த்டப் ட்டில் டௌடக் ட்ஓநள்
ஙடநர்: ஞ. ஓனசநணஓன்
ஆண்டு:1986
ஆய்வுத்டமட: ஓங் இக்நம்
ஆய்வு ஙநடணசம்: ஞ்ஓந ஜடசநணர் ட் ஜற்டிப்டௌ மஜம் , டௌடச்ஓந
(*ஜற்குடநப்நப்ட்டுள்ட டுத்டக்ட்டிற் ஜட்டுஜ ) .
ன்ட டி ஙநமநல் ஆய்வுப் ட்டிமத் குக்ம்
. டற்ட்ப் நநல் இடணமஞ ஙநழ்த்ப்ட்
ஆய்வுநன் ட்டிம ஜட்டும் நப்நக்ம் . அற்கு அடுத் ஙநமநல் எவ்ணட ஆய்ணநன் மப்நமசச்
சுட்டும் ட அன் உட்டள் , ண்மந் டடிவுள் ஆந ணநஞங்ம சுடக்ஜ அடநந்ட ள்லம்
ணமநல் உடணக்ம் . இடநக் ட்ஜ ஆய்ணட்டிமச டலமஜச அணநல் நடிஃப்
(PDF)
ப்டௌ நப்நக்ம் . அவ்ணட ஓய்டம் ட ஆய்ணட்டிமசப் ர்மணந
(view) ஜட்டுஜ
அடஜநநத்டம் அச்ஓநடுணற்குத் (Print) ம ணநநத்டம் நப்நக்ம் . இசல் ஆய்வுக் டத்டக்ள்
ணடச ட மடநல் ன்டுத்ப்டுணட ணநர்க்ப்டும் . இந்ந ல்மக்ங்ள் , ல்லூநநல் ஜநழ்
குடநத்ட டமசணர்ட் ஆஞய்ச்ஓந ஓய் ணநமடம் ணடம் ங்நன் ஆய்வுத் மப்ம
(Research Topic)
இம ணந ஆய்வு ணங்நநல் நவு ஓய் நன்சஞ ஆய்ணநமசத் டம்டி ஓய்
ணண்டும் இற்குப்
ல்மக் ஙநந ஙல்மக்குல (University Grant Commission) டம் இமந்ட ணநநடமடள் உடணக்நக்
ள்ம். இன் டம் எஞ ணமச ஆய்வுள் ஜனண்டும் ணநணடம் ஙநம ணநர்க்ப்ட்டு டௌந டௌந
ஆய்வுச் ஓநந்மசள் ன்டணற்கு ணநணம ற்டு ம். டந்ம ஆய்வுநலிடந்டம் ஆய்வும ஜனய்வு
ஓய்ணற்கும் இஜநக்கும் . ஆய்ணட்டிமசச் ஓஜர்ப்நக்கும் ட அன் நஞந
(Copy) என்டநமசடம் ஆய்வு
ணங்நநம் ஓஜர்ப்நக்கும் ஙமடமடநமச ற்டுத் ணண்டும்
. ஆண்டிற்கு எட டமட அவ்ணண்டில்
ஙநழ்த்ப்ட் டமசணர் ட் ஆய்வுநன் ட்டிமத் குப் டைக்ம் ஓய்ட ணநநம் . இன்
டம் ஓந அணநல் ஙநழ்த்ப்ட் ஆய்வுநன் ணநஞங்மஅடநந்ட ள் இலும்
. ஆய்வு ணங்நநல்
நவு ஓய்ப்ட் ஆய்வுத் மப்டௌமடம்
, ஆய்வுள் குடநத் ட்டிமடம் ர்டௌம
ல்மக்ங்நன் இமத்டு இமக் (Link) ணண்டும். ஜட்டுஜன்டந ஜம ஙடுநல் உள்மப்
ன்ட ஆய்ண டுமப் ந ஓமச (scanning) ஓய்டம் டமடநமசடம் ற்டுத் ணண்டும் . இன் டம்
ஆய்ணடுநன் உண்மஜத் ன்மஜ க்ப்டும் .
3.2 இஞண்ம் ஙநமப் ந
ஜநய்வு ர் ணநணஞக் கூடி ஆய்ணநழ்ள் இக்ந ஓநற்டநழ்ள் சடணற்டநல் ணநணடம்
ட்டுமஞமடம் ஆய்வு டைல் ணநநப்டும் ஆய்வுச் ஓய்நமடம் இம ணந ஜநழ் ஆய்வு
ணங்நநல் ணநநம். இற்ச சந இம ணந ஜநழ் ஆய்ணநம (Online Tamil Journal) உடணக்ம்
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ஓய்ம். டௌந ஆய்வுக் ட்டுமஞமப் மப்ற்கும் ணய்ப்நமச ற்டுத்ம் . இன் டம் ஜநழ்
ஆய்வு குடநத் டலமஜச ஓய்நம ஏநத்நலிடந்ட டக் கூடி ணய்ப்டௌ ற்டும் .
3.3 நர் ள் ணண்டிமண:
இம ணந ஜநழ் ஆய்வு ணங்நநமச உடணக்கும்
ணண்டிடள்ட.










ட ல்ணட ஓணல்ம நர்ள்

இடணமஞநல் ஙநழ்த்ப்ட் ஆய்வுநன் ட்டிமடம் ணநஞங்மடம் நஞட்டுல் டிசஜச
நஜகும். ஜலும் இம ணநநல் அணற்மட குத்ட ணநநடும் ட ஞஜநத்ல்
டிசஜநடட.
உடணக்கும் டம், டட்ஓவும் அநஜநடட.
இம ணந நல் டேட்க் டள் ற்டும்ட ன்டுத்டணட டிசம் .
ஙங்கும் ஙநலம் ஆய்வுத் ஞவுமப் நவு ஓய்ல் ஓநஞஜஜச நகும் .
நப்டந அடநவுமஞல் ஜட்டுஜ இன் மச அம இலும் .
எவ்ணட ஆய்வு ஙநடணசங் லம் ஓநச டமடநல் இமசச் ஓல்டுத் ஙநமநல் ம
ஙநடும்.
ஆண்டிற்கு எட டமட இன் நள் ஆய்வுக்கு உட்டுத்ப்ட் அமஜ ணண்டும் .
த்நற்கு ற்டணட ஜற்டங்ம (update) ஓய் ணண்டும்.

3.4 இம ணந ஜநழ் ஆய்வு ணங்நநன் ன்ள்








எட்டுஜத் ஆய்வுநன் ணல்ம அநக்க் கூடி ஆய்வுத் ணற் ஞ்ஓநஜ இமசப்
ன்டுத்ம்.
ஜநய்வு குடநத் ஆய்வுப் நஜங்ம ணநங்நக் ள்த் டம டௌநடம்
இன் டம் ஆய்வுச் ஓய்நமத் டிச்ஓல்லும் டம்
, டலம் ஜனஜகும் . ன்டுத்
நசட.
அடிப்ம நசந அடநவு உமஞல் இமசப் ன்டுத் இலும் .
ஆய்ணடும நசநநல் ப்டௌ மணக்கும்ட அந அணநல் மணப்டும் இப் ஞப்நன்
அவு குமடந்ட ஏநத்நல் டநன்ட ணய்ப்டௌ ற்டும் .
நட ஙட்டிசநன் ஆய்வுள் , டௌந ஆய்வுக் ண்டுநடிப்டௌள் ன்டணற்மட நநல் நடர் டமநன்டந
ஜ அடநந்ட ள்லம் ணஓந இன் டம் நமக்நன்டட .
இமம் இன்ட ஜடிக்நசந , ஓல்ஓந, மக்க் நசந ன்ட ல்ணட ஊங்லக்ச
என்ட ஜடந ணடநடட . சண இம ணந ஆய்வு ணங்ந உடண
கும் ட ஞணச ன்
நமக் டணநடட.

டடிவுமஞ
ஜநழ் ஆய்வு உநல் டௌந டௌந ஆய்வுச் ஓநந்மசள் நசந்டம் ணநணடநன்டச . ஆய்வுள் டநணடம்
சூலில் அசப் ன்டுத் நல் டேட்ம் ஓர்ந்ட அடுத் ஙநமம அம ணண்டித் மண
ற்ட்டுள்ட. ம ட மடமத் ணநர்த்ட த்நற்ற்ட ணமநல் ஜற்டம் ட ணண்டி சூலும்
ற்ட ற்ட்டுள்ட . சண டௌந ஆய்வுச்ஓநந்மசப் டவும் , எஞ ஙநமநல் ஙமற்ட ணடம்
ஆய்வுமத் ணநர்க்வும் , ம ஆய்வும ஜனய்வு ஓய்வும் டௌந ஜற்டங்ள் ணப்டுநன்டட
.
இமச அம இம ணநநல் ஆய்வுமப் நவு ஓய்டம் இம ணந ஜநழ் ஆய்வு ணங்ந டம
டௌநடம். ஆய்வுள் நசந்டம் டகுணட ஙன்மஜ அநக்க் கூடில்
. அமண ஓநடந் டமடநல் டௌந
ஓநந்மசம ணநமணநக்க் கூடி அமஜ ணண்டும் . அமச இம ணந ஜநழ் ஆய்வு ணங்ந ஓநடப் 
ஙநமடணற்டம் சம்.
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Computational Linguistics
நசந ஜநநல்
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Building an Intelligent Rule Based System for Tamil Computing
Dr. M. Ganesan
CAS in Linguistics, Annamalai University, Annamalai nagar
ganesan_au@yahoo.com
Introduction
1

Computational Linguistics (CL) or Natural Language Processing (NLP) has been developed as a separate discipline
involving the subjects, linguistics, computer science, statistics, and logic. This branch of study mainly concentrates on the
development of suitable models to represent the linguistic knowledge along with other knowledge to the system for the
purpose of analyzing, understanding and generating a text in a natural language. Worldwide many of the tools, developed
for these purposes impress our imagination. Programs for orthography and grammar correction, information retrieval
from document databases, and translation from one natural language into another, among others, are nowadays
available for many languages. However, we have to admit that such programs still lack real intelligence. The ambitious
goal of creating software for deep language understanding and production, which would provide tools powerful enough
for fully adequate automatic translation and man-machine communication in unrestricted natural language, has not yet
been achieved, though attempts to solve this problem already have a history of nearly 50 years.
This suggests that in order to solve the problem, technologists will need to use the methods and results of a fundamental
science, in this case linguistics, rather than the tactics of ad hoc solutions. Neither increasing the speed of computers, nor
refinement of programming tools, nor further development of numerous toy systems for language “understanding” in
tiny domains, will suffice to solve one of the most challenging problems of modern science—automatic text
understanding. In this paper I discuss a computer tractable model, which I have designed and adopted in my software viz.
Morphological Analyzer, Paradigm Generator, Morph and POS Tagger, and Spellchecker in Tamil, for representing Tamil
morphology. I explained, in brief, the representation of morphological information in terms of Machine Readable
Dictionary (MRD) through the unification based grammar formalisms, called feature structures (attribute – value systems)
and the morphotactics through the mathematical formalism, called Finite State Automata (FSA) and Augmented
Transition Network (ATN) .
Tamil Morphology
Tamil is a verb final language with SOV pattern. It shows the Subject-Predicate agreement. It is a left branching language.
The head of a phrase finds its place at the right most position in that phrase and all the attributes are placed to the left of
the head. The words are classified into 4 groups viz. peyarccol (Noun), vinaiccol (Verb), iTaiccol (Paricle) and uriccol in
traditional grammar and are now grouped into 8, viz. Nouns, Pronouns, Verbs, Adjectives, Adverbs, Postpositions,
Conjunctions and Interjections in modern linguistics. Tamil is an agglutinative language; A stem can take many suffixes
one after another to have different grammatical forms and semantic notions. A stem with one or two suffixes acts as a
stem and further takes more suffixes. And Tamil is a morphologically rich and complex language. Particularly Tamil verbs
have a long string of morphemes that express a range of meanings like tense, mood and aspects as well as sense of
assertion, negation, interrogation, reflection, emphasis, etc.
Morphology is the branch of grammar that deals with the internal structure of words (Mathews, 1974) . i.e. It is the study
of meaningful parts of words. The structures of Tamil words are
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Root (payyan ‘boy’)
Stem + suffix (payyan+kaL ‘boys’)
Stem + suffix +suffix +… (paTi+tt+a:n+a: ‘did he read?)
Prefix + stem + suffix + … (‘am+maNavan+ai ‘that student (acc.) ’)
Stem + stem (kai+viral ‘hand’s finger’)

In Tamil verbs and nouns are more productive in the sense that they can produce more word forms. The noun takes plural
marker to make plural forms and it declines to different forms by taking case markers. Particles and postpositions can be
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suffixed to a noun. Similarly, a verb can be conjugated to different forms by suffixing tense markers, person-numbergender markers, infinitive, conditional, relative participle, verbal participle, etc. A verb in Tamil can have more than 1600
forms including forms with clitics, particles, postpositions, etc.
Tamil words are formed by the three morphological processes; inflection, derivation and compounding. The formation of
2
word forms are normally discussed with the following three components, viz. morphological lexicon , morphotactic rules
and rewrite rules. The morphological lexicon of Tamil need not have entries for different word forms like paTitta:n ‘read –
he’, paTitta:L ‘read –she’, paTikka ‘to read’, paTitta ‘on who read’, paTittu‘ having read’, paTitta:l ‘if one reads’, etc. It
only needs to list the unique morphs {paTi}, {tt}, {a:n}, {a:L}, {a}, {u}, and {a:l}. The suffixes apply to {paTi}’read’ and other
verbs like {koTu}’give’, {izhu}’pull’, {muRi}’break’, etc. as well.
How does one know that */ttpaTia:n/, as oppose to /paTitta:n/ ‘read-past-he’, from the morphemes {paTi}, {tt} and {a:n}
is invalid? The legitimate order of morphemes are expressed by morphotatic rules such as
finite verb
verb stem + tense + PNG marker
relative participle
verb stem + tense + rp marker
The order of morphemes in the words is explained by the morphotactic rules . The syntagmatic pattern adds suffixes to
the right in the fixed order in an isomorphic way for each added grammatical meaning.
The legitimate addition of suffix to a stem or suffix to a suffix needs more clarification. The suffixation is not always very
simple. For example, the morphemes {kal}+{ai} = /kallai/ ‘stone (acc.) ’ and not */kalai/. There are some changes in the
morphemes and they are conditional. When {ai} is added to {kal} ‘stone’ the final [l] in {kal} is doubled. i.e. the final [l] of a
monosyllabic word is doubled when it is followed by a segment starting with a vowel. Such changes are called
morphophonemic changes and are explained by rewrite rules.
l

ll/ (C) ѵ -- V [ where ѵ refers to short vowel and V to any vowel]

The morphophonemic processes that are involved in Tamil morphology are assimilation, insertion, deletion and
gemination.
Computational Linguistics
Computational linguistics is an interdisciplinary field dealing with the statistical and/or rule-based modeling of natural
language from a computational perspective. The grammar of a language is mainly written for human use and they as such
cannot be used for computers to process the language. Keeping the linguistic rules as base computer tractable rules or
grammatical model has to be evolved. Linguistics aims at to describe the structure of a language in terms of rules. The
précised set of rules which generate infinite sentences are considered to be a good grammar. Whereas in computational
linguistics how precise or elaborate the grammar given to the system is not very important, but the grammar must be
computer tractable and should analyze / generate a text correctly in a short span of time. Accuracy and speed are the
main criteria for assessing the efficiency of the model represented to the system. Rest of this paper will discuss the model
that represents the morphological information of Tamil to a system.
Computational Morphology
Computational morphology is a subfield of computational linguistics. Computational morphology concerns itself with
computer applications that analyze words in a given text, such as determining whether a given word is a verb or noun. As
shown above words in a language are not simple lexeme; may be inflected or derived or compounded. It is practically not
possible to list the entire word forms in a language, especially for language like Tamil. Then the dictionary will have few
lakhs of entries, which will be difficult to the computers to use. The efficient way to represent the word forms would be
listing all the unique stems and suffixes in the dictionary and having a program for deriving words from the morphological
components. Almost all practical applications that deal with natural language must have morphological component. After
all, an application must first recognize the word in question before analyzing it syntactically, or semantically or whatever
the case may be.
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The typical morphological analyzer for any language tackles mainly three issues: the morphological lexicon, rewrite rules,
and morphtactic rules. Apart from these, there are other issues which should be addressed when we think of any
automatic processor for Tamil. First, the definition of a word. It is very difficult to define word meaningfully. For example,
the utterance /paTittukkontirukkiRa:n/ ‘is reading – he’ can also be written as /paTittuk kontu irukkiRa:n/ or /paTittuk
konTirukkiRa:n/, or /paTittukkonTu irukkiRa:n/. All the four ways of writing are available and acceptable. Second, writing
a word with and without sandhi operation (morphophonemic changes) . The word /nu:RkaL/ ‘books’ can also be written
as /nu:lkaL/ ‘books’. Third, choice from many alternant forms. There are different past tense markers in Tamil, {t}, {tt},
3
{nt}, {in}, {R}, {T}, {n}and {i} . The selection of a correct one for a given verb is not always a rule governed, mostly semantic
based. Forth, more of exceptions in paradigm generation. Particularly, a considerable number of verbs in Tamil do not
have many word forms. For example, /vil/ ‘sell’, /paya/ ‘be afraid’, /ini/ ‘sweet’, etc. do not have imperative forms; the
second one does not have conjugation other than past tense. Any model developed for Tamil must tackle all these issues.
Approaching a Word
For computational purpose it is considered that a word is a chunk of characters between two consecutive spaces or
punctuation marks. A word can be a lexeme or inflected or derived or compounded. When it is not a lexeme, it has to be
segmented for meaningful components. A word is normally approached from the beginning, i.e. Left to Right (L to R) . But
it can also be approached from the end, i.e. Right to Left (R to L) . In my analysis the latter approach is followed (Ganesan,
1994, 2003) . There are three reasons for opting R to L approach: one, the word final suffixes are limited when comparing
to the stems, which are unlimited. Second, the suffixes are almost unique that they can indicate what could be the stem,
whether a noun or verb, etc. Whereas many stems belong to more than one category. Third, a part of a stem can be a
stem. For example, in the verb stems such as /aTikol/, /aTipaTu/, aTipaNi/, atipo:Tu/, aTipiTi/, aTiyeTu/, aTivai/ etc the
4
first part /aTi/ forms a stem. These lead to backtracking and slow down the system processing.
Morphological Lexicon
A list of unique morphs constitutes the morphological lexicon of a language. In case of Tamil the list of morphs are not
adequate for computational purposes. The morphological lexicon must have more information about the morphological
components. They can be provided in the form of feature structure or category – value matrix. For example, take a noun
/maram/ ‘tree’. The feature structure of the stem is
/maram/

cat = noun
num = sing
per = 3
gen = neut
head = maram

These features are necessary to analyze the inflected word forms like /marama:/ ‘is (it) tree?’ /marankaL/ ‘trees’
/marattai/ ‘tree- (acc) ’ etc. and also to verify the agreement with the predicate in a sentence. These features are
represented in the form a database, which I call a Machine Readable Dictionary (MRD) in my analysis. There are two
MRDs: one for stems and the other for suffixes. The structure of the stem MRD is
Stem/type/grl.cat/status
The stem alternant gets a separate entry in the MRD. For example, the word /maram/ ‘tree’ has two entries, as given
below.
maram/01/ian/id/
mara/02/ian/id/
The MRD has four fields. The first field gives the value / head of the stem. Second one gives the noun type that it belongs
to. I have classified the noun into 19 types and the verb into 48 types based on the first suffix that the stem takes. Many
scholars classified the verbs based on the past tense markers that the verb takes. But that classification is not handy to
work computationally. These stem type numbers account for many features that are necessary to parse the word
meaningfully and to have feature unification (explained in the next section) which is exhibited by the components. The
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third field gives the grammatical category of the stem, in this case it is an inanimate noun (ian) and the forth field shows
whether the stem can be an independent (id) or dependent (de) component. Similarly, the suffix MRD has the following
structure.
Suffix/type/grl.cat/word tag /
Here too there are four fields. The first one gives the value of the suffix. The second field, “type” gives the direction to the
machine, where the possible morphological components, that can go with this suffix in the next (towards left) level, are
stored. While the third one gives the grammatical value of the suffix, the forth one marks the word level tag information,
if the suffix is the determining component. Otherwise it is given as /0/.
a:L/36/3sf/FV/
um/10/part/0/
The selection of the first morpheme after the stem is only phonologically conditioned, but also, in some cases,
grammatically and semantically conditioned. As all the words are enumerated in the MRD, the type number tackles the
selection of the its adjacent component. The type number unifies the stem or a morphological component and its next
morphological component. For example,
/maram/

cat = noun
per = 3
no = sing
type = 1
head = maram

{nkaL}

cat = noun
type = S1
head = nkaL

/mara/

{a:}

cat = noun
per = 3
no = sing
type = 2
head = mara

cat = noun
type = S2
head = a:

Here the feature matrix for /mara/ ‘tree’ and {nkaL} ‘plural marker’ unify on the basis of the category “type”. The stem
/mara/ belongs to noun type 2 and {nkaL} belongs to S1, where S1 is the stem group which includes the noun classified as
type 2. Similarly the feature matrix for /maram/ ‘tree’ and the morpheme {a:} ‘interrogative marker’ unify, as the stem
group S2 includes the noun type 1. But, /maram/ + {nkaL} or /mara/ + {a:} does not unify. Therefore the formation of
ungrammatical forms are avoided through feature based grammar.
Rewrite rules
The rewrite rules explain the phonological changes that take place when two morphological components are combined.
This issue of rewrite rules is tackled by taking the alternant forms of morphemes into account in the morphological
lexicon and by assigning proper value for the category called “type”, both in the stem MRD and the respective suffix MRD.
The Finite State Automaton which models the morphological processes of Tamil is explained below.
An FSA is usually modeled by a program. The program receives a string from an input tape. It reads one character at a
time from left to right. After reading the last character, it either accepts or rejects the string. An FSA consists of a finite
number of states. First the machine will be in a state called initial state. As it scans the input string character by character
it takes different states. One or more states will be marked as final states. The states are represented by small circles and
are labeled q0, q1, q2, etc. as given in the following example. Here q0 is the initial state. q4 is the final state and is
indicated by double circle. The transitions from one state to another is indicated by a labeled arc. The machine makes
discrete moves from one state to another, the possible moves being just those given in the transition arc After the last
character of the input is scanned if the automaton is in the final state, the input is accepted: otherwise, it is rejected. (For
more details see Jurafsky, 2000) .
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q0

q1

a

i

T

q
q33

q2

q4

In my approach, the functioning of the automaton differs in two respects. First, the automaton is not reading the string in
the input tape character by character. Instead, it truncates the input string character by character from the left hand side.
Second, the transition from one state to the next is not on the basis of positive match each character. Instead, the
remaining string after truncation is compared with the labeled arc and if it matches then it moves to next state.
Otherwise it remains in q 0. Another form of FSA is Finite State Transducer (FST) . An FST is a FSA, but instead of scanning
one tape, it scans two tape simultaneously. One is an input tape and the other is the output tape. The difference is that
the transitions – the arcs in the diagram – are labeled with instruction rather than simple symol.
For example consider the finite verb /pa:Tina:n/ ‘sing – past – he’. The system first finds the match in the stem MRD.
Since the word is not a lexeme, it does not find a match. Then it starts to segment the word using FST for L1. This
Transducer truncates the first character from the input string. The remaining is /aTina:n/. It compares with the LHS of the
labeled arc and since there is no match it takes the path *:* and remains in the same state. Then it truncates the next left
most character. Now the remainder is /Tina:n/. Since there is no match, it remains in the q0 state. It repeats the same till
the remainder becomes /a:n/. When the remainder is /a:n/, it takes the path labeled as [{a:n}: PNG] and reaches the state
q1, which is a final state. It accept the /a:n/ and writes as PNG in the output tape.

a:n: PNG
a:L: PNG
a:r: PNG
L1 =

q0

a:rkaL: PNG

q1

yatu: PNG
*:*

yana: PNG

With the remaining part of the input, /pa:Tin/ the system takes the FST for L2. Now the system truncates the first
character and compare the remainder /aTin/ with the labeled arcs. As there is no match it takes the path *:* and remains
in the state q0. It repeats the procedure till the remainder becomes /in/. Now it takes the path /{in}: past/ and reach the
state q1, which is a final state. The system writes /past/ in the output tape. Now the system with the remainder /pa:T/
looks for a match in the stem MRD as per the information given in the “type” and verifies in S file whether the verb type
5
(1) is listed against S2. If it matches in stem MRD and in S file then /verb/ is written in the output tape.

in: past
i: past
kiR: pre
L2 =

q0

q1
kinR: pre

*:*

v: fu
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The information on the output tape i.e. PNG, past, and verb are reversed (as the input word was analyzed from the end)
and are arranged as verb, tense and PNG. Now the ATN given below for the FV takes these as input and accept the given
word is a finite verb.
Morphotactic Rules
The morphotactic rules explain the arrangement order of morphemes in the word forms. The morphotactics is modeled
through an Augmented Transition Network (ATN), an abstract machine like Finite State Automata (FSA) .
Similarly in ATN the transitions are labeled with strings (terminal or non terminal) . For example the morphotactic rule for
a Finite verb is
FV = verb stem + tense marker + PNG marker.
This can be mapped to an ATN as follows:

tense

verb stem
FV=

q0

PNG

q2

q1

q3

Consider the following Finite verbs in Tamil.
1) /{pa:T}+ {in} + {a:n}‘sing-past-he’
2) /{pa:T}+ {i} + {yatu}‘sing-past-it’
3) /{pa:Tu}+ {kiR} + {a:n}‘sing-pre-he’
The mapping for the three FVs are one and the same, but the morphemes combined are not the same. In (1) and (2) the
6
past tense markers are {in} and {i} respectively, which are determined by the PNG markers, {a:n} and {yatu} . Similarly in
(1) and (3) the tense markers are {in} and {kiR}, which determine the choice of the stems {pa:T} and {pa:Tu}. Here the
unification of features are on the category “type”. In the former {a:n} belongs to type 36 and the morpheme{in} is listed in
the next level under 36, but not the morpheme {i}. So, the system makes correct analysis and never allows the
combination of morphemes {i} and {a:n} or {in} and{yatu} .
Conclusions
The twenty-first century will be the century of the total information revolution. The development of the tools for the
automatic processing of the natural language spoken in a country or a whole group of countries is extremely important
for the country to be competitive both in science and technology. To develop such applications, specialists in computer
science need to have adequate tools to investigate language with a view to its automatic processing. One of such tools is
a deep knowledge of both computational linguistics and general linguistic science. The models designed for Tamil
morphology is purely based on linguistic description and those rules are converted into the abstract models.
Notes
1.
2.
3.

The terms computational linguistics and Natural Language Processing are used synonymously, though there are
differences between them.
Morphological lexicon is the inventory of all morphs in a language.
{t}, {tt}, {nt} and {in} are the four past tense markers. The others can be derived from these using some
phonological rewrite rules. But, here all are taken as markers.
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4.
5.

6.

Backtracking a procedure where the system comes back to the same position a number of times when it fails in its
previous steps.
In S file the verb types / noun types which can go with a particular type of suffix are listed as S1, S2, ….. For
example, if a suffix is marked with S1 in the type comes to the stem MRD, and if there is a match for the verb stem,
then it compares whether the type number of the verb is included in the S1 list. If so, the word is accepted.
In this system {yatu} is taken as an alternant form of the PNG marker {atu}. It first segments {yatu} as a morpheme
and later realizes to {atu}.
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ABSTRACT
Recent Machine Translation (MT) has focused on translation of non-colloquial language. Teaching the diglossic situation
of a language like Tamil is always a challenging work, and requires e-learning tools to express the difference between the
multiple faces of the language. Here the idea is to make use of the existing rules that defines the convergence of
colloquial language from the formal one. This paper is an attempt to develop a fully automatic NLP system to translate
the Formal Tamil (FT) to Colloquial Tamil (CT) . Automation of the translation is achieved by expressing the conversion
rules in terms of Turing Machine of Finite Automata paradigm. Though the Turing Machine handles word by word, the
overall system is capable of converting a FT document into a CT document. Here the system performance is around 82%.
1. Introduction
In many Languages the colloquial version as found in typical conversations is different than text found in technical
manuals, newspapers and books. The chance for a language which has two forms (colloquial and formal) is termed as
diglossic situation. Tamil is one such language which has diglossic situation namely Formal Tamil (FT), mostly for writing
and Colloquial Tamil (CT), for speaking. The language of writing differs considerably from the language of everyday
conversation – so much so that there is no universally accepted way of writing the colloquial variety in Tamil script.
Handling this diglossic situation within Tamil Nadu, would not be a major problem. But for the people who knows only
writing Tamil (like Tamilians who have born and brought up in foreign countries) faces some difficulties to learn the
colloquial Tamil. As most of the Tamil course materials available are for writing Tamil, those who do not have the practice
of speaking in Tamil will find it difficult to identify the equivalence between these two forms. And another problem is that
most of the times it is not possible to avoid the influence of formal Tamil in their speech. More than 40% of Tamil NRI kids
are coming from Non-Tamil speaking backgrounds to primary schools [4]. This implied a lack of authentic context of the
usage of the Mother Tongue Language at home.
A great deal of Machine Translation (MT) has focused on translation of non-colloquial language. Thus it would be a
noteworthy work for Tamil Language and Tamil Computing researchers to focus on the development of colloquial Tamil
teaching aid which gives the equivalent formal Tamil. The part of Tamil Language researchers have started considering
this issue during 1980s itself [2]. A well defined collection of rules have been established for the conversion of colloquial
Tamil to formal Tamil. So far 29 rules have been derived based on phonology and morphology of Tamil. Now it is our turn
to automate these rules.
Thus a relationship between complexities in learning the oral language in parallel with formal version is an emerging field
in the current research of natural language processing. Aim of this research paper is to present the automation of the
derived rules of Formal Tamil (FT) to Colloquial Tamil (CT) converter using a virtual Turing Machine Automata as an
implementation aid. This work is expected to bridge the gap between the formal and colloquial Tamil of NRI Tamil
learners.
2. System Design – FT2CT
Any formal Tamil document will be the input for the system and the expected outcome is a corresponding colloquial
Tamil document without any change in the meaning. Figure 1 shows the overall architecture for the converter. The word
splitter splits the document into individual words. Before splitting, all the punctuation marks have to be hidden. Turing
machine is constructed as a rule based system of FT2CT. Each word of the document will be the input for the Turing
machine. TM construction is discussed in the fore coming chapters.
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FT document

Word
Splitter

Turing Machine

CT document

Repeats for each word

Figure 1 – FT2CT Architecture
3. Why TM?
Turing Machine is essentially a finite automaton that has a single tape of infinite length of which it may read and write
data. One advantage of Turing machine over programs as representation of what can be computed is that the Turing
machine is sufficiently simple that we can represent its configuration precisely. And comparing to programming languages
the state of the variables can be followed in a more precise and understandable manner. [6]
Turing Machine has great computational capabilities that can be used as a general mathematical model for modern
computers. It can model even recursive enumerable languages. Thus a Turing machine can model all the computable
functions as well as the languages for which the algorithm is possible. Turing Machines can be programmed. Hence TM
accepts a very large class of languages. So it is considered as a most powerful computational model.
Conceptually a Turing machine, like finite automata, consists of a finite control and a tape. At any time it is in one of the
finite number of states. The tape has the left end but it extends infinitely to the right. It is also divided into squares and a
symbol can be written in each square. However, unlike finite automata, its head is a read-write head and it can move left,
right or stay at the same square after a read or write. Given a string of symbols on the tape, a Turing machine starts at the
initial state. At any state it reads the symbol under the head, either erases it or replaces it with a symbol (possibly the
same symbol) . It then moves the head to left or right or does not move it and goes to the next state which may be the
same as the current state. One of its states is the halt state and when the Turing machine goes into the halt state, it stops
its operation.
3.1. Formal Definition for Turing Machine
M= (Q, Σ, τ, δ, qs, B, F)
Where,
M: The Turing Machine
Q: The finite set of states of the finite control.
Σ: The finite set of input symbols.
τ: The complete set of tape symbols; Σ is always a
subset of τ.
δ: The transition function δ (q, X) = (p, Y, D)
Where,
P & q are states in M, q is the sourceand p is the destination
X is an input symbol
Y is a symbol in τ, for replacement
D is the direction for next move (left or right)
qs: The start state, a member of Q, in which the
finite control is found initially
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B: The blank symbol. This symbol is in τ but not in Σ
F: The set of final or accepting states, a subset Q
4. System Construction
Main focus of this paper is the construction of Turing Machine for predefined rule.
4.1. Rule 1
இஞத்நல் ங்கும் எட ஓல்லில் இஞத்ம அடுத்ட அஞம் அல்ட ஞம் டந ஜய்லிள் ணந்ல்
இஞம் ஞஜ ஜடநடட [1] & [2]. (.: நமப்டௌ – மப்டௌ, இழ் – ழ்)
TM1= ({qs, q1, q2, qf }, {TL}, {TL, B}, δ, qs, B, { qf})
aga/aga, 
Aiga/Aiga, 

Where δ is,
δ (qs, Eagaram) = (q1, Eagaram, R)
δ (q1, Agaram) = (q2, Agaram, L)
δ (q1, Aigaram) = (q2, Aigaram, L)
δ (q2, Eagaram) = (qf, Yegaram, R)

q1

q2

Eaga/Eaga, 

Eaga/Yega, 

qf

qs
Figure 2 – TM for Rule 1
4.2. Rule 2

உஞத்நல் ங்கும் ஓல்லுக்கு அடுத்ட அஞம் அல்ட ஞம் டந உநர்ஜய் லத்டள் ணந்ல்
உஞம் எஞஜ ஜடம். [1] & [2] (.: குல் – ல்)
TM2= ({qs, q1, q2, qf }, {Tamil Letters}, {Tamil Letters, B}, δ, qs, B, { qf})
Where δ is,
δ (qs, Vugaram) = (q1, Vugaram, R)
δ (q1, Agaram) = (q2, Agaram, L)
δ (q1, Aigaram) = (q2, Aigaram, L)
δ (q2, Vugaram) = (qf, Vogaram, R)

q1

aga/aga, 
Aiga/Aiga, 

q2
Vuga/Voga, 

Vuga/Vuga, 

qf

qs
Figure 3 – TM for Rule 2

This machine is only for Rule1, the solid lines denote the actual transition and the dashed lines indicate the transitions for
the fore coming rules.
4.3. Rule 3
எட ஓல்லின் இடந அல்ட இமநல் ணடம்
ஞம் ச்சுணக்நல் ஓநமந்ட அஞத்நற்கும்
ஞத்நற்கும் இமப்ட்டு எலிக்நன்டட . (.: இமஓ – ஓ, ம – )
TM3= ({qs, q1, qf }, {Tamil Letters}, {Tamil Letters, B}, δ, qs, B, { qf})
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Aiga/aga,


qs

q1

qf

Where δ is,
δ (q1, Aigaram) = (qf, Agaram, R)
Figure 4 – TM for Rule 3
4.4. Rule 4
இடந் இமஙநமந “த்த்” ன்டம் இமஙநம இஞத்ம அடுத்ட ணடம்லட ”ச்ச்” ன்டம், ”ந்த்”
ன்ட ”ஞ்ச்” ன்டம் ஜடடுநன்டச. (.: டித்ன் – டிச்ஓன், எநந்ன் – எநஞ்ஓன்)
TM4= ({qs, q1, q2, q3, q4, qf }, {Tamil Letters}, {Tamil Letters, B}, δ, qs, B, { qf})

q3

Th-th/ch-ch, 

Where δ is,
δ (q1, Eagaram) = (q2, Eagaram, R)
δ (q2, th-th) = (q3, ch-ch, R)
δ (q2, ndh-th) = (q4, nj-ch, R)

qs

q1

Eaga/Eaga,


qf

q2

ndh-th/nj-ch, 

q4
Figure 5 – TM for Rule 4
4.5. Rule 5
சநக்குடநம அடுத்டணடம் ஞ , சஞ, ஞ, ஞ ஜய்டு டடிணமடம் ஓற்நல் ஜய்லத்ட
இஞட்டித்ட உஞம் ஓர்ந்ட டடிணமநன்டட . ஙடிமத் ர்ந்ட ணடம் ஞ, ஞ ஜய்டு டடிணமடம்
ஓற்நல் ஞம் உஞத்டு ஓர்ந்ட எலிக்ப்டுநடட . (.: ல் – ல்லு, ல் - லு)
TM5= ({qs, q1, q2, q3, q4, q5, q6, qf }, {Tamil Letters}, {Tamil Letters, B}, δ, qs, B, { qf})
Where δ is,
δ (qs, SVS) = (q1, SVS, R), δ (qs, LV) = (q4, LV, R)
δ (q1, n) = (q2, n, R), δ (q1, N) = (q2, N, R)
δ (q1, l) = (q2, l, R), δ (q1, L) = (q2, L, R)
δ (q2, B) = (q3, B, L), δ (q5, B) = (q6, B, L)
δ (q4, l) = (q5, l, R), δ (q4, L) = (q5, L, R),
δ (q3, n) = (qf, n-nu, R), δ (q3, N) = (qf, N-Nu, R),
δ (q3, l) = (qf, l-lu, R), δ (q3, L) = (qf, L-Lu, R),
δ (q6, l) = (qf, lu, R), δ (q6, L) = (qf, L-Lu, R),
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Figure 6 – TM for Rule 5
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4.6. Rule 6
சநக்குடநமத் ணநர்த்ட சஞ ஜய்டும் ஜஞ ஜய்டும் டடிணமடம் ஓற்நல் சஞ , ஜஞ ஜல்லிச
எலிள் ட்டு , அன் டக்லித்ன்மஜ டந்ம உநஞலிநல் டநன்டச . (.: ணந்ன் - ணந்~,
சம் – ச~)
TM6= ({qs, q1, q2, q3, qf }, {Tamil Letters}, {Tamil Letters, B}, δ, qs, B, { qf})
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Where δ is,
δ (qs, !SVS) = (q1, !SVS, R),
δ (q1, n) = (q2, n, R), δ (q1, m) = (q2, m, R),
δ (q2, B) = (q3, B, L),
δ (q3, n) = (qf, B, R), δ (q3, m) = (qf, B, R)
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q
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Figure 7 – TM for Rule 6
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[!SVS  Except SVS]
4.7. Rule 7
ஙடிமத் ர்ந்ட ஞ ஜய்நல் டடிணமடம் ஓற்ள் இஞத்டன் ஓர்ந்ட டடிணமநன்டச
. (.:
ய் - ந) . குடநமத் ர்ந்ட ஞ ஜய்நல் டடிணமடம் ஓற்ள் இஞட்டித்ட இஞத்டன்
ஓர்ந்ட
டடிணமநன்டச. (.: ய் – ய்ந) . ஞம் டந ஏஞலத்ட எட ஜநலம் இஞம் டந
ஞத்டு டடிணமநன்டச. (.: ம – மந) .
TM7= ({qs, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, qf }, {Tamil Letters}, {Tamil Letters, B}, δ, qs, B, { qf})
Where δ is,
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δ (qs, SV) = (q1, SV, R), δ (qs, LV) = (q4, LV, R),
δ (qs, Igaram) = (q7, Igaram, R), δ (q7, B) = (qf, Yi, R),
δ (q1, Yi) = (q1, Yi, R), δ (q2, B) = (q3, B, L),
δ (q4, Yi) = (q5, Yi, R), δ (q5, B) = (q6, B, L),
δ (q3, Yi) = (qf, Yi-YiE, R), δ (q6, Yi) = (qf, YiE, R)
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5. Performance Analysis

7

The rule based system of colloquial to Formal Tamil conversion is tested with 1282 words totally. Table 1 gives the
performance of each rule.
Rule

# of Test words in FT

# of Correct CT words

1

243

203

2

231

190

3

152

134

4

271

220

5

289

233

134

6

172

141

7

167

129

TABLE 1 – Rule wise test results
Overall system performance is 81.97%Reason for degradation is that for some words the converted version changes the
intended meaning of the input word. For example as per rule1 the term “Eadai” will get converted into “Yadai”, which has
completely different meaning (“eadai” means “in between” and “yadai” means “weight”) . Such special cases need to be
handled separately.
6. Conclusion and Future Work
In this work, Turing Machine is constructed for 7 rules of FT2CT conversion. This system can act as a convenient tool to
develop e-tutor kit to teach colloquial Tamil to NRI Tamil students. Likewise there are totally 29 rules exists. By
implementing all the 29 rules a complete version of formal Tamil to colloquial Tamil converter can be published. It is
highly modular allowing rapid extension to new target languages which has diglossic situation, provided the relevant rules
need to be identified in advance.
Here the work is limited only for words, and is extendable to sentences and documents which are in colloquial form.
Further work is planned to focus on the reverse process (i.e. Colloquial Tamil to Formal Tamil), which can create great
impact on formalizing the output of speech to text converter and many like documentation works. This can also be added
as a add-on feature in a Tamil Text editor for special purposes.
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A Parsing Engine for the Study of Tamil (Finite –Tensed) Verb Structure
M.Somathasan
R.Saranya
CAS in Linguistics, Annamalai University
Introduction
Tamil is one of the South Dravidian Languages in India. It is agglutinative in nature and as a result, highly rich in
morphological processing like inflection and derivation which cause many orthographic changes. Further, Tamil language
has a rich literary and grammatical tradition. The earliest extent of Tamil work tolkaapiyam is a grammatical treatise
which is considered to have been written before the beginning of the Christian era. It is very gratifying to note that the
author of this great grammatical work was well known for many problems of Tamil morphology and morpho-phonemics
that deal with internal organization of words including sandi rules. It is not claimed that it is a complete grammar.
However, the attempts in morphological works like morphological parsing of verbs are still being done by many scholars
in order to achieve a complete grammar in Modern Tamil in the aspect of natural language processing (NLP) .
Relating to parsing, exhaustive and detailed study of parsing Tamil verbs under various head words like infinitive, time
expression, relative participle, verbal participle and person, number gender etc. is being worked out by various scholars at
the Center of Advanced Study in Linguistics (Annmalai University), Tamil University, Madras University, and so on.
In general, to parse a word is to provide an explanation of its grammar. It includes the morphotactic structure of word
and its rules. In parsing, the word is grammatically named; and the components or morphs of it are explained as well.
Once a formal parsing was experienced in the study of grammar to great extent; but now it has a less important place in
the academic arena. For instance, the term parsing is now-a-days rarely used in the school level examinations, as well. In
a number of examinations, however, the students are still asked to explain the grammatical function of certain words in a
given context, and on the other hand it really amounts to parsing process. As a result, the students are subjected to
follow a scheme of parsing properly. For instance, if we are asked to explain the grammatical function of particular words,
we will generally find it necessary to give the scheme and we are free to add other notes to make it clear that we fully
understand the grammatical points involved. Though the vital grammatical points are given below, for this paper the
grammatical category verb is considered for the study of its internal structure.











Nouns: Number, case, reason for case
Pronouns: Kind, person, number, case, reason for case
Verbs: Kind - transitive or intransitive or even ditransitive, conjugation - strong or weak, voice, mood, tense,
person, number, agreement with subject.
Auxiliaries should be taken with the verb to which they belong and the compound verb parsed as a whole.
Participles: Tense, voice, word qualified
Gerunds: Tense, voice, case (as for nouns)
Infinitives: Tense, voice, if verb noun – case (as for nouns), if qualifying infinitive- word qualified
Adjectives: Kind, degree (if any), word qualified
Adverbs: Kind; degree (if any), word qualified (In the case of relative adverbs, name the antecedent)
Preposition: Word governed

Objectives of the Paper
The objectives of this paper are:



To parse the finite verbs (tensed - present, past and future) found in Modern Tamil with the labeling of its
component tags through a computer program written in VB6.
To create a Tree Diagram or Parse-Tree of the given verb, according to morphotactic rules. The visual parse tree
will make us understand the components of the parsed verb easily.
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To compile a lexicon consisting of nearly 800 root verbs for this article. The lexicon is a must for returning/
extracting information, wherever as well as whenever necessary, while parsing the given verb.

Reviews
The various works on morphological analysis like morphological parsers have been developed by many scholars in India.
But, for all we know, the works have not been seen on market, yet. Thus, as we, a student of linguistics at CAS in
linguistics, Annamalai University and teacher of English at Trincomalee, Sri Lanka and the Associate Professor of linguistics
at CAS in Linguistics, Annamalai University are very much interested in the field of NLP, we would like to engage ourselves
into developing this user-friendly and detailed Tamil Verb Parsing Engine tool for modern Tamil finite verbs (tensed) as
our complimentary contribution to our mother tongue, i.e. Tamil language spoken in India, Sri Lanka, and other countries
in which the Tamil diasporas live.
Methodology of Morphological Parsing Engine
Generally morphological parsing engine is a computer program that performs the parsing process of the words based on
morphotactic rules or analysis. In our program, the engine (program) obtains an input as a string (verb tokens) from the
user for parsing process and it almost verifies whether the given string is a valid construction of the source language
(Tamil) .
As far as the syntactic analysis is concerned, parsing is explained in two terms which are top - down parsing and bottom up parsing. Similarly, left to right parsing and right to left parsing, are advocated for morphological analysis. To this
seminar paper, the right to left parsing and the top - down parsing are applied for recognizing the verb root, verb stem
and also the suffixes that are affixed to the stem, and for creating a parse-tree, respectively. Further, right to left parsing
is an attempt to find the suffixes affixed with an input string and by starting from the right to left order and since it is an
attempt to find the left most inflecting base for an input string, a right to left parser may require to do back tracking, i.e.
the repeated scan of the given input until the base of the input string is obtained. Top - down parsing starts from root
node of the given string and proceeds towards leaves.
Considering this article, the following three steps are involved in the methodology of the Parsing Engine for Modern Tamil
Verbs (Tensed) .
a. Data Collection: For the present study, most of the finite verbs in modern Tamil have been collected from the
KRIYA (Tamil Dictionary), text books and dailies as the primary source of data.
b. Coverage: In finite verbs, only the tensed (present, past, and future) verbs have been taken into consideration.
The rest of the verbs like imperative, hortative and optative that belong to tense less finite verbs, are not taken for
account for this paper.
c. Data Analysis: The above mentioned data are analyzed by applying computational linguistic approach for
identifying the components or morphemes of the finite verbs like present, past and future tense markers; PersonNumber - Gender suffixes; and the stem or its alternants that have to be parsed through the computer program.
Hypothesis
After implementing our concept in this program, the completion of our task (the product, i.e. Tamil Verb Parsing Engine)
will be fully successful without any complication.
Description
1. Parse Tree (Tree Diagram or Verb Inflection Tree) of a String
Parse tree refers to an instance of a non-terminal in a given string by the right hand side of the production rule, which left
hand side is the non-terminal to be replaced. It produces a new string from a given string, therefore the process
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(inflection) can be used repeatedly to obtain a new string from a given string, and if a string obtained as a result of
inflection contains only terminal symbols then no further parsing is possible. While inflecting a string, ever inflection or
derivation is considered to be a step in the parse-tree construction; then we get a graphical display of inflections of a
string as a tree, called as parse tree of a string. It satisfies the following requirements:
1.
2.
3.

All the leaf nodes of the tree labeled by terminals of the grammar.
The root node of the tree is labeled by the start symbol of the grammar.
A string whose inflection is represented by the given tree, is a string obtained by concatenating the labels of
the leaf nodes of parse tree in a left to right order.

2. Parsing
The Tamil Verb Parsing Engine (TVPE) is a tool basically used to identify the morphemes or components of a complex or
derived verb. It takes a derived verb as an input string and separates it into the root verb and the corresponding
morphemes as tense marker and PNG marker. The function of each suffix or morpheme is labeled. It uses rule-based
approach. The steps involved are as follows:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

A tensed finite verb is given as an input. Then, the morphological parsing engine or analyzer starts scanning
the string from right to left to looking for suffixes. A list of suffixes ruled out based on lexical morphology is
maintained for this purpose.
It, then, searches for the longest match in the suffix list.
The morphological analyzer removes the last suffix; and then, determines its tag, finally adds it with the word’s
suffix list.
Then, it checks the remaining part of the verb in the lexicon of nearly 800 verb roots (for the purpose of this
seminar article) and exits if the entry is found.
Based on the identified suffix, it generates the next possible suffix list.
The second step is repeated with the current suffix list.

Examples
Simple Present

The above example can be represented in the

following parse tree.

Simple Past
Simple Future

Grammar of Parsing Engine for Modern Tamil Verbs (Tensed):
Consider the following grammar for right to left Tamil Verb Parsing Engine.
Note that in the above examples, the suffixes italicized in the following set of grammar, are affixed with the verb stem
peecu for denoting tense and person-number-gender (PNG) .
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V → ST T PNG (structure of finite verb - tensed)
ST → peecu (verb_ root)
T → P R / P A / FU
PR → -kiR- / -kinR- / -kkiR- / -kkinR- (present tense markers)
PA → -in- / -t- / -tt- / -nt- / -T- / -R- / -n- / -i- (past tense markers)
FU → -v- / -pp- / -p- (future tense markers)
rd

-um- (future tense & 3 person singular neuter)
PNG → -een / -oom / -iir / -irrkaL / -aay / -aan / -aaL / -aar /
/ -aarkaL / -anar / -atu / -ana (person-number-gender markers)
V stands for VerbST stands for STEM
T stands for TENSEPNG stands for PERSON-NUMBER- GENDER
PR stands for PRESENTPA stands for PAST
FU stands for FUTURE
Implementation of Parsing Engine:
The parsing engine for the above grammar can be implemented by writing a program in VB6 to process the input string
for performing the successful completion of the parsing. Thus, the parsing engine scans the characters of the input string,
and whenever it gets the sufficient characters which constitute a token of the string, it reflects the morphologically
parsed output. In order to perform this task, the parsing engine must know the tokens of the string to be implemented,
i.e. it must know the keywords, identifiers, operators, delimiters, punctuation symbols, etc. Then, when it scans the
source string, it will be able to return a suitable token, whenever it encounters a lexeme for a token. The lexeme is a term
used to refer to a sequence of characters that expresses lexical as well as grammatical meanings in the given string that is
matched by the pattern specifying the identifiers, operators, keywords, delimiters, punctuation symbols, etc. in the
language. Therefore, the features involved in the design of the parsing engine are:
1.
2.

Specification of the token of the input string.
Designing a suitable recognizer for recognizing the tokens.

Sample Visuals:
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Conclusion:
This attempt results the output as a full-fledged efficient parser for Modern Tamil Verbs (tensed) . The aim of this attempt
is successfully attained, and it implies that the hypothesis is fully proved and accepted. Further, this tool will be very
useful for all kinds of learners, language teachers, researchers, programmers, and scholars who are involved and work in
the field of computational linguistics particularly in machine translation and Tamil verb (tensed) grammar analyzing and
teaching, i.e. Tamil computation.
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Abstract
This paper presents machine learning solutions to a practical problem of morphophonemic changes. The machine
learning algorithms treat the morphology acquisition problem as one of ‘learning to map’ one form of representation into
another. For example, sequence of characters into morphemes, set of morphemes into a grammatical category.
The study which deals with all kinds of changes like addition, deletion, alternation etc., when two or more morphemes or
words occur together is called ‘Sandhi’. In general the end of the first morpheme or word and the beginning of the
following one are taken into account in Sandhi. The end and the beginning of morphemes that are added can be either a
vowel or a consonant or consonant cluster. There are many combinations of such characters. These Sandhi rules should
be explicitly specified for morphological analysis in a rule based system. These rules can be learned automatically by the
system from the training samples and subsequently be applied for new inputs.
In this paper we discuss the machine learning model which learns the morphophonemic rules from the training data.
When adding case suffixes to nouns, certain nouns undergo sound changes. The Sandhi rules describe these changes. In
this model, we have trained the system to learn the noun inflectional patterns. The Decision tree algorithm is used for
modeling.
Introduction
Many of the Indian languages are morphologically rich languages. Words in these languages are formed by combining
meaningful constituents, called morphemes. Some morphemes are free morphemes and others are bound morphemes
which join with free morphemes. The way in which these constituents are organised in word-forms follows morphological
rules. Morphemes may have varied form in particular contexts, when we speak of allomorphic variations of that
morphemes.
One important aspect of morphemes is that they change when grouped together. Actually, they influence each other
phonologically. These changes are called morphophonemic changes so that we can say that they are changes in the
phonological structure of words which occur when morphemes are grouped together.
When suffixes are added with words, a change in the word or addition of consonant or vowel takes place depending upon
the nature of the suffix. The rules that make a change in words when adding suffixes are called sandhi rules. The word
'sandhi' is a Sanskrit word meaning ‘meeting together’. Application of sandhi rules is necessary to correctly write and
pronounce complex word forms.
Morphophonemics is the study which deals with the phonemic variations of a single morpheme in the given
environment. It deals with all kinds of changes like addition, deletion, change etc when two or more morphemes occur
together when they stand in conjunction, is called sandhi.
It is undeniable that the morphological aspect is indispensable for making sandhi rules. Internal sandhi occurs when two
morphemes are added with one another and external sandhi occurs between two free-forms or two grammatical forms.
The internal sandhi occurs in the morphological structure because, it relates to the sandhi of the morphemes within a
word. So it is called “morphological sandhi”. The latter one occurs in the syntactic structure of a language. So, it is called
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compound or phrase or “syntactical sandhi”. A morphophonemic rule has the form of a phonological rule, but is restricted
to a particular morphological environment.
An example of a morphophonological alternation in English is provided by the plural morpheme, written as "-s" or "-es".
Its pronunciation alternates between [s], [z], and [ɪz], as in cats, dogs, and horses respectively. A purely phonological
analysis would likely assign to these three endings the phonemic representations /s/, /z/, /ɪz/. On a morphophonological
level, however, they may all be considered to be forms of the underlying object //z//, which is a morphophoneme. The
different forms it takes are dependent on the segment at the end of the morpheme to which it attaches – these
dependencies are described by morphophonological rules. The alternative realisations of morphemes are called
allomorphs.
Machine Learning
Machine learning is one of the important research and application areas of artificial intelligence (AI) . Machine learning is
concerned with acquiring knowledge from an environment in a computational manner, in order to improve the
performance. Machine learning is the capability of a computer to learn from experience (training data) and to extract
knowledge from examples. A successful learner should be able to make general conclusions about the data it is trained
on. This allows it to act appropriately in new situations. Many machine learning techniques have been applied to NLP
tasks.
Most natural language processing (NLP) tasks require the translation of one level of representation to another. For
example, in text to speech systems, the spelling representation of words is translated to a corresponding phonetic
representation; in part-of-speech (POS) tagging, the words of a sentence are translated into their contextually
appropriate POS tags. All these types of NLP tasks can be formulated as a classification task, and are therefore
appropriate problems for machine learning methods. Classification-based learning starts from a set of instances
(examples), each consisting of a set of input features (a feature vector) and an output class.
Decision Trees
Decision trees are one of the techniques for solving classification problems. Decision trees are easy to create, to
understand, and to apply, and they are quite accurate. Other important methods are maximum entropy models, memorybased learning, neural networks and Genetic algorithms. Decision trees have been applied to a wide range of NLP
problems including grapheme-to-phoneme conversion, part-of-speech tagging, tokenization, parsing, language modelling,
classification of unknown proper names and spam detection. Many of these methods directly apply decision trees as
classifiers [Black et al.].
Decision trees are learned from training data. Each data item consists of a set of features describing an object and the
class of the object. Table 1 shows an example data items. Decision trees are recursively built beginning with the top most
node by (1) computing the best test for the current node according to some splitting criterion, (2) creating a subnode for
each possible outcome of the test, and (3) recursively expanding each subnode in the same way until a given stopping
criterion is satisfied. Usually, the decision tree is simplified (pruned) in order to avoid overfitting of the training
data[J.R.Quinlan].
Sandhi rules in Tamil
Tamil is an agglutinative and concatenative language, where morphemes are strung together to form long words. There
are free morphemes and bound morphemes. The bound morphemes act as affixes which combine with other morphemes
to form inflectional and derivational categories.
Affixes can be realised in many ways. For example, past tense is realized with î¢, î¢î¢, ï¢î¢, ø¢, and ì¢ and plural is realized
with è÷¢, è¢è÷¢, é¢è÷¢. These alternations are conditioned by the phonological properties of the surrounding sound
segment of the affixes. However, morphotactic constraints which involve the ordering relations among morphemes are
also effective in realisation of word forms. That is, affixes cannot be attached one after another in a free order. Thus in
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designing language analysers, one should design and implement the mechanism that performs the phonological
alternations and check the validity of ordering for the realisation of morphemes.
When adding a particular morpheme with another morpheme, the changes occurred depends not only on the characters
but also on the type of the morpheme. In the following case, unless we know whether the first member of the given
combination is a noun or a verb or something else, it may not be possible for us to predict the resultant form.
ஙடு N +  ஙட்ம
ஙடு V +  Not applicable
டி N + ஆல் டில் (Instrumental case)
டி V + ஆல் டித்ல் (Conditional verb)
Here, neither the phonemes nor the syllabic structure is responsible for the difference found in their sandhi behaviour.
The factor which is responsible for the difference is the morphological structure, that is, the first one is of noun plus suffix
type and the next one is verb plus suffix.
In Tamil, a noun is inflected for both number and case, the plural suffix is first added to the noun stem, optionally
followed by the euphonic increment -in/-an, and then the case suffix is added. When a noun is inflected for case only, a
case suffix is added to the stem or to the oblique stem, if any. When different types of suffixes are added to the noun,
various morphophonemic rules operate.
When adding case suffixes to nouns, certain nouns undergo sound change. The Sandhi Rules describe which nouns
undergo which changes. When a word that ends in a vowel and a suffix that begins in a vowel are added together, a glide
- either ய் or வ் - is inserted in between. Selection of either ய் or வ் is determined based upon whether the final vowel is
one of the 'front' vowels இ, ஈ, , , or  one of the 'back' vowels அ, ஆ, எ, ஏ உ or ஊ respectively. Front vowels
take the glide ய் and back vowels take the glide வ்.
Words with the syllable structure CVC, nouns ending in அம், டு and ட undergo a number of different changes when a
case suffix is added. Some case suffixes such as interrogative suffix, conjunctive suffix and the emphatic suffix (ஆ, உம்,
) do not follow these rules. Some nouns ending with consonants with a syllable structure CVC where the vowel is short
is added with any suffix, the final consonant is doubled.
Developing a rule based system to model these sandhi changes involves many complex linguistic rules. But, a supervised
machine learning techniques can be used to develop such models from the sample data. The morphophonemic rules can
be learned automatically from the examples given to the system. The following table 1 shows the types of sandhi changes
on the given noun stems when case suffixes, adjective marker, adverbial marker and plural suffix are added.

Table 1. Various noun inflections and plural forms
Class 1

Class 2

Class 3

Class 4

Category

Suffixes

ய்-inserted

வ்-inserted

Doubling

த்த் inserted (-ம்)

Nominative

NULL

டி

சு

ண்

ம்

Accusative

-

டிம

சுமண

ண்ம

த்ம
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Instrumental

-ஆல்

டில்

சுணல்

ண்ல்

த்ல்

Dative

-உக்கு

டிக்கு

சுவுக்கு

ண்டக்கு

த்டக்கு

Locative

-இல்

டிநல்

சுணநல்

ண்நல்

த்நல்

Ablative

-இலிடந்ட

டிநலிடந்ட

சுணநலிடந்ட

ண்நலிடந்ட

த்நலிடந்ட

Sociative

-உன்/ ஏடு

டிடன்

சுவுன்

ண்டன்

த்டன்

Genitive

இன்/இடம

டிநடம

சுணநடம

ண்நடம

த்நடம

Adjective

-ஆச

டிச

சுணச

ண்ச

ஜச (7)

Adverb

-ஆ

டி

சுண

ண்

ஜ (7)

Plural

-ள்

டிள் (7)

சுக்ள் (9)

ண்ள் (7)

ங்ள் (8)

Sample data

Class

டி +   டிம

1 - ய்-insertion

சு +   சுமண

2 - வ்-insertion

ல் +   ல்ம

3 Consonant Doubling

ம் +   த்ம

4 -த்த் inserted (-ம் removed)

ணநடகு +   ணநடம

5 - உ deletion

டு +   ட்ம

6 - உ deletion, Doubling

ல் +   ம

7 No change (Normal)

Various plural forms of the given noun stems
டி + ள்  டிள்

7 Plural form 1 (No change)

ம் + ள்  ங்ள்

8 Plural form 2

சு + ள்  சுக்ள்

9 Plural form 3
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ல் + ள்  ற்ள்

10 Plural form 4
(Consonant change ல்-ற்)

ஓல் + ள்  ஓற்ள்
ஆள் + ள்  ஆட்ள்

11 Plural form 5
(Consonant change ள்-ட்)

ஙள் + ள்  ஙட்ள்

Feature representation
Different types of sandhi changes take place on different stem and suffix combinations. Training data is collected from the
corpus for the above classes. The class numbers represent the type of sandhi changes. Maximum of 10 characters from
the end of stem and 5 characters from suffix are used as nominal (symbolic) features. As the category of stem in this
model is only noun, it is not specified as input explicitly. The class number is given as the output during training. The table
2 shows the feature vector for டு +  and ம் + ள் which belongs to output categories 6 and 8 respectively.
Table 2. Feature vector with input features and output class
Stem feature

Suffix Feature

Class

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

X

X

X

X

X

X

க்

ஆ

ட்

உ



X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

ப்

அ

ட்

அ

ம்

க்

அ

ள்

X

X

8

The training data in the specified format is supplied to the decision tree classifier that is used to classify feature vector of
the new words. The classifier generalizes from the training data. The output classes match the output of the rule based
system. The decision tree learning algorithm was tested on a Java based WEKA open source machine learning tool.
Conclusion
The sandhi rules are important in word formation. An automatic sandhi checker or sandhi generator can be used as a
critical component in morphological analyser, generator and text-to-speech synthesizer. In this paper we have presented
an approach for a machine learning model which acts as a classifier to classify sandhi changes on noun inflections.
Studying the capabilities of these types of algorithms on various word categories with different representation schemes
are encouraging.
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Introduction
Dependency parsing is a form of syntactic parsing of natural language based on the theoretical tradition of dependency
grammar [4]. It is a process of analyzing the dependency structure of a sentence. Tamil is always head-final language. The
verb comes at the end of the clause with a typical word order of Subject Object Verb (SOV) . However, Tamil language
allows word order to be changed, making it a relatively word order free language. In Sangam literature poems the
syntactic structure are more complex due to this relatively free word order nature of Tamil language. Dependency
grammar is better suited for languages with free or flexible word order. Dependency parser for the contemporary Tamil
language has been already developed [5]. This paper proposes a dependency parser for Tamil classical literature –
kurunthokai.
Kurunthokai
The Sangam literature contains about 50, 000 lines of poetry contained in 2381 poems attributed to 473 poets including
many women poets. ‘Kurunthokai’ is one of the eight anthologies (Ettuth thokai), which belongs to the Sangam age. It has
401 short poems of 6 to 8 lines, and written by 205 poets. The syntactic structure of the poem is very complex since many
clauses are embedded in it. So, developing an automatic dependency parser for the Tamil classical literature- Kurunthokai
will be a most wanted work of the modern era.
Architecture of the Proposed System:
The architecture of the proposed system is given below:

Fig:1 Architecture of the Proposed System
The proposed system contains three modules:
1.
2.

POS Tagger
Dependency Parser
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Part-of-Speech Tagger: The Part of Speech (POS) tagging is done to obtain the labeled Part of Speech or other lexical class
marker such as noun, verb, adjective, etc in the given verse .
Dependency parser:. Dependency parsing is done to obtain the grammatical relation of the words in the verse. This
decides which relations (subject, object, location, etc.) they have with the main verb or the root word. This is also used to
obtain the types of clauses present in the verse.
Methodology of the proposed system
The methodology adopted to develop the modules is the Machine learning approach. Machine learning deals with
techniques that allow computers automatically learn to make accurate predictions based on past observations. The major
focus of machine learning research is to extract information from annotated data automatically, by computational and
statistical methods. So the annotated data plays a key role in supervised machine learning techniques.
There are two main tasks involved in supervised machine learning; 1) . learning or training, 2) . Prediction. The system is
trained with a set of examples called training data. The primary goal is to automatically acquire an effective and accurate
model from the training data. This is a typical task for supervised learning and is usually called concept learning or
learning from examples. The accuracy of the model will be better if the training data size is larger. The second phase of
machine learning is the prediction, wherein a set of inputs is mapped into the corresponding target values, based on the
generated model. The main challenge of machine learning is to create a model with high prediction accuracy. Here the
training data will be generated for all the verses in the Kurunthokai, so the testing data will be of gold standard data.
POS Tagger
MBT (Memory Based Tagger) is an approach to POS tagging based on Memory-based learning. It is an extension of the
classical k-Nearest Neighbor (k-NN) approach to statistical pattern classification. Here all instances are fully stored in
memory and classification involves a pass along all stored instances. The approach is based on the assumption that
reasoning is based on direct reuse of stored experiences rather than on the application of knowledge (such as rules or
decision trees) abstracted from experience. Hence the tagging accuracy for known words will be cent percentage. As our
test data will be of gold standard data and we use MBT for POS tagging the kurunthokai verse.
Customized POS tagset
The customized tagset contains 23 tags. We are not considering the inflections. The customized tagset is developed with
the perspective of Tamil grammar Tholkaappiyam [6]. The customized tagset with examples is given below Table (1) .
S.NO

Main Category
1.

2.

Tag Category

Tag Set

Example

ர்ச்ஓல்

<NN>

ஜஞம்

<NNP>

அநஜன்

ர்

(Common Noun)

(Noun)

ஓநடப்டௌ ர்

டஓநடந

(Proper Noun)
3.

நலிடு ர்

<PRN>

சுட்டுப்ர்ள்
அணன், அட

(Pronoun)
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ணநச நலிடு
ர்

<PNI>

ணன், ட,
ர்

<PNR>

ன்

Cardinal

<CRD>

என்ட, 100, 

7.

Ordinal

<ORD>

என்டம்,
என்டணட

8.

ணநமசடற்ட

<VF>

ணந்ன்

<AVP>

ணந்ட

4.

(Interogative
Pronoun)
நஞந நலிடு
ர்

5.

(Reflexive Pronoun)
6.

9.

ண்டப் ர்
(Numbers)

ணநமச

(Finite Verb)

(Verb)

ணநமச ச்ஓம்
(Adverbial Participle)

10.

(Infinitive Participle)

<IVP>

ணஞ

11.

ஙநந்மச ச்ஓம்

<CVP>

ணந்ல்

<AJP>

ணந்

<GN>

ணடல்

<AN>

ஙல்ணன்

<PN>

ணந்ணன்

(Conditional
Participle)
12.

ர் ச்ஓம்
(Adjectival Participle)

13.

நல் ர்
(Gerundial Noun)

14.

ஞமப் ர்
(Adjectival Noun)

15.

ணநமசமடம்
ர் (Participle
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Noun)
ஞம

16.

17.

உநச் ஓல்

(Adjective)

Modifiers

ணநமசம

<ADJ>

ஙல், அச

<ADV>

அ,
ஙற்ட

(Adverb)
அணம

18.

<QF>

, ஓந

<CL>

உம், ஏ, , ஆ,
ம், ன்

<CW>

எப், உட

<CM>

, ஆல், கு

<PPO>

, குடநத்ட

<PAR>

ஓநன், ஜன், எட

(Quantifiers)
எட்டு

19.
இமச் ஓல்
20.

(Clitic)
உணஜ உடடௌ
(Comparision Word)

21.

ணற்டமஜ உடடௌ
(Case Marker)

22.

நன்டடடௌ
(Postpositional
word)

23.

அமஓ
(Particle)

Table 1: Customized POS Tagset
Dependency Parser
Parsing is related to the automatic analysis of syntactic structure according to a grammar. It is usually performed after
basic morpho-syntactic (POS) categories have been identified in a text. Dependency parsing is a form of syntactic parsing
of natural language based on the theoretical tradition of dependency grammar. The dependency structure of the
sentence is defined using dependency label and dependency head. Whenever two words are connected by a dependency
relation, we say that one of them is the head and the other is the dependent, and that there is a link connecting them. In
general, the dependent is in the form of modifier, object or complement. The head plays the larger role in determining
the behavior of the pair.
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In our proposed dependency parser system the representation the source of the edge represents the modifier and
1
destination points to the head word. The customized dependency tagset contains 35 grammatical relations. MALT parser
tool is used to obtain the dependency parser for kunthokai verse. An example of the data set is given below.
S.no

Word

POS tag

Depn arc

1

டம்

<NN>

2

<CJ_SUB>

2

கடம்

<NN>

3

<CL_SUB>

3

ர்

<PNI>

4

<COP>

4

ஆநஞ

<VF>

23

<F_CL>

5

ந்மடம்

<NN>

6

<CJ_SUB>

6

டேந்மடம்

<NN>

9

<CL_SUB>

7

ம்

<PNI>

8

<ATT>

8

டமடக்

<NN>

9

<LOC_ATT>

9

நர்

<NN>

23

<F_CL>

10

டம்

<PN>

11

<ATT>

11

ஙனடம்

<PN>

14

<CL_SUB>

12

வ்

<PNI>

13

<ATT>

13

ணந

<NN>

14

<LOC_ATT>

14

அடநடம்

<VF>

23

<F_CL>

15

ஓம்

<ADJ>

16

<ATT>

16

டௌப்

<NN>

18

<ATT>

17

ல்

<VN>

18

<ATT>

18

ஙனர்

<NN>

19

<CL_SUB>

19



<PPO>

23

<PP_CL>

20

அன்டௌம

<ADJ>

21

<ATT>

21

ஙஞ்ஓம்

<NN>

22

<R_SUB>

1

http://maltparser.org/userguide.html
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Depn tag

22

ம்

<PNR>

23

ந்சண

<VF>

23

<NSUB>

0

<ROOT>

Conclusion
MALT parser tool is language independent tool used for dependency parsing which is implemented for several languages.
Using this tool the dependency labels and position of head in Tamil language is obtained.
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Abstract
This paper presents a rule based model of Parts of Speech (POS) tagset for Classical Tamil Texts (CTT) . The noun forms are
Type pattern (a word form), verb forms are Lemmatization (grouping together all of the different inflected forms of the
same word) . This is based on form agreement method. This is a very efficient and novel approach because Tamil
Language has a build-in system of agreement/concord in the sentence. Classical Tamil Tagset is divided into two basic
classifications, namely noun morphology and verb morphology.
1. INTRODUCTION
There are a few POS Tagsets for Modern Tamil Language such as IL-ILMT, AU-KBC, IL-POST Microsoft, LDC-IL Mysore, etc.
There are various methods in POS tagsets like linguistic rules, stochastic models and hybrid approaches, and each
approach has its own merits and demerits (Rajendran. 2007) . In this context, Classical Tamil further presents a challenge
in developing an automatic POS tagger as the language is highly inflectional and morphologically rich. Hence, it is essential
to consider text processing prior to POS tagging in order to achieve high performance and more reliability.
2. POS TAGGER FOR CLASSICAL TAMIL
To assign an appropriate Parts of Speech to a word in a sentence automatically this is our fundamental objective. Input as
a string of word and an output as a single best tag for each word us provided in this model. Words are grouped together
into classes (sets) which show similar syntactic behavior, often typical semantic type. Word categories are systematically
related to morphological process. Significant amount of information about the word and its neighbors. The tagset consists
of two broad subcategories, namely 1) closed class types (relatively fixed membership involving Determiners, Pronouns,
Postpositions, conjunctions, Auxiliaries, Particles and Numerals), 2) open class types (relatively unfixed membership
connected with Nouns, Verbs, adjectives and Adverbs) .
3. BASIC IDEA OF THE POS TAGGING
The noun form carries plural marker, case markers, clitics, postposition, etc. The noun form may be a root or a stem or an
oblique base form. The root form means that there is no future segmentation (kāl ‘leg’, kaṇ ’eye’) and the base form
means that the root word can be added with any suffix for example (kaṇṇaṉ (kaṇ+aṉ) ‘male person’, kuṉṟam (kuṉṟu+am)
‘hill’), the oblique means the form that carries a suffix or an equivalent to another form kiṇaṟṟu (kiṇaṟu) ‘well’, āṟṟu (āṟu)
‘river’, eṉ (nāṉ) ‘I’, taṉ (tāṉ) ) ’my’.
CLASSICAL TAMIL POS TAGS (50)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ADJ - Adjective
ADV - Adverb
CCD - Co-ordination
CCS - Subordination
DEA - Demonstrative Adjective
DEM - Demonstrative
DIA - Interrogative Adjective
DIN - Interrogative
DRF - Reflexive
MA – Accusative

ஞம
ணநமசம
ணக்ந இமச்ஓல்
ர் இமச்ஓல்
சுட்டுப்ஞம
சுட்டுப்ர்
ணநசப்ஞம
ணநசப்ர்
ற்சுட்டுப் ர்
ஓப்டுப் டள் ணற்டமஜ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

MD - Dative
MG - Genetive
MI – Instrumental
ML - Locative
MOB - Oblique
MP - Plural
MSO - Sociative
MS – Source
NC - Common Noun
NCR - Cardinal
ND - Derived Noun
NOR - Ordinal
NP - Proper Noun
PADV - Adverbial Particle
PAR - Particle
PCLI - Clitic
PCOM - Comparative Particle
PEXP - Expletive
PINFR - Intensifier
PINT - Interjection
PONOM - Onomatopoeia
POS - Postposition
PU - Punctuation
UNK -Others
VAX - Auxiliary verb
VB - Verbal Base
VF - Verb Finite
VFA - Appellative Verb Finite
VFP - Finite Participle
VINF - Infinitive
VN - Verbal Noun (non-past)
VNP - Verbal Noun (past)
VOP - Optative
VP - Verbal Participle
VPA - Appellative Verbal Participle
VPC - Conditional Participle
VPN - Participial Noun
VPNA- Appellative Participial Noun
VRP - Relative Participle
VRPA - Appellative Relative Participle

ம ணற்டமஜ
உமமஜ ணற்டமஜ
டணந ணற்டமஜ
இ ணற்டமஜ
ஓநம
ன்மஜ உடடௌ
உசநழ்ச்ஓந ணற்டமஜ
ஙனங்ல் ணற்டமஜ
டப் ர்
ண்டப்ர்
ஆக்ப் ர்
ண்டப்ஞம
இற்ர்
ணநமசம இமச்ஓல்
இமச்ஓல்
எட்டுள்
உணஜ உடடௌ
அமஓச்ஓல்
ணல்ம
ணநப்நமச் ஓல்
எலிக்குடநப்டௌ
நன்டடடௌள்
ஙநடத்க்குடநடௐடு
நட
டமணநமச
ணநமசடி
ணநமச டற்ட
குடநப்டௌ ணநமச டற்ட
டற்டச்ஓம்
ஓணன் ச்ஓம்
இடப்நல்நற் ர்
நற் ர்
ணநங்ள்
ணநமசச்ஓம்
குடநப்டௌ ணநமசச்ஓம்
ஙநந்மச ச்ஓம்
ணநமசமடம் ர்
குடநப்டௌ ணநமசமடம் ர்
ர் ச்ஓம்
குடநப்டௌப் ஞச்ஓம்

3.1 Plural marker
Plural means a grammatical form that designates more than one of the things specified.
ஜர்+ள் = ஜர்ள் (NC) ; flower+MP = flowers
3.2 Case markers
A case marker is a suffix, it occurs after noun and pronoun.
Accusative Case marker – (ai), Instrumental case marker –ஆல் (āl), Sociative case marker– ஏடு (ōṭu), Dative
case marker – க்கு (kku), Genitive case marker – இன் (iṉ) and Locative case marker – ண் (kaṇ)
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3.3 Postpositions
A postposition is a word that occurs after noun which may or may not be an appendage to the case marker.
ஜர் + உள் (NC) = ஜடள்; flower+postposition = ‘inside flower’
ர்ஙநம + டன்சர் (NC) =word + postposition = ‘before word’
3.4 Vers
In general, a Tamil verb form takes tense marker along with person, number, gender markers (PNG) . There are
no multiple meaning features of tense markers and PNG markers. But it provides many conjugated forms of the
verbs. It is well known that in almost all natural languages, verbs are considered to be the most important part of
speech. Verbs play a very important role in languages. As Tamil verbs are inflected to various grammatical
categories as distribution of the Tamil verbal base is necessary. In such a way, the verb forms consist of verb root
and conjugations are classified. There are sixteen major types of verb conjugations as follows 1) Verbal Base (Vb),
2) Infinitive (Vinf), 3) Verbal Noun (non-past) (Vn), 4) Verbal Noun (past) (Vnp), 5) Verbal Participle (Vp) 6)
Appellative Verbal Participle (Vpa), 7) Relative Participle (Vrp), 8) Appellative Relative Participle (Vrpa) 9)
Conditional Participle (Vpc), 10) Participial Noun (Vpn), 11) Appellative Participial Noun (Vpna), 12) Verb Finite
(Vf), 13) Appellative Verb Finite (Vfa), 14) Finite Participle (Vfp), 15) Auxiliary verb (Vax) and 16) Optative (Vop)
3.5 Adjectives (ADJ)
A word or phrase naming an attribute, added to or grammatically related to a noun to modify or describe it.
There are two types of adjectives. They are inherent and derivative adjectives. Both are marked as single tag. Ex.
ல்,  (ellā, pala)
3.6 Adverbs (ADV)
An adverb is a part of speech. It is a part of language verb, there are two types of adverbs. They are inherent and
derivative adverbs. Both are marked as single tag (அங்கு, ஆங்சம் (aṅku, āṅkaṉam) ) .
3.7 Pronouns (D)
A pronoun is a word that takes the place of a noun. (அணன், அணள் (avaṉ, avaḷ) ) .
3.8 Particles (P)
A particle is a function word that does not belong to any of the inflected grammatical word classes (such as
nouns, pronouns, verbs, or articles) . It is mostly used for words that help to encode grammatical categories
(such as negation, mood or case), or fillers or discourse markers that facilitate discourse such as well, ah,
anyway, etc. ன்ட, ன்ட (eṉṟu, eṉpatu)
3.9 Clitics (PCLI)
Clitics may belong to any grammatical category, though they are commonly determiners, or adpositions.
ஜர் + = ஜஞ
3.10 Numerals (N)
A numeral is a noun, divided into two types cardinal and ordinal. Both the types can be marked as a single tag
(என்ட, இஞண்டு, என்டம், என்டணட (oṉṟu, iraṇṭu, oṉṟām, oṉṟāvatu) )
4. POS TAGGER PROCEDURE AND ARCHITECTURE
4.1 Procedure
POS Tagger has two tasks: Training task and tagging task. In the training task we have trained the validated tagged data
into base-level training module. This module generates a database that validates the root word. It searches the form of
the word in the root dictionary if it can find out the root dictionary it assignd the appropriate tag, if it fails, it goes to the
root dictionary in order to find out the rules of the suffix list to match the word. If the word is available, it assigns the
appropriate tag and if it fails, it names it as an unknown category. The tagging process follows the following procedure.
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Start

Read hibernated text

XML database

Normalization & Tokenization

Root

Suffix

dictionary

dictionary

N
Assign the appropriate
tag

Apply rules for
suffix

Assign Unknown

y
Stop
4.2 Architecture of POS
The architecture of POS Tagger consists of three layers such as Data Layer (DL), Process Layer (BL) and Presentation
Layer (PL) . The system of architecture is shown below
Data Layer

Text

Hibernated Text

XML Database
Token input

Process Layer
Rules

Yes
Result with Category

Root Word
No
dictionary
Suffix dictionary

The Data layer is developed at the time of Training; it encapsulates all the information related to data from the tagging
module like Electronic Text, Hyphenated text and Extensible Markup Language Database. The Process layer contains logic
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for retrieving persistent data from the DL and placing it into process objects. The PL gives graphical user interface (GUI)
application for end user application
Input: A verse from the kuṟuntokai
ய் உம் கய் உம் ர் ஆநர் ஏ
ந்ம உம் டேந்ம உம் ம் டமட நர்
ன் உம் ஙன உம்  ணந அடநடம்
ஓம் டௌம் ல் ஙனர் 
அன்டௌ உம ஙஞ்ஓம் ம் ந்ச  .
Output: An annotated text
ய்/NC உம்/PCLI கய்/NC உம்/PCLI ர்/DIN ஆநர்/FV ஏ/CLI
ந்ம/NC உம்/PCLI டேந்ம/NC உம்/PCLI ம்/PIA டமட/NC நர்/NC
ன்/PRO உம்/PCLI ஙன/PRO உம்/PCLI /PIA ணந/NC அடநடம்/VFA
ஓம்/ADJ டௌம்/NC ல்/RP ஙனர்/NC /POS
அன்டௌ/NC உம/RPA ஙஞ்ஓம்/NC ம்/PRF ந்ச/FV /PCLI ./PU
CONCLUSION
In significant part of the development of any Natural Language Processing system, Parts Of Speech system has to be
framed. Tagged corpus is of basic resource for all NLP research. The Parts of Speech tagger is mainly used for Morphology
analyzer, generator, Parser, etc., The tool provision category of the text is essential in this case. Ambiguities are common.
To avoid such ambiguities, there is a need for syntactic and semantic information of a particular word. Hence POS for an
analysis of Classical Tamil plays a major role in NLP.
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POS TAGGING FOR WSD IN TAMIL FOR COMPUTATIONAL ANALYSIS
Dr.P.CHANDRAMOHAN
Assistant Professor, CAS in Linguistics, Annamalai University
Introduction
Each and every language in the world has its own structure which is well constructed and well principled in terms of
application as well as formation. It should be noted that there is no direct relationship between word and sense
assignment, but in between there is some object orientation which helps in designate the sense. The lexical units are
arranged according to the language specific contexts demands. Of course the language carries some common features.
i.e. called universal ones.
Many words have more than one possible meaning. For example the word aTi have number of meanings, when it comes
with tense marker it is a verb which means ‘to beat’. Similarly when it comes with case marker it is considered as a noun
which means ‘foot of the leg, line of verse’ etc. After an infinitive of a verb, it serves as a causative marker and an auxiliary
verb, used to indicate that the action in the main verb is executed with some harshness. Linguists discuss this
phenomenon under multiple meaning and it proves to be complex. It can be seen that a word may have many meanings.
Some of which are very different and some are related. Given these complications it is important for a computer which
attempts language processing to be able to correctly determine the meaning in which a word is being used. The different
meanings of polysemous and homophonous words are known as ‘sense’ and the process of deciding which is being used
in a particular context “Word sense disambiguation”. WSD is regarded as one of the most interesting and longest standing
problems in the analysis of languages.
POS tagging and WSD
Part of speech and sense tagging are similar operations. Both perform a type of lexical ambiguity resolution and each
assigns a single tag to all or most of the words in a text. Word types for which each polysemous word has a distinct
grammatical category associated with it. These words will always be disambiguated if its part of speech in a text is known.
For example the contexts free situations where the information obtained from the base / root word as well as the suffix
or case ending used with a word. This becomes useful because many inflected words in a language are added with
particular sense after using class – specific suffix or case ending. Each of these types of information is potentially useful
for disambiguating meaning be it manually or by computer.
In Tamil the words like paTi, o:tu, o:TTu, na:Tu etc. Can either be a noun or a verb in context free situation.
Verb
paTi (to read)
paTitta:n
paTikkira:n
paTippa:n

Noun
paTi (foot step/ measuring vessel)
paTiyai
paTiya:l
paTikku etc.

This can be demonstrated by considering the following sentences.





Surya a:Ra:m vakuppu paTikkira:n ( “Surya is studying sixth standard”)
ma:Tip paTiyil viLaiya:Da:te: (Don’t play on the step”)
Sahana naTanam a:Tukira:L (“Sahana is dancing”)
avan a:TTaip pa:rtta:n (“He saw the goat”)

These words can be treated as a noun if a nominal case ending is tagged to it. Or they are verbs if a verbal suffix is tagged
to it. Therefore these usages are disambiguated by their syntactic behaviour. This information source can be used for
disambiguation when two meanings of a word have different parts of speech and the grammatical category of a particular
usage can be determined.
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It is difficult the words which are only ending with nominal form or verbal suffix. These words will be disambiguated by
only some part of speech assignment, and others will not be disambiguating without identifying the sense relations.
Consider the following examples:
In Tamil the words like athikaaram, alaku, iTam etc., are multiple meaning words which are accepted only case marker.
Similarly the words like kaTTu, koTTu, aTi etc are the forms considered as only verbs. Here part of speech is not useful to
disambiguate the words. To disambiguate the words first we have to identify the textual meaning. Further on the basis of
this concept we have to identify the sense on the basis of context.
Words convey certain references by implying the sense representation associated with its semantic implications. In fact
the nature of a word in terms of semantic implicational coverage can be considered as direct and transferred. The
transferred concept here refers to the suggestive meaning of a word, where as the direct refers to the etymological
meaning of a word. This distinction mainly depends upon the semantic coverage related to the possible context in which
a word can be used. If a word occurs in major /dominant context it will be considered as direct semantic nature, where as
in the case of secondary (idiomatic) concept the word it occurs in more than one context. More over the meaning will be
considered as static in the entire context, when the word functions a direct concept. In contrast the meaning assigned
through the secondary concept varies from context to context.
Context to refer to an immediate linguistic environment (rarely detached or isolated) in which a particular word occurs.
Since it is not always explicit, it may be hidden within the neighbouring members of a word used in a piece of text. If we
cannot extract the information relevant to the meaning of a word from its immediate linguistic environment, we need to
take into account the topic of discussion as a sphere of necessary information. Taking these factors into consideration,
Context may have classified into three types: (a) Micro context (b) Transferred context and (c) Topical context.
Micro Context
The micro context refers to the immediate environment of the MMW in a sentence where it has occurred, surrounding
its immediately preceding and succeeding words. Conceptually, the immediately preceding (i.e., left) word (LW1), the
key word (MMW), and the immediately succeeding (i.e., right) word (RW1) (= LW1 + MMW + RW1) constitute a lexical
block, where the MMW is the main member while the LW1 and the RW1 are supporting members. Systematic
interpretation of the lexical block will supply necessary information to retrieve the contextual meaning of the MMW. The
members of the lexical block generate a network of semantic relationship from which the intended meaning of the
MMW is derived by integrating meanings provided by the LW1 and the RW1. Thus, in majority of cases, proper
importance to the micro context will help us to obtain the actual meaning of the MMW. Within the sphere of
structural semantics, it is a unique network of syntactically related members within which each member derives its
meaning from the interface of its semantico-syntactic relation with other members. To examine how the micro context
supplies information to understand the contextual meaning of the MMW, on experimental basis, I have used 4 sets of
lexical blocks where I have put the MMW in the middle and one word in each side (±1) in the following manner (Figure 2)
. I have distributed the sample data set to Tamil speakers to examine if they can understand the contextual meaning of
the MMW by associating meanings of the neighboring words without referring to the sentences. The informant is
provided with only one set of data at a time in sequential order: [Set 1] > [Set 2] > [Set 3] > [Set 4].
[Set 1]

LW1 MMW

RW1

[Set 2]

LW1

MMW

[Set 3]

LW2

LW1

MMW

RW1

[Set 4]

LW2

LW1

MMW

RW1

RW1

RW2

RW2

Figure 2 Position of MMW in the local context (LW = Left Word, RW = Right Word)
The micro context provides us necessary information to know if the MMW holds relation with its neighboring members.
A POS tagger assigns each word in a text to its word class. For example,
159

Puttakam paTikkira:n
“ (He) reads book”
<s> <wt = “NP” >puttakam </w><wt=”VP” >paTi<mc</w><wt=”pt” >kkir</w><wt=”PNG” >a:n</w><c>.></c></ s >
Surya a:Ra:m vakuppu paTikkira:n
“Surya is studying sixth standard”
<s><wt=“NP”>surya</w>a:Ra:m</w>a:Ra:m<wt=”VP”>paTi<mc</w><wt=”pt”>kkir</w><wt=”PNG”
>a:n</w><c>.></c></ s >
avaL paTiyil pa:l koTutta:L
“She gave the milk in the measuring vessel”
<s><wt=“NP”>avaL</w>paTi<mc</w><wt=CM>il</w><wt=”VP”>koTu</w><wt=”pt”>tt</w><wt=”PNG”
>a:L</w><c>.></c></ s >
In the above sentences the occurrence of the MMW (i.e., paTi) and RW1 (i.e., pa:l) as a lexical block within the micro
context helps us to consider them together with a direct meaning, which is possible to derive if the words are treated
separately in the sentence. Without further reference to any other context, we can understand that paTi is not used in
general meaning.
Transferred context
The information obtained from this context is useful for understanding lexical collocation of words used in a lexical
block. From here, we can know if co-occurrence of any two words is caused by choice (to evoke an intended sense) or by
chance (having no special significance) .I have found that association of two different words (W1 and W2) can denote a
special meaning (idiomatic and/or metaphoric), which is not obtainable from the outline of individual literal meanings
of the words. That means the co-occurrence of the W1 and the W2 in a particular lexical block can generate a special
meaning, which is different from the literal meaning of each word. Moreover, collocation of the MMW with the new
words generates new special meanings, which are different from the literal meaning of the words. Consider the
following examples (Table 1)
Neighboring Words
eTu
tuNi etu
paNam eTu
taNNi eTu
V e:laikku a:L eTu
Kaiyai eTu

Literal Meaning
to take
to take cloth
to take money
take water
take the man for
work
to take hand

Special Meaning
To take something with hand
To buy the dress material
Draw money from bank
Collect water
Recruit
Remove the hand

Table 1 Variation of meaning due to lexical collocation of words

Topical Context
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The topical context refers to the topic of discussion and focuses on the content of a piece of text. Quite often, it is
found that the actual meaning of the MMW depends heavily on the topic which has a strong role to alter etymological
meaning of the MMW. The following examples can show that the event of meaning variation of the MMW takes place
due to variation of topic or content— a regular phenomenon noted in all natural languages. It also implies that we
should extract relevant information from the topic to trail the change of meaning of the MMW.
1.
2.
3.
4.
5.

caTTai paccai niRamaaka irukkiRatu (“ The shirt is green in colour”)
na:m paccai mi:nai ca:ppiTa muTiya:tu (“we can’t eat raw / uncooked fish”)
paccai maNNil pommai ceyyala:m (“We can make the toy with wet clay”)
paccai piLLai pa:l kutikkitu (“Young baby drinking milk”)
avan paccaiya:ka pe:cuva:n (“He used unparliamentarily words” )

If we analyze the above sentences independently, we shall find that the MMWs (paccai) do not have any notable
variation in meaning. But if we combine all the sentences with context together and analyze, we can easily extract a
special meaning of the MMW. Taken together, the sentences display a network of meanings, which is not obtainable
from individual sentences. Here, special meaning is possible to extract only when we refer to the topic and interpret the
sentences with close reference to the topic of the text.
Conclusion
Thus identification of suffix marker or case ending often helps to categories a word to particular lexical class and sense
with reference to its context of use. But, if we find that information obtained from the context free situation is not
sufficient for understanding sense variation. In linguistics a word has a bundle of information related to phonology,
morphology, lexicology, semantics, syntax, text, grammar, etymology, metaphor, discourse, pragmatics and the world
knowledge. It is not easy to capture all the information of a word just by looking at its surface form or to its
orthography. We require a versatile system along with our native language intuition to interpret all the possible explicit
and implicit meanings of a word used in a text for computational analysis.
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Abstract
This paper describes the works to build a Morphological Analyzer for Classical Tamil using Rule-based approach.
Morphology is the study of internal structure of the word. Morphological analysis is a process of segmenting words into
morphemes and a process of analyzing the word formation. Morphological analyzer is a tool for any type of Natural
Language Processing work. It is a computer program which takes words as input and produces its grammatical structure
as output. It identifies and segments the words and assigns the grammatical information. Capturing the agglutinative
structure of Tamil words by an automatic system is a challenging job. This paper is going to reveal a rule-based approach
for case marker.
Introduction
Natural Language Processing (NLP) is a computerized approach to analyze the text based on a set of theories and set of
technologies. And, being a very active area of research and development, the basic objective of Natural Language
Processing is to facilitate human-machine interaction through the means of natural human language.
Morphological analysis of a word is the process of segmenting the word into component morphemes and assigning the
correct morphosyntactic information. For a given word, a morphological analyzer (MA) will return its word and the word
class along with the other grammatical information depending upon its word class. MA returns all possible parse for a
given word, without considering the context. MA is a very essential for languages having rich inflectional and derivational
morphology such as morphologically rich languages like Dravidian languages.
Morphological Analyzer is a vital tool in NLP applications. In morphological rich languages, as there are multiple affixation,
the finer grammatical information which helps in building efficient NLP applications, can be obtained only from
Morphological Analyzer. Morphological Analyzer is required in most of the applications such as information extraction,
QA system, machine translation and spell checker. There are several approaches attempted for Morphology for Tamil, We
present a methodology for morphological analysis of Tamil, a morphologically rich, in this paper. We present a rule-based
method for Morphology for Classical Tamil, particularly case marker.
Tamil morphology
Tamil belongs to the Dravidian family of languages. It is one of the Classical Languages. It is a verb-final language and has
a relatively free word order; it is an inflectional language. Agglutination is another feature of the language. Tamil
morphology is characterized as agglutinative or concatenative, i.e., Words are formed by successfully adding suffixes to
the root word in series. When suffixes attach to the root several morphophonemic changes take place. The orders in
which suffixes attach to a root form determine the morphosyntax of the language and the various changes that take place
when a suffix attaches are called the morphophonemics.
Challenges in Morphological Analyzer for Classical Tamil
Tamil is a classical language which belongs to the Dravidian language family. Tamil literature has existed for over twothousand years. The morphological structure of Classical Tamil is quite complex since it inflects to person, gender, and
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number markings and also combines with auxiliaries that indicate aspect, mood, causation, attitude etc in verbs. A single
verb root can inflect for more than two-thousand word forms including auxiliaries. Noun root inflects with plural, oblique,
case, postpositions and clitics. A single noun root can inflect for more than five hundred word forms including
postpositions. The root and morphemes have to be identified and tagged for further language processing at word level.
The structure of verbal complex is unique and capturing this complexity in a machine analyzable and generatable format
is a challenging job. The formation of the verbal complex involves arrangement of the verbal units and the interpretation
of their combinatory meaning. Phonology also plays its part in the formation of verbal complex in terms of
morphophonemic or sandhi rules which account for the shape changes due to inflection.
Methodology
Finite State Automata (FSA)
FSA is a model of behavior composed of a finite number of states and transitions between these states. FSA is an abstract
device used for recognizing simple syntactic structures or patterns. An automata is normally depicted by directed graph,
called State Diagram and it is also represented in a tabular form as State Table. An FSA, as a string processing device,
accepts strings as input and decides if the structure is correct, that is, it either accepts or rejects the string. From a
mathematical perspective it is regarded as a function, mapping a set of string to the set {Accept, Reject}.
Case Marker
Case system links a noun phrase and other parts of the sentence through inflection markers, or a word which may be
called as a adposition including preposition and postposition
1. Object case (-ai)
eyilai -eyil + ai

0

Word

Rules:
Word
+ ai

Identif.
Object case
(-ai)

2. Instrumental case (-oṭu)
koṭiyoṭu-koṭi + oṭu
3. Associative case (ku, -kku, -akku, -ukku)
4. Dative case (iṉ)
karumpiṟku-karumpu + iṉ + ku, cāttaṟku-cāttaṉ + ku
maturaikku-maturai + (k) ku, tamakku-tam + akku
avaṉukku-avaṉ + ukku
5. Genitive case (-atu)
eḷḷatukuppai- eḷ + atu + kuppai, paṭaiyatukuḻām - paṭai + atu + kuḻām
6. Locative case (-kaṇ)
poruṭkaṇ - poruḷ + kaṇ, malarkkaṇ - malar + kaṇ
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Word /
Grammatical
category+OC

7. Nominative case (0)
Rules for Case Markers
Rule 1: Case suffix
The morphosyntax of case suffix may be summarized as
Root + {ai} { āl} { iṉ} {il} { ku } { kku} {akku} {ukku} {atu} {kaṇ}
a) After segment the case marker, if remaining word end with consonant later add ‘-u’.
The following example illustrate the inflection of a case suffix of ‘iṉ’
aṉpiṉ -> check the root word dictionary
aṉp + { iṉ} (if ‘no’ remove the suffix iṉ)
aṉp + { iṉ} (add ‘u’ at the end of the root word), aṉpu + iṉ
The following example illustrate the inflection of a case suffix of ‘il’
eḻuttil -> check the root word dictionary
eḻutt + {il} (if ‘no’ remove the suffix il),
eḻutt + {il} (add ‘u’ at the end of the root word), eḻuttu + il
b) Case suffix for ai, Remove the suffix ‘ai’, Check for root word dictionary
If yes print result, If no remove (y /n) case marker, Check for root word dictionary
If yes print result
Ex. tōḻiyai -> tōḻiy ai {remove the suffix ai }
tōḻiy {check dictionary / no word}
tōḻi y {remove y the last phoneme} = tōḻi+y+ai {Result}
c) To split a suffix from the word. The word consists of double letters between words and suffix namely ṇ, ḷ, l, ṉ
which are segmented separately.
(kaṇ, kaḷ, col, taṉ)
Ex. kaṇṇukku -> kaṇ+ṇ+ukku, kaḷḷukku -> kaḷ+ḷ+ukku, collukku -> col+l+ukku
taṉṉai -> taṉ +ṉ+ai
Analysis
The morphological analysis identifies root and suffixes of a word. Generally rule-based approaches are used for
morphological analysis which are based on a set of rules and dictionary that contains root words and morphemes. In rulebased approach, a particular word is given as an input to the morphological analyzer and if that corresponding morpheme
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or root word is missing in the dictionary then the rule-based system fails. Here each rule depended on the previous rule.
So if one rule fails, it affects the entire rule that follows. In the course of testing of the rule, certain inconsistencies and
lapses in recognizing certain word, First have been found nineteen thousand and nine hundred Classical Tamil root word
corpus has been taken for analysis of that corpus is applied the case markers rules. The careful appraisal and study of the
words is conducted to identify and overcome the lapses by incorporating certain amount of data into the root word to
enhance the coverage and the overall performance of the morphological tools. The following problems are also well
noted
1.

Some words end with y (ய்) and v (வ்) which is a part of the word. Do not operate their Sandhi rules. For
examples añcāy, kāy, pāy, vāy and tev.
2. In some words which require the doubling of the end consonant before add the suffix. For example
kaṇṇai (kaṇ+ṇ+ai), maṇṇai (maṇ+ṇ+ai)
tammai (tam+m+ai), emmai (em+m+ai)
collai (col+l+ai), pallai (pal+l+ai)
neyyai (ney+y+ai), meyyai (mey+y+ai)
poṉṉai (poṉ+ṉ+ai), viṉṉai (viṉ+ṉ+ai)
3. Moreover -u (ṭu and ru) adding rule is a role between word and suffix. Here it is doubling the final consonant
after removing the case marker. If the check before the dictionary For example
nāṭṭai (nāṭu+-ṭṭ+ai), vīṭṭai (vīṭu+-ṭṭ+ai), āṟṟai (āṟu+-ṟṟ+ai), kūṟṟai (kūṟu+-ṟṟ+ai)
4. -u adding rule plays an important role between word and suffix. Here doubling of a variant consonant occurs
after removing the case marker. For example
mārpai (mārpu+--rp+ai), cālpai (cālpu+--lp+ai)
Conclusion
This paper has described the Morphological Analyzer for Classical Tamil rule-based approach; in this paper rule-based
approach is applied for Case marker. These rule-based approaches for case markers produce the result with more
accuracy. In future, using the approach we can develop a rule-based approach for the analyzing not only case markers but
also other markers and grammatical variations.
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ABSTRACT
The technologies of the “Knowledge Age” are transforming our focal point from personal, secluded information systems
and repositories to a wide exchange and sharing of information in order to widen the size and depth of knowledge
available to an individual.
The availability of such a kind of sharable knowledge is possible with the help of a Knowledge Management System (KMS).
To access knowledge from the knowledgebase of a KMS, a user can query the system through a query processing
subsystem of the KMS. The system in turn should provide accurate, relevant and consistent information to the user. The
accuracy of the information depends not only on the technical intricacies in designing the knowledge retrieval subsystem
but also in the intelligence the subsystem should possess in analysing the query submitted by the user, so as to retrieve
relevant information from relevant sources. Thus it is very important that some machine learning techniques be adapted
to analyse and classify the queries. A good classification system improves the overall performance of the KMS. This paper
deals with the classification of queries for the Agricultural Knowledge Management System (AgriKMS) developed in Tamil.
Developing a question classification system for an AgriKMS in Tamil is a complex task. AgriQuestion Classification (AgriQC)
helps in minimizing search space by analysing the Tamil language queries and generating the appropriate structured
query to be submitted to the knowledge retrieval system. Machine learning approach is adopted for the AgriQC so that it
provides important clues for answer selection and extraction. The design of a classifier and the extraction of the
candidate features are the two key issues to be tackled in the AgriQC. Four features namely subordinate word category,
question focus, syntactic and semantic structure are used for feature extraction.
The feature set is then used for classifying the questions given by the agriculturists to the AgriQC system. This system
thereby acts as a sub system of an agricultural knowledge management system whose goal is to collect knowledge from
experts in agricultural domain, unstructured and semi structured knowledge from www and social community sites and to
disseminate knowledge to the end users by answering their queries using the AgriQC.
1. Introduction
Knowledge services can be otherwise called knowledge management activities are, the activities like creation, access,
transfer and application of knowledge. From management perspective it is clear that these activities involve a
heterogeneous group of people or entities working on the knowledge and therefore requires a consistent and reliable
service. Therefore these activities must be governed and controlled by a management system.
A KMS (Knowledge Management System) refers to an information technology-based system to support and assist
communities in knowledge management activities. To provide these services a basic Knowledge Management System
consists of a knowledge retrieval module, knowledge extraction module, knowledge updation module and knowledge
transfer module. This complicated task requires the storing of information in a structured Knowledge base which provides
the needed infrastructure for a variety of knowledge services.
This knowledge base plays a vital role in the knowledge management system. It is a repository of domain specific
information managed by the knowledge management system .
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Thus a KMS is not a mere knowledge distribution system, but rather an interactive and open work environment. Of the
number of user groups like knowledge creators, updaters, modifiers another major group interacting with the system is a
group questioning the system for retrieval of information in their natural language. The question answering system, a
module of the knowledge retrieval system should manage the user queries, select a correct answer from several
candidates and provides exact answers for the query since a single query may be reformulated in different ways.
Question classification (QC) provides important clues for answer selection and extraction and hence a good QC system
improves performance of the overall QA system. QC helps in minimizing search space by generating the appropriate
queries to the information retrieval system. The natural reasoning system is capable of differentiating and indentifying
queries posed to it and accordingly returns the expected answer. It handles the task with no difficulty and this process is
termed as the human cognition. But it is difficult indeed to introduce this reasoning process within a machine which is still
under research. Query framing differs from user to user. Processing queries of varied types appearing in different formats
is a bottleneck to a machine. It is a hard task developing a question answering system which will produce exact answers in
natural language. The difficulty of pinpointing and verifying the precise answer makes question answering more
challenging than the common information retrieval task done by search engines.
This research attempts to provide insights into the following issue:
How should agricultural related questions in Tamil be classified in the question answering systems with relation to the
type of answer sought?
The remaining part of this paper is organized as follows. Section 2 describes the different approaches being used for QC.
Section 3 explains our original work for AgrilQC in Tamil . In Section 4 we conclude this work .
2. Literature Survey
The difficulty of Natural Language Processing (NLP) has limited the ability of a question answering system to give accurate
answer to questions that are quite specific to a particular domain.
MULDER is claimed to be the first general-purpose, fully automated question-answering system available on the web.
MULDER's architecture, relies on multiple search-engine queries, natural-language parsing, and a novel voting procedure
to yield reliable answers. However, the difficulty of Natural Language Processing (NLP) has limited their ability to give
accurate answer to questions that are quite specific to a domain. In addition to the traditional difficulties associated with
syntactic analysis, there remains many other problems to be solved, e.g., semantic interpretation, ambiguity resolution,
discourse modelling, inference, common sense, etc[14].
In order to avoid a number of difficulties in developing QA systems, a candidate set of question are generated
automatically by analysing the sentences present in the selected documents. The question-answering system architecture
basically uses sentences within a document as a source of question/answer[3].
Praveen Kumar et al [7] discuss about a question answering system that extracts domain specific keywords from the
question and converts it into a query. This query is given as input to the search engine which retrieves relevant
documents from the web after weighing and ranking them. Case based classification method is used to classify question
types. They claim that this classification methodology helps in the later part of answer selection to put selectional
restrictions to check which candidate answers satisfy the semantic constraints [7].
Q/A system based on knowledge base finds the most similar answer-sentence with the target question from the
knowledge base and then return the corresponding answer to the user, the retrieval mode of which fully takes advantage
of the large-scale of texts, and also avoids bringing the error resources in, which is a very good retrieval mode [5].
The prior knowledge of the estimated answer type helps the QAS to extract correct and precise answers from the
document collection[2].
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Emanuela Moreale and Maria Vargas [1] use argumentation for finding answers in the specific domain of student essays.
The argumentation categories are obtained by means of bottom up approach: categories being definition, reporting,
positioning, strategy, problem, link, content/expected, connectors and general. The query classification phase involves
processing the query to identify the category of answer that the user is seeking[1].
Works (Hovy et al. 2001; Moldovan et al. 2002; Roth et al. 2002) have shown that locating an accurate answer hinges on
first filtering out a wide range of candidates based on some categorization of answer types given a question. Specifically,
this classification task has two purposes. First, it provides constraints on the answer types that allow further processing to
precisely locate and verify the answer. Second, it provides information that downstream processes may use in
determining answer selection strategies that may be answer type specific.[11].
3. AgriQC – A Novel Question Classification System
The AgriQA (Agricultural Question Answering System) requires both context based retrieval of information and
inferencing of knowledge. People questioning the system may be of mixed type; both educated and uneducated. The
research is oriented towards both the category taken into consideration.
In this section we concentrate on the Agricultural Query Processing Module, a submodule of the AgriQA, the technical
details required for it’s implemnetation. The work is organised and approached as follow: a. Challenges in Analysing a
question in Tamil; b. question classification strategy; c. the features to be extracted discussed.
3.1 Agricultural Query Processing Module
The query processing module for the agricultural domain involves processing of simple and complex queries. The feature
set includes namely subordinate word category, question focus, syntactic and semantic structure. Unlike simple
questions, complex questions cannot be answered by simply extracting named entities. These questions require
inferencing and synthesizing information from many sources.
3.2 Challenges in Analysing a question in Tamil
3.2.1 Position of the question tag
Usually when a question is raised, the question tag is analyzed first. Based on the question tag the next level of analysis
continue. In English the question tag usually appears as the first word in the question. This helps in chunking the question
for the question tag initially and based on this it is easier to classify the questions. But in Tamil the position of a question
tag is usually present at the end or in the middle and may also vary. For eg
ஙற்ட ஙட்ல் ன்டல் ன்ச?
ம்டௌ ழ்ணஞகு வ்ணவு ம் ணடம்?
உலந்ட டணமஞ ந் நல் உற்த்ந ஓய்ப்டுநடட?
ஙல்லில் உள் ஊட் ஓத்டக்ள் ன்சன்ச ?
ந் த்நல் ஙல் உற்த்ந ஓய்ம்?
And also the question tag helps for further identifying the answer type in the AgriQA system.
3.2.2 Question characteristics namely lexical, syntactical and semantics play a major role in the classification of questions.
Extraction of syntactic and semantic information usually requires language-specific tools. Tools, such as parsers, are not
well suited for processing questions since they are trained on a corpora that don’t contain many questions [4]. The
relatively simple bag-of-word approaches that are successfully used in text retrieval are not sufficient for extracting
specific, fact-based answers in an AgriQA system. It requires linguistic processing ranging from the relatively simple
pattern matching and lexical look-up tables to the more difficult analysis of syntactic and semantic structure. Natural
language processing techniques like shallow parsing, named entity recognition, part-of-speech tagging and logical
transformations [9] are required.
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3.3 Question Classification Strategy
A novel strategy, in addition to conventional search and NLP techniques, is used to construct the AgriQC system. We took
a set of questions in Tamil in the domain. The questions are largely factual, requiring a listing, descriptive answers, . We
manually classified them into four classes as listed below and are supported with suitable examples. Since no standard set
of categories exists in the domain, we chose a rather coarse set that seemed appropriate to us.
Named Entity (animal, people, thing)
ஙற்நஞடு ணட ன்ச நர்ம ஙன் ஊடு நஞ ணர்க்ம்?
ந் ணமச ட்ச்ஓநள் ஙற்நமஞ க்க்கூடும்?
Location (city, country)
ஙல் ள்டல் ஜநழ்ஙட்டில் ங்கு ஙமடநடட?
ஙற்நர் அநஜ நநடும் ஜஙநங்ள் மண?
ஙற்நர் அநஜ ங்கு ணநமணநக்ப்டுநடட?
Description (definition, description, manner, reason)


Definitions
The question tag what (ன்ச) helps in retrieving a description of the entity searched for eg. ஊடு நர்
ன்ச? ஙற்ட ஙட்ல் ன்டல் ன்ச? ஙன்ஓய் ஙநம் ன்டல் ன்ச? டௌன்ஓய் ஙநம் ன்டல்
ன்ச?



Explanation
ந் ஜநநச ஜண் ஙற்நடக்கு உந்ட,



Manner
ஙற்நமஞ வ்ணநம் நநம்?



List
ஙல்லில் உள் ஊட் ஓத்டள் ன்சன்ச?
ஙல் அஜ ணநமச்ஓல் ட ந்ந் உஞங்ம ன் டுத்ம்?

Numeric


Measurement
ஓம்மஜ ஙல் ஓகுடி டமடக்குத் மணச ணநம அமண ன்ச?



Seasonal
ஙல் அடணமக்கு ற்ட ம் ட?
ஙற்நர் டநர்ந் உன் ப்லட அடணம ஓய் ணண்டும்?
உலந்ட டணமஞ ந் நல் உற்த்ந ஓய்ப்டுநடட?



Order
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ஙற்நடக்கு அடுத்ட டம்ம உற்த்ந ஓய்ஜ?
The question types can further be classified as low order and high order and can be either closed-ended (convergent) or
open-ended (divergent) depending upon the type of answer they return [10]. A low order question requires the system to
simply recall a simple single fact. On the other hand a high order question expects the system to recall facts and
simultaneously show that they understand the topic, situation or solution to a stated problem. In otherwords, a high
order question will expect that a system should understand the relationship between a fact or piece of knowledge within
the greater context of the situation.
Closed-ended questions requires factual data that are generally short, while divergent type of questions requires an
ability to recall some information from stored memory, but must apply that knowledge and other knowledge to explain,
extrapolate or further analyze a topic, situation or problem[10].
Feature to be extracted
In linguistics, subordination is a principle of the hierarchical organization of linguistic units. The principle is applicable in
semantics, syntax, morphology, and phonology and most work in linguistics use the term "subordination" in the context
of syntax. Thus to put it in a nutshell “Subordination is a relation existing between two syntactic units, whereby one unit
is subordinate to the other and the latter is superordinate to the former”[13].
The relationship can be represented as a syntactic structure by trees. Trees are used for exhibiting constituency and
dependency structure. Dependency grammar focuses on syntactic dependencies.
The analysis of an agricultural question posed by a user revealed the free word order. Thus dependency structures is well
suited for the language. The example below shows a dependency tree, an ordered tree i.e. it shows actual word order.
ணடம்

ம்

ம்டௌ

ம்டௌ ம் ணடம் (ம்டௌ வ்ணவு ம் ணடம்?)
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ணடம்

ம்டௌ

த்நற்கு

வ்ணவு த்நற்கு ம்டௌ ணடம்
ணடம்
ம்டௌ

ம்

ம்டௌ ணடம் ம் (ம்டௌ ணடம் ம் ன்ச?)
Conclusion
The aim of the Agricultural question classification system is to analyse the query posed by an user to the system and
retrieve the apt answer expected by the user. We discussed some of the methods used in the existing QA system and
proposed a new strategy suitable for the agricultural domain. In the query processing module we have discussed about
the difficulties involved in processing a query in tamil language, identification of question types, subordinate word feature
extraction which will further help in the retrieval of the exact answer and the dependency structure suitable for the
language.
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ABSTRACT
This paper focuses on a novel automatic machine translation system for translating Tamil noun words into sign language
variants. Noun words generally do not contain a generic meaning or predefined sign, so a special method has to be
designed for translating Tamil noun words to sign gestures in sign language. Two methods are followed in representing
nouns words in sign language. Namely finger spelling approach and Air writing approach. This work explores a novel
approach of translating Tamil noun words to sign gestures using finger spelling approach to sign gesture. Finger spelling is
a act of spelling out alphabets with the help of fingers and fingers displacement. Finger alignment for each letter is
represented using a Dactylology chart. The final outcome of the proposed system is hand animated sequences of letters
in Tamil noun words.
1. INTRODUCTION ON SIGN LANGUAGE
Sign language is the native language for hearing impaired people and is not universal. It varies slightly from region to
region just like dialects of a spoken language. A single sign can have different meaning in different sign language. For
example same sign is interpreted as “slow” in SriLankan sign language and “easy” in American sign language (ASL) .
To overcome the communication barrier between hearing impaired and normal hearing community an automatic
machine translation will be very useful. There are various machine translation systems being developed to translate
spoken language text to native sign language. Some of the systems are especially developed to be used in particular
domains such as in banking hall, weather forecasting, in post offices by the hearing impaired community[3]. A complete
and full fledge system that translate spoken text to Sign language is not yet developed and only little work is carried out in
translating Tamil text to Tamil sign language.
A machine translation system has to bridge the structure of sign language ie the usage of the hand movements, palm
orientation, fingers (manual) and body, facial expression (non manual) on one side to the grammar of spoken language on
the other side, since the structure of Sign language is different from the spoken language and there is huge lexical gap
between them. Therefore reordering of signs is needed to convey the correct meaning.
Usually the sentence of the spoken language may contain noun, verbs, adjectives, tenses, and numbers. More care should
be taken to represent them in sign language. Tenses, temporal aspects and verbs are signed in different position in
signing space and emotional words are signed through facial expressions[4][5]. Word sense disambiguation issues in sign
translation systems can be overcome by contextual models. In the case of proper noun there is a need to apply a different
approach in translation process. The objective of the proposed system is to translate nouns in Tamil text to Tamil sign
language in an effective manner.
Generally in sign language, nouns and proper nouns are signed by Finger spelling and Air writing method. The Air Writing
is an approach where with the help of the fingers the signer will draw the alphabetic representation in the air. This means
that structure of the alphabets is shown in air. The important aspects in Air writing method is that the signer must
correctly, perfectly and accurately show the alphabet orientation.
Though Air writing method is simple to represent the alphabets it has the following drawbacks: It depends on the signer
speed in representing the alphabet, knowledge of the signer about the alphabet structure; as it vary among individual and
focus of the recipient. These constraints/drawbacks can be overcome by a better and robust method namely Finger
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spelling method. It is mostly used to represent the noun words in sign language. The proposed approach deals with the
Finger spelling representation of Tamil noun words.
This paper is organized as follows section II discusses on various machine translation approaches used in sign language
translation systems. Section III deals with the finger spelling concepts. Section IV dealt with system architecture and its
working and Section V is about evaluations of the system and section IV about the conclusion and further enhancement
of the system.
2. SIGN LANGUAGE TRANSLATION SYSTEM
Various methods are followed in general to translate spoken text to native sign language. The machine translation
methods are classified as Example based method[6], direct transfer method and Interlingua method. In example based
method initially a set of sentences in spoken language is translated manually into sign sequences and stored. With the
help of this repository, the translation process is carried out. Direct translation method is based on word-byword
translation[7]. Each spoken language word is mapped onto a sign. Simple reordering rule is applied to get the sign
sequences. The system is limited to the availability of signs and sign-word mapping. In Interlingua Approach the source
language text is initially analyzed and converted into some abstract meaning representation, called an Interlingua. Then
sign language is then generated from the Interlingua representation. All these methods depend on the morphological
aspects of the spoken language.
In these methods tagger and parser are used to identify the nouns, verbs, adjectives tenses, plurals, genders, named
entities and other parts of speech. Apart from tagger and parser, word net dictionary is also used. Nouns and proper noun
words will occur in the sentence in different forms. It is a challenge for a translation system to identify the noun words
which occur in a sentence in different forms. The noun can be name of a person, name of a place or can be referred as he,
him and by using POS tagger, dictionary and anaphora resolution techniques these words can be identified, then these
words are tokenized into individual letters and these letters are represented using finger spelling method.
3. FINGER SPELLING APPROACH
One of the approaches that are used in sign language to communicate is the Finger Spelling which is the representation of
letters by using only hands which are the basic units of sign language. As there are no proper and specific signs for noun
words Finger spelling method is used to represent noun words in sign language. It also helps native Tamil speakers.
In the finger spelling approach the nouns are first tokenized into individual letters. Then based on the way the letter is
written symbols are assigned to them using dactylology chart. Tamil letters have circular shapes; partially due to the fact
that they were originally carved with needles on palm leaves, a technology that favored rounded shapes. The writing of a
Tamil is a combination of alphabetical and syllabic systems. Tamil has twelve vowels, eighteen consonants, four Grantha
consonants (‘ஜ், ஷ், ஸ், ஹ்’) and one special charter ‘ஃ’. Table I shows an example the Tamil Finger Spelling based on
dactylology chart for the word “உஜ”.
TABLE I Tamil letter mapping based on dactylology chart.
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Dactylology chart gives gesture representation for each Tamil letter in sign language using hand movements. Figure 1.2
denotes the finger spelling which is representing letter ' ', which is a vowel in Tamil language. In Tamil finger spelling,
left hand is dominated by the right hand. Right hand makes alternative gestures to represent each Tamil letter.

Figure 3.1 Representation of letter ' '
Moreover, as shown in figure 3.1 right hand travels through each finger of left hand to represent vowels. Another most
important point is that, these finger spellings should be made within the human body range, which means with in a
shoulder range. All Five Tamil vowel letters ('ஆ', 'ஈ', 'ஊ, ', 'ஐ') has exploit finger movement.
4. SYSTEM ARCHITECTURE OVERVIEW
The proposed system architecture for translating Tamil noun words to Tamil sign sequences is shown in fig 4.1.The
architecture of the Tamil noun words to Tamil sign language translation system is essentially a pipeline of three stages
namely Reader, Planner and Hand Animator. Initially noun words are identified using tagger and Tamil dictionary after
which the noun words are separated and are given as input to the reader. The reader along with help of the dactylology
chart[9] maps the signs and this is sent to the planner where the Hand movements are fixed and in the hand animator
module the sign sequence for the noun word is generated and finally animated in 2D screen[2][8].
A.Text preprocessing
The given Tamil sentences are preprocessed with the help of Word net dictionary and anaphora resolution techniques to
identify noun words. Then these words are given as input to the Reader.
B.Reader
The Reader takes Tamil Noun words as input. Using Tokenizer (uyirmei algorithm) the given noun word is separated into
individual letters or Tokens. These tokens are classified into uyir (உ), mei (ம்) and uyirmei (ஜ) letters This algorithm
takes into account the Unicode of the character and accordingly identifies the uyir and mei letters and with the help of
this the uyirmei letters are generated. Then the symbols are generated from the symbol predefined chart namely
Dactylology chart.

Figure 4.1 Architecture of translation system
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The sign representation of each letter or alphabet of Tamil language set is available in the dactylology chart. Another
important task performed in this module is the identification of the sign for uyirmei letters. These letters formed from
both uyir and mei characters. Though there are two character representations for uyirmei while generating the signs for
these letters it should be a single step and this issue is taken care by the planner.
C.Planner
In planner the characters are checked whether they are kuril or nedil character which is most important in determining
the Hand animation. The tokens or letter along with their signs are fed into the planer. The kuril and nedil characters are
identified and depending on this the hand gestures are generated. If there are kuril characters then the display is a static
gesture and nedil characters then the display is dynamic gesture. In static gesture the right hand just touches the left
hand. Whereas in dynamic gesture the right hand makes movement on the fingers of left hand. The output of this module
is given to Hand animator to animate the sign sequence.
Hand Animator
This is the last module in the system where the signs for the noun words are animated. The animated signs are sequenced
and are displayed on a GUI for effective understanding by hearing impaired people. Fig 4.2 shows the output screen for a
word. In this depending on the kuril and nedil characters the gestures are generated.

Figure 4.2 Hand Animator
5. EVALUTION CRITERIA

Figure 5.1 precision and recall graph
The elevation is done based on precision and recall. To the example presented the precision and recall graph is obtained
as shown in the figure 5.1 both are calculated using the formula each letter Precision=TP/TP+FP, Recall= TP/TP+ FN For உ
precision= 1/1+3= 0.25= 25%, Recall= 1/1+4= 0.2 =20%. Similarly for the remaining characters the precision and recall are
calculated for our example.
6.CONCLUSION
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The proposed work is synthesize of Tamil Sign Language gesture for Tamil noun words. The complexity is reducing in the
process, instead of determining uyir-mei characters as uyir and mei separately, we can created a single image. This
reduces both the time complexity and space complexity. At present sign gestures has created only for Tamil nouns words,
Later it can be emphasized for the verb, tense, etc. Tamil Signs were developed by using the Dactylology chart. In future,
individual character or written form of uyir mei characters can be synthesized based on Regular Expression and by
generating the grammar. The system can also be developed to synthesize the common noun.
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Abstract
Each case marker has a number of functions which lead to case mismatches in machine translation (MT) .
Hence, any effort in the direct mapping of case markings often results in non-standard or ungrammatical
constructions in the target language. In detail, this paper attempts to find out the divergent functions of the
nominative, accusative and dative case markers between Telugu and Tamil and provides various solutions to
handle them in Transfer Based MT system.
1. Introduction
Building a machine translation (MT) system is one of the challenging tasks in Natural Language Processing. Even though
Tamil and Telugu are two closely related languages belonging to Dravidian language family, still they exhibit a
considerable amount of diversity at every level viz. morphological, syntactic, semantic and lexical levels. Keeping these in
mind, building a MT system for this language pair can be not only non-trivial but also challenging. The paper deals with
2
the issues in the development of an automatic Telugu-Tamil bidirectional MT systems.
To build a more sophisticated and effective MT system, it is significant to identify divergences (i.e. cross linguistic
differences) between the pair of languages. This paper focuses on case divergences i.e. the differences that occur due to
case selection in Telugu and Tamil.
2. Case mismatches
Case is a system of marking dependent nouns for the type of relationship they bear to their heads (Blake, 1994:1) . In
certain cases, languages show a great mismatch in the patterning of the morphological case against the patterning of the
syntactic case. It arises due to the distinction of a case (form) and its grammatical role (function) that it expresses.
Case marking with nominals in Telugu and Tamil is exhibited as suffixes to express the different syntactico-semantic
functions. The inflection of case is overtly marked except in the case of Nominative which is Ø in both the languages as in
Table-1.
Language

NOM

ACC

DAT

Tamil

Ø

-ai-

(u) kku/-āl
-ku

- ōṭu/ -il/ -iliruntu/ -iṉ/-uṭaiya/
uṭaṉ
-iṭam -iṭamiruntu

-tō -tō -lō/
-nu
-ku

-nuMḍi/ -yokka
-daggara

Telugu

Ø

-ni/-ki/

INST

ASS

LOC

ABL

GEN

-atu

-nuMci/

Table-1: Case System of Telugu and Tamil

2. Machine Translation systems discussed here are being developed under the project of IL-IL MT at CALTS, University of Hyderabad, as a part of the
Consortium of Indian Languages to Indian languages Machine Translation Systems funded by DIT, Ministry of Information Technology, Govt of India.
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Here are some of the major reasons for case mismatches between Telugu and Tamil.
1. Case Syncretism
2. Case with Complements to Postposition
3. Case Syncretism
Case syncretism occurs when a single inflected form corresponds to two or more case functions (Comrie 1991: 44-47) .
Distinct case values are determined on a language-specific basis, so that the case syncretism by the definition involves an
observable asymmetry between paradigms within a language (Bearman, 2009:219) .
Both in Telugu and Tamil, a number of instances of case syncretism are found and that poses problems in MT. Here, we
list the divergent behaviour of the use of the nominative, accusative and dative case markers between Telugu and Tamil.
3.1 Nominative Case Marker
Nouns in the nominative case have different functions such as (i) subject, (ii) predicate, (iii) subject complement, (iv)
object complement and (v) object (Lehmann, 1989:25) .
3.1.1 Subject: The nominative case marked noun is used as a subject in both Telugu and Tamil. When a subject is in the
nominative case, it controls verb agreement.
(1) Te.rāmuḍui ikkaḍi-ki vacc-ā-ḍui .
Ram.NOM here-DAT come-PST-3SGM
Ta.rāmaṉi iṅkē va-nt-āṉi .
Ram.NOM here come-PST-3SGM
'Ram came here'
However, when a predicate indicates the capabilitative mood, Tamil optionally uses the subject inflected for the
instrumental case marker or otherwise called as inflected for the lexical passive (Subbarao & Bhaskararao, 2004:163),
whereas the subject in Telugu is in the nominative case.
(2) Te.nēnu ī pani ceyy-a-gala-nu
I.NOM this work-Ø (ACC) do-INF-can-1SG
Ta.eṉṉ-āl/nāṉ inta vēlai.y-ai.c ceyy-a-muṭi-y.um.
I-INST/I.NOM this work-ACC do-inf-can-3SGN (default)
'I can do this work'
3.1.2 Predicate: Noun phrases in their predicate position occur in the nominative case in Tamil. In Telugu, the predicate
nominals are in the oblique case agreeing in person and number with the subject when it is in the first or second person
singular or in the first person plural. Such agreement is manifested by the occurrence of a pronominal suffix which is coindexed with the subject.3
(A) Predicate noun:
The addition of pronominal suffix with a noun is otherwise called pronominalized noun (Krishnamurti and Gwynn, 1985:134)

3
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With first person singular

With first person plural

With second person singular

(3) Te. nēnu yuvakuḍi-ni .

(4) Te. manamu yuvakula-mu.

(5) Te.nuvvu yuvakuḍi-vi.

we.incl.NOM young man.OBL-1PL.

You.NOM young man.OBL-2SG.

Ta. nām ilaiñar-kaḷ.

Ta. nī ilaiñaṉ.

we.incl.NOM young man-PL.Ø

You.NOM young man.Ø

' We are young men'

' You are a young man'

I.NOM young man.OBL-1SG.

Ta. nāṉ iḷaiñaṉ.

I.NOM young man.Ø
'I am a young man'

In Telugu, abstract nouns of quality with adjectival force occur in the position of a predicate in equative [NP-NP]
construction [Krishnamurti and Gwynn, 1985:p125]. These nouns do not show agreement with subject and are in
nominative form and similar to Tamil. The nouns like poVdugu 'tall', eVwwu 'height', etc., do not agree with the subject.
(6) Te.nēnu mī-kaMṭē poḍugu
I.NOM you.PL-than tall (noun) .Ø
Ta.nāṉ uṅkaḷ-ai viṭa uyaram
I.NOM you.PL-ACC than tall (noun) .Ø
'I am taller than you'
(B) Predicate Adjective: The predicate adjective too behaves in a similar fashion as mentioned above in (3), (4) and (5) in
Tamil and Telugu.
(7) Te.nēnu maMcivāḍi-ni.
I.NOM good person.OBL-1SG
Ta.nāṉ nallavaṉ.
I.NOM good person .Ø
'I am a good person'
(C) Predicate Numeral: A Predicate numeral is the number expression that occurs in the predicate position. The numerals
in predicate position function exactly like predicate nouns in terms of agreement in Telugu. Hence, they appear in oblique
form.
(8) Te.mēmu muggura-mu.
we.excl.NOM three person.OBL-1PL
Ta.nāṅkaḷ mūvar.
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we.excl.NOM three person.Ø
'We are three persons.'
3.1.3 Subject Complement: The nominative case is used in Tamil when a noun functions as a complement to the subject
with a verbal predicate. Similar to predicate nouns, the subject in Telugu agrees with the subject complement when it is
in the first or second person singular or in the first person plural.
(9) Te.nēnui maMcivāḍi-ni i ayy-ā-nui
'I.NOM good man.OBL-1SG become-PST-1SG'
Ta.nāṉi nallavaṉ i āṉēṉi
'I.NOM good man.Ø become-PST-1, sg'
'I became a good man'
3.1.4 Object Complement: The noun must be in the nominative case when it functions as an object complement in Tamil.
In such cases, Telugu noun is marked for accusative case. Irrespective of the ontology of object, the accusative case
marker is mandatorily assigned to the object and its complement object in Telugu as in (10) .
(10) Te.nēnu vāḍi-ni rāyi-ni/ maniRi-ni cēs-ā-nu.
I he- ACC stone-ACC/ human- ACC do- PST- 1SG
Ta.nāṉ avaṉ-ai kal/ maṉitaṉ ākk-iṉ-ēṉ
I he- ACC stone.Ø / human.Ø make-PST- 1SG
'I made him into a stone/a human'
3.1.5 Object: The noun may be in the nominative case when it functions as an object which is [-animate] and [-specified]
both in Telugu and Tamil.
(11) Te.nēnu pāṭa pāḍ-ā-nu
I.NOM song Ø (ACC) sing- PST- 1SG
Ta.nāṉ pāṭṭu pāṭ-iṉ-ēṉ.
I.NOM song.Ø (ACC) sing-PST-1SG
'I sang a song'
3.2 Accusative Case Marker The direct object of a transitive verb is accusative case marked either overtly or covertly. In
both the languages, the accusative case marker shows syncretism with the nominative case marker (Ø) when the direct
object marker is not overtly case marked.
The major divergence on marking accusative arises due to the following reasons between Telugu and Tamil:
1.
2.

Differential Object Marking
Accusative Case Marking of Theme in the Non-nominative Subject (NNS) Construction

183

3.2.1 Differential Object Marking
The variation in the occurrence of case marking with direct object is termed as Differential Object Marking (DOM)
(Bossong 1991, Comrie 1989, Aissen 2003, Subbarao 2012 amongst others) . DOM depends on the direct object's
ontological properties. The higher one in the scale is more prominent and tends to be marked by the accusative case. This
can be shown in the following scalar dimensions.
Definiteness scale: [+pronoun] > [+proper noun] > [+definite] > [-definite, +specific] > [-specific]
Animacy scale: [+human] > [-human, +animate] > [-animate]
The animacy and definite hierarchy are applied to find out the divergent behaviour of DOM in Telugu and Tamil. The
major divergence in the usage of the accusative case marker between Telugu and Tamil occurs with the object which is
[+human], [+pronoun, -human, +/- animate] and [+definite, -animate].
(i) Nouns [+human]: Both in Telugu and Tamil, human nouns on the definiteness scale are obligatorily marked for the
accusative case. However, in certain cases in Tamil, the accusative case suffix is used optionally with the object noun (O)
[+human] as in (12) whereas Telugu uses it obligatorily.
(12) Ta.kumār māppiḷḷai- (y.ai.t) tēṭu-kiṟ-āṉ.
KumAr son-in-law- (ACC) search- PRS- 3SGM. (Lehmann, 1988:p29)
Te.kumāru alluḍi-ni vetuku-tunn-āḍu.
KumAr son-in-law- ACC search- PROG- 3SGM
“Kumar is looking for a son-in-law.”
The absence of accusative case in (12) indicates that the object noun is incorporated into the verb and forms a complex
predicate.
(ii) Nouns [+pronoun, -human, +/- animate]: In Tamil, the object [+pronoun, -human, +/-animate] is marked accusative
4,
obligatorily whereas in Telugu it is optional. Though pronouns [+deictic] and [+proper] are definite and referential
[Bossong, p160:1991], Telugu has an option to mark the pronouns [-human, +/-animate] with the accusative case suffix as
in (13) . The pronoun idi 'it.prox (imal) '/ adi 'it.dist (al) ' can be used as referential to nouns [-human, +animate] (eg. dog)
and nouns [-animate] (eg. computer) in Telugu and correspondingly itu/atu in Tamil.
(13) Te.nēnu idi cūs-ā-nu.
I it see-PST-1SG
Ta.nāṉ it-ai.p pār-tt-ēṉ.
I it-ACC see-PST-1SG
'I saw this'

4 Our corpus data (CALTS Corpus with 3 million data) show that they are 84 cases in which the DO is accusative marked in contrast to 3 cases where it is
not accusative marked; Since there are only 3 cases statistically it is considered as insignificant.
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The pronouns idi 'it.prox' and adi 'it.dist' may also refer to nouns that are [+human, +female]. In such cases, intimacy or
derogatoriness of the subject towards the direct object is indicated. Here, the accusative case suffix is used obligatorily as
in (3), since the pronoun [+human] has a higher status in the animacy scale.
(14) Te. nēnu dīni-ni cūs-ā-nu
I she/it-ACC see-pst-1SG
'I saw her/this'
(iii) Nouns [+definite, -animate]: In Tamil, when a direct object[-ani] is modified by definite modifiers such as determiners
(15) and possessives (16), the presence of accusative case is obligatory in contrast to Telugu where it is optional.
(15) Ta.vēlu eṉ *vīṭu /vīṭṭ-ai.p pār-tt-āṉ..

(16) Ta.vēlu anta *vīṭu/ vīṭṭaip pār-tt-āṉ.

Velu.NOM my *house.NOM/house- ACC see-PST- Velu that *house/house- ACC see-PST-3SGM
3SGM
Te.vēlu ā illu / iMṭi-ni cūs-ā-ḍu.
Te.vēlu nā illu/ iMṭi-ni cus-ā-ḍu
Velu that house/house- ACC see-PST-3SGM
Velu.NOM my house.NOM/house- ACC see- pst'Velu saw that house.'
3SGM
'Velu saw my house'.

3.2.2 The Accusative Case Marking of Theme in Non-nominative Subject Construction (NNS)
Dative Subject Construction is the most widespread in Dravidian (Subbarao, 2012:p134) . The dative marked subject acts
as an experiencer subject and the verb agrees with the object. In Tamil, stative predicates expressing the notion of mental
and emotional experiences require the case marking pattern of DAT-ACC (Lehmann, 1989: p180) and DAT-NOM in Telugu.
Verbs such as weVri 'know' and puri 'understand' and etc., in Tamil and weVlusu 'know' and arWamavvu 'understand' and
etc., in Telugu refer to some mental experience as in (17) . Verbs such as piti 'like' and etc., in Tamil and naccu 'like' and
etc., in Telugu express the emotional experience as in (18) .
(17) Ta. eṉ-akku avaṉ-ai.t teriyum.

(18) Ta. eṉ-akku uṉṉ-ai.p piṭi-kk-um

I- DAT he- ACC know.3SGN (default)

I-DAT you-ACC like-FUT-3SGN (default)

Te. nā-ku vāḍu telusu.

Te. nā-ku nuvvui nacc-ā-vui

I- DAT he.NOM know.3SGN (default)

I- DAT you.NOM like-FUT-2SG

'I know him'

'You pleased me (lit.) / I like you'

3.3. Dative Case Marker:
The dative case marker in Telugu and Tamil has a wide range of functions and it is marked with the nouns expressing
beneficiary, goal, the experiencer subject, purpose, possession, point in time and place, comparison, distribution and etc.
(cf. Ramarao, 1975; Krishnamurti and Gwynn 1984; Ramanarasimham, 2006, Paramasivam, 1983:151 as quoted by
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Lehmann, 1989:31; Arden 1942, Subbarao, 2012) . However, There are lots of instances where the dative has divergent
functions and cannot be directly mapped between Telugu and Tamil.
3.3.1 Location: Nouns of inanimate category when inflected for the dative in Telugu express possession or appropriately
the locative function. On the contrary, Tamil uses the locative marker. Here, the dative case marker relates two noun
phrases which have holonymy-meronymy relationship. The word which is holonymy is marked for the dative case marker
in Telugu and the locative in Tamil. Example:
(19) Te. gōḍa-ku kiṭikī uM-di.
wall-DAT window be-PRS.3SGN
Ta. cuvaṟṟ-il jaṉṉal iru-kkiṟ-atu.
wall-LOC window be-PRS.3SGN
The wall has a window.
3.3.2 Direction: The dative marked noun can express the direction in Telugu. The swapping of dative marker is found
between Telugu and Tamil and thus named as dative swapping which is marked as a configurational difference between
them. We use dative swapping to refer to the exchange of the dative between the postposition and their complement Ns
in the translated structures. In Telugu, a noun (N) followed by a Spatial Noun (which functions as postposition (P) ) inflects
for dative, whereas in Tamil the complement noun receives dative. It can be illustrated as in the following:
Te. ( ([N][P]) +DAT) <=> Ta. ( ([N]+DAT/GEN) [P])
For instance, the following examples explicate the dative swapping between Telugu and Tamil.
(i) Direction towards inside/outside, up/down, forward/backward of a place: Place nouns occurring with the
complements of P denoting the motion towards inside/outside, up/down and forward/backward inflects for the dative in
Tamil and in the swapping order in Telugu.
(20) Te. kumār iMṭi lō-ki/lōpali-ki veḷḷ-ā-ḍu.
'Kumar house inside-DAT/inside-DAT go-PST-3SGM
Ta. kumār vīṭṭu-kku uḷḷē ce-ṉṟ-āṉ.
'Kumar house-DAT inside go-PST-3SGM
Kumar went inside the house.
(ii) Direction towards left side/right side/ the point of compass: Place nouns occurring with the complements of P
denoting the motion towards leftside/rightside (21) and the point of compass (22) inflect for the dative in Telugu and
Tamil. Optionally, the dative swapping is also observed in Telugu.
(21) Te. a. rāmuḍu iMṭi-ki kuḍivaipu vēḷḷ-ā-ḍu.

(22) Te. a. mā iMṭi uttarāni-ki/paḍamaṭi-ki veḷḷ-ā-nu

Ram house- DAT leftside go-PST-3SGM

our house.OBL north-DAT/west-DAT go-PST-1SG

b. rāmuḍu iMṭi kuḍivaipu-ku vēḷḷ-ā-ḍu.

b. mā iMṭi-ki uttaraM/paḍamaṭa veḷḷ-ā-nu.

Ram house.OBL leftside-DAT go-PST-3SGM

my house-DAT north / west go-PST-1SG
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Ta. irāmaṉ vīṭṭu-kku valatupuṟam ceṉ-ṟ-āṉ.

Ta. eṅkaḷ vīṭṭu-kku vaṭakk-ē/mēṟk-ē ceṉ-ṟ-ēṉ.

Ram house- DAT leftside go-PST-3SGM

our house-DAT north-LOC/west-DAT go-PST-3SGN

'Ram goes to the left side of the house'

'I went to the north/west side of our home'.

(iii) Direction towards a place: Both in Telugu and Tamil, nouns denoting place inflect for dative directly when they occur
as complements of verbs of motion. However, non-place nouns when occur as complements of nouns denoting space i.e.
locative nouns do not inflect for dative but the locative head inflects for dative. But in Tamil, both place (22) and nonplace nouns (23) occurring as complements of locative nouns inflect for dative.
(22) Ta. skūlu-kku.p pō.

(23) Ta. kumār uṭaṉē rāju.v-ukku/rāju.v-iṉ aruk-il ceṉ-ṟ-āṉ.

school-DAT go-IMP

Kumar immediately Raj-DAT/Raj-GEN near-LOC go-PST-3SGM

Te. skūlu-ku veḷlu.

Te. kumār veMṭanē rāju daggari-ki veḷl-ā-ḍu.

school-DAT go-IMP

Kumar immediately Raj near-DAT go-PST-3SGM

Go to School.

Immediately, Kumar went near Raj.

However, nouns inflected for dative can be complements of verbs of motion in Tamil, but these complements have
postpositions as their heads. Whereas in the case of Telugu it permits nouns to be complements of postpositions inflected
for dative.
(iv) Direction towards Nouns of space of generic type: Nouns of space of generic type like in Telugu akkaḍa 'there', ikkaḍa
'here', etc., when inflect for the dative indicate direction, whereas the corresponding forms in Tamil do not require the
dative. In Tamil, these generic space nouns have the -e marker which shows the direction as in aṅk-ē 'there', iṅk-ē 'here',
uḷḷ-ē 'inside', veḷi.y-ē 'outside', and etc., Example:
(24) Te. rājā akkaḍi-ki veḷl-ā-ḍu.
Raja there-DAT go-PST-3SGM
Ta. rājā aṅkē ce-ṉṟ-āṉ.
'Raja there go-PST-3SGM
Raja went there.
3.3.3 Duration: The dative here refers to the use of it as the expression of specific time. Sometimes it is realized as
obligatorily in Tamil, whereas in Telugu, it is not.
(i) Duration of time (within X, where X is a temporal noun): The Tamil noun marked for dative case expresses a specific
time limit or duration of time roughly equivalent to the English 'within'.
(25) Ta. eṉ-akku pattu nāṭ-kaḷ-ukkuḷ puttakatt-ai.k koṭu-ṅkaḷ.
I-DAT ten day-PL-DAT.inside book-ACC give-imp[hon]'
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Te.nā-ku padi rōju-la lōpu/logā pustakaM ivv-aMḍi.
I-DAT ten day-PL inside book.Ø (ACC) give-imp[hon]'
'Give me the book within ten days.'
(ii) Temporal Specification (within X, where X is a temporal noun):: Certain nouns like nēṟṟu 'yesterday', iṉṟu 'today' and
nāḷai 'tomorrow' take dative case in Tamil whereas Telugu does not (26) . Whenever Telugu uses the dative with these
nouns (27) to indicate 'by X', where X is a temporal noun.
(26) Ta. nāṉ nāḷai/nāḷai-kku varu-v-ēṉ.

(27) Ta. nāṉ nāḷai-kku varu-v-ēṉ.

I tomorrow/tomorrow-DAT come-FUT-1SG

I tomorrow-DAT come-FUT-1SG

Te. nēnu rēpu vas-tā-nu.

Te. nēnu rēpaṭi-ki vas-tā-nu. I tomorrow-DAT come-FUT-1SG

I tomorrow come-FUT-1SG

'I will come by tomorrow.'

'I will come tomorrow.'

(iii) The period of time: A noun of the period of time with the verb [+motion] takes the locative case marker to express
the time in Tamil and Telugu. Telugu uses the dative with these nouns (29) to indicate 'by X', where X is a period of time.
(28) Te. nēnu udayaM/udayā-na vas-tā-nu.

(29) Te. nēnu udayāni-ki vas-tā-nu.

I morning/morning-LOC come-FUT-1SG

I morning-DAT come-FUT-1SG

Ta. nāṉ kālai.y-il varu-v-ēṉ.

Ta. nāṉ kālai.y-il varu-v-ēṉ.

I morning-LOC come-FUT-1SG

I morning-LOC come-FUT-1SG

'I will come in the morning'

'I will come by morning'

(iv) Limitation of time: To express the limitation of time, Tamil marks the noun with the dative marker and Telugu nouns
is in the nominative case.
(30) Te. nēnu ikkaḍa iMkā reMḍu saMvatsarā-lu uM-ṭā-nu.
I here more two year-PL.NOM be-FUT-1SG
Ta. nāṉ iṅku iṉṉum iraṇṭu varuṭattiṟ-ku iru-pp-ēṉ.
I here more two year-DAT be-FUT-1SG
'I will be here for two more years.'
3.3.4 Distribution: The dative inflected noun in Telugu and Tamil exihibit distributive sense. Telugu inflects with the
dative in the second part of the reduplicated noun to show the distributiveness. Whereas, in Tamil the first part of the
noun is inflected for dative to express the same. The following examples illustrate the dative with noun[-animate] as in
(31) and [+animate] as in (32) .
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(31) Te.iMṭi iMṭi-ki ceṭ-lu peMcu-dā-M.

(32) Te.maniSi maniSi-ki tēḍā uM-di.

house.OBL house-DAT tree-pl grow-FUT-2PL

human.OBL human-dat difference be-PRS.3SGN

Ta.vīṭṭ-ukku vīṭu maram vaḷar-pp-ōm.

Ta.maṉitaṉ-ukku maṉitaṉ vēṟupāṭu uḷ-ḷ-atu.

house-DAT house.Ø tree.Ø grow-FUT-2PL

human-DAT human.Ø difference be-PRS-3SGN

'We grow trees in each house.'

'Each human has a difference.'

3.3.5 Standard of Comparison: While comparing two noun phrases, the standard of comparison in Tamil is expressed by
the marking of the dative case, whereas the Telugu noun is marked for the associative and optionally the dative case.
(33) Te.nuvvu nā-tō/ nā-ku samānaM
you.NOM I-SOC/I-DAT equal
Ta.nī eṉ-akku.c camam
you.NOM I-DAT equal
'you are equal to me'
3.3.6 With verbs of reach, belong to and touch: The arguments of verbs such as reach (34), belong to (35) and touch (36)
require the dative marking in Telugu and the accusative marking in Tamil.
(34) Te. iMṭi-ki cērukonn-ā-v-ā?

(35) Te. vāḍu japān-ku ceMd-ina-vāḍu.

house-DAT reach-PST-2SG-INTR

he.NOM Japan-DAT belong-PST-ADJ_PART-3SGM

Ta. vīṭṭ-ai ceṉṟaṭai-nt-āy-ā?

Ta. avaṉ japāṉ-ai.c cēr-nta-vaṉ.

house-ACC reach-PST-2SG-INTR

he Japan-ACC belong-PST-ADJ_PART-3SGM

'Did you reach home?

'He belongs to Japan'

(36) Te.nā illu nadi-ki ānukon-i uM-di.
my house.Ø river-DAT touch-CPM be.HAB-3SGN
Ta.eṉ vīṭu nadi.y-ai oṭṭ-i iru-kkiṟ-ātu.
my house.Ø river-ACC touch-CPM be.HAB-3SGN
'My house is located close to river'
4. Case Assigned By Postpositions:
There are postpositions in both languages, which assign case to their complements (noun phrase) which is
morphologically manifested. For instance, consider the following example, where nōkki 'towards' in Tamil assigns
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accusative to the right to the NP that is governed, whereas the corresponding PP in Telugu assigns an oblique case .
Example:
(37) Te.kumār nī kēsi veḷl-ā-ḍu.
Kumar you.OBL towards-DAT go-PST-3SGM
Ta.kumār uṉṉ-ai nōkki.p pō-ṉ-āṉ.
Kumar you-ACC towards go-PST-3SGM
'Kumar went towards you.'
The other examples are,
TeluguTamilMeaning
N_NOM + tappaN_ACC + tavira'except'
N_OBL+ lāMṭiN_ACC + pōl/pōla'like'
N_OBL + guriMciN_ACC+ kuṟittu'about'
N_ACC + baṭṭiN_GEN + pati'accordingly' and etc.,
5. Conclusion
Though Telugu and Tamil are genetically related languages, the above case distributions demonstrate that there are lots
of divergences between which poses problems in MT. The divergence due to case mismatches are the major ones that
should be tackled systematically in any Machine Translation system. Our Machine Translation system handles these types
of cross-linguistic variations by formulating appropriate rules in Transfer Grammar which ensures the better output in
MT.
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ABSTRACT
The aim of this work is handling complex sentences and alignments of words. Hybrid Machine Translation is automatically
acquires knowledge from large amounts of training data at different languages. The system is to translate complex
sentence structures to process able chunks and translating the text English to Tamil. The system is first separates the
source text word by word with POS category and searches for their corresponding target words in the bilingual dictionary.
Rule Based Reordering, Morphological Analyzing, and dictionary based translation to the Target language. The transfer
rules for reordering from English parse tree with respect to Tamil help us to get the output in the syntactic pattern of
target language. The reordered output after morphological generation of Tamil words is displayed as the final output of
the machine translation system and then errors in the translated sentences are corrected by applying Statistical
technique.
1. INTRODUCTION
Machine Translation is a process of translating the sentences from one language to the other based on the information in
the Knowledge Base without human intervention. There are three approaches to machine translation: Statistical, Example
based and Rule based machine translation systems. Synchronous Tree Adjoining Grammar associated aligned tree/string
training data and a method of converting these grammars to a weakly equivalent tree transducer for decoding.
Natural Language Processing is a theoretically motivated range of computational techniques for analyzing and
representing naturally occurring texts at one or more levels of linguistic analysis for the purpose of achieving human-like
language processing for a range of tasks or applications. Also, the contents of the documents that are being searched will
be represented at all their levels of meaning so that a true match between need and response can be found, no matter
how either are expressed in their surface form. There is typically a well-defined problem setting, a standard metric for
evaluating the task, standard corpora on which the task can be evaluated, and competitions devoted to the specific task.
In earlier years the machine translation is done only at the word level i.e. word by word translation. This project is carried
out at many places for years but still need of a good translation system. Any basic translation requires two main view
points: First is the linguistic point of view and second is the mathematical point of view. The three major techniques
involved machine translations are [1] Rule Based, Statistical, and Example Based Technique. The Statistical and Example
Based Techniques needs parallel corpora for translation. In such cases adopting only the statistical technique will not
result in proper translation to the target language.
2. SYSTEM FEATURES
A Hybrid technique is developed for a system that generates simple sentences translation with part of speech tagging,
chunking and morphological generator, segmentation is done. The preprocessing tool for machine translation that
simplifies the complex sentences into simple sentences. This system uses rule based technique for sentence simplification
and uses characters such as („, ‟, „?‟) as delimiters for sentence separation. They have designed this system as a
preprocessing tool for English to Tamil translation.
Hybrid machine translation (HMT) is leverages the strengths of statistical and rule-based translation methodologies.
Several MT companies (Asia Online and Systran) are claiming to have a hybrid approach using both rules and statistics.
The approaches differ in a number of ways: Rules post-processed by statics: Translations are performed using a rules
based engine. Statistics are then used in an attempt to adjust/correct the output from the rules engine. Statistics guided
by rules: Rules are used to pre-process data in an attempt to better guide the statistical engine. Rules are also used to
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post-process the statistical output to perform functions such as normalization. This approach has a lot more power,
flexibility and control when translating.
3. CURRENT WORK
The given source sentence is parsed and tagged using POS tagger, the tagged information is stored in a separate file. The
rule based reordering of the sentence has to be done in the above formulated order using the tagged information.
Chunking of the source sentence has to be done using the bi-gram model, and the bi-grams are translated into Tamil
language by means of a word dictionary file. Then the word by word translation has to be done with the bilingual
dictionary and if a word does not exist in dictionary, it may be a proper noun which is to be transliterated to Tamil
language. Then apply gender ending rules to get the target output sentence. The error in the target sentence is corrected
statistically using the file which contains collection of Tamil verbs with proper tense and gender endings. Finally the Tamil
sentence for the corresponding English sentence is generated.
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Transliteration
&Translation

Tense Markers &
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Figure 1: Overall System Architecture
4. SYSTEM METHODOLGY
This paper presents an effective methodology for English to Tamil translation. Hybrid Machine Translation is handled by
mapping from input to output sentence. Input is the English sentence which is enriched with segmentation, parsing and
bilingual dictionary information. Output is a Tamil sentence with statistical error correction. The purpose is to group
sequences of words are translated from source sentence to target sentence using hybrid techniques. The system can be
translating complex sentences by creating new morphological reordering rules. Since a word in English has multiple
meaning in Tamil, an effective word dictionary file (4500 words from English to Tamil) is used in order to achieve better
results in translation. Gender ending verbs for all possible tenses were created for the purpose of statistically correcting
the errors in the output sentences.
4.1 HMT Process
The process is acquires knowledge from training data and also enhance the input text with POS tagging and
morphological information. After applying the local word grouping rules to the Tamil sentence (s), based on their four
methods to process and align. (1) Dictionary lookup approach (DL) is used verbs and other groups are processed with DL
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approach; HWGs with categories such as proper nouns, city, job-title, location, and country are processed with TS
approach. (2) Transliteration Similarity is transliteration system maintains a consistent correspondence between the
alphabets of two languages, irrespective of sound. Given two words, each from a different language, we define
“transliteration similarity” as the measure of likeness between them. This could exist due to the word in one language
being inherited or adopted by the other language, or because the word is a proper noun. Named entities such as city, jobtitle, location, country and proper nouns, all recognized by the local word grouping algorithm are compared using a
transliteration similarity approach.
Neighbors approach works on this principle and aligns one or more words with one of the English words. Considering one
HWG at a time, we find the nearest Tamil word that is already aligned with one or more English word (s) . We assume that
the words in English-Tamil phrases follow a similar order and align the rest words in that group accordingly. The algorithm
retrieves expected English word (s) from the HWGs and tries to locate them in the English sentence. This approach can be
useful to locate one or more English words that align with one or more Tamil words.
INPUT
Ravi waited for the train but the train was late.
OUTPUT

Segmentation and Tagging
The segmentation and tagging of the source sentence is done using the Parts Of speech tagger. In our work we use
Stanford POS tagger for the tagging purpose. The English sentences are taken as an input to the parts of speech tagger.
The tagger tokenizes each word in a sentence and identifies the parts of speech information such as verb, noun, adjective
etc. of that word. Then the words and their tagged information are stored in a separate file which is used for reordering
of sentences. Characters are arranged in document lines following some type setting conventions which we can use to
locate characters and find their style. The above complex sentence can be split into simple sentences.
Segmentation: 1. Ravi waited for the train, 2. but the train was late
Tagging: Ravi // waited // for // the // train // but // the // train // was // late.
NNP VBD
IN
DT
NN
CC
DT
NN
VBD JJ
Rule Based Reordering
The tagged words are stored separately for the purpose of reordering according to the morphological structure of the
Tamil language. The tagged words are arranged according to the order which is mentioned below UH/ PP/
WP/WRB/WDT/ NNP/ PRP/ RB/ DT /CC/ JJ/ PP$/ WP/JJR/ JJS/ IN/ NN/ NNS/TO/ VB/ VBD/ VBG/ VBN/ VBP/ VBZ/ MD. The
above mentioned order suits all most all the types of simple sentence when reordering it from English to Tamil language.
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Handling Complex sentence:
Noun, adjective and adverb clauses are considered.
Step 1: Conversion of complex to minimal sentence by grouping the clauses
Step 2: Minimal simple sentence can be analyzed as mentioned earlier
Step 3: Integration of clauses into the minimal simple sentence
4.2. Morph Analyzer/ Morph generator:
The source text is passed to the morphological analyzer. Morphological analyzer extracts the root word and its feature
equations. These feature equations will be used in the later part to generate or add proper inflections to the target
language. The sole purpose of this module is to handle the morphology of the target language. Features stored in the
target structure might be needed for producing the proper inflected target lexical form.
4.3. Transliteration
The transliteration is the process of labeling the text in one language with other. In English to Tamil transliteration, the
English text is replaced with the Tamil text by preserving the spell. The SVM based Multilingual Amrita English- Tamil
Transliteration tool is developed by Amrita – CEN and we use the same in the machine translation system. First the corpus
of English words are collected and preprocessed. The preprocessing involves two level Romanization, segmentation and
alignment. The English words are romanized into Tamil words, by English- Tamil mapping. The romanized Tamil words are
again romanized back to English, by Tamil - English mapping.
4.4. Statistical Error Correction Method
Even though we write gender ending rules, in some cases accurate verb with proper gender ending cannot be obtained
for Tamil language. Particularly when writing rules for past tense sentences many contradictions arises. In such cases
there occurs an error in the target sentence. For example consider a source sentence “Ravi waited for the train but the
train was late” for that we may get the target sentence .we have around 70 base verbs in Tamil language with all possible
gender ending and tenses.
Wrong Sentence

Correct Sentence
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5. APPLICATIONS
The list of some of the most commonly researched applications of machine translation. There is typically a well-defined
problem setting, a standard metric for evaluating the task, standard corpora on which the task can be evaluated, and
competitions devoted to the specific task. The problem of sentence understanding deals with understanding individual
sentences, and determining their meaning in the context of preceding sentences. The problem is divided into three
stages: semantic parsing, semantic classification, and discourse modeling. Information retrieval (IR) is the area of study
concerned with searching for documents, for information within documents, and for metadata about documents, as well
as that of searching relational databases and the World Wide Web. The FST based morphological analyzer and generators
are widely implemented for many languages. Automatic summarization involves reducing a text document or a larger
corpus of multiple documents into a short set of words or paragraph that conveys the main meaning of the text.
Summarizations of multimedia documents are used in education, website and etc. Greatly speed ups syntactic analysis
Tagging is local and No need to process the whole sentence to find that a certain tag is incorrect. The application of POS
Tagging is Senses depend on semantic context and less structured, longer distance dependency.
6. CONCLUSIONS
The overall design, architecture, functions, and translation methodologies are presented and reviewed in details. The
system applies Translation Corresponding Tree structure for annotating bilingual and Constraint Synchronous Grammar
for analyzing the syntax of bilingual texts. A major drawback with the statistical model is that it presupposes the
existence of an aligned parallel corpus. The work done based on limits to translation of complex sentences from English
to Tamil. The sentences are sub divided into words using Word-Based Translation models and words are aligned
corresponding to translation models. Tree can be constructed based on word alignment. for example, are generally
rather loosely translated - one sentence in the source language is often split into multiple sentences, multiple
sentences are clubbed into one, and the same idea is conveyed in words that are not really exact translations of
each other. If tokenization creates a one-to-one mapping, the number of tokens in both languages should be the same by
adjusting this parameter. The system with all the necessary modules are in place, scalability is a key to improve its
performance. Transliteration, Morph-synthesizer and extracting features are on its own a big task and these have to be
enhanced as well to improve the overall performance of the system along with the root word lexicon and the reordering
rules. The bilingual dictionary lacks the word sense information, so the semantic ambiguity arises in the system for many
words.
7. FUTURE ENHANCEMENTS
In future works increasing the re-ordering rules; increase the database entries, fine tuning the Morph generator, and
scalability. The system can be translating complex sentences by creating new morphological reordering rules. An effective
word dictionary file (4500 words from English to Tamil) is used in order to achieve better results in translation. Gender
ending verbs for all possible tenses were created for the purpose of statistically correcting the errors in the output
sentences. The system is implemented using java codes. Multiple parse trees are used handled by the Stanford parser and
the dependency parser is also used in the translation system. To handling the verbal phrases is possible by the system.
The transliterator is limited to the Indian place names so performance of transliterator is very low when it‘s used for
vocabulary words which are not present in the database. The morph generator is implemented for certain cases but the
dependency information of many inflectional categories is given by the parser, such cases works well in morph generator
and translation of sentences. The reordering rules are confined to the nodes of the branches and same rule could be
handled for different cases with same syntactic structure. Question type of sentences are handled it is also one of the
limitation of system.
REFERENCES
1.
2.
3.
4.
5.

“A weighted tree automata toolkit”, (May, J. & Knight, K -2006)
“An overview of probabilistic tree transducers for NLP”, (Knight, K. & Graehl, J - 2005)
“Comparing Evaluation Metrics for Sentence Boundary Detection”, (Yang Liu, -2007)
“Extending BLEU Evaluation Method with Linguistic Weight”, (Lixin Wang Haoliang Qi, Sheng Li, Liu Daxin - 2008)
“Improving Statistical Machine Translation using Lexicalized Rules selection”, (Zhongjun He1, Qun Liu1 -2008)
196

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

“Is Word Error Rate a Good Indicator for Spoken Language Understanding Accuracy”, (Wang, Y., Acero, A., and
Chelba, C -2003)
”Machine Translation System for Indian Languages”, (Latha R. Nair, David Peter S- 2012)
“Phrase based English – Tamil Translation System by Concept Labeling using Translation Memory”, (R.
Harshawardhan, Mridula Sara Augustine and K.P. Soman-2011)
“Rule based Sentence Simplification for English to Tamil Machine Translation System”, (Poornima.C
Dhanalakshmi. V, Anand Kumar. M-2011)
“Segmentation and Alignment of parallel text for statistical machine translation”, (Yonggangdeng.-2007)
”Synchronous Tree Adjoining Machine Translation”, (Steve DeNeefe and Kevin Knight-2009)
”Semantic Role based Tamil Sentence Generator”, (S. Lakshmana Pandian, V.Geetha-2010)
“Semantic translation error rate for evaluating translation systems”, (Subramanian, K. Stallard.D, Prasad.R. S,
Natarajan, P -2007)

197

DOSA 2020: THE FUTURE OF CELL PHONE AND TABLET PC
IN TAMIL INTERNET USING protégé
A.M.PONRAJ
ASSOCIATE PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE, MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY
ponrajcomputer@gmail.com
ABSTRACT
Dosa Ontology is the very first multilingual ontology in Indian languages developed first in tamil letters using protégé .
Dosa Ontology will be useful for all who are interested in developing semantic based tamil internet using protégé which
was developed by Stanford Center for Biomedical Informatics Research (CBIR) . This ontology was developed to
demonstrate various capabilities of protégé to execute queries in the semantic web. It describes the different types of
dosa and its ingredients, Nutritive values for each dosa. People can know all the details of dosa by having look at the
object properties such as Ingredient (ஓர்மணடடப்டௌக்ள்), spiciness (ஞஜநப்டௌ), dosa size (அவுஅடிப்ம), etc…
The user also knows all the details of Carbohydrates, Proteins, Lipids and Vitamins by having look at the data properties.
Introduction
Aadhaar's guarantee of uniqueness and centralised, online identity verification would be the basis for building these
multiple services and applications, and facilitating greater connectivity to markets Aadhaar would also give any resident
the ability to access these services and resources, anytime, anywhere in the country Aadhaar can for example, provide
the identity infrastructure for ensuring financial inclusion across the country – banks can link the unique number to a
bank account for every resident, and use the online identity authentication to allow residents to access the account from
anywhere in the country Aadhaar would also be a foundation for the effective enforcement of individual rights. A clear
registration and recognition of the individual's identity with the state is necessary to implement their rights –to
employment, education, food, etc. The number, by ensuring such registration and recognition of individuals, would help
the state deliver these rights.
Let us lister to a sample imaginary dialogue that will take place in 2020 using cell phone and aadhaar.
ஆஞட்ர்: இஞப்ர் உவு ணநடுநம அமத்ற்கு ஙன்டந. ஙன் உங்ள் ஓந அம அட்மநல்
இடக்கும் ண்ம ங்நஜநடந்ட டஜ ? …..AADHAAR……
ணடிக்மர்: ணக்ம், ஙன் எட நக்ம மணக் ணநடம்டௌநடன் .
ஆஞட்ர்: டலில் உங்ள் AADHAAR ண் ணண்டும்,  .
ணடிக்மர்: ன் AADHAAR ண்… ம்ம், அட 6102049998-45-54610.
ஆஞட்ர்: நட ஜந அணர்! உங்ள் மஓந ண் 494-2366. ஓநச. உங்ள் அலுண ண்
65234167764-45-23234, உங்ள் ஓல் ண் 266-2566. ஜநன்சஞ்ஓல் டணந mani@home.net <mailto:
mani@home.net>.
ணடிக்மர்: ஆ! ஙனங்ள் இந் ணம ட?
ஆஞட்ர்: AADHAARல் உள்ஙட்டு டப்டௌ அமஜப்நல் இந் ணம நமத்ட …., ஓர்.
ணடிக்மர்: அட ன்ச?
ஆஞட்ர்: ஙங்ள் உள்ஙட்டு டப்டௌ அமஜப்நல் உள்ம் . இந் உங்ள் ஆர்ர் ஙஞம் 15 ணநஙடிள்
ஜட்டுஜ.
ணடிக்மர்: (sighs) ஏ, ஙன் உங்ள் இமடச்ஓந ஓநடப்டௌ மஓ எட ஔடி ஓப்ந ணநடம்டௌநடன்.
ஆஞட்ர்: அட எட ஙல் ஆர்ர் ன்ட ஙநமசக்ணநல்ம , ஓர்.
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ணடிக்மர்: ன்ச?
ஆஞட்ர்: ஓர், உங்ள் ஜடத்டண நணடுள், ஙனங்ள் அந லப்டௌ ஜற்டம் உர் இஞத் அலத்ம் ஜநக்ணர்
ன்ட குடநப்நடுநன்டச. உங்ள் ஓந உல்ஙம் ணங்குஙர் நந்டமஞக்கு ஜடச…. அட ன்ட எட
ஆஞக்நஜற்ட உமண அடஜநக் ஜட்ன்.
ணடிக்மர்: ன்ச?!?! ஙனங்….
ஆஞட்ர்: ஙனங்ள் ங்ள் குமடந் லப்டௌ ஓடோன்ஸ் மஓ டற்ஓந ஓய்ம் .
ணடிக்மர்: ஙன் அந் ஜநந ணட ணநடம்டௌநடன் ன்ட உங்லக்கு ப்டித் நடம்
ஆஞட்ர்: ஙனங்ள் ந் ணஞம் உங்ள் உள்லர் டைத்நல் இடந்ட இமத்ச ஓப்நட்டீர்ள்?
ணடிக்மர்: ஓந, ஓந. சக்கு இஞண்டு குடும் அணநச ஓடோன்ஸ் மஓ டுங்ள் .
ஆஞட்ர்: அட உங்ள் ஜமசணந உங்ள் ஙன்கு குந்மள் , உங்ள் 2 ஙய்ள்…. ல்ஜ ஓப்நம்
ணடிக்மர்: ஙனங்ள் ன் ன் அட்ம ண்ம ணங்நக் ள்ஜ…
ஆஞட்ர்: ஜன்சநத்டக்ள்லங்ள், ஆசல் உங்ள் ன் அவு அநஜ உள்ட .
ணடிக்மர்: ஙன் டிம் ணந, உங்ள் டிமஞணநம் ம் டுக்ஜ?.
ஆஞட்ர்: ஓர். உங்ள் ஓமச க்கு isoverdrawn.
ணடிக்மர்: ஞணநல்ம! மஓ அடப்டௌங்ள். ஙன் த்ம ர் ஓய் ணண்டும். அட வ்ணவு
ஙஞம் ஆகும்?
ஆஞட்ர்: இட 45 minutes ஆகும். அணஓஞம் ன்டல் ..ஙனங்ள் எட ஜட்ர் மஓக்நநல் ஓன்ட ணந
ம் ற்ட ணஞம்.
ணடிக்மர்: ப்டி ஙன் எட மக் ஓணந ன்ட உங்லக்குத் நடம்?
ஆஞட்ர்: ஙனங்ள் ர் ன் ஓலுத்த் ணடநசனர்ள், அசல் உங்ள் ர் ணங்நல் டநடல் ஓய் ட்டு
ணநட்ட.
ணடிக்மர்: ஓந, ஙன் எட #% # ^ ^ & $% ^ $ @ # ணண்டும்
ஆஞட்ர்: ஙன் உங்ள் ஜந ர்த்ட ஆஓமச ஓல் ணநடம்டௌநடன், .
ணடிக்மர்: (ச்சு) ………….
ஆஞட்ர்: ணட டவும் இடக் டடிடஜ ஓர்?
ணடிக்மர்: ஆஜம்….. க் எட இணஓ 2 லிட்ர் எட கூப்ன் ணண்டும் ..
ஆஞட்ர்: ஜன்சநத்டக்ள்லங்ள், ஆசல் ங்ள் ணநம்ஞத்நன் நஞத்ந நநவு (ஙனநநவு) இணஓ
ஓ ணங்குணநலிடந்ட இடந்ட ங்ம டுக்நடட. இஞப்ர் உவு ணநடுநம அமத்ற்கு ஙன்டந!
In this paper, different types of dosa are collected for the ontology creation. The ontology is classified into Vegetarian
Dosa, non-vegetarian dosa and fruit dosa etc… The ingredients for the dosa are inserted into the individuals. These
classifications is used for user can view the data in meaningful way. This ontology is developed using protégé 4.2 Alpha.
Protégé 4.2 Alpha is a free and open -source platform. It used to developed a meaningful ontology. This editor has many
tools to view and search the data. The tools available are DL-Query tab, owl2Query tab, ACE view tab, onto graph,
Spreadsheet importer etc.
Using query tools, the user can retrieve the information related to the types of dosa, such as Nutritive value, ingredients,
etc. Using Onto graph tool, the user can view the structure of the ontology, like class structure, properties and individuals.
Using ACE view tool, the user can view the many different views to the ACE text.
1.2.1 What Is The Semantic Web?
The Semantic web is introduced by Tim Berners-Lee. ஔசனண ஙநல் உள் "ஓர்ன்"/CERN (Conseil European pour la
Recherche Nuclaire (as it called in French), or European Council for Nuclear Research (in English) குலமணச் ஓர்ந்
நசந ணநஞ்கசந

"டிம் ர்சர்ஸ்- லீ" (Tim Berners-Lee) . இமத்நன் ஆஞஜச
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"hypertext" 

அடநடப்டுத்ந அம அமசணமஞடம் டன்ட ர்க் ணநநட் அந்க் நக்ம இமத்நன்
நடப் அமணஞலும் டப்டுநடட .The Semantic Web is an extension of the current web that provides an
easier way to find, share, reuse and combined information. It is based on machine readable information and builds on
XML technologies and RDF flexible approach representing data. The semantic web provides common formats for the
interchange of data.
Purpose of ontology
“People can’t share knowledge if they do not speak a common language“ [Davenport & Prusak, 1998]. “An Ontology is an
explicit specification of a conceptualization” [Gruber, 1993]. Ontology’s enable a better communication between
Humans/Machines Ontology’s standardize and formalize the meaning of words through concepts.
ABOUT PROTÉGÉ
Protégé is a free, open-source ontology editor and knowledge-based framework. Protégé platform supports two
modeling ontologies editor.That’s protégé-frames and protégé-owl editors. Protégé ontologies can be exported into a
variety of formats including RDF (S), OWL and XML schema.
Protégé can be extended by way of a plug-in Architecture and a Java-based Application Programming Interface for
building knowledge-based tools and applications.
Protégé-OWL editor enables users to:






Load and save OWL and RDF ontologies.
Edit and visualize classes, properties, and Rules.
Define logical class characteristics as OWL expressions.
Execute reasoners such as description logic classifiers.
Edit OWL individuals for Semantic Web markup.

PR OT É G É 4 . 2 a lp h a
Protégé 4.2 Alpha is a free, open-source platform that provides a growing user community with a suite of tools to
construct domain models and knowledge-based applications with ontologies At its core, Protégé implements a rich set of
knowledge-modeling structures and actions that support the creation, visualization, and manipulation of ontologies in
various representation formats. Protégé can be customized to provide domain-friendly support for creating knowledge
models and entering data.
Conclusion
The semantic web is an extension of the current web in which information is given well defined meaning, so that the
machines can understand the content of the web and provide the relevant information for the user’s query. The dosa
ontology is created with the tool protege4.2 alpha. This helps the user to fetch the relevant information by using this in
semantic web applications. We have demonstrated the usage of protégé for creating the ontology in tamil fonts. Protégé
can create the java scripts which will run in selected hand held devices. This attempt is a pilot study for tamil e-commerce
and e-business.

Appendix 1: A sample ontology created in Tamil-English
200

Appendix 2: A DL query executed in Protégé
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Sense Mining for Tamil
W. Aisha Banu, B. Shamreen, S. Sasikala and B. Nimala Devi
B.S. Abdur Rahman University, Chennai
Abstract
Sense mining is classifying a sentence as subjective or objective and expressed it as Positive, Negative or Neutral. As the
web has proliferated, opinions about various entities have also proliferated. There is a need to understand the sense of
the contents expressed. The domain of sense mining focuses on this aspect. Sense mining for Tamil is a non-trivial task.
The early work in the domain has focused on aspects such as bag of words, support vectors or rating systems. Natural
languages like tamil need more sophisticated approaches which focus on the granularity of the grammar and richness of
the lexicon. In this work, a simple sense mining approach that takes into account the capability of the lexicon is outlined.
This work will form the base for more sophisticated approaches in the future.
1. Introduction
Sense mining is an unique research in text and information retrieval in that the focus is on aggregating the contents and
deriving an overall foci. This foci is finally expressed in the form of a classification of word tense. This itself is tough as
there are a lot of combinations that are possible in natural languages. Double negative, positive negatives are some of the
combinations which can test even experts. The work in the domain can be classified into machine learning, lexicon based
and grammar based systems. The challenge in machine learning is the adaptability to new untrained text. The lexicon
based statistical works focus on the advances in the clustering systems to identify the cluster in which the smoothened
output resides. This cluster based approaches work with lexicons and are effective for untrained text. But, classification is
difficult. Grammar based approaches rely on the codification of the text. The issue here is that lots of opinions need not
follow the subject verb object structure of the grammar.
The seminal work in this domain is [1] which provides a framework and methods for identifying the sentiments and a rich
set of rules for the analysis of subjectivity. This is the basis for this work. [2] provided a framework for the architecture
and implementation of the system. They have given a direction for the work to be extended in the future. The approach
used in [3] to classify the words into the categories (Nouns, verb, adverb) are used in this work.
2. Proposed work
The stages in Sentiment mining for Tamil are given in Figure 1. The key stages are as follows.




Linguistic processing
Parts of speech and semantic tagging
Opinion identification

Linguistic preprocessing
The two steps involved are the initial splitting and form reduction. The text in the opinion is split into sentence level
structures. This is done with a parser and the use of syntactical constructs like ".".
Parts of speech and semantic tagging
In this stage, the sentences are tagged with the use cases such as




JJ: adjective
CD: cardinal and
NN/NNS, VB/VBD/VBN/VBG, RB/RBR/RBS represent different forms of noun, verb and adverb.
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The critical aspect is that lexicons must be used for this stage.

Figure 1: Overall architecture
Opinion identification
The lexicons can give the sense of the words. But, a classification system is needed to identify the proper sense of the
terms. The following rules are used as a guideline.







Negative --> Negative
Positive --> Positive
Negative Negative --> Positive
Negative Positive -> Negative
Decreased Negative --> Positive
Decreased Positive --> Negative

The output for various use cases are shown below. If the sentence is neither positive or negative it is classified as neutral.
4. Methodology and use cases
The following examples explain the thrust of this work.
EXAMPLE 1
ஙங் ஙல் ஙண்ர்ள் ங்லக்குள் ட்டி டமஜ இல்ம ன்ட ஓநம்டௌ, டஷ் கூட்
அடநணநத்டம் அணர்ம ஙண்ர்ப் ர்க் ஓடம் ஜடக்நடட. ப்ணட இணர்ள் இடணடம் ஓர்ந்ட
ஜமநல் ன்டணடண்டு ஆசல் அடுத்ங இந் ஙட்டௌ ஙம் ணலத்டணநடும்.
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LINGUISTIC PREPROCESSING:
SIMPLE SPLITTING
1. ஙங் ஙல் ஙண்ர்ள் ங்லக்குள் ட்டி டமஜ இல்ம ன்ட ஓநம்டௌ, டஷ் கூட்
அடநணநத்டம் அணர்ம ஙண்ர்ப் ர்க் ஓடம் ஜடக்நடட
2. ப்ணட இணர்ள் இடணடம் ஓர்ந்ட ஜமநல் ன்டணடண்டு ஆசல் அடுத்ங இந் ஙட்டௌ
ஙம் ணலத்டணநடும்
CONJUNCTION
1. ஙங் ஙல் ஙண்ர்ள் ங்லக்குள் ட்டி டமஜ இல்ம ன்ட ஓநம்டௌ, டஷ் கூட்
அடநணநத்டம் அணர்ம ஙண்ர்ப் ர்க் ஓடம் ஜடக்நடட
2. ப்ணட இணர்ள் இடணடம் ஓர்ந்ட ஜமநல் ன்டணடண்டு
3. ஆசல் அடுத்ங இந் ஙட்டௌ ஙம் ணலத்டணநடும்
PARTS OF SPEECH
1. ஙங்( NNS) ஙல் (JJ) ஙண்ர்ள் (NNS) ங்லக்குள் (NNS) ட்டி (NN) டமஜ (JJ)
இல்ம (RB) ன்ட ஓநம்டௌ( NN), டஷ் (NN) கூட் (RB) அடநணநத்டம் (NN) அணர்ம ( NNS) ஙண்ர்ப்
(NNS) ர்க் (VB) ஓடம் (NNS) ஜடக்நடட (VB)
2. ப்ணட( RB) இணர்ள் ( NNS) இடணடம்( NNS) ஓர்ந்ட( RB) ஜமநல் (NN) ன்டணடண்டு (VB)
3. ஆசல்( IN) அடுத்ங ( JJ) இந்( JJ) ஙட்டௌ( JJ) ஙம்( NN) ணலத்டணநடும். (RB)
Output
1. ஙல், ட்டி, டமஜ are POSITIVE. ஜடக்நடட is NEGATIVE
2. No Polarity is found. Its NEUTRAL.
3. ணலத்டணநடும் is negative.
So the given paragraphs polarity is NEGATIVE.
EXAMPLE 2
ஜங்த்ணநன் இந்நப் நப்நல் அஔநத்ம ஙடிக் மணக் மஞக்ர் ணங்ட்நஞடௌ நட்ஜநட்டுள்ர்.அஔநத்
ஙட்டிவ் னஞ த்நஞத்நல் க்நநடந்ர் ஆசல் ணங்ட் நஞடௌவு நநந த்நல் நவ
இடப்ல் இப்மக்கு இந்ந ஜங்த் ஜம் ஆகும் சத் நநடட.
LINGUISTIC PREPROCESSING
SIMPLE SPLITTING
1. ஜங்த்ணநன் இந்நப் நப்நல் அஔநத்ம ஙடிக் மணக் மஞக்ர் ணங்ட்நஞடௌ நட்ஜநட்டுள்ர்
2. அஔநத் ஙட்டிவ் னஞ த்நஞத்நல் க்நநடந்ர் ஆசல் ணங்ட் நஞடௌவு நநந த்நல்
நவ இடப்ல் இப்மக்கு இந்ந ஜங்த் ஜம் ஆகும் சத் நநடட.
CONJUNCTION
204

1. ஜங்த்ணநன் இந்நப் நப்நல் அஔநத்ம ஙடிக் மணக் மஞக்ர் ணங்ட்நஞடௌ நட்ஜநட்டுள்ர்
2. அஔநத் ஙட்டிவ் னஞ த்நஞத்நல் க்நநடந்ர்
3. ஆசல் ணங்ட் நஞடௌவு நநந த்நல் நவ இடப்ல் இப்மக்கு இந்ந ஜங்த் ஜம்
ஆகும் சத் நநடட
PARTS OF SPEECH
1. ஜங்த்ணநன் (NN) இந்நப் (NN) நப்நல் (JJ) அஔநத்ம (NN) ஙடிக் (VB) மணக் (VB) மஞக்ர் (NN)
ணங்ட்நஞடௌ (NN) நட்ஜநட்டுள்ர் (VB) .
2. அஔநத் (NN) ஙட்டிவ் (JJ) னஞ (RB) த்நஞத்நல் (NN) க்நநடந்ர் (JJ)
3. ஆசல் (CC) ணங்ட் நஞடௌவு (NN) நநந (NN) த்நல் (NN) நவ (JJ) இடப்ல் (CC)
இப்மக்கு (NN) இந்ந (NN) ஜங்த் (NN) ஜம் (JJ) ஆகும் (VB) சத் (DT) நநடட. (JJ)
OUTPUT
1. நட்ஜநட்டுள்ர் evitisoP si
2. ஙட்டிவ் னஞ, க்நநடந்ர் evitisop era
3. ஜம் is negative. so the given paragraph is NEUTRAL
4. Results
So far we have progressed in identifying the overall sense of reviews. The work has been done by hand and the algorithm
and architecture are under development in the software system now. The results of the work over 18 use cases show that
the results obtained in this work are consistent with the overall expert opinions. For this, the approach was applied to the
select reviews. An expert well versed in movies was asked to give the tense of the work without knowing the results of
the proposed approach. The results were compared.
5. Conclusion and future work
At present the algorithm is at a developmental stage, but shows a lot of promise for Tamil. The algorithm will be
customized for a large set of use cases and combinations and implemented in the software in future and the results
shared. The proposed approach focuses only on three sense: Positive, negative and neutral. In future this will be
expanded with more sense words being used.
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Abstract
Text mining refers to the process of deriving high-quality information from text. Analysis of sentiments of the content for
natural languages is a non-trivial task. Existing methods consider only the keywords or ontology based 'related words'.
The sentiments expressed are difficult to express and manipulate. The objective of this work is to propose a methodology
for sentiment mining of natural language content (Tamil) for a specific domain. A specific domain (movie reviews) is taken
and the sentiment mining system is applied for this system. The novelty of this work is in the methodology of the
sentiment mining system for Tamil.
1.

Introduction

Reading and understanding a sentence could be easy for humans even though there are lots of ambiguities. To overcome
this problem Word Sense Disambiguation (WSD) task is to be done which assigns the appropriate sense for all the
occurrences for ambiguous words. Sentimental Analysis is a complicated field which involves the process and
interpretation of Natural Languages. It does not depend on specific sentence or text. The first work in sentiment mining
involved the use of NLP techniques. [1] used part of speech tagging to estimate a ’semantic orientation’ of meaningful
phrases in Opinions reviews. The entire review was then classified as either positive or negative by averaging the
semantic orientation of the phrases within. The application of a number of different machine learning techniques to
sentiment classification. A Naive Bayes classifier, maximum entropy and support vector machines were used classify
movie reviews as either positive or negative. Using unigrams, the support vector machine gave higher levels of accuracy,
but needed trained data sets[2]. Part of speech tagging is the most commonly encountered, though there are also papers
detailing classifiers using co reference resolution[3], and even the use of a full syntactic parse tree. The Stanford POS
tagger uses a maximum entropy technique [4]. To avoid constantly referencing a subject by name, natural languages
usually contain alternative words that can be used when referring to a previously mentioned subject.
2. Proposed System
Our proposed approach consists of the following stages: Parsing, Parts of speech tagging and Emotion classification. In
our work, the crucial contribution is in the emotion classification process. The emotion classification system considers the
entire document as a source and tries to make many passes over the given text to identify the proper word senses and
disambiguate it. The lexicon is modified to account for




similarity to the classifiers
encode domain knowledge
encode the knowledge about the structure of reviews.

In movies, the following classifiers: action, thriller, sentiment, sadness, love and comedy are used. Hence not only is each
term/Part of speech parsed for its meaning, but its relevance to the classifier. In our experiments we have used the
existing movie review to determine the emotion. Movie review contains positive and negative sentences of the movie.
We experimented the result using Proposed approach, Statistical approach and Expert View. The statistical view
comprises of counting the occurrence of terms to the classifiers and categorizing it. Experts views are taken as the final
judgment. The following table (Table 1) shows evaluation of result using various methods.
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Table 1: Comparison of methods
Name of the Movie

Proposed Approach

Statistical Approach

Expert View

Thupakki

Action

Action

Action

Pizza

Thriller

Action

Thriller

Naduvuala konjam
Pakktha Kanam

Comedy

Comedy

Comedy

Thandavam

Action + Love

Action

Action + Love

Poda Podi

Love

Love

Love

Neerparavai

Sadness

Sadness

Sadness

Statistical Approach: Based on statistical approach (Figure 1) thupakki movie falls under action movie.

10
8
6
4
2
0

9
6
4 4

3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1

விஜய்…
இருக்கி…
தீவிவா…
ததரிந்து…
காதடி!…
சந்ததகங்…
தச Count
துப்பாக்கி…
ட்டுத…
ார் Count
வில்யன்…
இக்கம்.…
தகட்டு…
தகாடுத்து…
சிறுபான்…
தசல் Count
பிடிப்பதற்…
தாத்த…
கசித்…
ாணுவ…
யாஜிக்…
வந்த Count
தவட்டை…
அசடிக்கி…
அட்ைகாச…

Word Count

Statistical Approach

Series1

Words

Figure 1: Statistical approach for Thuppakki
Proposed Approach: By doing proposed approach we have chosen the words which describes about the movie exactly.
The below mentioned are the words taken form the thupakki movie review.
னணநஞணநம ணட்மடும் ஞடணத் 'டப்க்ந, னணநஞணநமப், குண்டுணடிப்டௌத், ணட்மடுநடர்,
ஓக்மக் ன்ட , டிக்டிக் நக்நக் க்மஜக்ஸ் , அமசணமஞடம் சுட் ஓடிக்நடர் , ஜடிக்கு, ஓஜ
ஓனநஸ் ஜடி.
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4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4
3
2

3 3
3
2 2 2 2
1 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1

துப்பாக்கி…
ாணுவ Count
வில்யன்…
தீவிவாதிக…
பங்கவா…
தவட்டைா…
அசடிக்கிம…
அனல் Count
ஆபதஷன்…
உிர் Count
குண்டுதவடி…
சீ ரிஸ்…
டிக்டிக் Count
தைர் Count
திக்திக் Count
ீ
வழ்த்தும்…

Word Count

Proposed Approach

Action
other Type Emotion

Words

Figure 2: Proposed Approach for Thupakki
Based on proposed approach thupakki movie comes under action movie.

Statistical Approach
6

அட்ைகாச Count

அசத்தயாம்…

பீட்ஸா Count

நிடம Count

நான் Count

ைார்ச் Count

தச Count

ஒரிப்பதிவார…

இக்குநர் Count

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
ஆச்சர்ம் Count

பின் Count

பைத்டதத் Count

திகில் Count

கடத Count

எல்யாம் Count

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

அந்த Count

4 4 4

ம்ா Count

7
6
5
4
3
2
1
0

பம் Count

Word Count

Statistical Approach: Based on statistical approach pizza movie falls under action movie.

Series1

Words

Figure 3: Statistical approach for Pizza
Proposed Approach: The below mentioned are the words taken form the pizza movie review.
ஔநல்’ ஞஜன்ஸ், 'நக்’ நநல், 'அ’ ஆச்ஓர்ம் ந்டட்டி ஓஜ ட்
ஙநமட ஙநமடத் நநல் , 'ஜநஞட்டி’, டல் ந டலக்ப் த்டன்

நநல், டணடஜ, இஞணநல் இடநல் ,

த்நல் உடந ணணத்ட, ஞர் அத்நம் டடத்டம், ய் ஙணல்.
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த்நல், நநல் த்டக்குக் , இடட்டு,

1

1

1

1
உறு…

1

ிட்டி…

தபய்…

2

இவி…

3

அயறு…

3
2

அட்ை…

3
1

அதட்ை…

3
2

திகில்…

4
3

திக்’…

2

இருட்…

6

த்ரில்…

8
6
4
2
0

பம்…

Word Count

Proposed Approach

Fear
other Type Emotion

Words

Figure 4: Proposed Approach for Pizza
Based on proposed approach pizza movie comes under thriller movie. In all our use cases so far done, the proposed
approach is always equal to or better than the performance of the statistical approach. This is because our approach not
only counts the occurrence but defines the co-occurrence based on the lexicon as well.
3. Conclusion
The main technique used to sentiment mining was the emotion classification system. This paper gives an outline for the
sentiment mining for Tamil movie reviews in Tamil. Further development of framework could be applying technique can
also be implemented using the software. So far, we have implemented and tested this by hand only. In future we can
explore the possibility of dynamic online based systems.
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ABSTRACT
The aim of this work is to design and implement a system to identify, analyze and tag the constituents in the sentence
which fill a semantic role expressed by some target verbs of a sentence in Tamil. The system reads a Tamil text document
and performs tagging of semantic roles associated with a given target verb within such a document. Any two terms can
have the same frequency in the documents, but one term contributes more to the meaning of its sentences than the
other term. Thus, the underlying model should indicate terms that capture the semantics of text. In this case, the model
can capture terms that present the concepts of the sentence, which leads to discover the topic of the document.
1. INTRODUCTION
Natural Language Processing (NLP) is the computerized approach to analyzing text that is based on both a set of theories
and a set of technologies. Natural Language Processing is a theoretically motivated range of computational techniques for
analyzing and representing naturally occurring texts at one or more levels of linguistic analysis for the purpose of
achieving human-like language processing for a range of tasks or applications.
A new concept-based mining model that relies on the analysis of both the sentence and the document is introduced. The
concept-based model can effectively discriminate between non-important terms with respect to sentence semantics and
terms which hold the concepts that represent the sentence meaning. It performs the mining process based on lists of
words and stems. It uses a concept-based approach to add semantics into the mining process. Thus the system proposes
an effective and simple approach of combining different semantic role labeling systems which significantly improves its
performance.
In the few last years there has been an increasing interest in shallow semantic parsing of natural language, which is
becoming an important component in all kind of NLP applications. As a particular case, Semantic Role Labeling (SRL) is
currently a well defined task with a substantial body of work and comparative evaluation. Given a sentence, the task
consists of analyzing the propositions expressed by some target verbs of the sentence [2]. In particular, for each target
verb all the constituents in the sentence which fill a semantic role of the verb have to be recognized. Typical semantic
arguments include Agent, Patient, Instrument, etc. and also adjuncts such as Locative, Temporal, Manner, Cause, etc.
2. SYSTEM FEATURES
From the set of concept terms and their semantic role, a machine learning technique is developed for a system that
generates simple sentences with labels. By annotating the corpus using part of speech tagging, chunking and semantic
role labeling processes, preprocessing work is done. These are capable of producing the appropriate sequence of
semantic roles of the concept term for realizing sentence.
SRL (Semantic Role Labeling) is the process of detecting basic event structures such as who did what to whom, when and
where. It identifies the arguments of a given verb and assigns them semantic labels describing the roles that play in the
predicate i.e., identify predicate argument structures. There are many syntactic variations possible in the understanding
semantics of the Tamil sentence. The structural view of mapping from input to output structures involves the input is to
be text enriched with morpho-syntactic information and output is to be a sequence of labeled arguments[7]. The
linguistic nature of the problem is handled by the argument identification which is strongly related to syntax.

210

3. CURRENT WORK
POS tagging tool for Tamil has been used for POS tagging of Tamil document corpus. The POS tagged corpus is input for
the Chunk parsing. Chunking tool for Tamil has been used for Chunking of POS tagged corpus. This Phrase chunked corpus
in input to the Semantic role labeling process [3]. Automatic generation of natural language text is an essential task in
many language processing like summarization, automatic document generation, question answering system, translator
etc. This learner is to be designed as a statistical model that is formulated from a preprocessed corpus of sentences. The
semantic role labeling is also a tagging process by which the semantic roles like subject, action, agent, co agent, location,
time, manner, direction, cause, extent, purpose, negation and modal of each concept in a sentence[10].

Figure 1: Overall System Architecture
4. SYSTEM METHODOLGY
In this paper, syntactic variations are handled by mapping from input to output structures. Input is the text which is
enriched with morpho - syntactic information. Output is a sequence of labeled arguments. In semantic role labeling the
goal is to group sequences of words together and classify them by using semantic labels. For meaning representation the
predicate-argument structure that exists in most languages is used. In this structure a word (most frequently a verb) is
specified as a predicate, and a number of word groups are considered as arguments accompanying the word (or
predicate) .
4.1. SRL – Process
The process involves the identification the semantic relationships, or semantic roles, filled by constituents of a sentence
within a semantic frame. Given an input sentence, the system labels constituents with either abstract semantic roles such
as AGENT or PATIENT, or more domain-specific semantic roles such as SPEAKER, MESSAGE, and TOPIC[1]. In terms of
processing a sentence to extract its meaning, it corresponds to the idea that the analysis can be decomposed into two
stages. A few NLP programs perform the input translation in a single stage called as "conceptual" or "semantic parsing,
but more often the task is split into two phases "Syntactic Analysis" (or "Parsing") and "Semantic Interpretation".
The first stage uses grammatical (syntactic) information to perform some structural preprocessing on the input, to
simplify the task of the rules which compute a symbolic representation of the meaning. This preprocessing stage is usually
known as parsing, and could be roughly defined as "grouping and labeling the parts of a sentence in a way that displays
their relationships to each other in a useful way". The structure built by the parser should be a suitable input to the
semantic interpretive rules which will compute the "meaning" of the sentence.
Natural Language Understanding Question Answering
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Input
ஞம் ஙற்ட எட ந்மக் ண்டு ஞஔமண அடித்ன்.
Output
[Agent ஞம்] [am-tmp ஙற்ட] [instrument எட ந்மக் ண்டு] [patient ஞஔமண] அடித்ன்.





ர் ஞஔமண ந்மக் ண்டு அடித்ட?
மஞ ஞம் ந்மக் ண்டு அடித்ன்?
மக் ண்டு ஞம் ஞஔமண அடித்ன்?
ப்லட ஞம் ஞஔமண ந்மக் ண்டு அடித்ன்?

Syntactic Analysis
In linguistics, syntax are the rules of a language that shows how the words of that language are to be arranged to make a
sentence of that language. Hence it is the study of words that are combined together to form a sentences. The purpose of
syntactic analysis is to determine the structure of the input text. This structure consists of a hierarchy of phrases, the
smallest of which are the basic symbols and the largest of which is the sentence. It can be described by a tree with one
node for each phrase. Basic symbols are represented by leaf nodes and other phrases by interior nodes. The root of the
tree represents the sentence. The goal of syntactic analysis is to parse the lexemes into a parse tree. According to syntax
the component parts of a sentence are called constituents which are the natural groupings of a sentence .Each of them
has:



a Grammatical Category (Whether it is a noun phrase, a verb phrase, etc)
a Grammatical Function (whether it is the subject, or object, or predicate, etc)

S

NP

VP

NP

ஞம்

ஙற்ட

NP

PP

எட ந்மக் ண்டு

ஞஔமண

அடித்ன்

Figure 2: Syntactic Analysis
Semantic Analysis
This is the level at which most people think meaning is determined, however, as one can see in the above defining of the
levels, it is all the levels that contribute to meaning. Semantic processing determines the possible meanings of a sentence
by focusing on the interactions among word-level meanings in the sentence. This level of processing can include the
semantic disambiguation of words with multiple senses; in an analogous way to how syntactic disambiguation of words
that can functions as multiple parts-of-speech is accomplished at the syntactic level. Semantic disambiguation permits
one and only one sense of polysemous words to be selected and included in the semantic representation of the sentence.
A wide range of methods can be implemented to accomplish the disambiguation, some which require information as to
the frequency with which each sense occurs in a particular corpus of interest, or in general usage, some which require
consideration of the local context, and others which utilize pragmatic knowledge of the domain of the document.
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Agent – Who did? - ஞம்
Patient –To whom? – ஞஔ
Instrument – With what? – ந்ட
Temporal Adjunct – When? – ஙற்ட

4.2. Word Sense Disambiguation
The purpose is to mark each word with a syntactic tag. It involves the following methodology such as assigning each word
all the possible syntactic tags and disambiguate words as much as possible using linguistic information (hand-coded rules)
and risks are avoided by leaving the words ambiguous than guess wrong. Treat sense disambiguation like POS tagging,
just with “semantic tags”
The problems differ as follows:



POS tags depend on specific structural cues (mostly neighboring tags)
Senses depend on semantic context – less structured, longer distance dependency

4.3. Handling Complex Sentences
Complex sentences with noun clause, adjective clause and adverb clause are considered. Grouping the clauses is the main
process of the parser. The clauses are generally indicated by special cue suffixes / cue phrases. Grouping is done by the
position of cues. These complex sentences are parsed by the following steps,



Conversion of complex sentences into simple sentence by grouping the three clauses with their
corresponding words and forming Noun Clause and Verb Clause.
Parsing the simple sentence can be done.

5. APPLICATION OF SRL – CONCEPT BASED CLASSIFICATION
Usually the category profile preparation and test document ruling feature extraction process were done based on
statistical analysis of one or more terms. i.e., literal keyword investigation is done to extract features. The profile or
feature set of such systems would be a collection of keywords. The problem here is that, when more than two terms have
the same frequency in a document, one may contribute more meaning than the other. The procedures of identifying such
terms which capture the meaning of the sentence are known as the concept based mining approach. Here we come-up
with a system that prepares profiles and feature set as a collection of concepts instead of keywords. This concept filled
profile will explain the intension of the text in a much better manner. The frequency of the term of concept is known as
concept factor. The concept factor is identified at different levels of the text including sentence, document and corpus.
The concept of the sentence is analysed with the aid of the Semantic Role Labeller. It is the process of labelling the
sentences according to its Part-Of-Speech (POS) . In shallow semantic parsing, semantic tags are assigned to the
arguments, or case roles, associated with each predicate in the sentence. Initially each labelled part of the sentence is
considered as a concept. The term frequency of each concept is analysed by the labels assigned at the sentence level but
not by the literal count of keyword occurrences. Then the concept investigation is extended to the document level.
Document level concepts are identified by surveying the relationship between the concepts of sentences. Thus here the
content of a text is described by a set of concepts. [11]
Each sentence of the document is labeled by a semantic role labeler that determines the terms which contribute to the
theme of that sentence. Each term that has a semantic role in the sentence is called a concept. Shallow semantic parsing
is a process to annotate naturally occurring text with semantic roles that can facilitate the discovery of patterns of
information in large text collections producing such a mark-up. Who is doing What to Whom (WWW) classifies the
contribution of each term in a sentence to the main topic of that sentence [12].
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6. CONCLUSION
To date, SRL systems have been shown to perform reasonably well in some controlled experiments, with standard test
collections for Tamil. Still, a number of important challenges exist for future research on SRL. It remains unclear what is
the appropriate level of syntax needed to support robust analysis of semantic roles, and to what degree improved
performance in SRL is constrained by the state-of-the-art in tagging and parsing. Beyond syntax, the relation of semantic
roles to other semantic knowledge (such as WordNet, named entities, or even a catalogue of frames) has scarcely been
addressed in the design of current SRL models. A deeper understanding of these questions could help in developing
methods that yield improved generalization, and that are less dependent on large quantities of role-annotated training
data.
7. FUTURE WORK
Indeed, the requirement of most SRL approaches for such training data, which is both difficult and highly expensive to
produce, is the major obstacle to the widespread application of SRL across different genres and different languages. Given
the degradation of performance when a supervised system is faced with unseen events or a testing corpus different from
training, this is a major impediment to increasing the application of SRL even within Tamil, a language for which two
major annotated corpora are available. It is critical for the future of SRL that research broadens to include wider
investigation of unsupervised and minimally supervised learning methods. In addition to these open research problems,
there are also methodological issues that need to be addressed regarding how research is conducted and evaluated.
Shared task frameworks have been crucial in SRL development by supporting explicit comparisons of approaches, but
such benchmark testing can also overly focus research efforts on small improvements in particular evaluation measures.
Improving the entire SRL approach in a significant way may require more open-ended investigation and more qualitative
analysis.
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Natural language processing is an efficient example to denote the interaction between humans and computers. The
computer fetches the input; and transforms the meaningful information into natural language; and finally, produces
natural language as the output. NLP falls under the category of computational linguistics. There are several forms of
techniques and applications of the natural language processing. The goal of this paper is to identify the potential
applications of natural language processing techniques that can be incorporated in the augmentative communication
systems. This research can extend the communication rate of the children / individuals who are with physical disabilities.
Augmentative and alternate communication (AAC) system refers to an integration of components that include symbols,
strategies and aids that enhance the communication abilities. This is commonly used to semantically process the contents
and communicate in an effective manner with the recipients. In an AAC system, the main purpose of communication is to
convey information, monitor and control the social interactions or control the environment. In the process of employing
the natural language processing techniques in the AAC system, the semantic interpretations tend to conflict. The input to
the system is a set of content words – “Car See Pinky Now”. The regular system implementation does parse the content
semantically to classify the grammar of the words and relate the term with language specific instantiations.
The final sentence processing yields the meaningful content as “The Car Is Seen By Pinky Now”. The paper here presents
the general processing phases that take place within an AAC system and the various techniques that could be employed
for better communication and understanding of the contents of the sources. These techniques might help in attaining the
granularity of the representation of the knowledge and delivering the right content as a result of the language processing
within the system.
Natural Language Processing
Natural language processing has evolved with multiple techniques that would simplify the source text and present the
right components as the result. The techniques of NLP enable the users to accomplish the purpose of the language
analysis. Naturally occurring texts might refer to any form of language, genre and mode; and these might be in oral or
written forms. The texts generally evolve with no intended purpose (Liddy, 2003) . According to the human-like language
processing, NLP might even be regarded as a category of artificial intelligence.
The model of NLP involves the seven major components namely phonology, morphology, lexical, syntactic, semantic,
discourse and pragmatic. These components have modified the basic approaches that were followed to implement
natural language processing in the experiments and real life scenarios. The approaches are classified into four broad
categories namely connectionist, symbolic, statistical and hybrid. Each of these approaches follows similar processes.
However, the purpose and activities involved in every process differed to a greater extent (See Figure 1) .
Having known the richness of natural language processing in transforming the undefined and meaningless information to
clear and meaningful information, the applications have grown enormous. The commonly used applications where the
NLP is significantly used include information retrieval, information extraction, dialogue systems, summarization, questionanswering and machine translation. The machine translation application is a conventional one and it simplifies even
higher levels of analysis. However, the other applications are embedded in the commonly used systems for various lexical
analyses and uses under different environments.
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Stages of NLP
NLP is basically a three stage process that involves parsing, translating and generating the input contents. The output of
every stage is fed as the input to the next stage of the system. The natural language processing works based on semantic
structures and generations. Hence, the first step is to find out the possible interpretations for the input through the
semantic parser (Liddy, 2003) . The problem here is that a word can fall under several semantic classifications. With a sub
frame designed for every word as in input, the semantic type is designed and is substituted to the word to develop the
interpretations. For instance, ‘take’ can be replaced by ‘get’ and ‘from’.
The translator serves as the middleware to the system. The main use of this stage is to create placeholders for the words
in the translator’s dictionary and covert the words with probable structural translations. Syntactic realization takes place
at the second stage of the natural language processing. The generator phase is primarily responsible for the sentence
generation based on the knowledge of specific language. The result becomes the final component of the entire system.
Lexical classification and generation take place at this final stage. The output of the NLP system directs the patient with
the right options and translations for their doubts (Liddy, 2003) .
Augmentative and Alternate Communication
Communication generally requires a mutual understanding between the speaker (s) and receiver (s) . The dynamic
process becomes complex when the communication disorders arise. For instance, in autism which is a cognitive language
disorder has presented numerous hindrances to the type of communication being held between people. The
augmentative and alternative communication systems (AACs) mainly aim at eliminating the communication disorders of
people by introducing new substitutes for communication (Figure 2) . Some of the speech pathologists make use of paper
based PECS to effectively improve communication with people having disorders. On the other hand, technical solution
like plasma picture communication table is also used to interact in a creative and fun-filled method (Vanderheiden, 2002).
The paper based communication system is effective even when it is embedded in the mobile devices so that children who
are experiencing severe autism might use it as a tool to convey information. There are also AAC systems to address
complex communication needs. Some people might experience physical and sensory issues that might restrict them from
communicating with people. For these groups of people, communication is facilitated with advanced techniques along
with training to explain the movement patterns and enhance the participation of the patient in the society.
In today’s trend, speech pathologists and linguistic systems support AAC technologies and concepts mainly because the
service delivery is effective and the regular human interventions are overcome in that case (Leroy & De, 2010) . The
application of AAC systems is widened to people of any sort of communication needs and to those who are in need of
additional aids. Knowledge transmission and reception processes become easier and are carried with relevant evidences
in case of AAC systems.
NLP in AAC
The individual benefits of NLP and AAC systems are enormous. When these concepts are grouped together, it delivers a
better space for communication with no evidence of disorders. For people suffering from autism, the concept of NLP in
AAC would be fruitful. NLP helps in the development and delivery of semantic structure whereas AAC helps in presenting
new substitutes to the ease communication. In this scenario, it shows that when NLP is used in AAC, it is feasible to ease
communication by clearing the semantic ambiguities and similarities; and providing a clear text as a result to the recipient
(McCoy et al, 1990) .
Language disorders might be experienced either in the reception type or expression methods. As mentioned earlier, a
NLP in AAC system might simplify the communication by breaking the words, matching the words with its context and
grammar and reframing the sentence in a meaningful manner. For instance, the sentence “Work I Done” is presented as
follows:
Step 1: The words in the sentence are broken separately. The result is: “Work, I, Done”.

216

Step 2: The semantic parser parses the words and matches the words with the appropriate grammar. Subsequently, the
context is also analyzed.
Step 3: The words are also compared with relevant aids such as pictures to identify the relations and patterns of them.
Step 4: The semantic strategy gives the result as “Work Is Done by Me”.
Step 5: The results of the strategy are considered and the individual’s cognitive level is evaluated.
Step 6: If the cognitive level is very low, the picture-based communication is made. If it is medium, then paper based or
even speech-based communication can be made to convey the end result.
In this process, the steps 1, 2 and 4 are carried out by NLP and the purpose of the process is accomplished when NLP is
involved in AAC to deliver the result based on the intended recipient’s cognitive level.
NLP in AAC is often considered as the best interface to communicate with the patients (McCoy et al, 1990) . As the mere
aim of the system is to relieve the person with disorders and enhance the efficiency, the machine translation is used in
case of NLP; and the AAC system covers the phonetic and lexical ambiguities faced by the patient. In most of the cases,
the patients feel the linguistic ambiguity either due to the context or phonetics used by the speaker in the oral
communication. When written communication is taken into consideration, grammar, lexical levels and type of narration
might confuse the readers.
People with speech and language disorders expect a high level of clarity in the information presented and the AAC system
does assure clarity through different means. When the patient accesses the AAC system, he / she tends to receive
multiple formats of a sentence so that there is a consistency in the information delivered and relevance of the words
used. The communication aids are generally chosen depending on the patient’s abilities. The application of NLP in AAC is
expected to develop a new world of communication in terms of clarity and ease in understanding and capabilities.
APPLICATIONS OF TECHNIQUES OF NLP
NLP in Just-In-Time Vocabulary Support
Lack of knowledge of Vocabulary is a serious problem for most of the patients. The problem with the interpretation is that
a sentence might, at times, match with multiple meanings and there develops a serious issue in choosing the right one
among them. Just-in-time vocabulary support is primarily designed with an aim of assisting the patients with contextbased vocabulary support so that the complexity in understanding the language is minimized. The vocabulary coverage is
vast as it identifies and presents all possible meanings for a particular word. When a sentence is analyzed with the help of
this vocabulary support, it adds clarity to the resultant meaning (Epp et al, 2012) .
When NLP is employed in AAC system, it breaks the sentence into its set of words and compares each one of them with
the vocabulary support system. The result that indicates the highest match is thus presented to the patient. When the
patient enters three different keywords namely ‘paper’, ‘paper please’ or ‘just one paper’, they all denote the same
context that the person needs paper. So, as a result the device gives the output to the patient. This is certainly a new
experience and an advantageous one to the patients who are experiencing problems with vocabulary.
NLP in Language Tasks
The commonly performed language tasks are vocabulary development, daily activity on studying word lists and regular
activities on acquisition of knowledge with the help of tools. These seem to take place in classrooms as well as at home.
The connectionist approach of NLP is used here to monitor and sequence the language tasks (Conover et al, 2012) .
Generalized models of the words are developed and connectionist representations are employed. These would eliminate
the constraints in the manipulation of sentences. Moreover, when this approach is used in an AAC system, it certainly
improves the connectedness of the children with the society and the local interacts are greatly enhanced. These language
tasks might develop ambiguities or issues related to inference. However, these are easily resolved with the connectionist
approach of NLP as it employs advanced mechanisms to eliminate word – context ambiguities, inference issues and
language generation issues (Conover et al, 2012) .
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Whenever there is a query raised by the student / patient, the AAC system delivers the task result with relevant
vocabulary terms as well as the semantic representations. These representations could be in the form of images that
indicate the connectivity between the terms. By this deployment, the understanding skill is improved and the students
tend to learn new terms at a rapid pace more than as expected. The speech language pathologist might witness the
progress of the patient in terms of communication and minimization of the language disorders.
NLP Translator for Speech Generating Device
Speech generating devices (SGD) are the commonly known voice output communication aids that were particularly used
for people with linguistic or phonetic disorders. These devices contain the contents and vocabulary that are varied
depending on the user’s requirements and the contexts. The patient operated selector mechanism works on the symbols
that are equipped with photoelectric cell to enable the patients to read the characters at an ease. The system is
connected with a typewriter so that the patients can type the contents with proper aid available to recognize and
distinguish the letters (Vanderheiden, 2002).
The speech generating devices are said to be easier modes to imbibe knowledge on the language. NLP has a potential
application in these speech generating devices. As already mentioned, the context of the input might influence the output
obtained from the device. In case of fixed display speech generating device, the symbols and items are stationary whereas
dynamic display device tends to generate visual symbols in a dynamic way where the symbols can even be changed by the
user. In such a situation, the NLP is to be employed in the selection set and vocabulary of the speech generating device.
The selection set is actually a collection of messages and codes that a person can use.
When the content is chosen, NLP’s translator would produce a better result. It can automatically translate the inputs as
per the language definition and produce the right language outputs to the user. The automatic maintenance is only an
advantage to the user as the contents are translated and stored in an up-to-date manner. Whenever the user accesses
the system to learn the language, the translated outputs are also displayed as options. This process is certainly expected
to improve the vocabulary of the patient. The introduction of NLP to this particular type of AAC can increase the rate of
action and performance.
Symbolic Approach for User-Centered Design System
The main purpose of the user-centered design system is to ensure universal usability for the people with disabilities in
accessing the system. The system is developed with the notion of “design for all”. This augmentative and alternate
communication system involves flexible interfaces, common dimensions appropriate for educational purposes, good
presentations and high dynamism (Newell & Gregor, 2000) . The presentation of information is the most important of all.
People with disabilities switch to these types of systems as aids and so, there is a need for better functionality. The usercentered design system involves both mainstream as well as supportive systems that covered the entire aspects of the
learning process.
The natural language processing to this particular type of augmentative and alternate communication is certainly
supposed to increase the overall efficiency. In the interface and user-centered designs, there are even options for the
patients to enter the inputs as it is basically a dynamic system. In such a case, the introduction of natural language
processing can eliminate the difficulty of the users in finding the right choice (Newell & Gregor, 2000) .
Firstly, the semantic parser can be used to process the input from the user panel. As the sensitivity is generally high in
these systems, the sensitivity can be controlled with the semantic parser operation. Subsequently, the results of the
middleware (translator) can be useful for the patients as they tend to get several choices. The final step of generation will
produce the exact result that is highly suitable for the system. In these phases, the symbolic approach of NLP is being
used as the user-centered system involves several symbols and dialects to improve the overall interactivity.
The symbolic approach for this system will benefit in a better way as the rules are human developed. The representation
schemes are primarily set with the motive of applying in user-centric system. The implementation of this NLP approach to
AAC system will work based on the semantic networks. It works as follows. Whenever the user raises a query, the
decision trees and explanation-based learning are invoked. So, the query undergoes the three phases of NLP and the
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output will be the result of explanation-based learning or decision tree. This might improve the reasoning skill as well as
the learning process is incorporated with efficient strategies that can assure fruitful results.
A general AAC system for user-centered requirement is not as efficient mainly because the language learning process
does not include all the essential strategies (phonetic, lexical and linguistic) . When NLP is included to this system, then
the information extraction application ensures greater efficiency. Most of the speech pathologists prefer NLP to this
system due to the quality outputs.
Parser for Emotion Detection System
There are several systems meant to detect the emotions based on the linguistic content present. The emotions are
regarded as compound and they were analyzed further. The emotional language understanding is targeted towards the
language learners who are more dependent on the expression through emotions. The emologus system works by fixing a
specific emotion measure to every word in a sentence (Tallec et al, 2011) . This system presents the overall architecture
of this system. Depending on the total value, the patient’s emotion is measured. This process of sentiment analysis is
functional in the augmentative and alternate communication methodology.
The parser of NLP system is going to even more benefit the entire emotional analysis process. The application of NLP to
this system is basically to control and enhance the evaluation of semantic dependencies between the inputs. The
application actually works as follows. The patient gives the input to the system. The words are individually broken and the
emotion content percentage is applied to every word. Subsequently, the semantic linkages and dependencies between
the words are evaluated through the parser of NLP (Tallec et al, 2011) . The parser would classify the semantic functions
of the words and then, the frames help in a better and accurate evaluation of the emotions. The emotions are evaluated
with respect to the semantic structure they belong to.
This NLP concept is going to better the predictions of the emotions. Semantic parser of NLP helps the patients to see the
preferences and the right structures that the sentences belong to. This is a way to improve the linguistic knowledge and
an easier way to determine the emotion with just parsing of the individual words.
Pictographic System
Pictographic writing is said to be a new and potential application of natural language processing. The cognitive design that
the pictograms support is highly interactive and might quickly let the people to write the text. However, the writing
process becomes slow when patients are not given assistance. Therefore, the NLP would suggest sentence fragments.
There are basically two major applications of NLP in this domain and these are based on the morpho-syntactic structures.
The advantage of introducing this application of NLP to AAC system is that the disabled persons can enhance their domain
knowledge in addition to alphabetic writing (Abraham, 2011) .
For a handicapped person who wishes to write but fails to use alphabetic writing, NLP presents the pictograms where the
person can simply choose and form the word. This is rather interesting; and the disabled person can understand the
concept. These would improve the overall interactivity; and the linguistic and cognitive level of the person gets improved.
This application is not only proposed for the people with disabilities but also to the people who are on the initial stages of
learning and are finding difficulties in following it. The application area is definitely broad although disabled persons are
to be benefited at the maximum. When pictograms are already built in AAC, the NLP system can associate the pictograms
to relevant semantic structures.
Assessment of NLP to AAC from Success Perspective
AAC is a widespread system that is commonly used among the patients with autism, language understanding issues and
apraxia (Cumley, 2005) . Children with serious disorders associated with phonology fail to have proper communication
interaction. So, the AAC system tends not only to serve as an aid for communication but also to improve the language
intelligibility. As language influences the overall development and cognitive understanding of a child, the AAC systems are
developed with this perspective.
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There are certain issues faced by the people in the case of AAC. There are no pre-stored samples to the patients in the
AAC systems whereas the application of NLP to AAC can enable better interpretation and automatic content
maintenance, which resolves the above problem. The other point is that there is no option for dynamic choice of the
vocabulary in an AAC system. The language representation of NLP appears to be easier, no matter whether it is a picturebased system or alphabet-based system or voice based system (Hill, 2011) .
There are two major fields where NLP to AAC system can prove to be high; and they include interface design and the
word prediction. The future applications are more relied on NLP due to the main reason that the word prediction adds
better sense to the outputs of the AAC system. This implies that the success rate is high and there is a huge potential for
these applications in the near future. The evaluations that have been conducted so far on these applications have clearly
denoted that the next generation of technology is to rely on these applications and there are greater chances for the
affected people / patients to overcome the disorders at a rapid pace (Hill, 2011) . So, it is highly recommended to utilize
these applications and also spread the idea to those patients with language / communication disorders. The authors of
this paper are positive that the speech language pathologist can obtain a better result.
CONCLUSION
NLP and AAC are two different techniques and both of them go together on the semantic and language terms. AAC
system serves as an aid to the patients with autism and any other form of speech and language disorders whereas NLP
techniques when applied in AAC serves as an information retriever, dialogue systems that primarily ease the
communication and provide instant solutions to the communication disabled. The step by step process of NLP ensures
accurate outputs at the end and the output of every process is individually used for several applications. For instance, the
parser might be highly appropriate for the emotion detection system. The picture-based system might involve a translator
or so. However, the whole process of AAC is to support and clear the doubts of patients with relevant interface support.
Some of the aspects, where AAC fails, are all overcome by the introduction of NLP to AAC. The individual applications that
were stated above indicate the effectiveness of NLP techniques and the appropriate influence on the outcomes of AAC
systems. As most of the patients prefer highly interactive systems to develop their language-based knowledge, NLP fills
them with the maximum features. NLP provides explanations, options and trees that can enable the persons with
communication disorder to improve their vocabulary and obtain a clear knowledge on the output for their respective
inputs. So, the applications of NLP to AAC systems are highly efficient and mandatory for the elimination of
communication disorders among people.
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Kalvi: An Adaptive Tamil mLearning System
Keshava Rangarajan, Chief Architect, Landmark (Halliburton) Corporation
Jayaradha Natarajan, Software consultant at TIBCO
Arivoli Tirouvingadame, Principal Member of Technical Staff, Oracle America, Inc.
Abstract
Learning Management Systems (LMS) in Tamil are at an early stage today. They typically model users as a homogenous
group with content representing a static structural organization of the course material determined by the educator. In
most cases, LMS users who are the primary consumers, represent heterogeneous groups with diverse learning
characteristics, needs and goals. This lack of sophistication in LMS is particularly noticeable when they are used to deliver
course content that are typically taught in languages other than Tamil. The adaptation of e/m-education systems to an
individual or to a group based on their characteristics, expectations, knowledge, background and preferences of the
students is understood as critical but is under served today. Emphasis is moving slowly towards learner-oriented
platforms and putting the learner’s expectations, motivations, habits, learning styles, needs, etc. as the focus of interest.
This paper delves into an LMS for Tamil language education. It also explores the mobility aspect of the LMS systems,
which makes the e-learning systems available via mobile devices like iPad, iPhone, Android based devices, etc., thus
making the LMS much more accessible and in line with current computing trends.
Introduction
This paper proposes Kalvi, an adaptive Tamil mLearning System, which is based on the Sakai project. Sakai is a community
of academic institutions, commercial organizations and individuals who work together to develop a common
Collaboration and Learning Environment (CLE) . The Sakai CLE is used for teaching, research and collaboration. It is a free,
community source, educational software platform distributed under the Educational Community License. Sakai is a Javabased, service-oriented application suite that is designed to be scalable, reliable, interoperable and extensible.
Anatomy of an academic course
Before we begin, let’s first take a closer look at the structure of a typical educational course. A course typically consists of
an ordered sequence of learning modules. Each of these learning modules consists of a sequence of topics/lessons that
introduce and illustrate concepts. The lessons could include quizzes at various points that test the learner’s grasp of
concepts and reinforces previously learned concepts. Such a course can be viewed as a directed, typically acyclic graph
where modules and concepts (and potentially quizzes) form the nodes. These nodes are connected by links that represent
the learner’s transitions from topic to topic. Educators and students progress via links across the vertices (modules and
concepts) from start to end during the life cycle of a course.
Non-adaptive and adaptive courses
In a non-adaptive course, the connecting links/arcs are static, pre-determined globally and follow a pre-determined path.
In an adaptive course, firstly, the links are initially configured based on the information (descriptive attributes) available
about the learner. Additionally, there are many possible link flow paths. These paths are conditional i.e. based on an
ongoing evaluation/scoring of the learner’s progress through the topics over a given period. Additional nodes/topics may
be brought in dynamically based on a dynamic evaluation of the learner’s level of knowledge as she/he progresses
through the course. The topics introduced are driven by analytical insight gained from community use.
Existing problems
To summarize, existing problems in Tamil LMSs are as follows:
1.

There are very few modern Learning Management Systems for education via Tamil language especially ones that
deliver content typically taught in other languages (like English)
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2.

Even if they do exist, these LMS systems deliver content in a static fashion; they do not take into account the
user’s preferences, level of skill, learning goals and other factors explicitly into account and use this as the basis
for learning content delivery and learn from user activity

Data mining, Machine learning and Analytics in LMS
Data mining, Machine learning and Analytics forms the core of LMS systems.




Data mining and Machine learning: Learning management systems and Learning Content management systems
deal with volumes of data. Users consuming the course material leave a trail of data while performing their
activities. These data can and needs to be mined to extract insight into learning patterns, learner groupings,
Topic classifications (eg: easy, difficult, etc.) . Machine learning techniques like Dynamic Regression, Support
Vector Machines (SVM), Neural Net engines, etc. can be employed to mine the data to extract insight
Analytics: Analytics plays a big role in LMSs. The broad promise of analytics is that new insights can be gained
from in-depth analysis of the data trails left by individuals in their interactions with others, with information,
with technology, and with organizations. At a high level, the following are the types of analytics of interest here:
 Learning Analytics: Wikipedia defines Learning Analytics as the measurement, collection, analysis and
reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimizing
learning and the environments in which it occurs. Learning analytics are largely concerned with
improving learner success.
 Academic Analytics: Wikipedia describes Academic analytics as the term for Business Intelligence used
in an academic setting. Academic analytics is the improvement of organizational processes, workflows,
resource allocation, and institutional measurement through the use of learner, academic, and
institutional data. Academic analytics, akin to business analytics, are concerned with improving
organizational effectiveness.

Adaptive e-learning systems
Now let’s take a look at adaptive e-learning systems. An e-learning system should be designed to match students’ needs
and desires as closely as possible, and adapt during course progression. It is considered to be adaptive if it is capable of:
1.
2.
3.
4.

Modeling users, monitoring the activities of its users;
Interpreting these on the basis of domain-specific models;
Inferring user requirements and preferences out of the interpreted activities, appropriately representing these in
associated models; and
Acting upon the available knowledge on its users and the subject matter at hand, to dynamically facilitate the
learning process.

Thus, adaptive e-learning system can be described as a personalized system, which is able to:
1.
2.

Perform content discovery and assembly,
Provide an adaptive course delivery, an adaptive interaction, and adaptive collaboration support

Architecture of KALVI system
The Kalvi system proposed in the paper is built on Sakai LMS platform. At a high level, the Kalvi system has two parts to it:
1.
2.

Kalvi server
Kalvi client

Kalvi server
The Kalvi server is the backend module. It supports all the full-fledged features of a typical LMS. There is a central
repository of the offered Course list. Educators can build and publish new courses via the publishing site. The students
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can search the course list and select their courses of interest and take them via the community site. The server has the
Adaptive Learning system as well, which is responsible for making the LMS adaptive. All data is persisted in a central
backend database.
Here is the architecture diagram of Kalvi:

Kalvi client
Kalvi supports both web based and mobile clients. Students can take a course via mobile devices like iPad, iPhone,
Android based devices, etc. The mobile client downloads the course from the server and saves it locally. Along with the
course, the client piece of the Adaptive learning system pertinent to the course is also downloaded to the mobile device.
The student then takes the course in the mobile device. While taking a course from the mobile device, it is not required to
stay connected to the server. That is, courses can be taken from the mobile devices both in online and offline modes. All
the data obtained by monitoring and recording student activities during the course life cycle are persisted in a local
database in the mobile device. When they are connected, the Kalvi server and client can sync up periodically.
Here is proposed sample screen shot of a typical Tamil course taken from iPad:
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Here is proposed sample screen shot of a typical Tamil course taken from iPhone:

Concluding thoughts and future work
The key barrier here is not the veracity of the concept or the implementation of the LMS but it is their incorporation into
the current educational processes and culture which is a rather static. This is more so in Tamil LMSs and Tamil educational
systems today. This requires evangelization as well as a high level of engagement from all participants in the education
process to effect a change. But this is the clear trend forward. Irrespective of the subjects and courses offered, the
demography served, and the medium of languages delivered to, the learning methodologies and techniques are the same
as they broadly rely on data mining, machine learning and analytics to deliver adaptive learner-centric content in mobile
form factors for the current and next generation of learners. The promising aspect of this paper is that the proposed
adaptive LMS system could be applied ubiquitously.
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E- Learning module of Imparting Medical and Health Education
Using Classical Tamil Literature via the Internet
Dr.Semmal
Associate Professor, Department of Physiology, Sri Ramachandra University
Managing Director, Manavai Mustafa Scientific Tamil Foundation
Scientific Tamil is the need of the hour. It is an essential requirement, not an option. The fortification of the scientific
armamentarium of Tamil will gift self-sustenance to the language in the future. Any misleads and self-centered
approaches will only pull back the wagon – a move which should not be allowed by the intellectuals of the present day
population gifted with Tamil as their mother tongue. Waiting for governments and well-established organizations to do
the good job is a nicer option, but not the only one. Most of the bodies do develop a slog and working difficulties as they
grow, for the very rules and guidelines laid by them will slow down the progress of their work at the ground level.
Individuals can make the difference; they have made it and will make it in the future as well.
Medical Education is a rapidly evolving specialty in Science. It has been duly increasingly appreciated that the concept of
Medical Education is not just teaching information to the medical students but to shape them as more responsible and
more intellectual professionals best suited to pursue the profession as a medical person amidst an ever increasing
population of mankind in which knowledge base is maximally open even to the common man.
Medical Education units have evolved in various educational institutions across the globe and the trend has successfully
spilled over into the Indian Subcontinent. The view shared by the opponents of changes in Medical Education originates
from the fear that the radical changes may alienate the students from the traditional roots unique to the Indian culture,
because many still believe that preparing students with global outlook can actually make them belittle their local and
traditional roots. a comprehensive method of teaching is seriously required incorporating the modern and the traditional
inputs cloned in elegance. The greatest advantage unique to the Indian students is their access to the classical pieces of
literature left for them by the greatest Indian civilizations of the ancient World.
The Manavai Mustafa Scientific Tamil Foundation (MMSTF), a non profit, non government organization devoted to
promote scientific Tamil development has crafted an unique formula that blends Modern Medical and Health Education
concepts with the Classical Indian Literature - the Philocine module of Education, a process by which the students can be
educated about the modern Neurophysiological concepts based on literary lines crafted some 2000 years before. The
Philocine approach will be a unique venture in Tamil literature for it focuses on the concept of dissemination of
knowledge more than the usual formula of praising and endowing exaggerated acknowledgements for the literary works
and their authors.
The MMSTF has been successful in making many publications in National and International journals as well as in making
oral presentations in the World Classical Tamil Conference, Alagappa University International Conference, and Sekkizhlar
International Conference. All the presentations were done using the Philocine formula for deciphering the ancient Indian
st
literature. The 21 century approach to ancient Tamil literature using the Philocine formula will have its ramifications well
beyond the preview of Tamil Literature itself for it will enhance the human understanding of the fields of
Neurophysiology and Neurobiology. In actuality the reach and importance that ancient Tamil literature would gain due to
the Philocine formula will be unprecedented in the history of Tamil Literature.
After proper initial planning and groundwork the revolutionary concept of Philocine, an innovative technique that
conglomerates the thought process of ancient Tamils and that of the great thinkers of the western world like Charles
Darwin and Sigmund Freud was unveiled by Dr.M.Semmal on the eve of the World Classical Tamil Conference during
2010.
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Enumerating the Psychophysiological Insights in the ancient Indian literature is a highly potential area for research, as a
sample when considering Sangam Tamil alone - a long list of classical literatures extending up to 2800 separate works by
more than 470 separate authors are present, all of them are cherished for their literary excellence for more than 2000
years were actually carrying varying grades of Scientific information’s hidden and embedded.
Able to fully appreciate the importance of E- learning for the Tamils, MMSTF has designed various innovative E – Learning
th
modules for the development of scientific Tamil, on 15 June 2010 the “Ariviyal Tamil Mandram You Tube channel” was
launched by MMSTF. This digital wing of the MMSTF is designed to impart Medical and Health Education using classical
Indian Literature which would enhance the Self esteem levels of the students, it is needles to explain how greater it will
enhance the process of learning among the students in the coming decades. This channel is the worlds first you tube
channel exclusive for scientific Tamil. Till date 128 students have been processed by the MMSTF to present papers in
various National and International conferences.

MMSTF has also introduced the concept of Medical Journal Club in Tamil and has released multiple videos in the concept
of Integrating Medical, Engineering and Higher secondary school students with Physical Education students.
Dissemination of recent advances in medical sciences to the common man directly from open access journals was
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launched on experimental basis on the Ariviyal Tamil Mandram You Tube channel; it is designed to impart the latest of
the information in simple language to the school children and the common man.
There is a strong ideology amongst many that Tamil development can be accomplished only by using the medium of
Tamil, to deviate from the mainstream becomes a necessity as many second generation of Tamils have already deviated
well away from Tamil, to tune them back into Tamil requires to reach them via the language well known to them and this
is yet another innovative E – learning exercise by the MMSTF, all the contents in this section will be 100 percent in
English, still this also means Tamil development, this is not a compromise but an innovation and an outreach, a necessity
at least until the end of the next decade – purely to bring back the population from distant nations, an eventuality
possible due to their extreme proximity to languages other than Tamil.

As of date the Ariviyal Tamil Mandram has processed 126 Tamil students to present papers at various National and
International conferences using the E – Learning module specially designed by MMSTF, the process by which students
from a rural background will be trained and processed via the internet and will be primed for the events.
The first virtual paper presentation by a team of students integrating Medical, Engineering and Sports fields were
performed in the premises of the prestigious Alagappa University in 2012, It was made possible due to the E – learning
strategy developed by MMSTF.
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Learner Support Services and Online Distance Education: A Case Study on
Bachelor of Business Management (Online) Degree Programme
Rathiranee, Y
Senior Lecturer, Department of Financial Management, University of Jaffna, Sri Lanka
rathi.yogen@yahoo.com
Abstract
Distance education has evolved from a teacher centered model to a learner centered model, the roles and responsibilities
of instructors and other learner support providers have changed to being more practical than imprudent. In 1990’s a new
generation of distance learning emerged in the form of a computer based instruction delivered over networks. The
internet would begin to serve as the main medium of delivery. This type of Distance Learning course is often referred to
as online learning. Bachelor of Business Management (BBM) Online Degree Programme is the first online Tamil Degree
Programme in Jaffna University and which had been introduced in 2009. Due to the conflict situation in Jaffna it was
commenced on 2009 however the fund was granted by the Asian Development Bank (ADB) through the Distance
Education Modernization Project (DEMP) in Sri Lanka in 2006. When the programme was initiated, it faced challenges and
difficulties without awareness regarding the online mode of education among the staff of the Jaffna University. Most of
the students who work in the private and the public organizations follow the degree and they depend on learner support
services to enhance their knowledge and skill and qualify their examination. A critical element of an effective succession
program for online students is Learner Support Services (LSS) . Learner support comprises all the assistance provided by a
distance education or an online mode system which matches the facilities which a face to face system provides for the
success of its students. LSS include tutoring mentoring, content development, Technical support services, interaction with
students and administrative activities. This study examines the first time online learners’ perceptions of the learner
support services provided by the faculty of Management Studies & Commerce, University of Jaffna, Sri Lanka. The study
suitably used both primary and secondary data. In this case, the researcher selected 96 students from BBM online degree
programme conveniently. Qualitative and quantitative techniques have been used to survey the study. The data was
gathered from the forums, discussions and interview with the students with the help of structured questions. Descriptive
analysis and frequency table have been used to find out the results. While many factors contribute to the learner support,
the level of interaction and support are at the top of the list. It is concluded that sixty percentage (60%) of the students in
Online learning program report feelings of isolation, lack of self-direction and management, and finally decrease in
motivation levels. This study identifies the types of LSS strategies that can effectively address the challenges. Suggestions
from the study by getting feedback from the students that the facilities such as usage of modern technology, ie using
video conferencing, uploading PowerPoint presentation with sound recording and the advance instructions regarding
examination and other face to face activities and the effective administrative procedures should be enhanced regarding
the LSS. In order to provide LSS that help students successfully participate in online degree programme at University of
Jaffna interactive strategies are needed to enhance students’ self directed learning skills and reduce their feelings of
isolation. Outcomes of the study would benefit the academicians, researchers, policy makers, and practitioners of Sri
Lanka and other similar countries.
1. Background of the study
In recent times the distance education mode has been developed in the developed and developing countries as one of
the mode of education model which helps to all students to study without physical appearance. More universities and
organizations are starting online programs. Much of this increase is due to the demands of the students who are
conspired by distance education, mostly because they face a number of obstacles that make conventional method of
teaching.
In Sri Lanka the Open University is an important institution providing the distance education mode system and the online
learning system has been introduced by some of the Sri Lankan Universities and other institutions. Online learning system
uses the web based education system and the study guidance is provided by Learning Management System (LMS) . The
Jaffna University provides Bachelor of Business Management (BBM) Degree programme in Tamil medium as an external
degree under the faculty of Management Studies which was the first degree programme in Jaffna University.
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Learner support activities include tutoring and teaching; counselling and advising including such services as orientation,
learning and study skills assistance, academic advising, and career and personal counselling; and administrative activities
such as admission and registration, library and information systems, and infrastructure support for activities such as peer
tutoring and alumni organization. In other words, learner support activities are all those interactive processes that are
intended to support and facilitate the learning process. This research explores the Students’ perception on learner
support services for the BBM Online students in Jaffna University.
Traditionally learner support in distance education has been identified as being a completely different set of activities.
However, with the implementation of online learning, this distinction does not always hold and the line between the two
sets of activities has become much more distorted (cf. Thorpe, 2003) . The BBM Online Degree programme provides the
variety of LSS to the students and who are facilitated to interact with other students and teachers. No opportunities to
find out the feelings of the students whether they are satisfied or not with the services. This study tries to answer the
following question: “Does the first time online students perceive the learner support services of BBM Online Degree is
remarkable?
The main objective of this study is to identify the online students’ perception regarding the learner support services
provided by the faculty of Management Studies and Commerce. In addition to this the following objectives also are
incorporated in this study.




To find out the obstacles when the LSS are provided
To suggest the possible solutions to overcome the obstacles and
To recommend the strategies for learner support services to be satisfied the students.

2. Theory and Hypothesis
Learner support services play a key role (Ludwig-Hardman & Dunlap, 2003) since they serve as a vitally important and
effective mechanism to counter challenges of attrition related to online learners’ sense of isolation and inability to
function as self-directed learners (Keegan, 2003) . In addition, knowing who the learners are and using this knowledge to
inform the design and provision of learner support services increases the likelihood that they meet learner needs as well
as inform best practices in this area (Hughes, 2004; Moisey & Hughes, 2008).
According to Abrami and Bures (1996) some students in distance learning programs and courses report feelings of
isolation, lack of self-direction and management, and eventual decreases in motivation levels. These factors are
supported by Tinto’s (1997) model of institutional departure with its central notion that student persistence is strongly
predicted by their degree of academic integration (e.g., performance, academic self esteem, identity as a student, etc.)
and social integration (e.g., personal interaction, connection to academic community, etc.) . One of the most reliable
problems associated with distance learning environments is logic of isolation due to lack of interaction (Bennett, Priest
and Macpherson, 1999; Harasim, Hiltz, Teles and Turoff, 1995) . This logic of isolation is linked with attrition, instructional
ineffectiveness, failing academic achievement (Booher and Seiler, 1982), and negative attitudes and overall dissatisfaction
with the learning experience (Thompson, 1990) . In this case the following assumptions have been established as
hypothesis:
H1: Learner support services provided is remarkable in the BBM Online Programme.
H2:Students’ perception on learner support services avoids the feelings of isolation.
3. Methods
The study suitably used both primary and secondary data.. There are two batches are going on smoothly. This is a three
year degree programme and two semesters per year. Altogether 6 semesters with 96 credits must be completed by the
nd
students. First batch is in the fifth semester and the second batch is in the 2 semester. In this case, the researchers
selected ninety six (96) students from BBM online degree programme conveniently. The data was gathered from the
forums, discussions and interview with the respondents. The Learner support services have been categorized as tutoring –
mentoring, content development, Technical support services, interaction with students and administrative activities.
Feeling of isolation and lack of self direction and management are included under the Students’ perception which have
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been measured by three point likert scale from strongly agree to strongly disagree that is related to learner support
services and revealed by the percentage of respondents. In this case above the percentage of 50 has been accepted as a
remarkable learner support services have been provided in this programme. The linkage between students’ perception
and learner support services have been illustrated by using correlation analysis.
4. Results
Students’ perception on learner support services has been illustrated by using percentage of the respondents’ responses
as follows:
Table 1: Percentage of Students’ perception on Learner Support Services:
Learner Support Services

Strongly Agree or
Agree %

Neutral or No Opinion %

Strongly Disagree
or Disagree %

Tutoring – Mentoring

45

37

18

Content Development

48

38

14

Technical Support Services

40

37

23

Interaction With Students

47

28

25

Administrative Activities

32

38

30

Source: Survey results
Table 1 shows that the perception on learner support services reveals below 50% agreed with the learner support
services which can’t be said as remarkable. Therefore, the first hypothesis has been disproved from this result.
Table 2: Relationship between Learner support services and students’ perception:

Tutoringmentoring
Content
development
Technical Support
Services
Interaction
students

Tutorinm
entoring

Content
developmen
t

Technical
Support
Services

Interaction
with
students

Administra
tive
activities

No Feeling of
Isolation

self
direction
and mgt.

1

0.668**

0.576**

0.437**

0.576**
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Self direction and
mgt.

1

** - Correlation is significant at the 0.01 level
Correlation test was made to examine the relationship between variables and results are tabulated. From the Table 2 the
results revealed that there is a significant relationship between the Learner Support Services (LSS) and perception of the
students at 0.01 significant levels. From this result the hypothesis 2 has been disproved because the relationship between
the perception and learner support has the weak moderate relationship and it could be proved that the students feel
isolation and lack of self direction.
5. Conclusion
From the above results it can be concluded students dissatisfy with their learner support services because they feel
isolation, lack of self direction and management, unethical submission of assignments and lack of technical facilities etc.
Insufficient academic support leads to them to withdraw from their course. Further, students’ performance depends on
effective LSS and the possible suggestions from the study by getting feedback from the students that the facilities such as
usages of modern technology i.e., using video conferencing, uploading power point presentation with sound recording
and the advance instructions regarding examination and other face to face activities and the effective administrative
procedures should be enhanced as LSS in order to improve the performance. And some strategies are highlighted as
suggestions to improve the quality of the LSS in future.
When this delivery mode is new, student’s lack of access to support services such as advising, tutors, libraries and
technical support, placed them at a disadvantage. It should be concentrated carefully by the faculty. Designing support
services should be available for the online learning students, including support for admissions, registration, career advice,
tutoring, academic advising, library, etc., will result in a more personalized approach for online students. This also
includes groups formed between librarians, advisors, and technical support with teaching faculty, which can be essential
in helping students complete their courses successfully. Technical support by telephone, email, online chat, or web-based
tutorials, for both students and tutor-mentors, are crucial in limiting the extra burden of managing the technology along
with mastering the course content. Students can refer to this support when they have difficulties on completing exams or
submitting assignments, rather than failing to complete the required work. Failure of internet access and power failure
should be eliminated in the Jaffna region.
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1. Introduction
Teaching language to children with learning disability is a challenging area that always focuses on learner-centered
approach. Many projects have been introduced (throughout different parts of the world) and innovations have brought
changes in materials (supplementary, self-study, authentic, etc) and technology devices (language laboratories, tape
recorders, video recorders, computers and software, etc) . More recently, the use of technology as a tool to develop the
different language skills has received great attention so that special educators as well as speech-language pathologists are
frequently exposed to new practices.
1.1 Learning Disability
A learning disability (LD) is in most situations a "hidden disability" with no outward signs of a disability. Children with LD
are those who have average/high intellectual ability but struggle in their academics. A learning disability is unique to the
individual and can appear in a variety of ways. It may be difficult to diagnose, to determine impact, and to accommodate.
Learning disabilities usually fall within four broad categories:
•
•
•
•

Spoken language - listening and speaking
Written language - reading, writing, and spelling
Arithmetic - calculation and concepts
Reasoning - organization and integration of ideas and thoughts.

A person with a learning disability may have discrepancies in one or all of these categories. Often people with Attention
Deficit Disorder/Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADD/ADHD) also have learning disabilities.
People with an LD are often neglected when considering assistive computer technology. Regarding Tamil language no
specialized software are available for language teaching for these children. Many people with learning disabilities can
benefit from mainstream and specialized hardware and software to operate a computer and further their academic and
career goals. As computer based teaching/learning involves animated features and interactive sessions with feedbacks it
helps the children to hold in learning process for long time and rehearsal makes them to store the linguistic feature in
their long term memory.
2. Aim
The present study aims to frame a methodology for developing software to teach various linguistic features in Tamil
which are considered to be a problematic area for the children with LD. The linguistic features important for reading and
its main problematic areas of these children are; sound recognition, phonological awareness, morphological awareness
and vocabulary. So the present study frames a methodology to build software for above said features.
3. Methodology
The methodology to build software for teaching sound recognition, phonological awareness, morphological awareness
and vocabulary in Tamil are as follows.
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3.1. Sound recognition
a. Teaching to Recognize Rhyme
Teaching children to click appropriate buttons to locate sounds.




One sound - will need to click the buttons with one picture.
Two sounds - will need to click the buttons with two pictures (both the same picture to show that the two
sounds were the same) .
Three sounds - will need to click the buttons with three pictures (all the same picture to show that the sounds
were the same).
Teacher says

Child shows the picture

k...k

two picture, the same one

n...p

two picture, the different ones

r...r...r

three beads, the same one

t...r...l

three beads, all different pictures

b. Teaching to Recognize Rhyme
Giving tasks like;
"Do these words rhyme? / paTam/, /maTam/
"Which of these words rhyme? /vaTTi/, /vaLLi/, /aLLi/
and the child has to click the buttons with words that sounds rhyming.
3.2 Phonological Awareness
Phonemic awareness is “the ability to hear, identify, and manipulate the individual sounds, or phonemes, in spoken
words” a key for successful phonological processing. Phonemic awareness gets much attention in the field of literacy, in
particular as an essential skill needed in the development of print literacy (Adams, 1990) . The following are the
phonological awareness skills.


Phoneme Blending - to find the word made by blending the phonemes
The picture of tree sounds five phonemes - “p-a-T-a-m”
The fruit in the ground has words with 4, 3 and 5 phonemes –
“p - a-m” “p-a-T-a” “p-a-T-a-m”
Click on the fruit that has the word made by blending these sounds.



Phoneme Segmentation - to find number of phonemes in a word
The picture of a flower sounds a word with 4 phonemes - “k-o-T-u”
The leaves in the ground has numbers 3, 4, and 2
Click on the leaf that has the number of phonemes by counting the phonemes in the word



Phoneme Identification – to identify the sound you hear at the beginning of the word
The picture of a ball sounds a word - “karam”
The bats in the ground has 3 different words –
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“ram” “ aram” “ kal”
Click on the bat that has the sound you hear at the beginning of this word.


Phoneme Addition - the word you get when you add a sound
The picture of cup sounds a word - “eru”
The saucers in the ground has 3 different words –
“peru” “ etu” “ aru”
Click on the saucer that has the word you get when you add a sound.



Phoneme Deletion - the word you get when you remove a sound
The picture of bag sounds a word - “naaRu”
The books in the ground has 3 different words –
“naaRRu” “ nuuRu” “aaRu”
Click on the book that has the word you get when you remove a sound.



Phoneme Manipulation - the word you get when you change a sound
The picture of cup sounds a word - “aru”
The saucers in the ground has 3 different words –
“paru” “ eru” “ arul”
Click on the ball that has the word you get when you change a sound.



Syllable Blending – to find the word made by blending the syllables
The picture of balloons sounds three syllable - “va” - “ru” - “vaar”
The balls in the ground has words with 2, 3, 4 syllables –
“ varaar” “varukiraar” “varuvaar”
Click on the ball that has the word made by blending these syllables.



Syllable Segmentation - to find number of syllables in a word
The picture of a flower sounds a word with 4 syllables - “ko – Tu – kiR – aar”
The leaves in the ground has numbers 3, 4, and 2
Click on the leaf that has the number of syllables by counting the syllables in the word.



Sentence Segmentation – to find number of words in a sentence
The picture with 3 balloons sounds three words - “itu en peenaa”
The balls in the ground has 4 words, 3 words and 2 words –
“itu en peenaa” “itu peenaa” “itu en putiya peenaa”
Click on the ball that sounds three words.

3.3. Morphological Awareness
Morphological awareness is defined as the ability to use the knowledge of word formation rules and the pairings between
sounds and meanings (Kuo & Anderson, 2006) . With morphological awareness, learners are able to learn morphemes
and morphemic boundaries by disassembling complex words into meaningful parts (e.g. kulantaikaLukku = kulantai + -kaL
+ -kku), learning the meanings of roots, affixes (kulantai= baby, -kaL= indicate plural nouns, -kku= to), and reassembling
the meaningful parts into new meanings (peNkaLukku, iLainkarkaLukku, muthiyavarkaLukku) . The following are the
phonological awareness skills.




morpheme identification – find the segment of the words into meaningful chunks, we feed words
(kulantaikaLukkukkaga) which can be divide into free and bound morphemes with function/meaning of each
morphemes, first we teach free morpheme (kulantai) with a picture, then with bound it (kulantai – kaL) we have
to add a picture of two or more children. Then children are taught to identify morphemes by giving the
function/meaning.
to identify the sound you hear – kiR (or function of morpheme)
The picture of a ball sounds a word - “paaTukiRaan”
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The bats in the ground has 3 different morphemes –
“paaTu” “kiR” “ aan”
Click on the bat that has the sound you hear at the beginning of this word.


Synthesis (morphological structure) - find the word made by attaching the suitable morphemes.
A root was given and there will be few markers are given as a choice, the child has to click the button with right
marker. Pictures will be given as clue.
example:
itu oru pantu, mejaiyil iraNDu pantu ___ irukiRatu a) kaL b) ai c) aal
aNNan paTam varai ____a) kiRaan b) ntaaL c) kiRaaL

3.4. Vocabulary
a. Homophones
All homophones are presented with the context and with the help of pictures.
palli ‘lizard’ - cuvaRRil palli irukkiRatu.
paLLi ‘school’- avaL paLLi celkiRaaL.
Tool tip can given to each word highlighting the meaning.

palli ‘lizard’ – cuvaRRil palli irukkiRatu.

paLLi ‘school’- avaL

Kalvi kaRkum iTam

paLLi

celkiRaaL.

Exercise:
1. Matching context based picture.
2. Sentence filling.
For example: avaL ________ celkiRaaL.
i.
paLLi
ii.
palli
b. Homographs
All the homographs are fed to the computer. The context is provided with the help of pictures.
aaRu- muruganukku mugam aaRu.
aaRu- inta aaRRin peyar enna?
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Exercise:
1. Context based picture
2. Matching the picture according to the context
c.Meronyms
All head words and related words are presented with picture. For example the picture of tree with a word ‘tree’ and its
parts, are marked as branch, stem, fruit, leaves and root in the same picture. Zooming is provided to go further to view
the parts.

maram
palam
ilaikaL

kiLaikaL

aTi
veer

Exercise:
1.
2.
3.

Labeling the pictures.
Matching the words with the pictures.
Treasure hunt.
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4. Concluding Remarks
The methodology provided above is a sample for each feature. As the problem of the dyslexics is to read normal text in
printed form and as they have lot of distractions, computer aided interactive visualized teaching will be very effective to
teach vocabulary to these children.
As these children have memory problems, this helps to store in long term memory as they are presented with pictures or
animations. Also any amount of words can be given in each section and according to the time available to the students
they can go through the entire list.
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ABSTRACT
Primary schools are the first institution where children receive their early stage of compulsory education. Children in
Malaysia require to attend primary school, from the age of seven until the age of twelve. During this period the bag
weight and the body weight ratio is likely to be high as some students are relatively small to carry loads similar to older
children. In recent years, this issue caught the attention of few parents but the problem of proposition of bag weight to
weight and height of children continuously haunts the parent’s mind without any form of solution to the problem. Hence
the role of ICT are seek in order to shoulder the responsibility of enhancing the teaching engine which depend on
traditional books to digital books. Modernizing the current Tamil school infrastructure should also be part of mainstream
overhaul in order to create much healthier, safer and exciting environment to study Tamil. This paper address our
research finding on possibility of long term health deterioration under gone by Malaysian Tamil school students.
Recommendation will also be inked within this paper for better and safer studying environment for our students with
improvement to current infrastructure.
1. INTRODUCTION
Primary schools are the first institution where children receive their first stage of compulsory education. Children in
Malaysia require to attend primary school from the age of seven until the age of twelve. During this period the bag weight
and the body weight ratio is likely to be high as some students are relatively small to carry loads similar to older children.
In recent years, this issue caught the attention of few parents but the problem of proposition of bag weight to weight and
height of children continuously haunts the parent’s mind without any form of solution to the problem.
2. PROBLEM STATEMENT
The Times Of India (2010) have reported that a scientific study has confirmed that heavy back packs carried by children
aged 10-13 years can caused disability at later age. The Times Of India also reported that the study conducted by the
Movement Analysis Lab of Srinivas College of Physiotherapy and Research Center in association with Kasturba Medical
College in Mangalore on 200 school boys has found that bags weighing 5% of the body weight of child could affect the
trunk and lower limb angle and those bags weighing 15% could change all angles pertaining to head, neck, trunk, and
lower limb changing the overall posture of the child.
Couple to Times Of India report, article released by “Towards Queensland Tomorrow” says that students who carry heavy
school bags may experience fatigue, muscle strain, back pain, distortion of the spine's natural curves and rounding of the
shoulders. This fact has also been highlighted by S.Dockrellin in the same report that musculoskeletal symptoms are
believed to be multifactorial and Whitfield (2001) states that the carriage of heavy schoolbags is a suspected
“contributory factor” and therefore represents an “overlooked daily physical stress” for school children. Risk factors like
musculoskeletal discomfort associated with school bag carriage include the combined effects of heavy loads, load shape
and size, time spent carrying the load, position of the load on the body and walking up staircases with heavy loads.
A general guideline of 10% body weight, initially proposed by Voll and Klimt in 1997 continues to be the recommended
guideline when carrying a back pack style schoolbag. The findings of more recent studies may challenge this guideline.
The weight carried by students varies from day to day and studies have reported different results in regards to the
average school bag weight. The different age range for students included in the studies may explain some of this
variation, but irrespective of age there is a considerable number of school children carrying in excess of 10% of their body
weight. Field data sample survey was conducted at a Malaysian school by surveying about 150 students from standard 1
to 6 of all available 5 classes at each standard. Following information were extracted from the survey:
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1. Bag weight (kg)
2. Student weight (kg)
3. Student height (cm)
4. Interview student health condition
5. Book sizes (biggest to average book size)
6. Interview teacher on how to reduce bag weight
7. Measure classroom dimensions to identify suitable location to place the locker
8. Measure current table sizes to identify the method to retrofit the table

Scales and measuring tape were using as tools for measurements. An average of 5- 10 students were randomly selected
for the study from each class and standard.
3. SUMMARY OF FINDINGS
Few critical plots were made in order to simplify the data collected.
Plot 1: Student height and weight for all the standards.

Plot 2: Student BMI, bag weight for all the standard

With the plots and analysis made the students found to be carrying much heavier weight than recommended in the
studies reported in “The Time of India”. The bag weight should only be about 5% of the student weight, however the
students are found to be carrying their school bag which is about 22.13% of their body weight much higher than
recommended by Voll and Klimt (1997) . Hence there is a good possibility of the students to have long term health
problem related to spine due to heavy school bags. By analyzing the school classroom sizes and possibility of adopting
locker system for each student, we found the following problem:
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The classrooms are too small to place lockers of about 80 units (2 section, 40 students per section). Refer Figure
1.0.
II. Most existing furniture are desk without pocket.
III. It is unsafe to leave behind the books at the desk pocket without locker, as the next section student might
displace the books.
I.

Plot 3: Student weight, Percentage of weight of bag/ weight of student for all the standard.

4. DISCUSSION
Hence it is proposed to have segmented lockers of 5.3 feet long by 1.2 feet width and 4 feet high with rollers for easy
movement within the class room. After taking into account average book size refer Figure 2.0, the proposed locker
dimension with improved desk suitable for Malaysian school environment are shown in:
I.
II.

Figure 3.0 shows the stand alone locker system with wheels attached-suitable to move about. However not
suitable for classrooms with space constrain.
Figure 4.0 shows the improved desk system with build in two slim lockers. This approach can be retrofitted into
existing table and suitable for class rooms with space constrain.

A combination of the above two system can be adopted with a possibility of deducting 30% -50% of the student bag
weight. Bringing down to tolerable bag weight of less than 10% of student body weight.

Figure 2.0: Average book size
5. HEALTH CHECK AND INTERVIEW WITH TEACHERS
Based on the study it is found that the students are carrying bag weight 2 to 3 times heavier than recommended 5-10% of
body weight. The ideal weight should be only 5% of body weight. The students at this early stage found to be not able to
report fatigue, exhaustion and muscle weakness due to carry heavy bags. They are silently tolerating the mass in the
excitement of going to school and to avoid being punished by teachers. In depth interview and health check is required to
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be conducted to identify the long term health problem to the children. When a child complains of leg or hand pain or
neck pain, the child or parents most likely advice the client to rest, without realizing it is the early signs of spine distortion.

Figure 1.0: The classrooms are too small to place lockers of about 80 units
(2 section, 40 students per section)

Figure 3.0 shows the stand alone locker system with wheels attached-suitable to move about.

Figure 4.0 shows the improved desk system with build in two slim lockers.
As for the teachers, reduction is bag weight is well received with the use of locker system. This could ensure the
references or text books is alw ays available for the teacher to utilize for teaching.
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Plate 1 – Weight of students with their bags are scaled

Plate 2 – Size of bag is measured

Plate 3 – Total numbers of bag carried by a student

Plate 4 – Height of student is measured

Plate 5 – Shows the health consequences of carrying heavy school bags.
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6. RECOMMENDATION AND CONCLUSION
Based on the study it is found that the students are carrying bag weight 2 to 3 times heavier than recommended 5-10 %
of body weight. The ideal weight should be only 5 % of body weight. To prevent long term health damage of the children,
it is recommended carrying out the following measures:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Teachers are recommended to guide the children what books are required to bring for the day or next lesson.
Parents are recommended to assist the students in preparing their school bags according to time table and
teacher's guide.
Heavy text and reference books, it is recommended to be left behind in school lockers.
Propose to introduce lockers for each student within the classroom for reduce the bag weight
Introduce new standalone locker system as shown in Figure 3.0.
Improve or retrofit the existing desk with pockets as shown in Figure 4.0.
Perform combination of standalone locker and retrofit the existing desk in order to bring down the weight of
school bag.
Avoid piggy riding work books – old completed work books are paste together with new work books to ensure
continuity of notes, however this cause children to carry redundant weight causing the bags to be more heavier.
Install access ramp, similar to OKU’s wheel chairs ramp in order for children to pull the bags on wheels over split
platforms to avoid being carried over the staircases or walk long distances carrying the bags.
Introduce single section school in order for students to safely leave their books within their class rooms and
reduce bag weight.
Provide sufficient space at car parks or drop off area for bus and cars to to stop next to an access ramp to
minimize bags being carried.
Install easy to deploy and retrofit hydraulic lift for building blocks higher than 2 floors (ground floor and first
floor) .
Recommend school building not higher than 2 floors (ground floor and first floor)
Allow for larger classrooms to fit in built in lockers
Implement teaching system using ICT.
Digital notes and exercise books using tablets will be able to reduce bag weight.

With all the above recommendation we believe the long term health of the children can be safe guarded. Plate 5 shows
the health consequences of carrying heavy school bags.
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Introduction
The things referred to by language are never merely things of the phenomenal world which can be demonstrated with the
help of technology i.e. science. A large number of things are feelings, ideas, and values. In fact, the words in a language
are so loaded with feelings and values that social scientists feel, sometimes, the necessity to devise a science, like
mathematical science, which has signs with no such load to carry. Social phenomena like group solidarity, reference
groups, and host of others are fostered through the help of a language though other group distinguishing signs are also
often used. The load of meaning and emotion carried by words is sometimes made very explicit in the grammar of
language. Thus, this paper tries to focus on teaching and learning of Tamil verbs which express the different moods of the
speaker or writer.
Aim
The aim of this paper is to develop a linguistic based tool for teaching and learning of strong verbs in modern Tamil.
Objectives
The objectives of the developed tool are to make the students or learners:







understand the concept of Tamil verbs and their structures.
learn the different inflected forms of a verb such as finite and non-finite forms.
know the various functions of verbs.
prepare themselves at their earliest stage to work with computers and to compete with the technological
challenges in the electronic educational set up.
enhance their knowledge on verb paradigms in Tamil.
stimulate them to learn eagerly by the immediate feedback of their learning activities.

Methodology
For the present study, about 40 strong verbs in modern Tamil have randomly been collected from the school text books
as source data. The collected data have been analyzed linguistically to find out their components which are internally
organized systematically for framing their structures. Finally, the linguistic information on verbs have been computed by
applying the programming frame work namely VB.Net.
Discussion
Verbs in modern linguistic world are defined as one of the grammatical elements of speech that are used to express
conceptualizations of activities, events, processes or states. In Tamil, they function morphologically and syntactically in
three ways as follows:


As finite verbs: As far as Tamil language is concerned, there are three types of finite verbs namely
imperative (i.e. vaa / vaarungkaL ‘come’, indicative (i.e. vantaan ‘came-he’) and optative (i.e. varuka
‘welcome/come’) . They are distinguished according to the category of mood.
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As non-finite verbs: They function syntactically adverbs, adjectives. E.g, here the verbal participle vantu in
vantu poo and cenRa in cenRa paiyan can not be syntactically considered as adverbs and adjective,
respectively. But cenRa in cenRa aaNTu and taLLi in taLLi nil are considered as pure adjectives and adverbs
respectively, since they qualify the noun as well as the verb which follow them.
As derived verbs: The transitive verb naTattu ‘conduct’ and the causative verb naTappi ‘make to walk’ are
derived from the intransitive verb naTa ‘walk’. Similarly, the causative verb tooRRuvi ‘cause to appear’ is also
derived from the inherent transitive verb tooRRu ‘make to appear’.



The principal inflectional categories occurring with verbs appearing in the finite forms are tense, aspect, mood, gender,
number and person, whereas in non finite forms are infinitive, verbal and adjectival participles, etc.; and they employ
representations for syntactic category and semantic- syntactic function. For instance,
avan puttakam vaangka kaTaikkuc cenRaan.
‘He went to the shop to buy a book’.
The non finite verb vaangka ‘to buy’ which is morphologically treated as infinitive but it is syntactically used for
expressing the meaning of purposive that is known as semantic-syntactic function. But the developed tool highlights the
inflectional forms of the verbs which express not only various functions but also the different moods such as:




Indicative: It, however, is not completely devoid of emotional load as the context in which it occurs the tone
in which it is uttered, might give it this weight.
Imperative: The imperative as the name suggests, calls before our eyes a social situation of superiority and
subordination, one of the most fundamental of social situations.
Optative: This suggests an option and therefore a freedom to do or not to do a certain act. When the words
talaivar avarkaLee varuka! are uttered, the form varuka ‘come - optative’ brings about a desire in the heart
of the speaker to welcome the talaivar ‘a leader’. The form talaivar avarkaLee ‘third person epicene most
honorific singular’ which is loaded with social values, all that is sectioned and, do a certain extent, sanctified
by the society, because the form avarkaL ‘they’ does normally not refer to singular. This form represents the
whole value framework of a society. That the language should have recognized the various forms of verbs
shows the range of social function which language fulfills.

The developed tool consists of four things such as,
1. Verb Classification
2. Concept of Verbs
3. Verb Classification with examples
4. Exercise
The visual is given below.
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1.

Verb Classification: It deals with how the verbs are structurally as well as functionally differed from one another. It
simply shows the traditional classification of the Tamil verb. The illustration of the program has various states which
are visualized in the following screenshots.

Visual-1
State-1
This is the starting state at which the teaching and learning
process of the verb classification begins. When the term verb
given in the visual -1 is clicked, it moves to next state that
performs the results displayed in visual-2.

Visual-2
State-2
In this state, the basic classification of verb such as finite, non
finite and defective verbs is depicted as it is given in the visual 2. When the terms displayed in this visual are clicked, it moves
to the next state where the results are displayed.

Visual-3
State-3
This state shows the results of the previous state, that is
classification of finite verbs namely tensed and non –tensed
which come under the term Finite. In this state, when the term
Tensed displayed in the visual -3 is clicked, it goes to the next
state.

Visual-4
State-4
This state depicts the results of the previous state that is the
classification of the Tensed (finite) verbs which refer to the three
tenses such as present, past and future. When the term NonTensed visualized in the visual -4 is clicked, it is moved to next
state.
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Visual-5
State-5
In this state, the classification of the Tensed (finite) verbs such as
imperative and optative is visualized as the results of clicking
made in state-4. The term Non-Finite displayed in the visual-5 is
clicked to move to next state and perform its classification.

Visual-6
State-6
It visualizes the various forms of non-finite verbs namely
infinitive, participle and conditional. Among them the term
participle displayed in the visual-6 is clicked to go next, and
display the sub-division of participle namely verbal and adjective
participles.

Visual-7
State-7
The result of the previous state is visualized here. In this state, the
term Adjective (participle) displayed in the visual-7 is clicked to go
to the end state and perform the present, past and future
Adjective participles.

Visual-8
State-8
This state ends the program successfully with the results of the
classified verb based on the structural aspect. And then click the
Home button displayed in the visual -8 to go HOME page of this
tool.

2. Concept of verbs
This part is divided into two sub-parts. The first one consists of the terms of the verbs. The second one contains the
definition and the structure of the various verb terms given at the first part. This part describes the components of the
verb, and then how the components are internally well organized as well as structured to form different forms of a single
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verb. The terms which have to be defined are given in the left side. When the term is clicked, the definition, and its
structure with example are displayed in the right side. The sample visual is as follows:
2.

Verb classification with examples:

This part highlights what is the maximum quantity of the inflected forms of a single verb according to the above
mentioned classification. The root verb bank is placed at the left side. While clicking any of the root verbs given in the
bank, the maximum quantity of the inflected forms of that particular verb is displayed. It is shown in the following sample
visual.

4. Exercise:

In this part, a few of the inflected forms are randomly given for identification of the term of form. If the verb form given in
the list is clicked, multiple choices are displayed. When the correct answer is clicked, the mark is automatically scored.
When the wrong answer is clicked, it shows the correct answer. This is simply for testing and evaluating the students or
learners, and also for having feedback.
It has three states; the first state contains a few of the inflected forms which are randomly chosen from the database
developed for this tool. When any of the forms is clicked, the choices are displayed. If the correct answer is clicked, the
marks are scored. If the wrong answer is clicked, the statement ‘It’s wrong’ is displayed with answer. The visuals of these
three states are as follows:
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Conclusion
This simple tool will definitely stimulate the cognitive power of students; and will be not only a virtual learning but also a
teaching tool in promoting up a student’s or learner’s knowledge on Tamil verbs with their functions and structures.
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Mobile Learning as support to Tamil Language Teaching
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Introduction
One of the potential technologies deemed suitable to play a fruitful role in this regard airmobile ones. Portability and
accessibility of mobile devices in this digital era have attracted many scholars to apply them in the educational settings.
Furthermore, Several researchers have attempted to prove applicability of mobile learning as modern ways of teaching
and learning (Naismith, 2004) . Moreover, applying portable technologies have been demanded by most of the modern
learners who oftentimes are forced to study anywhere and anytime, for example, at work, in the bus or at weekends
(Evans, 2008) .The wireless portable devices such as IPods, MP3 players, smart phones (like Blackberry, phone), and
Personal Digital Assistants (PDAs) could provide opportunities to respond to the need of this generation. Evans (2008)
believes that a distinguishable feature of mobile learning or M-learning is the potential to study when traveling on
transport. Language learning is also expected to benefit from the extensive possession of mobile devices such as phones
and media players (Kukulska-Hulme, 2006) . In addition to the above mentioned profits of M-learning for learners that
can be attributed to TLT learners too, teachers may benefit from applying portable wireless devices through their
teaching process. To increase access to authentic teaching and learning subjects, mobile technology can be used mainly
by teachers even when they are t traveling to schools or arrange lesson plans.
Technology in Language Teaching and Learning
"Technology has accompanied the process of language teaching and learning for many years. Cassette players and
television were traditional primitive technological tools, which were used in language classes as pedagogical aids. Today,
when we think about technology, the first teaching aid that appears in our vision is computer. Likewise, in the field of
Tamil language teaching, computer is a good teaching aid, especially since it has been complemented with the connection
to the Internet. That is why a great deal of studies has been carried out to investigate the effect of computer-based or
web-based language learning in the educational environments. Educators have also recognized the potential of
technology as an instructional tool in language teaching and its application is increasing too. They asserted that
technology is able to generate either collaborative or independent learning environment in which learners can practice
and learn a new language. Combination of technology into language education has become a daily event, and the
educational multimedia courseware is produced largely as reference subjects to promote Tamil language teaching and
learning Moreover, usage of the Internet in language teaching has been considered a serious methodology. Hismanoglua
(2010) emphasized that besides its technological function, the Internet can also be used as a pedagogical tool for
improving language learning and teaching. The recent Internet- based technologies employed in foreign language
instruction is Web 2.0 tools. The most common tools of Web 2.0 include wiki, blog, podcast, social network and video
conferencing have demonstrated the capability of the current technology in language teaching and learning. Studies have
revealed that wikis are useful tools for learning and teaching as they provide collaborative writing (Cress & Kimmerle,
2008) . Likewise, blogs or text formatted journal entries by users, can improve writing skills, promote active learning, and
provide feedback for students and teachers (Alexander, 2006; Seitzinger, 2006) . Language learners normally use blogs in
their classes to enhance both writing and reading skills (Sarica & Cavus, 2009) .Apart from wikis and Hogging, social
networking is a good opportunity for language learners to improve their writing and reading ability especially when they
type messages or read them (Sarica & Cavus, 2009) . Lam (2000) confirmed the potential of online messages to boost the
writing ability of language learners and stated that online exchanges and discussions via the web and email messages may
enhance the students' writing skill. Language teachers were the first to acknowledge the benefits of the application of
social networking tools in language learning.
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Mobile Learning
The creation of mobile devices such as cell phones, PDAs, IPods and pod cast has demonstrated that technology-based
pedagogy is employed rather extensively in-some academic environment. Although mobile learning is gradually being'
accepted in not many educational settings, its advantages cannot be overlooked. Mobile learning is defined as any service
or facility that contributes to acquisition of knowledge regardless of time and location According to Vavoula and Sharpies
(2002) learning can be considered mobile in three different contexts: learning is mobile in regard to space, it is mobile due
to the different places, and it is mobile in terms of time. Hence, mobile learning system can deliver education to learners
anytime and anywhere they need it. M-learning is limitless in terms of the content and geographical extent, so, this offers
dispersed virtual classrooms accessible any time (Jalalyazdi, et al, 2009) . Another variety of M-learning which is applied
exclusively for language learning is called Mobile assisted language learning (MALL) . Although, this is an illustration of
technology- based language learning, it is different than computer assisted language learning (CALL) because it focuses on
the "continuity or spontaneity of access and interaction across different contexts of use (Kukulska-Hulme, 2009, p. 162)
.The novel model of mobile learning creates various learning environment since students can download applications
synchronously or asynchronously. They can also access notifications, weekly activities, feedbacks, assignments, their
courses, online libraries, grading reports and these have increased their interest in studies (Kristoffersen & Ljungberg,
1998) . Individual learners who are engaged in this type of learning can personalize their learning environments by
deciding where and when to learn. Furthermore, to develop mobile learning activities, instructional designers should pay
special attention in creating and managing the knowledge database such as the vocabulary databases, reading materials,
and learning materials including audio or video files. In the meantime, accessibility and technical connection problems are
the most important considerations (Park, 2011) . Chang (2010) claimed that mobile learning's an audio-based learning
project that allows learners to participate in an asynchronous learning discussion on mobile devices instead of the textbased discussion. In other words, learners can download audio files recorded by their peers and listen to these recordings
while on the move. Since multimedia message services (MMS), an evolutionary form of short message services (SMS), can
send not only text but also graphics,
PDAs
Personal Digital assistants (PDAs) are pocket-sized computers that are expandable with some hardware components like
keyboards and wireless networks and can be equipped with software programs such as word processors, flash-cards,
databases, and bilingual dictionaries (Houser, et al., 2002) . Chinnery (2006) asserted that one of the primary roles of PDAs
has been as a translator in a language-learning classroom. Other than that, software programs such as 'MobiLearn' have
managed to convert PDAs into 'talking phase books. In addition, various projects have been implemented for using PDAs
in language learning environments.
Cell phones
Short Message Service (SMS), voice-messaging, cameras, video-recording and even Internet access for ceil phone users
are practical for language learning. Chinnery (2006) believed that all of these features allow language teachers to offer
access to authentic content, communicative language practice, as well as completion of tasks to the students. A cell
phone is the most popular and accessible mobile device in language learning as it is widely used by individuals regardless
of their age and gender. Houser, et al. (2002) quoted the results of a study performed by Stanford Learning Lab on
learning language via mobile phones. They provided some programs including translation of words and phrases,
vocabulary practice, access to live talking tutors and quizzes. The findings of the study revealed that mobile phones were
effective for quiz delivery carried out in small segments. It also concluded that quizzes and voice vocabulary lessons had
great potential in the teaching and learning of language.
Conclusion
This paper has highlighted how to support a variety of mobile devices in the educational delivery, particularly in the field
of TLT. Mobile devices like other technologies, at first appeared peculiar for pedagogical use but slowly, they have
become a part of our life. Great changes in utilizing PDA, and cell phone for the teaching and learning of languages have
proven the potential of mobile technologies. Furthermore, related literature has identified the adoption of this
technology by language teachers. Portability and wide access to mobile phones have made it more popular in education.
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A computer is perhaps more excellent than a mobile phone "for handling various types of information such as visual, sound, and
textual information, but mobile phone is superior to a computer in portability (Yamaguchi, 2005) . Hence, the integration of
mobile learning with Tamil teaching and learning may offer vast innovations in the coming days. Even though the utilization of mobile
learning in TLT is not common in many countries, such educational setting seems a fashionable path in language learning. Mobile
learning applications in language learning has its advantages and its potential should not be overlooked, for, the future holds great
possibilities for this type of technological device for pedagogical use.
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ABSTRACT
Language is the soul of communication and Computer is the heart of Technology. The borders of the world can be broken
by combining the computer and language together using the help of computer assisted language teaching. The interest in
learning a new language became less among the people in this world due to not awareness about that new language and
no proper translation through a known language. Recent years, people has shown a boom of interest in using computer
for language learning and teaching, but the roles of computer in teaching Indian languages is very less, that also its too
less especially for Tamil language comparing to other Indian languages. In this paper we present the basic Tamil language
teaching tool “TAMIL LEARNING MANTRA”. This Tamil teaching tool (TLM) is used to help the people across the foreign
countries and also in other states of India to learn the basics of Tamil language. It is used as an aid to learn Tamil very
easily and quickly for all categories of people.

INTRODUCTION
Tamil Language teaching tool is mainly used to perform a mode of teaching the Indian language Tamil to people of other
states and countries around the world. It assists the people to learn the Tamil through the global language English. The
teaching of language begins with the basic concepts such as, letters of the language from vowels, consonants and
combined vowel consonants. The words which are commonly used in Tamil language are categorized into different
groups and each word is pictorially represented for easy identification. The sentences are given as combination of basic
phrases and words. It is simplified for better understandability. More interactive teaching techniques have been handled
in this tool. it plays a major role in spreading the wings of Tamil language across worldwide.

EXISTING SYSTEM STUDY
The existing systems available for teaching Tamil are very less comparing to other languages in India. Among them few
tools are available for Tamil conversion and typing alone. There are also some mobile applications available for Tamil
learning. Many online websites are also helpful in teaching Tamil.

DRAWBACKS IN EXISTING SYSTEM
Offline systems
The offline tools are only capable of teaching the Tamil language generally without the deep knowledge of its concepts.
These tools help people to learn Tamil language letters and words through the Tamil only, it does not use any other
language to give its equivalent meaning. This does not help the people who are unaware of Tamil. The interface used is
not very friendly for all categories of users. It just helps to navigate from first word/letter to last in sequence order, which
cannot be flexible in picking a intermediate word/letter. The most important drawback is these tools do not help in
providing the direction and method of writing the letters. They provide only the whole letter as it is. Only the basic letters
are covered with limited examples. No steps taken to test the knowledge of the language for people who completed
learning it. Some tools used to teach Tamil through other Indian languages which is useful only for a group of people
belong to that particular language limit so it is also not useful worldwide. Only minimum numbers of examples are given
for letters so the learner does not know the proper usage of letters in creating words. The another main drawback is the
learner suffers in pronunciation of letters and words, which is very important to learn a language.
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Online systems
These types of tools are only used to learn Tamil by online only. It needs an internet connection for learning. Some of the
websites provide only lessons of Tamil language concepts rather than interactive teaching. Most of websites are under
some universities and it is only adaptable for adults and not for children for learning. Although some websites have good
teaching methodology, most of the times it generates error due to server problem in loading the animations and becomes
very slow. Additional plug-in and add-ons are required to load the multimedia components in the web pages. Most of
websites concentrate in teaching the stories and rhymes only, not on the language concepts.
4. PROPOSED SYSTEM
The propose Tamil teaching tool is used to teach the Tamil language from the basic level. It provides more flexibility to
learners. This tool teaches the language to people with more examples and clear pictures for each. This is basic level
teaching version which covers the basic letters, words and sentences. It concentrates on giving the best to learners by
proper step by step process of teaching. The letters are teached at first and the words are developed by letters, then
sentences are teached finally. It attracts the user with its colorful interface and animated components.

ADVANTAGES IN PROPOSED SYSTEM
This Tamil teaching tool is used to teach in attractive manner by using the writing methods. Each letter is animated to
show the direction of writing it. This helps the learner to write the letter very easily. The pronunciation of the letters and
words are given in English. Along with that, it provides the equivalent English word for the given Tamil word. The audio is
played to pronounce the given word in Tamil as well as in English. This helps the users to speak the words easily. The
learner has a facility to hover on the letter or word to hear the pronunciation of it. A huge variety of topic is covered in
words such as animals, birds, colors, and all other normal things around us. The sentence teaching consists of the basic
phrases, two words and three words sentence and finally simple sentences. The listening skill is enhanced by using the
audio which can be heard by means of speaker or microphone to listen to the words and sentences. The writing skills are
also enhanced by this tool. It provides a wide range of printable materials for letters, words and sentences in the form of
pdfs. The learners can do writing practice by writing over the printed patterns of each letter. The Quiz section is another
interesting part of this tool. It allows the learner to take a test in categories such as verbal quiz and image quiz. The verbal
quiz has verbal question with multiple choices and the learner should select the correct answer. The image quiz consists
of multiple choices as images and the correct image for given Tamil word should be selected by the learner. This tool
provides a user friendly and interactive environment for learning. It overcomes all the drawbacks of existing system by
providing audio for pronunciation problem, examples for easy learning and quiz for evaluating learner’s knowledge. It also
help in learning the writing methods which help learners to write by themselves without any help from others.

COMPONENTS DESCRIPTION
The Tamil teaching tool (TLM) consist of the components for teaching letters, words and sentences. It has additional
components for enhancement of listening skills and writing practice. The description of each component is given as
follows.
BASIC LETTERS
The component is used to teach the basic letters of the Tamil language. It consists of teaching the vowels, consonants and
combination of vowels with consonants. The Tamil language consists of 12 vowels, 18 consonants and 216 vowel
consonants. The component has letters with the example in Tamil and in English. The pronunciation of the letter and its
example is displayed in English language. The learner can hover on the list of letters to display it animated writing
method, example and pronunciation in both written and audio play back format. The learner can use the operational
buttons to hear the audio of pronunciation, to print the material and to take writing practice from the single component.
The GUI for teaching consonants is given in fig.1
BASIC WORDS
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The words which are used commonly and the important for communication is categorized into animals, birds, food, fruits,
vegetables and all basic categories. The learner can select any one category at a time and can learn the wide range of
words in that particular category. The teaching is made interesting by using the colorful images related to the words and
audio of the pronunciation. The word is written in Tamil as well as in English for easy understanding. The GUI for word
categories is given in fig.2 and teaching under one category is shown in fig.3, 4.
USER INTERFACE DESIGN

Fig.1 GUI for Teaching Consonants

Fig.3 GUI for teaching in each category

Fig.2 GUI for word categories

Fig.4 GUI for teaching in each category
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SENTENCES
The sentences are teached from the basic phrases of language and then towards the simple sentences. The basic phrases
are covered from the common used phrases and relationship words. The two words sentences are formed from the
simple words. The three word sentences are also similar to two word sentence. Each sentence has the audio format to
give the pronunciation of it in Tamil. The GUI for sentence teaching is given in fig.5.
LISTENING COMPREHENSION
The listening is very important to carry out a proper communication with a language. The learner must have capability to
listen to the pronunciation to improve the speaking skill of a language. This teaching tool for Tamil language provides a
wide range of words and sentences to help the learners to enhance the listening skill. This tool gives a very user friendly
interaction to listen the word and sentences just by hovering over it. The GUI for listening skill enhancement is given in
fig.6.

Fig.5 GUI for teaching sentences Fig.6 GUI for Listening skill enhancement
WRITING COMPREHENSION
The writing practice is very essential one to learn a language completely. The Tamil learning mantra allows the learner not
only learn using the application but also using the hardcopy. It has the Tamil language concept in the form of printable
materials. All the letters such as vowels, consonants, vowel consonants, words and sentences are created in the form of
handwriting material with the sample patterns. The material is in the form of pdf. The learner can just select the related
concept and take printouts. Now the leaner can refer the original letters and overwrite on shaded letters for improving
the writing skill. The alternative method to make the children who learn Tamil is to make them interesting with the help
of writing using mouse. The set of colors is given and one can select any color and use mouse to write over the given
shaded letter in the screen. This makes children to learn more enthusiastically. The GUI of writing practice is shown in
fig.7, 8.
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Fig.7 GUI for writing practice Fig.8 GUI for printable pdf material
QUIZ FOR EVALUATION
The final component of this tool is the quiz which is used to evaluate the knowledge of Tamil language the learner gained
from learning it using this tool. The quiz is separated into two type’s namely verbal quiz and image quiz. The verbal quiz it
deals with the verbal questions given in English and a related image is displayed for identification of the given question.
The multiple choices of Tamil words are given. The learner has to choose the correct answer. The answer should be the
Tamil word for given English word in question. This component is not only for evaluating the learner but also help them.
When the learner select an answer from given choice it immediately intimate them whether it is correct or wrong. If the
answer selected is wrong then it displays the correct answer near the intimation. This helps the learner to understand the
meaning and correct their mistakes. The GUI for verbal quiz is given in fig.9.

Fig.9 GUI for verbal quizFig.10 GUI for image quiz
The image is quiz is similar to the verbal quiz but it has the difference in the choice. The question is given in the Tamil and
three images are given as the multiple choice. The learner has to select the correct image for the given Tamil word in
question. This also helps the learner when he/she select an answer from given choice it immediately intimate them
whether it is correct or wrong. The GUI for image quiz is given in fig.10.
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CONCLUSION AND FUTURE ENHANCEMENT
The Tamil teaching tool Tamil learning mantra is an interactive tool for learners to learn Tamil with the help of animation
of writing method, voice playback for improving pronunciation and wide range of sample words. This will give a good
experience for users to learn Tamil very quickly and easily with the Quality of the original Tamil. This tool is a basic version
which covers only basics of Tamil language. In future it can be enhanced to teach the next levels of teaching Tamil such as
complex sentence, passages, essays and conversations and finally the full fledged Tamil reading and speaking skills. It may
also be used with machine learning and natural language processing to facilitate users to directly interact with computer
for communication. This tool can also be enhanced to touch technology and used for the touch screen devices to make
Tamil learning more effective and easy. Let this tool be one of the stepping stone for the oldest language in this world, to
reach the people through the newest technology.
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Developing Tamil Writing Skills: A Computational Approach
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Introduction
Today, computers are extensively being utilized for natural language processing particularly for data storage,
computation, and communication. It is a tool for solving a wide range of problems. It is obvious that students have
difficulties in understanding the concepts of various functions of words at sentence level. The difficulties vary from
individual to individual. In order to make teaching and learning process effective, it is essential to find out learning
difficulties of students during instructions.
This paper provides a brief overview of how computers have been used and are being used for developing writing skills. It
focuses not only on a technical description of hardware and software, but rather on the pedagogical questions that
teachers have considered in using computers in the classroom for developing writing skills. There are four language skills,
namely, Listening, Speaking, Reading and Writing. But this paper mainly concentrates on developing writing skill only.
Objectives




To improve teaching and learning by using the computer as a tool that can enrich existing teaching practices and
open up new ways of presenting linguistic information.
To promote a self-determined learning instrument that can be used collectively at school, as well as individually
at home.
To increase motivation by supporting a decision making and problem solving activities.

Thus this paper aims to develop a computerized learning and teaching materials for improving five different writing skills
as follows:
a.
b.
c.
d.
e.

Narrating
Describing
Interpreting
Form filling
Preparing applications and bio-data

a. Narrating
We narrate past events. This skill gives us the ways to share our experiences. This leads to the development of stories. By
developing our narrating skill one can become a good story writer. Most of the narrations are in past tense which
indicates past events.
Activity 1
nii ippadippil evvaaRu ceerntaay enpataik kuuRa mudiyumaa?
Can you narrate, how did you join this course?
Or
unatu naNpan kalluuriyil evvaaRu ceerntaan? (maruttuvam, poRiyiyal, piRa kalluurikaL
How did your friend get admission to the college: Medical or Engineering or other colleges?
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Help !
Write down first all the steps you have taken to get admission in simple sentences and then write connected account of
the same.
Activity 2
(meelee kuuRiyataiyee) nii kalluriyil mihavum kasTappaTTee ceeraveenTiyiruntatu enpatai iRantakaala etirmaRai
vinaikaLaip payanpaTuttik kuuRuka.
Can you convert your write-up into a difficult process of getting admission by using past negative constructions?
Activity 3
Dr. Rajkumarai viirappan kaTattiya nikaLcci allatu atu poonRa veeRu kuRRaviyal nikaLvinai vivarikka mudiyumaa?
Can you narrate the incident of abduction of Dr.Rajkumar by Veerappan or any other recent interesting incident that
attracted you?
Help !
Collect the stories from newspapers and then try to narrate the incidents.
Here are a few questions you may try to answer them.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

When did the abduction take place?
enkee? Where?
At what part of the time?
What happened immediately the next day?
What followed next?
Why did the Chief Minister meet?
What were the demands made?
What were the reactions followed then?
How about Dr.Rajkumar’s life in the jungle?
What was Nakkeeran Gopal’s role in this episode?
When was Dr. Rajkumar released?
How was he released?
What happened them?

Activity 4
vaaLkkaic caritam vivarittal. itu oru inRiyamaiyaata moLittiRan. nam ovvoruvariTattum, (ulaka aLavil) varalaaRU/ araciyal/
aRiviyal caarnta aRinartam vaaLkkaiyee vivarittukkuuRum paTTaRivu uLLatu. Anta aLaviRiku naam
vicuvaacamuLLavarkaLee. meeRkaNTa takavalkaLai evvaaRu ceekarikkiRoom?
Narrating life history. This is an important skill. Every one of us has this experience of narrating the life of some
historical/political/scientific leaders of the world. How sincere we are? How do we collect the information?
Step 1
Collect all events in the life of that particular leader.
Step 2
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Rearrange the events in the correct chronological order.
Step 3
Put your sentences together to make connected accounts. Convert your simple sentences into compound and complex
ones using connectives, conjunctions, etc.
Step 4
Does your narration give a complete outline of the leader’s life? If not, what do you require?
Step 5
Discuss with your friends.
Read their creations. Rewrite your own, if required.
Jawaharlal Nehru paRRi cila vaakkiyankaLai eLuta muTiyumaa?
Can you write a few sentences on the life of Jawaharlal Nehru?
Activity 5
toTar nikaLvukaLai kaaTTum paTankaLaip paarttu campantappaTTa katai/nikaLcciyee vivarittuk kuuRa mudiyumaa?
Can you narrate the story / incident with the given picture sequence? Picture enclosed
Help !
Name the boy. Before, narrating the incidents, describe each picture. (Picture is provided)
2. Describing
Describing simple tasks like preparing coffee/tea/sweets, cooking, making a telephone call, describing an action, etc. are
very important for developing written communication skill. Sometimes, giving instructions to do certain things also lead
to description. For example, in a chemistry practical class we learn and practice preparing some salt etc. for which
instructions are always given.
Activity 6
teeniir/kaapi/ inippu tayaarippatai vivarittuk kuuRa mudiyumaa?
Can you describe `how to prepare tea/coffee/sweets’?
Help !
1.
2.
3.
4.

Note down the different items necessary for the preparations.
Write down the steps – how it can be prepared.
Are there different steps or put everything together and prepare coffee/tea/sweets.
You may even discuss this with your friend/friends.
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Activity 7
piRarukkuc ciRu veelaikoTuppatu enpatum atanai curukkamaay, teLivaay colvatenpatum oru moLittiRanee. unatu
kuLuvinaruTan kalantu peeci kuRippeTuttukkonTu, iru cakkaravaNTiyeep paLutupaarkka viiTTin mun kuuTattaic
cuttappaTutta piRarkku nii kuuRum kaTTaLaikaLai eLutuka.
Giving instructions precisely, clearly, is another skill that we have to develop.
Discuss now with your group and note down the steps that you have to take to give service to your scooter, or clear the
hall of your house.
Activity 8
teecappaTam paarttup paTittaRital- taRaippaTattaik koNTu oru kuRippiTTa iTattai aTaivataRkaana vaLimuRaiyee
naNpanukkuk kuuRutal
Map reading, giving instructions to your friends to reach a place using a map.
The road map of Chidambaram is given to you. You give instructions to your 3 friends to reach their destinations –
Friend 1 in the railway station wants to reach Natarajar Temple.
Friend 2 in the Rajendran statues wants to reach Pichavaram.
Friend 3 in the Gandi status wants to reach Dept. of CAS in Linguistics.
Help !
You may start like this ………
When you come out of the Railway station you will find a statues to your left and a diverson Annamalainagar Road; take
the road when you start walking, to your right will be railway office and to your left will be a Rajendran statues so on.
Activity 9
Describing maps is an important task. Not only they give knowledge of the location, but also make you familiar with
different places.
oree nilappakuticaarnta iru taraippaTankaLaip paarttu puRavaLiccaalai, vaLaiyappaatai aakiyavaRRai vivarikka
muTiyumaa? avaRRiRkiTaiyee uLLa veeRupaaTukaL enna? ivaRRil etu ciRantatu?
Can you describe the two maps given to you on the same point, namely, outer ring Road? What are all the differences?
Which of the two is good?
Activity 10
When we describe a building, we normally do so in relation to the things near it, or the building/familiar to us.
The following words are often used.
in front of adjacent to there is opposite on the right of
there are by the side of across behind on the left of
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meeRkaNTa coRkalaip poola meelum cila coRkaLaic ceerttu CAS in Linguistics kaTTiTavaLaakattai vivarikka.
You can add more such words and try to use them to describe the CAS in Linguistics building.
Activity 11
Like building, when you want to describe a house, how will you do that?
koTukkappaTTuLLa coRkkalaippayanpaTuttutal- meelum un conta coRkaLaic ceerttal- ataRku aLaveetum illai- un viiTTap
paRRi vivarikka.
Using the words given – add your own also, there is no limitation for that – describe your house.
Help !
Here is a list of words useful for you.
ground floor bed room garden dining room
first floor toilet compound wall floor area
second floor bath room hall/drawing puja room
stair case room balcony wardrobe
kitchen cupboard showcasesit-out
closet
Activity 12
Oru ceymuRai/ ceyalmuRai vivarippatu
How to describe the process?
aRiviyal caarnta ceymuraikalil ceyyappaaTTu vinai payanpaTuttappaTTa coRRoTarkaLaiyee kaaNkiRoom. yaar ceytaar
enpatai vita etu ceyyappaTTatu, evvaaRu ceyyappaTTaTu enpavaRRaiyee (ataavatu ceyapaTu porulaiyee)
mukkiyakaruttaaka ennumpootu ceyappaaTTu vinaiyee payanpaTuttukiRoom.
In most of the scientific writings this is very common. In most of the Chemistry, Physics classes, one may notice the use of
passive sentences. We may use passive sentences when we are interested in what is done, how it is done than who did it,
in other words, it is impersonal.
Take for example
Almost all grains are cultivated in villages only.
The grains are procured from villages.
The grains are cleaned.
The grains are bundled.
The grains are stored in protected places.
The grains are distributed to the people through PDS.
The grains are purchased by people
Observe the sentences, which may be listed as below:
The grains --------------------------are cultivated
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are procured
are cleaned
are bundled
are stored
are distributed
are purchases
All are passive sentences. We understand who does all these things: Yes! The Government. We do not bother much about
who does it but bother about what is done. Whenever you describe processes and whenever you are concerned with the
thing done, you can use passive sentences.
Observe the active-passive sentences.
a) The people cultivate grains in the villages.
b) Grains are cultivated by the people in the villages.
Note:
There are a few steps to transform an active sentence into a passive.
Step 1
The object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence.
Step 2
The subject of active sentence becomes the object of the preposition “by”
Step 3
The verb is transformed as
“BE” + past participle form of the verb
(The verb has to agree with the new subject)
kiraamattu makkaLaal taaniyangkal kiraamangkaLil payiridappadukinRana.
Grains are cultivated by people in the villages.
Step 4
Delete the agent if not necessary.
Activity 13
Here is a flow chart of Teaching – learning process
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kaRRal- kaRppittal vaLimuRai muLuvaakkiyankalil vivarikkamuTiyumaa? inappuccoRkaLai, karuttut taTarcciyeeyum
maraveel.
Can you now describe the teaching- learning process in full sentences. Do not forget to use connectives & sequences.
Activity 14
Take any process of your choice and describe it.
Help !
a)
b)
c)
d)
e)

How is a T.V. serial made.
How is water purified and destributed.
How is milk supplied.
How do letters reach the destination.
Select a candidate for a post etc.

1)
Ettanai ceyappaaTTu vinai vaakkiyankaLaip payanpaTuttamuTiyumaa attanai vaakkiyankalaiyum eLutuka
Try to use as many passive sentences as possible.
2)
eLutap poovataic caarntu manattiraiyil oru kaaTciyee uruvaakkikkoLka. piRarkaruttaik keeTTu, naNparkaLitam kalantu
peeciyum pinnar eLutuka
Make a mental picture of what you are going to write. Take prompts and discuss with your friends and write.
Conclusion
The attempt made is very essential as well as important to note that ‘linguistics’ represents only one of the parameters
and its use is indirect way of teaching language. It is supposed to give the language teachers, course designers, and
producers of materials an inside view of the organization of language teaching and learning.
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ROLE OF ELECTRONIC DICTIONARIES IN
TAMIL LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
S. Raja
Annamalai University
Introduction
Lexicography is the discipline concerned with the principles and methods of preparing dictionaries. It is an applied field,
whose theoretical background is partly utilized by linguistics. Almost all the branches of linguistics provide information in
making or writing a dictionary. Dictionary is a simple tool which helps us to pronounce, respell and check grammar. It
gives meanings to words which cannot be understood or words that have more than one meaning. Besides meaning, it
also provides information on the reader syllables, intonation and pronunciation of words. Dictionaries are considered
practical sources of information that learners and teachers can depend on. Dictionaries could take different formats like
traditional paper dictionaries, handheld electronic dictionaries, CD ROM dictionaries, online dictionaries depending on
the purpose of their required usage. Dictionaries have become very important tools in language learning especially the
new forms of electronic dictionaries. A good dictionary and dictionary skills are the pillars of language learning. Several
technological developments have led to the invention of electronic dictionaries in the operational processes of teaching
and learning in TTL. Careful consideration should be paid to the rules and precautions of using them and how to avoid any
possible drawbacks. Teachers need to play a considerable role in facilitating dictionary usage in class activities to enhance
the teaching/learning process.
Electronic Dictionary
The term electronic dictionary can be used to refer to any reference material stored in electronic form that gives
information about the spelling, meaning, or use of words. Thus a spell-checker in a word-processing program, a device
that scans and translates printed words, a glossary for on-line teaching materials, or an electronic version of a respected
hard-copy dictionary are all electronic dictionaries characterized by the same system of storage and retrieval. It is the
retrieval system, rather than the information content, which makes electronic dictionary use such a revolutionary
experience compared to the consultation of a hard-copy dictionary. Books organize information in a primarily linear way,
which is appropriate for the listing of a succession of separate entries, but inadequate as a means of grouping and
regrouping words according to their semantic and pragmatic similarities, their valency and collocational patterning, or
simply their letter combinations. The A-Z sequence places headwords in an order which is virtually meaningless, shedding
no light on the relationships between words that are alphabetically distant, and complicating searches for phrases and
idioms. A text search of an electronic dictionary, on the other hand, provides almost instant access to groups of words in
any information ﬁeld created during its development.
Thus the Oxford English Dictionary on CD-ROM can act, among other things, as a synonym ﬁnder, a dictionary of
quotations, or a terminology bank, simply through the rearrangement of the information which is provided in the original
paper-based text. Similarly, several learners’ dictionaries in electronic form offer ﬁltered searches through examples,
deﬁnitions and grammar codes, while Word Net, a dictionary purpose-built for electronic retrieval, offers a full range of
links from the search word to its synonyms, co-ordinate terms, hypernyms and hyponyms. Pocket electronic dictionaries
permit poor spellers to type in a "sound alike" version of their search word and select from a range of near matches the
dictionary suggests, while cd-rom dictionary users can "hyperlink" and "interface" to call up entries for unknown words
within the entry they are consulting, or in an unrelated on-line text (Nesi, 1999) .
As electronic dictionaries become more widely used, and users become more discerning, lexicographers and dictionary
designers are reﬁning those features that take best advantage of the medium, and are producing more lexicographical
material for the Internet and cd-rom, without any hardcopy equivalent. Field searches, too complex for all but the most
skilful of ﬁrst generation electronic dictionary users (Nesi 1996), now tend to be much simpler to conduct; one click from
an entry in the Longman Web Dictionary, for example, leads straight to all "related entries" (those containing the search
word), while Collins E-Dictionary (1998) offers easily activated searches through words with similar grammatical
behaviour, but has dispensed with the Word Bank and searches of semantic relations (antonym, synonym, hyponym and
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superordinate) offered by Collins Cobuild on CD-ROM (1995) .
Skills of the Electronic Dictionary users
The ﬁrst, and most fundamental dictionary skill is that of selecting an appropriate dictionary for a given task, and in this
respect the advent of electronic dictionaries has placed much greater demands on dictionary users. Different dictionary
formats suit different language activities, so now the choice is not just between a learners’ dictionary or a native
speakers’ dictionary, general or specialist, bi- or monolingual, but also between a dictionary that requires access to a
networked computer, a dictionary with links to a word-processing program, or a portable dictionary to consult while
speaking and listening, or while reading hardcopy text. Nevertheless it is not hard to ﬁnd comparative information about
hardcopy dictionaries, as they are well known to teachers, reviewed in teaching journals, and available for inspection in
bookshops and libraries. In contrast there are very few sources of unbiased advice available to the language learner who
needs to select the right electronic dictionary for the job.
Dictionary skills also involve an understanding of the micro and macrostructure of the dictionary, its cross-referencing
system and the contents of appendices and study pages. This kind of knowledge is particularly difficult for an electronic
dictionary user to acquire because only one screen page can be viewed at a time, and the spread of contents can only be
visualized, rather than viewed and handled as with a hardcopy book. The ability to identify the appropriate form of the
word may not matter much either, as many electronic dictionaries accept "searches by letter" (type in the ﬁrst letter (s),
and select from a list of lemmas), or "sound alike" searches, and some automatically display the lemma of whatever
inﬂected form the user types in. Instead, learners need to acquire the skills to use these dictionary functions correctly, as
they are not always obvious.
Electronic Dictionaries are user-friendly, very fast and easier to carry. Students relate better to it and are more
enthusiastic and sounds can be heard. They are better for class based activities, while paper dictionaries would be better
for homework based tasks. When learners use an electronic dictionary their word search becomes faster. This allows
learners to spend more time on reading comprehension or on searching word meanings.
A comparison between electronic and paper dictionary revealed that a lot of differences exist between them in some
features. The vocabulary items covered in the electronic dictionary exceeds the limited number in the paper one. Some
features do not exist in the paper dictionary such as databank, reference book, voice recorder, calculator, MP3. In
addition, it does not include speech features, updates and interactive learning functions like irregular verbs, idioms,
dialogues, sentence structure, accent correction, and grammar explanations. Obviously, the electronic dictionary is faster,
lighter and more mobile than the paper one.
Learner’s Dictionary
Dictionaries for foreign students are usually called Learner’s Dictionaries or MLD (for Monolingual Learners Dictionaries) .
Their most interesting features are their efforts to develop new ways of defining words and to provide information
necessary for encoding. It is the latter feature that explains most of their characteristics as given below:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

The language described is the usual everyday variety, not the formal or literary;
Preference is given to the quality of the treatment of words rather than to the quantity of words;
Particular care is taken in the treatment of the more or frequent words;
The obligatory or preferred syntactic patterns of verbs (at least) and sometimes nouns and adjectives, the
countability or uncountability of nouns, the irregular forms of plurals, comparatives, conjugations, etc., are all
indicated;
Pronunciation is indicated by means of the IPA;
Many examples, sometimes authentic but always representative of normal, everyday usage, are given.

Finally learner’s dictionaries are also innovative in the sense that they have extensive introduction on “How to use the
dictionary”.
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While compiling a learner’s dictionary, three factors viz. user’s linguistic difficulties, user’s reference needs and user’s
reference skills should be taken into consideration. The first factor is the relative learning difficulty of various kinds of
lexical and grammatical items in English. It is commonly agreed, that even advanced students have great difficulty in
understanding, and in particular, have difficulty in using high-frequency words, because of the multiple meanings,
derivatives, compounds and idioms which they give rise to. This is the area to which the lexicographer’s principal efforts
must be directed. The second factor is the learner’s reference needs. Some learners may be more concerned with
interpretation than production (i.e) they may use the dictionary primarily for quick retrieval of individual items or
meanings when reading. The third factor is readers’ reference skill, which the user is assumed to possess or can be
expected to acquire, in handling a dictionary and making effective use of the information it contains.
Electronic and Online Dictionaries
Several websites are available for Tamil Dictionaries which can be utilized for teaching learning purpose. For example,
www.sol.com.sg/classroom/dictionaries/html is a website for accessing the Tamil lexicon. Another website for an online
web based English Tamil dictionary is www.geocities.com/Athens/Acropolis/8780/. The University of Chicago has
developed a website to access the Cre-A: Dictionary of Contemporary Tamil (on line version) www.lib.Uchicago.edu/LibInfo/Subjects/SouthAsia/. The National University of Singapore has developed a Tamil English
Dictionary which is available online in the website www.irdu.nus.edu.sg/tamilweb/. Another website for Tamil- English,
English-Tamil and Tamil-Tamil Dictionary www.murasu.com/akaram will be useful for learning Tamil language through
online. Pocket Electronic dictionaries along with text translators like T-9 Tamil, M-815 and M-833 which displays Tamil in
both English phonetic and Tamil characters are available. Apart from Tamil they also include 12 and 32 language
translations. They include over 25000 translations which will be useful for teaching and learning Tamil language.
In the electronic dictionary, the given English word or sentences will be translated into Tamil along with the pronunciation
through an audio mode. For example, the sentence I missed my train, can you issue another ticket instead of this one? has
been translated as naan enatu rayilai tavaravituviteen, inta payanacciiTikku patil veRu payanaciTTu taruveerkaLaa?
Phrasal Verbs
Phrasal Verb is a multi – word expression comprising a verb and one or more particles. (Svensen 1993) . A Phrasal verb
consists of a “root verb” such as go, put or set and a “particle” (an adverb or preposition such as away, on or out) . Some
phrasal verbs are used in idioms or other fixed expressions. Many phrasal verbs have more than one meaning. Every
meaning of a phrasal verb has grammar patterns that show whether the verb takes an object, whether the object is a
person or thing and where that object can go. Transitive phrasal verbs are those where the object or pronoun can go
between the verb and particle or after the particle, while intransitive phrasal verbs are those verbs that never take an
object.
Phrasal Verbs Dictionary
It is a dictionary that has been specially designed to help learners of English deal confidently with phrasal verbs. The
dictionary provides all the information that is needed to understand phrasal verbs and to use them well. Learners often
think that phrasal verbs are difficult; some students try to avoid using them altogether. But phrasal verbs are not only a
central feature of the English language, they are also extremely useful. Expert speakers use phrasal verbs in all kinds of
contexts-not just in informal situations such as conversations or emails, but quite often in formal and technical writing
too. There are many contexts where a phrasal verb is simply the best, most natural-sounding way of expressing an idea,
and so students should be encouraged to use them.
Comparison of Phrasal Verbs in dictionaries
The Phrasal Verbs of most frequently used lexical items such as bring, send, and take given in three commonly used
learners dictionaries such as English-Tamil- Dictionary (1963) and Pals dictionary - English - English - Tamil (1994) are
discussed in detail. The micro and macro structure of these dictionaries have been compared and their structural
developments are also discussed.
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Sustainability of Teaching Information and Communication Technology
(ICT) Skills in Malaysia Tamil Schools using Tamil Open Source Computing
Gunasegaran Kandaswamy (kkvguna@yahoo.co.uk)
C.M. Elanttamil
Program Titian Digital, Hindu Youth Organisation Port Klang, Malaysian Community Education Foundation, Malaysia
Program Titian Digital – Digital Bridge Programme
Introduction
Information and Communication Technologies (ICT) provide a great development opportunity by contributing to
information dissemination, providing an array of communication capabilities, increasing access to technology and
knowledge and making teaching and learning more interactive and effective.
However, access to and the cost of ICT continues to be a major obstacle in schools, particularly in the developing
countries. In Malaysia, most of the Tamil schools are partially government aided schools and they are located at rural and
peri-urban areas, where these areas are home to a great majority of underserved communities. Here, the problems are
even bleaker, where the infrastructure is either old or non-existent.
As ICT becoming the crucial means for improved economic conditions, a holistic ICT programme is most needed
particularly in tackling those young children who are neglected by macro policy who reside mostly at rural and peri-urban
areas. Understanding the need, the Hindu Youth Organisation Port Klang, Malaysia (HYO Port Klang) & Malaysian
Community Education Foundation launched the Program Titian Digital (PTD) in April 2009 by setting up sustainable ICT
Labs in Tamil Schools, using open source computing in Tamil and thin client technology which are reliable and cost
effective.
Implementation
(i) Identify potential participating schools or receive applications from potential schools.
- after identifying or receiving applications, meetings are held with the School Administration, Parent Teacher Association
(PTA), School Board of Governors (SBG) to explain the guidelines and conditions to be followed by the school.
(ii) Setup ICT Labs
- Labs are set according to the highest number of students in a class. The lab with tiles flooring includes server, terminal,
networking, LCD projector, screen, internet service, tables, chairs & air-condition.
(iii) Formation of ICT Development Committee
- This Committee consists of Headmaster, Senior assistance of Curriculum, ICT Coordinator, PTA Representative, SBG
Representative and PTD Representative. They will ensure the successful implementation of the programme.
(iv) Conduct ICT Classes
- This classes are taught by a tutor employed by the PTA. Students will be attending the ICT Literacy classes minimum
once a week (1 hour) . This lab is also used to conduct ICT based teaching (eg: teaching of Science)
(v) Training of Tutors
- Tutors attend compulsory training once a month. The training includes Module Content, Pedagogy and Technical.
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(vi) Mentoring of Tutors
- Tutors will be observed and guided regularly by the school administration and every 2 months once by pedagogy
experts.
(vii) Development of Curriculum, Tutor’s Guide & Students Module
- A team of experts consist of IT experts, Senior ICT tutors, Educationist and Textbook Officers are involve in the above
production.
Besides the above tasks, in order to ensure sustainability of the Programme, the PTD team also carries out the
following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quarterly meeting with the ICT Coordinators to discuss on the performance of each ICT Lab & issues related to
the implementation of the programme.
Annual centralise ICT Development Committee meeting. This meeting is to share experience, issues and give
feedback and suggestions for the development of PTD.
Conduct hardware auditing quarterly to ensure the labs are functioning well.
Conduct annual accounts auditing to ensure the financial account are kept well.
Ensure that the PTA is financially sound. This is to make sure that the PTA is able to pay the salary of the tutor,
maintenance are done regularly and upgradements are done when necessary.
Empower the local community to support the school to sustain the ICT Labs.

Program Titian Digital is proud to announce that it has unleash the ICT potential of 23, 000 students that have undergone
a minimum of an hour ICT training every week besides teaching and learning via ICT at 60 Program Titian Digital ICT Labs
throughout West coast of Peninsular Malaysia presently. The numbers are expected to reach over 35, 000 by end of 2013.
Note: There are 523 Tamil Schools (of which 371 are partially government aided schools) with 103, 000 students in
Malaysia
Keeping cost low while maintaining cutting edge performance, the thin client systems at Program Titian Digital ICT labs
are capable of providing affordable server-based open source computing solutions. Program Titian Digital holds The
National Record in Malaysian book of Record as Largest Open Source User.
Program Titian Digital works with subject experts to develop ICT teaching guide and student guide in Tamil. We have
successfully published level 1 & 2 Student module (guide book) while work in progress on level 3 guide book.
Students undergoing PTD-ICT literacy programme will be evaluated at end of each level and a certificate of achievement
awarded jointly by University of Science Malaysia - National Advanced IPv6 (USM NaV6) Centre, a premier centre in the
area of Next Generation Internet.
Join us to reach out to the remaining 300 over Partially Aided Tamil schools.
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ஜற்டத் நடசநலக்ச ஜநன் உள்க்ங்ள்
டமசணர் . ணநட் நஞர்
ஓன்மசக் நடநத்ணக் ல்லூந
tamilprofessor@gmail.com
ஜஞடௌ ஓர்ந் ற்டல்
இந்ஙநமநல்,

–

ற்நத்ல் டமடநல்

ல்ணநத் நல்டேட்ம் டௌடமஜம ற்டுத்நடள்ட

.

ஜற்டத் நடசநமடம் உப்டுத்ந அணர்லம் ந அடநப்

ன்ள்லம்ணண்ம் ஜநன் உள்க்ங்ம உடணக்ணண்டிடள்ட
ட ணநடம்டௌம் ர்மண குமடடு ண் ஜற்ட

. ஜநச் சூலில் , உர்ல்ணந

த் நடசநள் டம் ஜநழ்

த்டணம் ன்ட குடநப்நட் டமடம நவு ஓய்நன்டசர்
உள்க்ங்மத் நட்ஜநட்டு உடணக்குணட உசடி மணகும் .
லத்டக் ப்டௌ அமஜடம் உள்க்ங்ம அடகுணநல்

,

ஆங்நம்,

ணஞட,

. இத்ம டமடலக்ச ஜநன்

, நமஞ ணஓநப் ன், நமஞ உடப்டக்ந ,

ஓநடப்டௌ ணநமஓப்மள் ன்ட டமத் நல்டேட்ங்ள் ன்டுநன்டச

. எலி / எநக் ப்டௌள் ,

ங்ள், அட்ணமள் ன்டணற்மடடம் ஜநன் உள்க்ங்ள் ண்டிடப்ல்
அடகுணற்ச நல்டேட்ங்மப் ன்ள் ணண்டிடள்ட

.

, அணற்மட நநல்

ஜலும்,

இம ணந

உள்க்ங்ம உடணக்கும்ட நன்ற்ட ணண்டி உணந ஞக்ட்டுப்ட்டு ணநட்டு
ஙடநமடம் (WCAG 2.0, BS 8878: 2010) டத்நல் ள்ணண்டிடள்ட .
இமப் க்ங்நன் ணடிணமஜப்டௌள் நநல் அடகும் ணண்டம் ஊட்ட்த்
ன்மஜண்வும்
அமஜல் ணண்டும் . ஜலும், ஜந ஓஞ கூடம அடகுணற்கு ணஓந மப்டௌள் , ணநக்ங்ள்
இம் டல் ணண்டும்

.

ணநச் ஓல்ல்

,

இமப்டௌலக்குச் ஓல்ல் ன்டமணடம்

ஜற்டத்நடசநமக் ணசத்நல் ண் அமஜல் ணண்டும் . டடில் ன்ட ற்ட ல் ஜண்மஜ
ஓர்ந் ஜன்டள்மடம்
ன்டுத்டம்டமடநலும் ஜநன் உள்க்ங்ம உடணக் நட்ஜந
ணண்டும்.
இக்ட்டுமஞ, ஜநப் ல்மக்ங்ள் ஜற்டம் ல்லூநநல் ணங்ப்டும் ஜநழ்க் ல்ணநக்குத் மணச
ஜநன் உள்க்ங்ம ஜற்டத் நடசநலம் அடகும்

ணமநல் உடணக்ணண்டி மணள்

டமடள், அடகுடமடள், நல்டேட்ங்ள் ஆநணற்மட ணநணநக்நடட .
இங்மத் ஜநழ்ப்த்நல் இக்நம் , இக்ம் ஆநச டன்மஜப் ங் ணநங்குநன்டச
இக்நத் ள்ள் டம்ன்மஜடம் ஓய்டள் குப் அமஜமண

,

.

. டௌமசம, ன்ணஞட, டிம்

ன்ட உமஞஙம இக்ந ணமள் , நசய்வு, மப்டௌக் ம, இநல், ஜந ணஞடம் ண்டும் ,
ஜநழ் இக்ந ணஞட டலி ள்ள் உமஞஙமநல் அமஜநன்டச

.

இணற்டடு ஜநநல் ,

ஙட்டுப்டௌடணநல் ன்ட ள்லம் டடமப் த்நட்த்நல் இம் ட நன்டச.

ஜற்சுட்டி ங்லக்ச ஜநன் உள்க்ங்ம ஜற்டத்நடசநலம் ன்ள்த்க்
ணடிணமஜப்நல் அந ஓநக்ல்ள்  ணய்ப்நல்ம . சசநல், இத்ம ங்நல் லத்டப் டணல்
அல் நட ஊங்மத் ணநர்ப்ன் டம் ங்ம நநல் அடகும்ணண்ம்
உடணக்டடிடம்.
அட்ணம, நமப்ங்ள் ஆநணற்டக்குத் மப்டௌள் , ணநக்ங்ள் ஆநணற்மட இமப்ன்
ணந டத்டத்ர்ம ற்டுத் இலும் .
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டப்டௌப் க்த்நல் ,

உள் இம்டம் ள்ள்

ப்குநள்,

,

க் ணநணஞங்மத் நணவும்

டமடப்டுத்நடம் கு டநப்நல் ணண்டும் . ஜற்டத்நடசநலக் உடணக்ப்டும் க் ணடிணமஜப்நல்
ஓநடப்டௌக் ணசத்ம ஜற்ள்ணண்டிடள்ட . நமஞநல் உள் ல்ணட கூடநன் இம் நண
ணமஞடக்ப் ணண்டும் . ந. டி. ஃ. ப்டௌமத் நமஞ ணஓநப்ன் டித்டக்ட்ட . உணந
இம ணநட்டுக் குடநப்டௌலக்ற் , ஞத்டன் உள்க்ங்ம உடணக் ணண்டிடள்ட . க்
ணடிணமஜப்நல் லத்டப் டணல்லக்கு ஜட்டுஜநன்டந

,

க் ணடிணமஜப்நல் இம் டம் நட கூடள்

அமசத்நற்கும் ணநட்டுக் குடநப்டௌள் ணங்ப்ணண்டும்

. ட்மள், இமப்டௌள், த்ன்ள்

ன்டணற்மட இவ்ணமநல் நண அமஜத்ல் ணண்டும்
. க் அமஜணநல் உள்கூடம ல்
க்ங்நலும் எத் இத்நல் அமஜப்ட ற்டம நமஜப்டுத்டம் .
ஓய்டள் குநநன் ஓய்டள் குந

,

அன் ஆஓநநர் ற்டந குடநப்டௌ

,

டைல் ற்டந குடநப்டௌ

,

அடஞ்ஓற்டள், இக்க் குடநப்டௌ ,  ணம ற்டந குடநப்டௌ , ஓங் இக்நஜ இடப்நன் நம ,
டமட ற்டந குடநப்டௌ ,

நற்ஓந ணநசக்ள் ன்டணற்மடக் குடநப்நட் இத்நல் டமட அமஜத்ல்

ற்டலில் டுஜற்டமத் ணநர்க்கும் .
ஜற்சுட்டி குடநப்டௌலன் நமஞ ணஓநப்ன்

,

நமஞ உடப்டக்ந ,

ஓநடப்டௌ ணநமஓப்மள் ன்ட

டமத் நல்டேட்ங்ள் ன்ட நல்டேட்ங்மப் ன்டுத்த்க் ஜநன் உள்க்ங்ம
உடணக்குணன் டம் ஜற்டத்நடசநநன் ற்டம நமஜப்டுத் இலும் .
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21 டைற்டண்டில் டௌந ஊம் ணந ஜநழ் - டௌத்க் ணர்ச்ஓந
ஓந.குஓஞன்,
டௌந ஊப் நற்டணநப்ர், ஜன்டள் உடணக்குஙர், ஓநங்ப்ட்ர்
powerguna@gmail.com
ஙனண் ஙடி ஞம்நடம் ன்மஜச்ஓநடப்டௌம் ஜநணடம் இக்நணடம் ண்டு ஓனநமஜத்
நடத்டு உர்சநச்ஓம்ஜநய் உம ணம் ணந்டண்டிடப்ட ஙம் ஜநழ்ஜந . ம் ஜ ப்
ல்ணட ஜற்டங்ம அமந்ட இன்ட நல்டேட்த்நன் ணநத் ஜநம இசநமஜவும்
நமஜவும் ற்டக்டுப்ற்குந சூல் உடணந உள்ட
. ஓநங்ப்ட்ர் ன்ட டௌம் ர்ந்
ஙடுநல் ஜநழ் ஜந இஞண்ம் ஜநச்சூ
லில் ற்நக்ப்ட்லும் ணல் நல் டேட்த்மப்
ன்டுத்டணநல் ஓநடந்ட ணநங்குநன்ட ஙத் நழ்ந்ட ண்டிடக்நடட .
ன்ஜநச் சூல் ணங்கும் ஓநங்ப்ட்நல் நர் வீட்டிலும் அண்ம வீட்டிலும் ஓனசம் ஜற்டம் ஜய் ஜந
சுணர் ணலம் சூலில் குந்மள் இல்த் ஜநழ் ஜநமக் ற்டக்ள் டடிட . ணகுப்மடச்
சூலிலும் குமடணச ஜந ஙஞஜ ஜநமக் ற்டக் ள்ணல் அமசச் ஓஞஜப் ன்டுத்டணற்கு
ணய்ப்டௌள் குமடவு.
இப்டிப்ட் சூலில் ணல் நல்டேட்த்நன் டம் ல்ணட அடகுடமடமப் ன்டுத்நக்
ற்நக்கும் லட ஜநழ் ஜணர்ள் ஜநகுந் ஆர்ணத்டன் ஜநழ் ஜநமக் ற்நன்டசர் ன்ட ஆய்ணநன்
ணந அடநப்டுநடட . நல் டேட்ங்ள் ல்நப்டநக் ண்டிடந்லும்
ஙன்கு ணமச நல்
டேட்ங்மத் ர்வு ஓய்ட அமண 21 டைற்டண்டில் ஜநழ் ணர்ச்ஓநக்கு வ்ணமநல் உடடம இடக்கும்
ன்ம ணநக்குநடட இந் ஆய்வுக்ட்டுமஞ .
ஙன்கு ணமத் நல் டேட்ங்ள்
எட ஜநம அமசணடம் ஓநடப்க் ற்டக்ள் நல் டேட்ம் ல்ற்டடம் ன்ட்டு ணடநடட .
நல் டேட்ங்நன் ண்நக்மடம் ஙலக்கு ஙள் உர்ந்ட
ண் ஓல்நடட . அணற்டள்
குடநப்நத்க்சண ணநங்குணட :
1.
2.
3.
4.

ஜநன்டொல் ணநக் ற்டல் (Learn Through E-Book)
குடம்ம் ணந ற்டல் (Learn Through Digital Video)
மத்மஓந ணந ற்டல் (Learn Through Smartphone)
ஜநன்ணநக் ற்டல் (Learn Through LMS E-Learning)

ஜநன்டொல் ணநக் ற்டல் (Learn Through E-Book)
ம் ஜக் ல்ணட்டுக்நலும் ஏமச்சுணடிநலும் நங்நலும் டைல்நலும் ஜநழ்ஜநமக்
ற்ட ணந் ம் ஜடந இன்ட அடநணநலின் அன ணர்ச்ஓநநல் ஜநன்டொல் உடணக்ப் ட்டிடக்நடட .
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நசந, ஜடிக் நந , ட்டுர் டணந (ipad) ன்டணற்டநல் ஜநழ் டைல்மப் நணற்டம் ஓய்ட , இடந்
இத்நல் இடந்டண்டு ணஓநப்ற்கு ற்டௌம அமஜண ஜநன்டொல் சப்டும் .
இன்மட சூலில் நசந ஙம் அன்ட ணழ்ணநல் இன்டநமஜ என்ட . அன் ணந நணற்டம் டம்
ஜநன்டொல்ள், டைம் ஓன்ட டௌத்ம் டும் ஙஞத்மக் குமடத்ட
ற்கும் ணய்ப்டௌம அநநக்நன்டச .
ஜநநல் உள் ல்ணட ணமச டைல்ம ஙநமசத் ஙஞத்நல் ற்ற்கும்
, ற்கும் ட ற்டும்
ப்டும உடகுன் னர்ப்ற்கும் , டைலில் உள் டத்டக்மப் ற்டநக் ந்டமஞ டுணற்கும் உந
ணந டமடள் ஜநன்டொலில் அநஜ உள்ச . அமசணநன் ணநடப்த்டக்கு ற் டைல்ம ர்வு ஓய்ட
ற்ற்குந ணய்ப்டௌ இடப்ல் அணர்லக்குத் ஜநழ் ஜநமக் ற் ணண்டும் ன்ட ஆர்ணம்
அநநக்நடட. ஜலும், சக்குள் ஜமடந்ட இடக்கும் லத்டப்  மப்டௌக்ம உடக்கு டுத்ட இம்டௌம்
ணய்ப்டௌம் ஙஜக்கு ற்ட்டுள்ட .டஞ னந ஞஜசத் ஜநழ்ப் மப்டௌள் டிக்கும் ணஓர்ம
உடக்குன் ஓன்டமணடன் , அமசச் ஓர்ந் ஙல் டத்டலம் , இம டத்டப் நஜற்டங்லம்
ஞஜச ஜநழ் ஜநன்டொல்ள் ம க் அனஜச ணய்ப்டௌக்ம ற்டுத்நடள்ட .
ஜநன்டொல்ணந ற்ல்  டௌத்க்ச்ஓநந்மசலம் ஜற்டங்லம் உடணகும் ணய்ப்டௌள் அநநத்டள்ச .
சுமஜ ஙநமடந் உம உடணக்குணற்குக் நசந ஓர்ந் ன்டு டம் நங்நன் மண நடம்
குமடணல், ஜஞங்நன் ஆடள்ம் அநநக்ப்ட்டு ணடங்ச் ஓடம் ஓலமஜடன் ண ணய்ப்டௌ
ற்ட்டுள்ட. நணச லத்டள் , உடக்குன் ஜநன்டநல் உ ணடணன்
டம் அநஜச
ஓய்நமக் ற்ட அடநடம் ணய்ப்டௌ , ஙநமட டைல்மத் நஞட்டிப் டிக்கும் ந டமட ன்டமண , ஜநன்டொல்
ணஓம் ஙம்மஜச் சுண்டி இலக்கும் ஓக்ந ஜடந உள்ச .
ந, இமஓ, ணண்ஜஜச ணநக்ப்ங்ள் , இமப்க்ம்ணந இடணந ணல் டநஜற்டங்ள்
டம் ஜநநல் லவும், டிக்வும் ண்ற்ட ணய்ப்டௌம ஜநன்டௌத்ங்ள் ணங்குநன்டச .
குடம்ம் ணந ற்டல் (Learn Through Digital Video)

ஜநழ் ற்டல் ற்நத்ல் ஜம்ட்டிற்குப் நடம் டள்த் அமஜடம் நல்டேட்ங்நல்
நக்கும் குடம்டம் என்ட.

, ஜநன்ணந

ம் ஜ ற்ட ங்மச் ஓமச ஓய்ணற்கு , ர்வு டமட எப்மப்டௌ , ணநசடிணநச ன்ட
டமடம நன்ற்டநக்ண்டிடக்நடம். அநணஜ ணர்ந்ட ணடம் அடநணநல் நல் டேட்ம்
,
ற்டல் ஓமசம ஜற்டந அமஜத்ட ணடநடட . த்மப்டௌம எட ஙநஜநம் டல் இஞண்டு ஙநஜநம்
ணமஞ இமத்நன் ணந ர்டௌம அமசத்டச் ஓய்நமடம் ஓநத்ட ணநடணநடப்ச குடம்ம்
நத்ட எப்மக்கும் சூலில் அந ஙஞம் ஓவு ஓய்ஜல் சுடங்க் கூடந ணநங் மணக்கும் நடமச
ணர்த்டக் ண்டு ன்சம்நக்மடன் அப்மப்ம உடணக்வும் ஓய்நடர்ள்
.  ஙட்ள் 
இங்லக்குச் ஓன்ட  டைல்மக் ற்டப் மத் ஙநம ஜடந குடம்த்ந
ன்ணந, குடந ஙஞத்நல்
ணநஜச ஓய்நம என்ட நஞட்டி உடணக்கும் மப்டௌ ஜநழ் ஜநமக் ற்டக்குச்
சுமஜ
இல்ஜல் சுஜண அமஜநடட .
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குடம்த்ல் ணநமடம் ன்ள்
ற்மச ஆற்டமடம் , குல உர்மணடம் ஓனந ஓநந்மசமடம் ணர்ப்ற்கு குடம்ம் 
நத்ல்,
ஞஜ ணய்ப்டௌம ணங்குநடட . ஜநநல் உமஞடி உடணக்ப்டும் குடம்ங்ள் , நட்ஜநடும் நடன்,
நப்டௌ உத்நள் , மக்கும் ஆற்டல் , டௌத்க்ச் ஓநந்மச , நல்டேட் டேடக்ங்ம அடநந்ட ள்லம்
ஆற்டல் ன்டணற்மட ணர்க்நன்டச.
ஜநலக்கு அந ஓர்க்கும் ணமநல் நப்ர் , லத்ர், மப்ர், ஙடிர் ச  ங்நல்
ணமநநத்டப் ர்த்டத் ஞஜச மப்டௌக்ம
உடணக்குணட ஜநநல் டௌத்க்ச் ஓநந்மசம
என்ட
ஓர்ந்ட ணநக்டம் ஙநமம ற்டுநடட .
இம உநல் ஜநழ்க் குடம்ங்மப் நணற்டம் ஓய்ட அமக் ண்ணர்ள் ணங்கும் ஓநடந்
ஜநப்டோடுலம் டள் டத்டக்லம்
ஜநகுந் ஜசஙநமடமணத் டம் லட மப்நள் ஜன்ஜலும் ஜநநல் டௌமந்ட நக்கும் ண்ற்ட
டத்டக்ம எலி.எந ட்ஓந உடணக் ணண்டும் ன்ட ஓநடந் ஓநந்மச ற்டுநடட .

மத்மஓந ணந ற்டல் (Learn Through Smartphone)
இன்மட சூலில் ஙம்ஜநம மத்மஓந ன்ட உநடம் உலும்  இஞண்டக் ந் என்ட
அமஜந்நடக்நடட. அன் ணநத் ஜநழ்ஜநம ஜநகுந் ஆர்ணத்டன்
ன்டுத் டல்ணமக் 
டடிநடட. அமசணநடம் மத்மஓந ன்ட்டில் இடப்லும் அடிப்மநல்
ஜநழ் லத்டள்
அடள் இமக்ப் ட்டுள்லும் ற்டல் ற்நத்ல் நமஜ ஙமட ணந ணகுக்நடட .
உ ஙடுநல் அடநடப் டுத்ப்டுள் மநல் இமச்ஓமண
ஜநழ் ஜந ணர்ச்ஓநக்கு டௌடப்ம அமஜத்டத் ந்டள்ட.

, மத்மஓந ல்ணந டமட ,

நமஜச ட்மஜப்டௌ டம் ஜநழ்ப் சனட்ர்ம எடடப்டுத்டணற்கு குடந்ணல் அடப்டௌணன்
டம் ஜநநல் ந்டமஞ டடிநடட . த்நட்ங்ள், ணஓநக்கும் ணந டமடள் , நசந, இமம்,
மத்மஓந இம்டன்மடடம் எடங்நமப்ன் டம் ஜநழ்ஜநம நமஜவும் இசநமஜவும்
ன்டுத் டற்டுநன்டசர்.
ஜநழ் ற்டல் ற்நத்லில் மத்மஓநநன் ன்ள்
ஜநழ் ஜநத் ன்ட்ம ஊக்குணநப்டு , ஜநத் நடன்நல் ற்டுநன்ட டிப்டிச ணர்ச்ஓந
ஙநமமக் ண்நப்ற்கும் டண அமஜநடட . ற்டல் மப்நற்குத் ர்டௌம ஓய்நமப்

281

நணநடக்ம் ஓய்ட டலமஜச ற்டலில் ஈடுடுத் , இக்டணந டந்டம டௌநநடட . ந்ஙஞடம் மநல்
ணழ்ந்ட ண்டிடப்ல் ஙநமசத் ஙஞ த்நல் அமச ணநஞம் ற்ஜல் ன்டுத் டடிநடட .
இடணநக் ந்டமஞலுக்கு இக்டணந ன்டுணடு
, க்ஜநன்டநத் ங்லம நல்ம
ணங்குணற்கு டண அமஜநடட . ணநமட்டு உத்ந டமடநன் ணந , ற்டல் ற்நத்ம ஙத்டம் ட
ஜநம நமஜச் ஓன்டமந
டட.
ல்ணட ணமச ணநமட்டு உத்நமக்
மத்மஓநநல் நணநடக்ம் ஓய்ட அன்ணந டௌத்க்டம் ஊக்டம் ற் ணந ணம ஓய்நடட.
மத்மஓநநல் ஔநநஸ் (GPS), வீடி, டௌமப்க்டணந, 4ஔந ட்மஜப்டௌ ன்ட ணன்டள்ள்
ற்டல் ற்நத்லுக்கு ஜநவும் டள் அமஜந்நடப்ட அமசணடம் அடநந் என்டகும் .

ஜநன்ணநக் ற்டல் (Learn Through LMS E-Learning)
நசந உநல் எடணநத்ணல் நஜற்டஜ அநஜ ஙமற்ட ஙநம ந் த்ண்டுநல்
இடணநத்ணல் நஜற்டஜ ஜடம் டமட ஜநன்ணநக் ற்டல் ன்கும் .
இம்டமட ஜநழ்ஜநநன் உர்வுக்கும் அநப் ன்ட்டிற்கும் ணந ணகுத்டள்ட
உள்ணங்நக் ற்கும் ணமநல் ற்டல் ற்நத்ல் ஜட உடணக்ம் ண்டுள்ட .

. ஜண அடநந்ட

இம்டமடநன் ணந எஞ ஙஞத்நல் உநன் ல்ணட குநநல் ணழ்ணர்ள் ஜநழ்க் ற்டல் ற்நத்
நடம்ச் ஓய் டடிடம்.

மத்

குடநப்நட் ஙஞத்நல் குடநப்நட் இத்நல் அஜர்ந்ட ற் ணண்டும் ன்ட ஙநமம இம் டமட ஜற்டந
அமஜத்டள்ட. ணநடம்ந ஙஞஜல்ம் ஜநன்ணநக் ற்டல் ணந ற்டப் சமணற்கு டணத்
நல்டேட்ம் அமஜநடட .ஓய்டம் ணடள் ஜற்ட ணர்ள் டன்சநமநல் ஓந ஓய்ப்டும் அண ஙநம
இம்டமடநல் இல்ம . ணடள் அப்ல நடத்ப் டுணற்கும் ஓநச உடநச ணநமம
இன்ணந டடடிநடட . சுஜச் ஓநந்நப்ற்கும் டத்டக்மப் நஜடநக்ள்ணற்கும் ஜநன்ணந ற்கும்
ணகுப்மட (Virtual Classroom) டணந அமஜநடட . ணல்மப் நஜடநக் ள்ணற்கும் ற்டல்
ற்நத்லில் ஜநகுந் ஆர்ணம் ற்டுணற்கும் ஜநன்ணநக் ற்டல் உணந அமஜநடட
. டைல்ம
டும சுஜந்ட ஓன்ட ற் ணண்டும் ன்ட ஙநம இம்டமடநல் இல்ம .
ற்டல் ஜண்மஜ அமஜப்டௌ Learning Management System (LMS) டம் ஓநடப்டௌ ஜன்டள் ற்நத்ல் ஜற்டம்
ற்டல் ஙக்த்நற் உடணப்டுத்டல் ல்லும், ஊல், உடணக்ம், ஙநர்ணம் ஜற்டம் ணநஙநம் ,
டணநநன் குப்டௌ ஜநன்ற்டல் டிப்டௌள் ஜற்டம் ணல்ர்டௌ ஜற்டம் டத்டக்ம
, இம
அடிப்மச நற்ஓநள் டம் ஜநழ்க்ல்ணநம உணந டமடநல் அடநடப்டுத் அடித்ம்
இட்டுள்ட.
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ஜநன் ற்டல் ஙன்மஜள்
ணல் ஜம்டுத்டம் நடமட ஜநன் ற்டல் ணந ஓத்நஜநடட
. ற்கும் த்நல் டௌந ஓய்நலம்
ணல்லம் உணந டமடநல் உ
டக்குன் ஜற்டம் ஓய்ப்ட்டு டௌந ங்நல் ற்
ணய்ப்டௌக்ம ணங்குநன்டச.
இன் டம் , ஜநழ் ஜநப் நற்ஓநத் நடன் நஓஜ
அநநக்நடட. ப்ட ணண்டுஜசலும், ங்கு
ணண்டுஜசலும் ஜநன் ற்டல் ணந மநஜ அடவும்
, ஜற்டம் ணண்டி அவு
ற்டக்ள்வும்
டடிநடட. சுஜப் நல்ணமணந , ஜநமத் ஞஜக் ற் ணய்ப்டௌள் அநம் உள்ச
. டௌணநநல்
ல்மமக் ந்ட ஜநநன் இசநமஜ குன்டட ஜநமக் ற்டத்ஞ ற் ஓலிள் ஜநன்ணநக் ற்டலுக்குப்
ன் டுத்ப்டுநன்டச. ஜநழ் இமம் டம் ற்கும் ண ய்ப்டௌ அமசணமஞடம் நச் ஓன்டமநடட .
நந்டமஞள்
ஜடந ணடம் நல் டேட்த்நற்கு ற்த் ஜநம டுத்டச்ஓல்லும் ணன்டட்ள்
(Hardware) ஜற்டம்
ஜன்டட்ள் (softwares), ஓலிள் (applications) ஞல் ல்ணட ஜடட் நல் டேட்ங்நல்
ணநநப்டுநன்டச. இமண எடடப்டுத்ப்ட்டு , எஞ ஓனஞச ஞக் குடநடௐடு ண்மண ணஞ
ணண்டும். ஆங்நத்மப்  , ஓனச ஜந நசந உநல் சநத்ட ணர்ணற்க்கு இந் எடமஜப்டு
நடம் உவுநடட . ஜநலக்கு 31 குடநடௐடுள், ஆங்நத்டக்கு 26. இமணந 5 ஜட்டுஜ. ஆசல் ட்ச்சு
டமடநல் இடணமஞ நணச ஓனஞமஜப்டௌ இல்ல் , ஜநழ் சனட்ர்ள் நடம் கும்ந ஙநமநல்
இமத் ஜநம ன்டுத்டம் ஙநமநல் இடக்நடம் . டசநட் டமட இந் இர்டும னர்க்கும் ச
ஙம்டௌணம்.
ணநண்ஸ்8 டமடநல் ஜநழ் ன்டு இப்ட
டன்சற்டம் ண்டிடந்லும் , -ட் ன்ட ஜடிக்
நசநநல் இன்டம் ஜநழ் ஞஜப்டுத்ப்ணநல்ம . ஜநழ் ட்ச்சு டமட இன்டம் ணங்ப்
ஙநமநல் ஜநம டலமஜப் ன்டுத் டடி ஙநமநல் இடக்நடம்
. நர்த்நல் ஆப்நள்
ஙநடணசம் அமசணடம் ன்டுத்டம் டணச எட டமடம அடநடப்டுத்டம் ச ஙம்டௌணம் .
ஜநநல் டப்நஜச நசந ணநமட்டும உடணகுணற்கு டற்ஓநள் ஜற்ள்ப் ணண்டும் ஙஜட
ஜநழ் இமஓக்கு ஙஜடும் நசந ஜந்ர்டு ஙடம் ஓர்ந்ட ணநமடும் டப்நஜ ணநமட்டு
,
MICROSOFT, Apple, Unity ன்ட உணந ஙநடணசங்லக்குத் ஜநழ் ணநமட்டுக்ம அடநடம் ஓய்ட
ணற்டந டணற்கு , டலீட்ர்லம், சனட்ர்லம் ஜசடணந்ட டன்ணஞ ணண்டும் . நர் த்நல்
ஓஞ, ஓ, ண்டிர்நன் வீஞஓஓங்மடம் , ஙஜட ஜநழ் ண்ட்டுக்கூடமடம் உள்க்ந நசந
ணநமட்டும உடணக்குணற்கு இடண ஙல் க்ஜ அமஜம் .
ஜநநல்,
இடணமஞ டஞ அடிப்மநல் ன் உண்கும் ணமநல் டற்ஓநள்
ஜற்ள்ப்ல்  அந ஓல் டுள் டமந டநப்ய் ணநடுநன்டச
. அந் ஙநம
ற்ட ஆக்ஞஜச ஜற்டங்ம ஞணக்  டடிநடட . 21 டைற்டண்டில் ஜநழ் ஓர்த் நல்
ங்வும் ஜநம ணழ்க்ம ஜநவும் ஜற்டணற்கு ணழ்ஙள் நற்ஓநள் , உணநத்நட்ங்ள், ணம
ணய்ப்டௌள் ன்டமண டௌத்க்த் நல் டமசணர்ம உடணக்குற்குப் டணந அமஜணற்கு
உணந டமடநல் டற்ஓநள் ஜற்ள்ப் ணண்டும் .
டடிவுமஞ
ன்மஜ ஜநக் ஜநழ் , சக் உந அம , ஓலமஜம ஙம்ஜநம் அமம் ட் இடணமஞ இமம்
எட ணநத்ஜ அமஜந்டள்ட . இசந ணடம் ம் , இம ஓடம் ஜநம சுணஓநக்
, ஙஓநக்
டௌடணமச ஓநந்மசம உள்க்நப் டௌத்க் லச்ஓநடு ஓம்ஜநம உர் அமசணடம்
ஓடக் ற்வும் 21 டைற்டண்மடம் ந்ட அன்டி ஙநற்வும் , டௌந ஊடம் இமடம் டௌத்க்ச்
ஓநந்மசடம் டணந டௌநடம் ச ஜசஜஞ ஙம்டௌணம் .
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ஓமணள் ஜற்டம் மணள் ற்டநடம் அம ல்ணநக்கு வ்ணமநல் ன்டுத்ஜன்ட ற்டநடம்
குடநப் டணக்/ஙடுஙநமப் ள்நநல் வ்ணமநல் ன்டுத்ம் ன்ட குடநத்டம் ணநநண அசுண
இக்ட்டுமஞநன் ஙக்ஜகும்.
நசநநல் ஜநழ் ஜநநன் க்ம் ஜற்டம் ஆலமஜ
ல்ணட்டுக்ள், ஏமச்சுணடிள், ஓப்டுள், நம் ச ல்ணட ணநநல் ணர்ச்ஓந ற்ட ஜநழ் ற்ட
இமத்நல் உ ணடநடட. இன் ணநமவுன் இன்ட ஙம் இங்கு என்ட கூடி ணநணநக்கும் ணய்ப்மத்
ந்டள்ட. 1980ம் ஆண்டு டல் நசநநல் இம் டத் டணங்நட ஜநழ். 1995ம் ஆண்டு டல் ஜநழ்
இமத்நல் உணஞ ஆஞம்நத்ட. இமத்நல் ஜநழ் இம் ற்ட டக்குமட 17 ஆண்டுள் ஆநணநட்
இந்ச் சூலில் அன் ணர்ச்ஓந குடநப்நத்க் இத்மப் ற்டள்ட.
த்ட ஆண்டுலக்கு டன்சர் ணமஞ நசந அல்ட இமம் ஜநம ணர்க் எட டமக் டணநப்
ன்ட்டு ணந்ட . ஆசல் ற்ட நசநத் ஜந சநத் டமட ணர்ந்ட ணடநடட. ஆங்ந ணநக்
ற்ட நசநத் நல் டேட் ணல்லுஙர்ள் ஜல்த் ஜநநல் டேமந்ட நல் டேட்ங்மத் ஜநழ்ப் டுத்நத்
ஜநழ் இமத்ம ணலுப்டச் ஓய்ட ணடநன்டசர்.
இமத்நல் ஜநழ் இன்ட ஆட்ஓந ஓய்ட ணடணல் நணடம், ணடநணடம், ஜந ஆலமஜ அற்டணடம் கூ
இன்ட உம் டலமஜக்கும் இடந் இத்நலிடந் நக் டடிநடட. இன்மட இம உல் ஜநழ்ப்
ன்டு, ச்ஓஞம் உம் டலடம் ஜந ணநமடண ஞணந ணடநடட . ஜநநல் உள் ணமத் ங்ள்
ணந ஜநர் ஓய்நம அடநந்ட ள்வும், ல்நஞக் க்ச ஜநழ் டைல்மப் டவும்,
இமத் ஜநழ் இழ்மப் டிக்வும், ஜநநமஓமக் ட்வும், ஜநழ்க் லிமக் வும்
டடிநன்டட. ஜத்த்நல் ற் ணல் நல் டேட் உநல் ஜநமத் மக்ச் ஓய் ணண்டி
டற்ஓந, ஓல்டுள் ஜந ணஜ ஙமற்ட ணடநன்டச ன் உண்மஜ ஙநம.
நசந டம் ல்ணந ணர்ச்ஓந
ஜற்ட ல்த் டமடமடம் ண இமம் ற்டல் ற்நத்லிலும் ஜநப் ந
ஜற்டங்ம
ற்டுத்நடள்ட. ம ஜஞடௌ ணந ஓர்ந் ற்டல் ற்நத்ல் டமடள் வும் ற்ம ணகுப்மடநல்
ஜடந ஙவீசஜச டௌந டமடள் இம் நடித்டள்ச. இமம் ணநச ல்ணந டமட ஆஓநநர்நன்
ற்நத்லிலும் ஜணர்நன் ற்டலிலும் டௌந ணமப் நஜங்ம உண்க்நக் டுத்நடக்நன்டச.
நமஜ, ணநமஞவு, ணநநவு, ன்ணநமவு, ணர்ச்ஓந, ஜசஜநழ்வு, ல்லூம் டச ன்மஜமக்
ண்டிடப்ல், இமம் ணநச ல்ணந டமட இன்மட த்நற்கு ஜநவும் ற்டவும் ணநர்க்
இ என்டவும் ஆநணநட்ட. ஜலும் ற்டல் ற்நத்லுக்கு உவும் ணமநல்  ணமச இம
ணஓநள், ஓலிள், ஜன்டள்ள், ணமத்ங்ள் டலிமண ற்ட ஙமடமடக்கு ணந்டணநட்ச.
ணல் ர்டௌ நல் டேட்த்நன் ஜந ணநமஞணச ணர்ச்ஓந ல்ணநத் டமடநலும் ஜநப் ந க்த்ம
ற்டுத்நடள்ட. நசநமடம் இமத்மடம் ன்டுத் ல்ணந ஙநடணசங் இல்ம ன்நன்ட
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அவுக்குத் க்ப்ள்ந ங்ந உர் ல்ணநக் ஙநடணசங்ள் ணமஞநல் ல் இங்நலும் இன்
க்ம் அநநத்ட ணடநன்டட. இத்மச் சூலில் ற்டல் ற்நத்லில் இமடம், இமம் ஓர்ந்
ணஓநலம் டக்ந இத்மப் நடித்ட ணநட்ச சம். லின்சு ன்ர் 1996 - 97 ஆம் ஆண்டுந
ற்டல் ற்நத்லில் இமம் ம் நத்ட ணநட்ட ன்நடர். இன் அடிப்மநல், இமம் ணநச
ற்டல் ற்நத்ல் இன்ட ஜநவும் டௌழ் ற்டவும் ல்ஞலும் ணநடம்ப்டுணவும் இடக்நன்டட.
இமத்நல் ஜநழ்
ஜநழ் ஜந த்நற்கு ற்ட ணமநல் ன்மச ணர்த்டக் ண்ணடநடட. இன்மட ஜநப் ந ணல்
ஊஜ ணநங்குணட இமம் ஆகும். இந்த் ணல் ஓசத்நலும் ஜநழ் அந அணநல் ன்டுத்ப்
ற்ட ணடநன்டட. டக்குமட இமப் ன்ட்டில் ஜநழ் ஜந குடநத் ணல் நஜற்டம் உ
அணநல் இஞண்ம் இத்நல் இடப் டௌள்ந ணநஞங்ள் நணநக்நன்டச.
ஜநழ் ஜநக் ற்டல் ற்நத்லுக்கு உவும் இம ணஓநள் ற்ட அநநத்ட ணடநன்டச. ஜமர்
ல்ணந ங்ந டமசணர் டிப்டௌ ணமஞநல் ஜநநல் டிப்ற்குந ணய்ப்டௌம இன்மட இம உம்
ற்டுத்நக் டுத்நடக்நடட. ட்ல், சுல், ணஓநத்ல், லடல் டச அடிப்மக் ல்ணந டல்
ஆஞய்ச்ஓநப் ல்ணந ணமஞநல் இமத்நல் டிக்க் கூடி ணஓநள் ற்ட உள்ட. இக்த்மடம்
இக்நத்மடம் டௌந ஊத்நன் ணந டௌந அடகு டமடடு ற்ற்கும் ற்நப்ற்கும்
ணய்ப்டௌள் டந ணடநன்டச. அவ்ணமநல், ஜநழ் ற்டல் ற்நத்லுக்குப் ங்நக்கும் இம ணஓநள்
குடநத்ட ர்த்ஜசல், இமம் இன்ட எட ல்லூக் டணந ணர்ச்ஓந ற்ட இடக்நன்டட.
லத்டட, ங்ள், அமஓவுப் ங்ள், ஙநழ்ப்ங்ள், எலி-எந ட்ஓநள், இம உமஞல், ஙநழ்ப்க்
டத்ஞங்கு, ணசலி, மக்ட்ஓந சப் ன்டப் ன்டுமக் ண் ணநங்குநன்டட. இமண
அமசத்டம் ற் ஙணநச டமடநச ற்டல் ற்நத்லுக்கு ஜநவும் ற்டமண ஜட்டுஜல் நமஜப்
ன்டுத்க் கூடிமண. இவ்ணட ல்லூஜச் ஓல்டும் இமத்நல் உள்ணற்மட நசநநல்
ஓஜநத்ட மணத் அல்ட நணநடக்ம் ஓய் மணச ஙஞத்நல் ன்டுத்நக் ள் ணய்ப்
இடக்நன்டட. அ ல், ஙம்ஜநம் உள்ணற்மட இமத்நல் நணற்டம் ஓய்ட உம் டலணடம் உள்
நசநப் சர்டு நர்ந்ட ள்வும் டடிநடட. இப்டிச, அந ணய்ப்நமசத் ஜநழ் ஜநக்
ற்டல் ற்நத்லுக்கும் ன்டுத்நக்ள் ணண்டிட ஙம்டம ஆற்டலும் நடடம் ஆகும்.
இம ணநக் ல்ணந
இமம் ணந ற்டல் ற்நத்ல் டம் குடநப்நத்க் ஙன்மஜள் ணநமநன்டச. ல்ணட ணநஜச ல்ணந
ஜம்ட்டு ஓல்ள் ஙநமடவு ட இலும் அணற்டள் குடநப்நத்க்மண :












ங்ம ஜணர்ள் நநல் டௌநந்டக் ள் டடிநடட .
ஏர் குடநப்நட் மப்நச த்ம ற்டந கூடுல் ணம அடநந்ட ள்லம் ணமநல்
இமப்டௌமப் ன்டுத்ம்.
ல் ஜணர்லம் எஞ ணநஜச த்ம டிக் ணண்டி ட்ம் இல்ஜல் அணர்நன்
ணநடப்த்நற்ற் ர்வு ஓய்ட டிக்கும் ணய்ப்டௌ நமக்நடட
ஜணமஞ மஜஜக் ண் த்நட்த்ம ணகுக்ம் .
ஜணர்ள் ஜநழ்ச்ஓநடன் ற்வும்  டௌந ஓநந்மசம ணநக்ட்வும் ன்டுநடட.
லத்ட (text), எலி (sound), ட்ஓந (visual), அமஓவுப்ம் (graphics), ஙநழ்ப்ம் (video), உலிக்ம்
(psychomotor), இடணநத்ர்டௌ (interactive) சப்  ணமநல் ற்ற்குடந ணய்ப்டௌ
நமக்நன்டட.
ஜணர்நன் ற்டல் நடமசடம் ன்சம்நக்மமடம் ணர்த்நவும் அணற்மட அணநவும்
இம்டமட ஓநடப்சட.
ஜணர்நன் ஓநந்மசமத் டெண் டி ஆய்வு ஜசப்ன்மஜம ணர்க்நடட .
ற்ற்குடந குடநப்நட் ஜ, இஜ, க் சூ மணநல்ம.
மணச அமசத்ட ணல்மடம் ணநமஞணவும் , ணநநணவும் ட டடிநன்டட.
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ற்டலில் ற்டும் ஓந்ங்ம  டமசநலிடந்டம் ஆய்ந்ட

, ட்டநந்ட ஜ னர்வு ட ம்



ணய்ப்ம ற்டுத்நத் டநடட.
ம் ற்டம ஜ ஜநப்டோடு ஓய்டக்ள்லம் ணய்ப்டௌம் நமக்நடட .

டணக்/ஙடுஙநமப் ள்நநல் இம அடநடம்
ந் த்ண்டுலக்கு டன்டௌ ணமஞநல் நநம ண்ல் ண் ஜநப்ந அநஓம். ஆசல்
இன்மட ட்த்நல் ஜநத்மப் டத்ஜட்டில் அமசத்ட ஙடுஙநம, உர்ஙநம, ஜஙநமப்
ள்நநலும் நப்டநள் ன்டுத்டம் ணஓந நமத்ட ணநட்ட. ஆம், அமசத்ட ள்நநலும் ஜமஓக்
நநலம், ஜடிக் நநலம் உள்ட. அணற்மடக்ண்டு இன்ட இம அடநடத்ம
ஜற்ண்ல் ஙம உம் ஙம்மநல் ன்ற்ற் இன்மட இம மடமட ஜந ணஜ
இத்டமடநல் டன்சற்டம்  ணந நமக்கும். இன்டம் உ அஞங்நல் இம ன்டு ன்
ச்சும்.
டணக்/ஙடுஙநமப் ள்நக் ல்ணந ணர்ச்ஓநநல் இமத்நன் ங்கு
இன்ட ல்ணந ன்ட ணடம்  அடநவு ன்நல் இடந்ட ணடட்டு உநல் அடநமண ணர்ப்டு
அன்ட ஙமடமடச் ஓய்நமடம் டௌடப்நத்டக்ள்த்க் ணமநல் அமஜ ணண்டும் ச
அமசணடம் நர் ஙக்குநன்டசர். இமசக் டத்நல் ண் இன்ட அஞஓசட டணக்/ஙடுஙநமக் ல்ணந
ற்நத்ல் டமடம 1 டல் 4 ணகுப்டௌ ணமஞநல் நமஜப்டுத்ப்ட் ஓல்ணநக் ற்டல் (SIMLIFIED ACTIVITY

BASED LEARNING) ன்டம், 5 ஆம் ணகுப்டௌ ந மப்ற்டல் ல்ணந (SIMPLE ACTIVE LEARNING METHODOLOGY)

ன்டம், 6 டல் 8 ணகுப்டௌ ணமஞநல் மப்ற்டல் ல்ணந (ACTIVE LEARNING METHODOLOGY) ன்டம் ஜற்டம்
ஓய்ட அடநடப்டுத்ந உள்ட. இச் சூலில் ணடம் டௌத்த்ம ஜட்டும் மணத்டக்ண்டு ஆஓநநர்ள்
ஜணர்லக்கு ம் ஙத்நசல் அட அமசணநன் நர்ர்ப்டௌமடம் ய்த்டப்ச் ஓய்டணநடும்.
இச்சூலில்ன், ஙஜக்கு மடுக்கும் டௌநடமட இம ணநக் ற்டல்/ற்நத்ல் ஆகும். அமசத்ட
ள்நநலும் இம ணநக் ல்ணநம ஙமடமடப்டுத்டம் ட ஆஓநநர்ள் ஜட அடநணற்டம
உர்த்நக்ள்லம் அ ணமநல் ஜணர்ள் ஙலம்  டௌநச் ஓய்நமடம், ற்டல்
அடணக்மடம் ட ணய்ப்டௌ ற்டும். ஜலும் ஙடுஙநமக் ல்ணந டம் ணட ன்ட (6 டல் 8 ணகுப்டௌள்)
10 டல் 14 ணமஞசட இக்க்ட்ம் ஜணர்ள் மடம் ணநமட்டு ணநநல் நமஜக் ற்கும்
ம் இக்ட்த்நல் ற்கும் மடம் ம் ணழ்ஙநல் ஜடத்ல் இட. சண இப்டணத்நல்
இமணநக் ல்ணநம அடநடம் ஓய்டம் ட அட ஜநகு மச ணநமணநக்கும். ஜலும் இக்ல்ணந டமடம
ர்ந்ட நன்ற்டம் ஜணன் ஏர் குடநப்நட் ட்த்நல், ”ச ற்டல் ” (SELF LEARNING) டமடக்கு
ஜடநணநடுணன்.
ஜநழ் இமக் ல்ணநக் ம் அடநடம்
ஜற்ண் இம ற்டல் டமடம ஆஓநநர்லம், ஜணர்லம் ன்டுத்ந டம் உணந
அமஜந்டன் ஜநழ் இமக் ல்ணநக்ம். இநல் உள் ணஓநம ன்டுத்நக்ள் ஏர் ஜணன்
டணங்நணநட் அணடக்கு ற்நத்லுக்கு ஆஓநநர் டம மணப். ஆம், ஞம் அநல் உள்
டைம், இம ணகுப்மட, அஞநள், மச் ஓற்ள், சுணடி ட்ஓநம், ண்ட்டுக் ட்ஓநம் ச
உள் ல்ணட ணஓநள் இமத்ம ன்டுத்டம் அமசணமஞடம் ணடம் .
ஜநழ் இமப் ல்ணநக் ம் டம் உநன் ந் டமநல் உள் எடணடம் நநல் ஜநம அடிப்ம
அநச்சுணடிநல் டணங்ந டடஙநம ட்ப் டிப்டௌ ணமஞநல் ந இலும்
. இத்த்நல் டம் டைம்
ஓன்டல் அங்கு டம் ஆநஞக்க்ச டைல்ள் ஜந அநசமண இந் டைத்ம இடணமஞநல்
ர்மணநட்ணர்ள் 2, 78, 145 ர் (04.1.2012 ணமஞநல்) ஆணர்.
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ல்ணநக்ச ஓந இம ங்லம் அணற்டநன் ஓமணலம்
ஜநழ் ஜநக் ற்டல் ற்நத்லுக்குப் ன்டும்  இமத் ங்ள் உள்ச. ஜநம டல் ஜநக்
ற்ற்கும், இஞண்ம் ஜநக் ற்ற்கும் இமத் ங்ள் ணந்டணநட்ச. அடஜட்டுஜல்ட,
ஆங்நம் உள்நட்  அல் ஜநள் ஓர்ந்ட ம் த்ம் ஜந ணநத் ஜநழ் ற்டல் ன்ட இன்ட
ஜந நச உள்ட . டமட ணடிணமஜக்ப்ட் மத் நட்ங்ள், ங்ள் ஆநணற்மட
இமத்ந டிப்ன் ணநத் ஜநழ் ஜநமக் ற்டக்ள் டடிடம்.
ஜநழ் இமக் ல்ணநக் ம் ஜநழ் ஜநக் ற்டலுக்கு ஜநச்ஓநடந் டன்சடித் நழ்ணம ஜடக்
இட. அட, உநன்  ஙடுநல் ஓல்டும் ஜநழ்க் ல்ணநக் ங்ள் அல்ட ல்ணநக் த் ஜநழ்
இடக்மள் இமம் டஜத் ஜநழ்க் ல்ணநம ற்நத்ட ணடநன்டச.
ஜநழ்க் ல்ணநம ஜம்டுத்டம் ஙக்த்டு
ஓல்டும் ணமத்ங்லம் ணமப்நவுலம் அந
அணநல் இடக்நன்டச . இமண ற்டல் ற்நத்லுக்கு ன்க் கூடி ல்ணட ற்டல் டங்ம
(Veries
Learning Sources) ணங்குநன்டச. அடஜட்டுஜல்ட ற்டல் ற்நத்ல் ர்ச ணமத்ங்மடம்
ணமப்நவுமடம் உடணக்
ந ஓல்டுத்நவும் இமண டம் ணய்ப்நமச ணங்நக்
ண்டிடக்நன்டச. அநம் ணநம டுத்ட ஜநப்ந அணநச மக் ஞ்ஓநங்ள் , , அஞடலிள்
ஆநணற்மட ணங்நச் ஓஜநத்ட மணக் ணண்டி ணம அல்ட ங்கு ஓன்டலும் அணற்மடச் சுஜந்ட
ஓல் ணண்டி அணஓநஜ இல் ஙநமநல் இன்ட இடக்கும் இத்ந ணநஞல் டேசநநல் ணநணஞங்மப்
ற்டக் ள்க் கூடி ணய்ப்நமச இமம் ணங்நக்ண்டிடக்நடட .

இட ணநஞ ஜநழ் ணநக்நடோடி ஜற்டம் ஜநழ் ணநக்
தசந ஆநச இம ணநக் ற்டலுக்கு ஜநவும்
ன்டணசணகும். ஜநழ் ணநக்நடோ டிணநல் இன்ட ணமஞநல் 49, 688 (04.12.2012ஙநன் டி ) ட்டுமஞள்
ணமற்டப்ட்டுள்ச.

அல் ஜநழ் ணநக்ஷசநநல்

மச்ஓற்ள் ஓர்க்ப்ட்டுள்ச.
ல்ணந ணர்ஓநக்கு உணநடும் ஓந இம ங்ள்
www.tamilvu.org
http://ta.wikipedia.org
http://ta.wiktionary.org/wiki/
www.tamil.net
www.tamil.org
www.southasia.upenn.edu/tamil
www.languageshome.com
www.tamildigest.com
www.tamilheritage.org
http://hongkongtamil.blogspot.com
http://www.thozhilnutpam.com
http://www.tamildict.com
http://tamilelibrary.org
http://www.chennailibrary.com
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2,

75,

283

(04.12.2012ஙநன் டி )

ல்டக்கும் இம ணநக் ல்ணந
எட ஙட்டின் டன்சற்டத்நற்கும்,

ணர்ச்ஓநக்கும் ஜந டக்நஜசட அந்ஙட்டில் ணநப்டும் டௌந

மப்ற்டல் .ஜணர்நன் மப்ற்டல் நடமச அநநக்க் நசந ஜன்டள் ணஓநடன் கூடி
ஜநப் நற்ட டமட அமசத்ட ணகுப்மடநலும் ண்டுணஞப்ல் ணண்டும். அன்மட ஏமச்சுணடி
டல் இன்மட இமம் ணமஞ ணல் நர்லின் நஜ ணர்ச்ஓநம டுத்டக் ட் ணண்டும் .ஜநநல்
ற்நக் ஜநஜந நமஜச ஓற்ம ன்டுத்டல் ணண்டும் .ற்ணடக்குக் ஆர்ணத்மத் டெண்டும்
ணமநல் த்நட்ங்லம் ப்டலம் அமஜப் டல் ணண்டும் .
டடிவுமஞ
ஙற்மட உம் இடண்டு நந்ட, இன்மட உம் ணநச்ஓஜ இடக்நடட.

ஙம உம்

நஞஓஜ இடக் ணண்டும். அற்குத் மண அமசணடக்கும் ஞஜச அடிப்ம ல்ணந. அம இமம்
ணந இசந ணங்குணம்! இன்சுமணக் சநள் வும் டௌஓநத்ட ஜநலணம்.
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ஜணர்மச் சுணநக் ற்டலுக்ச ர்ப்டுத்டலில் ணல்
ர்டௌத் நல்டேட்ப் ன்டு
ணநந்ஓஜந ஓந்ன்ஞஜ்
ஜநழ்த்டமட எடங்நமப்ர்,   ஜத்டிஸ்ட் ண்ள் உர்ஙநமப்ள்ந, 296 ஞங் ஆ சூ
Govindasamy_santhanraj@moe.edu.sg
ஜநடம் ணல் ர்டௌத் நல் டேட்டம்
ஜந ணல் நஜற்டத்நற்ச டணந இடந்டணடநடட
. அம்ஜநநன் ணந அடநணநமசப்
டக்நக்ள்லம் ஜசநன் டௌந அடநணநமசக் ட்மஜக் டௌந டேட்ங்ம ஙடிநன் ணநமண ணல்
நல்டேட் ணர்ச்ஓநகும் . 21- ஆம் டைற்டண்டில் ற்டலில் ஈடுடும் ணடம் டௌந அடநணநமசக்
ட்மஜக்த் ணல் ர்டௌத் நல்டேட்ம் டந்டம டௌநநடட . இன்மட ஜ ணன் ஙம உக்
குடிஜச, உத்ம ணநஙத்டணச ஜம் , சுத்நன் ஓநணநமசச் ஓம்மஜப்டுத்நப் டௌந அடநணநமச
ஙலம் ட்மஜக் ணண்டிட அணஓஞ உத்நன் அணஓநஜநடட .
-21ஆம் டைற்டண்டுக் ற்டலின் ஞப்டௌம் ஙக்கும்
-21ஆம் டைற்டண்டுக் ற்டலில் , ஜநன்சநல் அடநவு (DIGITAL LITERACY), ற்மசடு கூடி மப்க்ச்
ஓநந்மச (INVENTIVE THINKING), ன்டமசப்டௌஜநக் டத்டப்நஜற்டம் (EFFECTIVE COMMUNICATION)
அந உற்த்நத் நடன்

(HIGH PRODUCTIVITY) டம் ஙன்கு ஞப்டௌள்

டக்நப் ங்கு ணநக்நன்டச .

இன்மட ஜணர்ள் ஙமடமடக்ற்க் ற்டக்ள்ணடம் ஙமடமடடு டத்நப் ர்த்டக்
ற்டலில் ம் அமந்டள் ஙநமமப் டௌநந்டண்டு ஜம் ணந ணகுக்வும் ஜற்டம் ற்டணற்மட
ஙமடமடக்ற் ணநப்டுத்நச் ஓற்டநப் ன் டவும்
21-ஆம் டைற்டண்டுத் நடன்ள் ஜநவு ம்
அணஓநஜநன்டச. இவ்ணமநல் ஜணர்ள் ங்லம ற்டம வ்ணந அச்சுடத்லும் இல் சூலில்
ஙநழ்த்நக்ள்வும் ஜசஜநழ்ச்ஓநடன் ணநடப்ஜச டமடநல் ற்டக்ள்வும் ங்நன் ற்மசலக்கு
உநர்டுக்கும் ணஓந ணய்ப்டௌள் ஜப் ன்வும் ஓநட டற்ஓந நன் டம் ன்ஜங்குச் ஓநடப்டௌ ணய்ந்
உற்த்நத்நடன்ஜநக் மப்டௌமப் மக்வும் அப்மப்டௌமப் ன்ட ஙநமநல் அஓந ஆஞய்ந்ட
ஜம்டுத்வும் குந ணய்ந்ட நசநடம் நசநணந ஊஜச இமடஜ ஆகும் ன்நல்
ஜற்டக்டத்ட இல்ம.
சண, சுணநக் ற்டலி ல் நடம் ஈடுட்டு டலமஜச ற்டம ஜற்ள் , ஜணர்ள் ற்டநடக்
ணண்டி ல்ணட நடன்மப் ட ஜநப் டத்ஜச டணந இடப்ட ணல்ர்டௌத்
நல்டேட்ம் ஜட்டுஜ ன்நல் ஜநல்ம .
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சுணநக் ற்டலின் ஙக்கும் மணடம்
ஜஞடௌணநக் ற்டல்

சூலில், ஆஓநநநஜநடந்ட டம் அவுக்கு அநஜச உணநள் டமண்டு

ற்நலும், டௌடச்சூல்நலிடந்ட டப்டும் ர் டெண்டுல்ள்டம் ற்நலும் , ண்டிப்டௌ, ண்டிப்நன்
ணநமவு டந இடக்ஜச சூலில் ற்நலும் ணநடப்ஜநன்டந ஈடுட்டுணந் ஜணர்ம உச
சுணநக் ற்டலில் ஈடுடுத்டணட ன்ட ண்மக் ட்டிக் ட்டில் ணநட்டன்டன் இடக்கும் .

டிச்

சுணநக் ற்டல் ன்ட டற்டநலும் டௌடமஜச ட்டு அல் சநடம் இந் டைற்டண்டில் அமப் டம்
ணவ்ணடணநஜ ணமஞமட ஓய்டள்சர் . ற்டல் ற்நத்லுக்குப் டத்ஜச ஙன் ர்ந்டுத்ட
நட ஜல்ம் ஙல்ஸ் அணர்நன் ணமஞமடகும் .
Malcolm Knowles definition of SDL
“In its broadest meaning, ’self-directed learning’ describes a process by which individuals take the initiative, with our
without the assistance of others, in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identify human and
material resources for learning, choosing and implement appropriate learning strategies, and evaluating learning
outcomes.” (Knowles, 1975, p. 18)
நட

ஜல்ஜநன் ணமஞமடப்டி

,

சுணநக் ற்டலில் ஜணர்ம ஈடுடுத்த் குந் ஊம்

அணஓநஜநன்டட. ஜலும். டௌந அடநணநமசக் ட்மஜக்கும் ஙக்நல் சூமடம் ணஓநமடம் உடணக்நத்
டணட இமம் ன்நல் ஜற்டக்டத்ட இல்ம . அவ்ணமநல் சுணநக் ற்டல் ட்டு ன்ட-21
ஆம் டைற்டண்டில் ணல் ர்டௌத் நல்டேட்த்ம டன்மஜக் ண்டு அமஜந்டள்ட ன்ம
ணடம் ஜடக்ணநட.
சுணநக் ற்டலில் டக்ந டன்ட ஙநமள் உள்ச
ஜ டப்ற்டல்

. அமண நன்ணடஜட அமஜந்டள்ச .

.1ற்டலுக்குத்

(Ownership of learning) .2 சு ற்டம ஙநர்ணநத்லும் ஜற்டம் ண்நத்லும்

(Self‐management and self‐monitoring)

.3ணகுப்மடக்கு அப்லும் ற்டல் அல்ட ணநநணச ற்டல்

(Extension of learning) . இவ்ணட அமஜந்டள் சுணநக் ற்டலின் ஙநமமச் ஓற்டுத்டணற்கு
ஜணர்ள் நற்ஓந டுத்டக்ள்ணட ஓச் ஓநடந்ட . சண அந்ஙக்த்ம ஜசத்நற்ண்டு 2011 –ஆம்
ஆண்டு டல்   ண்ள் உர்ஙநமப்ள்நநல் டிக்கும் ஜணநலக்குச் சுணநக் ற்டலில்
ணல்ர்டௌத் நல்டேட்ப் ன்டு ர்ப்  ற்டல் ஙணடிக்மள் ஜற்ள் ப்ட்ச.
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ற்டலுக்குத் ஜ டப்ற்டல்
ஜணர்ள், டண ஆஓநநர் ணகுப்நல் கூடணமச் ஓய்ட டடித்லின்ணநக் ற்டக்ள்ணம ணநடுத்டத்
ங் ங்நன் ற்டலுக்ச டப்ம ற்டக் ற் ணண்டும்

.அவ்ணமநல், ன் ள்நநல் நலும்

உர்ஙநம இஞண்டு ஜநழ் ஜணர்ள் சுணநக் ற்டல் ர்ச ந்டமஞலின்ட ங்ண
டன்ணந்ட மத்டக் ற்டல் ன்ட டமடநமசத் ர்ந்டுக் டடிவு டுத்சர்
. அன் அடிப்மநல்
உர்ஙநம இஞண்டு ணநமஞவுப் நநணநற்ச டைலில்

‘ஙநமசணநல் ஙநற்ணர்ள் ’ ன்ட ஙன்ம் குநநல்

இம்ற்ட ‘ஙடிர் நம்’ ன்ட ப்குநமத் ர்வு ஓய்சர்.
ஓந ஜணர்ள் , ஓநணஔநநன் ணழ்க்ம ணஞற்மடத் ர்ந்டுத்சர்

. ணட ஓநர் ம்

.ஔந.மஞடம்

ஓநணஔநமடம் எப்நட்டுப் மக் டடிவுஓய்சர் . ஜற்ட ஓநர் , ஓநணஔந ஜநழ்த் நமஞப்த்நல்
ஜற்டங்மப் ற்டநப் மக் ஙநமசத்சர்

ற்டுத்ந

. மப்டௌ வ்ணட அமஜ ணண்டும் ன்ட ற்டந

ணநட்டுல் குடநப்டௌள் ஆஓநநஞல் ணங்ப்ட்ச . ஜணர்ள், ங்ண இமத்நல் ப்டும்
டத்ஜச டத்டமடம் எலிப்குநமடம்

(Audio), நமடம் (Video), ங்மடம்

ர்ந்டுத்டப் ன்டுத்நப் ணநல்ம (Powerpoint Slide) டம் மத்சர்.
எவ்ணட குலணநன் மப்மடம் ஜற்ட குலக்ள் ஜநப்டோடு ஓய்ட டத்டள் கூடம் ஙக்நல் ஜநப்டோட்டு
அமணம ஜணர் உடணக் ணநட்ப்ட்ட . மப்நன் ட டிணநல் ங்நன் மப்டௌமத்
ஜ சுஜநப்டோடு ஓய்லின் ணநடம்

, குல ஜநப்டோட்டின்ணநப் டப்ட் டத்டள்ணநடம்

, ஆஓநநர்க்

டத்டமஞத்ல் ணநடம் ற்ட குந் டத்டமக் ண்டு சுஜக் ற்டலில் ஜம்டு  டடிடம் ன்ட
ஙம்நக்மமப் ற்டர்ள் . ஜணர்ள் ங்ட ஙஞத்மச் ஓநப் ன்டுத்டணநலும் மணப்டும்
ணல்மத் ர்ந்டுக் டடிணடுப்நலும் ஓய்நம டமடப்டுத்நக்கூடணநலும் ம் நடமஜம
ணநக்ட்டிசர்.
ணகுப்மடக்கு அப்லும் ற்டல் அல்ட ணநநணச ற்டல்
இன்மட ல்மற்ட உஜஜக்ல் ற்ற்கும் ஓப்டந்டம் . உஜ எட ள்நக்கூம் ன்ட
உர்ந் ஓநந்மச. ஆஓநநர் ற்டக்டுப்ம ணகுப்மடநல் ற்மத் ணநஞ , ங்ண ள்ணநட்டுக்
ற்டக்ள்லம் ணய்ப்நமச ற்டுத்வும் ணல் நல்டேட்த்மப் ன்டுத்ந ஙடு டம்
ந்ட ணகுப்மடக்கு அப்லும் ணநநணச ற்டம ஙநழ்த்வும் ற்டு ஓய்ப்ட்ட .

ல்ம

உர்ஙநம 2 உர்ஜநழ் ஜற்டம் டன்ட ணநமஞவு /ணக்ஙநம ஜணர்லக்கு , ணகுப்மடக்கு அப்ல் ஙநலம்
ற்டலின் டக்நணத்ம ணநக் , ஜடமஞ அடடள் ஜலூர்க் ல்லூநநல் ந டௌநடம் இட ஞஓநநர்க்
ண்டு ணவ்ணட க்ட்த்நல் இஞண்டு நற்ஓநப் ட்மடள் ஙத்ப்ட்ச

.

அற்குத்

மஎநணநக் டத்டப்நஜற்டத்நற்ச ஓலி (Skype) ன்டுத்ப்ட்ட.
.1‘இந்நச் ஓநற்ங்ள் ட்டும் ணஞடம் ண்டும்

’ டம் மப்நல்

ணநநவுமஞர் ஜநணண்ன்

அணர்ள் டௌமப்ங்ள்ணநண ஙநழ்த்ந ந்டமஞல் , ஜணர்ம ‘ஜஞடௌம் ண்டும் ’ ன்டம்
டப்டமட்டிப்  ள்ணநள் ட்த் டெண்டிட
ணஞற்டநமசடம் ண்ட்மப் நக் க் ணண்டின் ஙக்
ஆஞ ணண்டின் அணஓநத்மடம் அடநந்டண்சர் .
.2‘ம லடலில் ற்மசடம் மப்க்ச் ஓநந்மசலம்

.

ஜநழ்ப்ண்டு ணநக்கும் ஜநர்
த்மடம் டௌந ஙக்நல் அணற்மட

’ ன்டம் மப்நல் மஎநணநப்

நற்ஓநப் ட்மடம ஙத்நணர் ஞஓநநர் இங்ணன் .   ண்ள் ள்ந உர்ஙநம
ணகுப்டௌ ஜணர்லம் ஓநன்ட் ஜர்ஞட்ஸ் ள்ந ஜணர்லம் இமந்ட ற்டக்ண்சர்
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3-ஆம்
.

மப்நக்நச் ஓநந்மசலக்குத் குந் உஞங்லம் ஜநநக் மலம் ட்ப்ட்ச . ஜணர்ள்
டௌடமஜச அடணத்மப் ற்டட ஜட்டுஜல் ம லவும் டெண்ப்ட்சர் . குலஙநமநல் மம
லந உசடி ணகுப்நல் மத்டு ஜட்டுஜல்ஜல் அமசத் நடசய்வு ஓய்வும்
ற்டக்ண்சர். ஆஓநநநன் ணநட்டுல், ஜணர்மச் சுஜக் ற்டக்ள்த் டெண்டிட .
சு ற்டம ஙநர்ணநத்லும் ண்நத்லும்
ற்டல் ன்ட ர்ஙநழ்ணகும்
. சுணநக் ற்டலின்ட டப்டும் அடநமண டமடப்டுத்நத்
மணக்ற் ஜற்டங்ம ஙநழ்த்டணற்கு ஙநர்ணத்நடடம் ஓநந்மச ஜற்டங்மக் ண்நக்கும்
நடடம் அணஓநம் . அணற்டநற்கு, ஜநன்சநல் ற்டல் ற்நத்ல் டமசங்ள் அல்ட ற்டல்ஓர் ணநல்லம்
(Academic Portal) ல்ணட ல்லூ ணஓநமடம் ணல் நஜற்டச் ஓலிமடம் ண்டுள் ஓட
ஊ ணமக்ட்மஜப்டௌலம் (Social Media Networks) நடம் டமடௌநநன்டச.
ற்டம ஙநர்ணநத்ல் ஜற்டம் ண்நப்டௌத் ர் ஜணர்மத் ர்ப்டுத்

, ள்நல் ற்டு

ஓய்ப்ட்டுள் ற்டல்ஓர் ணநல் (Academic Learning Portal) (சநஞல் உடணக்ப்ட் ,  இடணநக்
டத்டப்நஜற்டக் டணநள்ண் ணநல்

)

ன்டம் இங்குத்நல் அமஜந்டள் ணய்ஜநப்

நற்ஓநக்ச ஓலி ன்டுத்ப்ட்ட . அச்ஓலி, டௌமப்ங்ள் (Photos), நள் (Videos),
எலிப்டணல் (Audio Text) ன்டணற்மட ற்டம் ஓய்ணற்குத் குந்ணட ணடிணமஜக்ப்ட்டுள்ட . ஜலும்
ற்டம் ஓய்ப்ட்ணற்மடப் ற்டந ஜணர்ள் நண எலிப்குநண ட்ச்சு
ணநண டத்டமஞக்த் மணச ணஓநலம் உள்ச . ஆல் ஜண ர்ள் ங்லம ற்டல்
அடணங்மச் ஓநத்ட மணத்டக்ள்ணடு அணற்மட ஙநர்ணநக்வும் ம் ற்டமக் ண்நத்ட
ஜம்டுத்வும் டடிடம்.
ஜற்கூடந ஙக்த்மச் ஓற்டுத்டம்டட்டு உர்ஙநம
ணய்ஜநத்நடமச ஜம்டுத் ம்

2 ணக்த் நல்டேட் ஜணர்நன்

ற்டம் ஓய்ப்ட்டு , அமப் ற்டந அணர்ள் ம் டத்டமப்

நவுஓய்வும் ஜற்டணர் நவுஓய் டத்டமப் ற்டந ம் ஜநப்டோட்மடம் நவு ஓய்வும்
ணநட்ப்ட்ட. இவ்ணமஜப்நல் ஜணர்ள் ங்ட டத்டமப் ஓநப் நவு ஓய்சர்

. ஜற்டணர்

கூடந டத்மப் ற்டந ம் ஜநப்டோட்டிமசடம் நவு ஓய்சர். இ நற்ஓநம இன்ட ஜந ந Vocaroo
டம் ஙநழ்ஙநம எலிப்நவுச் ஓலிடம் ஓந அம டடைலில்

(Facebook) ற்டம் ஓய்ம் . எடணநன்

டத்டக்கு ஜற்டணர் ம் ஜநப்டோட்ம அம்டமடந நவுஓய்ட அமச த் ர்ந்ட ற்டம் ஓய்ம் .
இவ்ணடச நல்டேட் ணஓநள் ஜணர்ள் ம் ற்டமத் ஜ ஙநர்ணநத்டக்ள்ணமடம்
ண்நப்மடம் நக்குநன்டடு உசடிக் ற்டலில் ஜம் ணநணகுக்நன்டச .
சுணநக் ற்டலில் ஓட ணமத்ங்ள்
-2012ஆம் ணடம் , அக்ர் ஜத்நல் ஙநழ்ஙநமத் ஜநழ்ஜநக் ற்டல் ணநல்

(Online Tamil Language

Portal) டடைலில் (Facebook) ங்ப்ட்டுள்ட. ஜணர்ள் அமசணடம் ங்லக்சத் சநத் (ஓந்
உத்நற்கு ன்டுத்ப் ) டடைல் க்மத் ங்ந ஜநழ்ஜநக் ற்டல் ணநலில்
உடப்நசஞத் ம்மஜ இமத்டக்ண்டுள்சர் . ஜணர்மப் டிப்டிச் சுணநக் ற்டலுக்குத்
ர்டுத்டணற்குத் ணல் ர்டௌத் நல் டேட்த்மப் ன்டுத்ந ம் டற்ஓந ஜணர்நம்
ஆர்ணத்மத் டெண்டிடள்டு இமத்மப் டப்ப் ன்டுத் ணண்டின் அணஓந
த்மடம்
ணர்த்டள்ட சம் . ஜணர்ள் உற்ஓஜக் ற் ஆஞம்நத்டள்சர் . ங்நன் ற்டலுக்குத் ங்
டப்டௌ ன்மடம் உஞத்ங்நடன் ஆர்ணஜக் ற்வும் மப்த் ங்நடள்சர் .
ஙன் ஓநம் ல்மக் த்நல் குந ஙஞ ணநநவுமஞஞப் நடௌந
ணல் ஙட்டுப்டௌடணநல் த்ம
ணகுப்மடக்கு அப்ல் ற்ற்கு ணஓந டடைமப் ன்டுத்நசன்
. இந்நணநல் உள்
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ஞஓநநர்லம் ங்ட டத்ம ஜணர்நம் நர்ந்டள் ணண்டும் ஙக்நல் அணர்லம் டடைல்
குலவுன் இமந்சர் . இ ணநசடம் டத் குடிஜக்லம் இப்குநஙஞப் ட் ணகுப்நன் ஜணர்
உள்சர். டத் குடிஜக்ள் ணல் நல்டேட்ப் நற்ஓந ற்டநஞ ஞத்ல் ணல் நல்டேட்ப்
ன்ட்டின் ணநச் சுக் ற்டலுக்கு அணர்ம உட்டுத்டணட க்த்நல் ஓண இடந்ட . ஆநடம்
அணர்ள் ந ல்டேட்ம் ர்டௌ அடநணநமச ஓ ஜணர்ள் ஓய்ணமப் ர்த்டக் டக்நக்ள்
ணய்ப்நடந்ல் அணர்லம் ணட்த்நல் டலமஜ ஙநழ்ஙநமக் ற்டலில் (Online Learning) ஈடுத்
ங்நசர். குந ஙஞப் ட்ப்டிப்ம ஜற்ள்லம் அம்ஜணர்நல் ணல் நல்டே
ட்ப்
ன்ட்டில் நடன்ற்டணர்நன் ற்டலில் ஜடம் ஜற்டம் ஙநழ்ந்டள்ட ஜநவும் ஜநழ்ச்ஓநநக்நடட
.
(2012FolkloreSIM@groups.facebook.com and http://future-tamil.blogspot.sg/)
டௌந நல்டேட்க் டணநள்/ஓலிள் ணநக் ற்டல் – எட ர்மண
இன்ட ம அமஓணநல் நசநத் நமஞம ணஜ இக்கும் ணஓநண் டௌந டணநள்

(Touch screen

gadgets) உடப்ற்டணநட்ச. ஜலும் இமத்நல் சுணநக் ற்டலுக்கு உந் ஞஜச ஓலிள்
இணஓஜண ப்டுநன்டச .
இமப் ம அல்ட டேண்டநவுப் ம சக் டப்க்கூடி

-டின் (I-pad) ணநக் ந

டுக்த் மணச நடன்ம ணர்ப்ற்ச நஞங்கு உர்ஙநம டன்டம் ணகுப்டௌ ஜணர்லக்
ஙத்ப்ட்ட.
-2013ஆம் ஆண்டு டல் சுணநக்ற்டல் டடைல் ணநச் ஓல்டும் . ணக்ஞ (Vocaroo), கூகுள்க்
(GoogleTalk), இன்ஸ்நஞம் (Instagram), டடைலி அமஜந்டள் டணநள் சப்  ஜநன்சநல்
ணஓநள் ன்டுத்ப்டுணன்ணந ஜணர்ள் சுணநக் ற்டமத் நடம் ஜற்ள்ணர் ன்ட நண்ம்
சுணநக் ற்டலுக்ச நற்டணங்ம உடணக்த் மணச ணநட்டுல்ள்
சுணநக் ற்ட லுக் ஜணர்மத் ர்ப்டுத்டலில் க்த்நல் இணச் சூலும் ஜநன்சநல்
சூலும் இமந்ட ன்டுத்ப் ணண்டிட அணஓநஜநடட
. சுணநக் ற்டலுக்த் ஜணர்ள்
ங்லக்குத் மணச ற்டல் ணங்ம உடணக்நக் ள்ணற் உர்ஙநம என்டம் ணகுப்டௌ
ஜணர்லக்கு இமக் ந ணநம்ஞங்ள் உடணக்குணற்ச நற்ஓந ணங்ப்ட்ட .
ணய்ஜநத் நடமசடம் மப்க்த் நடமசடம் எடங் ணர்க்கும் ஙத் நடன் ஜம்ட்டிற் 2012ஆம் ணடம் உர்ஙநம 2 ஜணர்லக்கு சந ஙடிப்டௌப் நஞங்கு ஙத்ப்ட்டு ஜணர்ள் ங்ண
மப்மத் ர்ந்டுத்ட ஙடிக் ற்டு ஓய்ப்ட்ட
. ஜலும் அணர்நன் ஓல்டு எநப்நவு
ஓய்ப்ட்டு அணர் ஜநப்டோடும் ஓய்ப்ட்ட .
-2013ஆம் ஆண்டில் ஜணர்ள் சுஜண ணநம்ஞங்மடம் ஓநட நப் குநமடம் நத்டத்
ங்நன் ற்டலுக்ச நற்டணங்ப் ன்டுத்டணர் .
நர்த் மண
ஜநழ் இசநத் சநத்ட ஙநற் , ம ஙநஜநர்ந்ட ஙநற் , ஞந ற்ட ஙநற் இன்மட ஜணர்ள் ப்டம்
உணநக்ண்டிடக்கும் இமத்நலும் மக்குள் அக்நக்ள்லம் ஜநன்சநல் டணநநலும் ஜநழ்
ற்நத்லுக்குத் குந் ணங்ம இடணநச் ஓல்ட்டு

ற்டல்

(interactive) டமடநல் உடணக் ணண்டிட

ஜநர்ம் மஜகும் . அவ்ணமநல் ஓல்டின் ஜநழ் ற்நக் ஆஓன் மணநல்ம
. ஆலக்ட
ஜநன்சநல் டணந இடந்ல் டம் . ன்சநத் ஜநழ் சநத் ஜந ன்ட ம் இமஜ குன்டஜல் அமணத்ம
ஆட்ஓந ஓய்ணள் ன்ட நண்ம்.
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லடல் நடன் ஜம்ட்டில் “நசநணநக் குமடனர் ற்டல் டணந”
ஓ. ஔஸ்லின் நநஓநல்
(ஆய்ணர்), டமப் ஞஓநநர், ஜநஜ ல்லூந, சந.
டன்டமஞ
எட ஜநமக் ற்கும் லட ற்ர் ல்ணட ஞங்ல் நமஓய்ணட இற்ம. ஜணர்நன்
நமம

இசங்ண்டு

அமசக்மச்

ஓய்ட

ஜநநமச

டமடப்ன்டுத்

ற்டக்டுக்ணண்டும். ஜணர்நன் நமமச்சுட்டிக் ட்டுண அணர்நன் நமக்குப் நல்
ஓநச

ஜநமஜப்நல்

லச்ஓய்த்

நமள்

டற்டநலும்

ஙனக்ப்டுணநல்ம.

ஜடப்

நமமத்குத்ட ஞம் ண்டநந்ட டல்லிஜப் நம ஙனக் உவுண நம ஆய்வு ஆகும்.
ஜநக்ல்ணந ன்ட சுல் லடல் ணஓநத்ல் ட்ல் ஆந ஙன்கு நடன்ஓர் ற்டல் ஆகும்
. அநல்
லடல் நடசநல் ஓநடப்டௌப்ட இக்
ப் நமற்ட லடல் இன்டநமஜட
. ள்நக்ல்ணந
டலமஜநலும் இக்க் கூடள் ற்டநடந்டம் ல்லூநக்ல்ணநநலும் இக்ப் நமள் ஙடம்லட
லடல்த் நடமசக் குமடக்நன்டட . ஆண, ணடள் ஙநலம் கூடநல் ஜட்டும் குமடனர் ற்டல் ணந
நன்டண்ல் நநல் இக்ப்நமமக் மம் . அமசடம் நசநணநக் ல்ணந ற்ட்டில்
ஜ ற்டல் அடிப்மநல் ற்ற்குத் மணச குமடனர் நற்ஓநக் டணந ணடிணமஜத்ல்
இன்மடத்மணகும்.
ஜநழ் ஜநப்ப் நமள்
ஜநநன் இல்ச ஙநமக்கு ஜடப் சும்டம் லடம்

டம் ற்டும் ணடநமச நம ன்ட

குடநப்நம். லடம் லட ற்டும் நமம லத்டப்நம , ஓந்நப்நம, ஜஞடௌப்நம, நம-ல்ண் - இப் நம ஞமஜப்டௌப் நம

, டத்டப்நம, டள்நம சப் குக்ம்

.. இமச

ஜநநல் அடிப்மநல் டமட எலிநல் , உடசநல், நல், டநல் ஆந ஙநமநல்
ற்டும் நமள் சக் கூடம் . ஜஞநக் அடிப்மநல் லத்டஙநம , ஓல்ஙநம, டள்ஙநமப்
நமள் சப் குக்ம் . ஜலும், ல்ணநநல் நம ஆய்வு அடிப்மநல் , ஜணர்ள் ஜநழ் ஜந ற்கும்
லட ஓய்டம் நம ப் நன்ணடம் நமசக் கூடம்

: எப்டௌமஜக்ம், ணநநணநக்கு அடநமஜ ,

ணடச டத்டடணக்ம், நமஜக்ல், டெண்டுல், ச்சுணக்நன் க்ம், நமஜ.
நம ஓய்ஜல் ஜணர்ள் ற்டக்ள் இட. ஜணர்ள் எவ்ணட நம ஓய்டம்
லடம்

ற்டக்ள்நடர்ள்.

நமமக்

மந்ட

ஓநக்

ற்கும்

லட

ற்டலில்

டன்சடநடர்ள். நமள் ஜணர்நன் ற்டலில் ஙர்ந் குமட ன்ல் ஆஓநநர்ள் நமலக்ச
ஞத்மக்ண்டுநடித்ட ம ணநட்ல் ஜசநல் ஆப்நந்ட ல்ஜலத்டப் நம ச ஜட
ணய்ப்டௌள்ட.
நமம இசம் ல்
ந் எட டமடநலும் ப்டௌமப் ஞஜநத்ல்

,

ஊங்லக்கு லடல்

,

மப்நக்நம்,

ணநக்டிங்ள் ன்ட ல் ஜநணந இக்த்நற்கும் லடல்நடன் ஜநவும் டன்மஜசட . ஆண
ஜணர்நன் லடல்நடசநல் இக்த்நடமச ஜம்டுத்டல் ணண்டி அணர்நன் இக்க்
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குமடமக் மடம் டட்டு நசநணநக் குமடனர் நற்ஓநக் டணந உடணக்குச இவ்
ஜடமஞக் ஜஞஓர் ல்மக் அங்நஞம் ற்ட ஜநஜ ல்லூந
ணட்ம்,

ணய்ணநல்

, ஙல்டப்ன்ட்டி, நகும்

சந ஜணட்த்நல் இங்ம டஜண்டு இஞண்ஜண்டு டத் ஜநழ் நலும்

ஜணர்நன் ஜநநத் ர்வுத்நல் ப்டும் டணச னழ்க்ண் இக்ப்
ஆய்ணஞல் ர்வுத்ள் ணந ஆய்வு ஓய்ட ண்டநப்ட்டுள்ட .

நமள்

1. எஞ ஜநநச உச்ஓநப்டௌ எலிநமசப் ற்ட ணட ணநணடிணத்நமச ண்டுள் லத்டக்ம
லடணநல் ற்டும் நமள்.
"இந் அண்டௌமஜ ஜநவும் ஜசநடக்கு இடக் ணண்டி என்டகும் ."ள்ணந ண் 17, நடஜந்நஞம்அன்டௌமமஜ, ர்வு ண்: B1120256, டமட: IT (2nd Year) .
2. எற்ட ஜநகும் ஜந ணநந அடநமஜல் ற்டும் நமள் .
"....இணர் ஜஞஓர் ல்மத்நல் ஜநழ் டமட மணஞ ணநங்நணர் ........"ள்ணந ண்:15,
டௌடக்ணநமநன் ற்டடம் ணர்ச்ஓநட ம், ர்வு ண்: 12MMC2525, டமட: BCA (First Year)
3. ஜஞடௌ அடநணநன்மஜல் ற்டும் நமள்.
4. நம-ல்-ண் -இ ணலக்ல் உண்கும் நமள் .
"ஓனம த்டன் ணண்ம் ஙனங் நடித்ட ணடங்ள் ன்டன் ."- ள்ணந ண் 13. 'ய்ணம் ஙன ன்ட
உர் ' (ஙம்), ர்வு ண்:12MMC3206, டமட: B.comE.com (First Year)
5. ஞமஜப்நல் உண்கும் நமள்
6. டத்டத் நணநன்மஜல் உண்கும் நமள் .
ஓநக் ற்மஜல் ஜமக்குடந ணள்ம் ன்ம நடக்குற்டக் குடணஞ்ஓநநன் ஜம ணத்டு ந்ட
ணட லப்ட் ணநம."ஜமக்குடந ணள்ம் ன்ட மப்நல் ஓநற்டநக்நங்நல் என்ட இட நழ்ந்ட
ணந்டள்ச."ள்ணந ண்:18, டக்கூற்ள்ல, ர்வு ண்:B1119985, டமட: B.Sc.CS (2ndYear)
7. டள் ணலக்ல் உண்கும் நமள் .
இமச ஜலும் இஞண்ப் குத்டக் ம் .
1. ஜஞநக் ர்ச்ஓந இன்மஜல் ற்டும் நமள் .
2. ப்டள் நமஜல் உண்கும் நமள் .
குமடனர் ற்டல் டணந
ஜணர்ள் ற்டுத்டம் நமள் ன்மண ற்டலில் உள் மள்
ண்டு ஜநப்ண் ணங்குல் ன்ட ற்டம டலமஜப்டுத்
296

. நமலக்கு ற் குமடத்டக்

உணட. ஆண, ஜணர்நம் நம

ஆய்வு ஓய்வுன் அமச மணற்குத் மணச குமடனர்க் ற்டல் டணநம உடணக்ந
ஜணர்மக் ற்ச் ஓய்ட டலமஜப் நமள்ஙனக்நக் ற்டலில் ஜம்டு அமச் ஓய் ணண்டும் .
ற்டலில் டலமஜத்ன்மஜ ற் ஜஞடௌ டமட ற்டமணந டே ட்ணந அல்ட நசநணநக் ற்ட ஜநகுந்
டமட.
ஜணர்நன் ர்வுத்நல் ஓந்நப்நமநன் ணநநம் டணண அநஜவும் அமசணர் ட்நலும்
ப்ட் சூலில் ஆய்ணர் நசநணநக் குமடனர் ற்டல் டணநக்கு ஓந்நணநநள் குநநமசப்
ப்ட டுத்டக் ண்டு ஜ ற்டல் அடிப்மநல் ற்டல்  ஜநநம உடணக்ந
இடக்நடர். இட html ஜற்டம் visual basic நசந ஙநஞல் ஜநநல் உடணக்ப்ட்ட . இட இந் ஆய்வுத்
லக் ஜநக் குடந  அணநல் நக்ப்ட்ட . இந் குமடனர் ற்டல் டணநநமச ஜநநக்
ண்டு ஜற்ண்டு ஆய்ணர்ள் நட நசந ஜநநலும் ல்ணட உத்நமப் ன் டுத்நடம்
நக்ம். ஆய்ணர் இக் டணநநல் டௌடண ணநச அமஜப்நல் ணநசக்ள் அமஜத்ட ணநம ஓல்த்
ணடம் ஙநமநல்  ணநநமப் டித்ட நன் ஜனண்டும் ணநசணநற்குப் நநக்கும் ணண்ஜய் ணடிணமஜத்ட
உள்ர். இன் ச டலமஜ எட ணநநநமசக் ற்டத்ஞஜல் அடுத் ஙநமக்குச் ஓல் இட .
ஜஞடௌடமடக் குமடனர் ற்டலில் உள் மள்:
1.

டன்ச, ணகுப்மடநல் குலக் ற்நத்லில் , ஜணர்நம் ற்ட் ற்டல் குமடடுமக்
ம ஜனண்டும் கு ல ற்நத்ல் டமட ஓநடப் உணட . குமடனர் ற்டலுக்கு சநப் நற்ஓந ன்
ஓநடந்ட .

2.

எவ்ணட ஜணடம் சநத்டணஜசணன்

. ணகுப்நல், சநத்சந எவ்ணடணமஞடம் ஓந்நத்டத்

3.

சநப்நற்ஓந அநக் எட ஆஓநநஞல் இட .
ணகுப்நல் அத்டம ஜணர்லக்கும் எட ஆஓந நர் சநப்நற்ஓந அநக்  ஙஞம் ட .

4.

ஜலும் அமசத்ட ஜணர்லம் எஞ ஜநநப் நமமச் ஓய்ணநல்ம

. ஆண, அணஞணநன்

நமலக்கு ற் குமடனர் ற்டல் மணப்டுநடட .
டன் கூடந அமசத்டத் மமடம் மந்ட ற்டம ஜம்டு அம இமஜ ஜஞடௌடமடக்
ற்டலின் ஜநப்டம் குமடடு அல்ட மள் ஆகும் .
நசந ணநக் குமடனர் ற்டலில் ஙன்மஜள்
1. ஜணர்ள் அமசத்டப் டக்குஜச குமடனர் ற்டல் டணந உடணக்நசலும் சநட
ஜணநன் மணக்கு ற் ற்டக்ள் டடிடம் .
2. ஜணர் ணகுப்மடச் சூல் ண்டி ஜ குமடனர்
டணந ன்டுநடட.

ற்டல் ஙநழ்த் நசந ணநக் குமடனர் ற்டல்

3. எஞ ஙஞத்நல் அமசத்ட ஜணர்லம் த்ஜக்குந குமடனர் ற்டம ஙநழ்த்நப் நமமக்
ம நசந ணநக் குமடனர் ற்டல் டணந ஜநவும் உவுநடட .
4. சநட ஜணசநன் ற்கும் நடடக்கு ற் எடடமட  டமட ஜனண்டும் ஜனண்டும் ஜ
ற்டத் ட நசந ணநக் குமடனர் ற்டல் டணந டம ஓய்நடட .
5. டலமஜச டைட ஓம் ற்டடநல் ன்மச அமடம் ணமஞ ல்ணட நற்ஓநள் ஜற்டம் ஜநப்டோட்டு
டமடமப் ன்டுத்ந குமடனர் ற்டம ஙநழ்த் இலும்
நசந ணநக் குமடனர் ற்டலில் மள்:
1. டஜச நசநணநக் குமடனர் ற்டல் ப்டள் நற்ஓநக் டணந இன்மஜ .
2. ஜநச் சூலில் ஆஓநநடக்கும் ஜணடக்கும் டேட்ணநக் ற்டலில் நற்ஓநநன்மஜ .
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3. ஜநழ் ஜநக்ல்ணந குடநத்ச உர்ஜசப்ன்மஜ இன்மஜ

. ஆண, டப்த்ந ந்ட ஓணநநத்

ர்ச்ஓந டஜன்ட ஜசப்ன்மஜ.
நர்த் மண
1.
2.
3.

4.

நசநணநக் ற்டல் ப்டள் உடணக்கும் ல அமசச் ஓநத்டப் ர்த்டக் குமடனர்
ற்டம ஙநழ்த்த் மணச ப்டள் டணநம உடணக்குல் ணண்டும் .
இடணமஞ ற்டநன் ற்டல் குமடமத் னர்க்த்
ஜந ஜங்நலும் ஜநழ் ஜநப்ப் நம
ஆய்ணநமசச் ஓய்ட நமமக் குமடனர்க் ற்டல் டணநநன் டம ண்டு ம ணண்டும் .
ஜநழ் ஜநப்ம் குடநத்ச உர் ஜசப்ன்மஜமத் ஜநப் ள்ந ல்லூநநல் ற்டுத்
ணண்டும். அற்கு அஞஓங்ம் ஆடம் ணகுப்டௌ டௌகுண
ற்கு டன் ஜணர்லக்கு அடிப்மத்
ஜநழ்ஜந இக்க் ட்மஜப்டௌ அடநலுக்ச ர்ணநமச ஜந அணநல் ட்ஜக்
ணண்டும் . அநல் குமடநடப்நன் அமச ஙநணர்த்ந ஓய்டணநட்டு ஆடம் ணகுப்நல் டேமணம
ணடடத் ணண்டும்.
ட்ம் ணகுப்டௌ இடநநல் ஜநழ்ஜந ணன்மஜ மச் ஓநத்லுக்சத் ர்ணநமச ட்ஜக்
ணண்டும். ஓன்ட, லடல் நடசநல் டிம் , ட்டுமஞ, சுடக்ந ணமஞல் இமண ன்ட டௌமஜ

5.

ஓநக்ப் ணண்டும்.
ல்ணற்டநக்குஜக் நசந ணநநச ற்டல் ப் டலம் நற்ஓநடம் ஓநத்ல் டணநடம்
ஜநழ்ஜநப்த்நல் உடணக் ணண்டிட உசடித் மண
. இற்குத் ஜநழ் ணல்லுசர்ள்
ல்ணநநல் ணல்லுசர்ள் ஜன்டள் நப்ர்ள் அமசணடம் இமந்ட நற்ட
ணண்டிட இக்த் மண .

ட்டுமஞ ஆக்த்நற்குப் ன்ட் டைல்ள்
1. ஓங்ர், ண ., இல் ஜநழ் இக்ம் , ஙன்ஜநப் நப்ம், 41, ங்ம வீந, ணஓந்த் ஙர், டௌடமண,
டற்நப்டௌ, ஆஸ்டு 2004.
2. ஓங்ர், ண ., ஜநத்நடடம் ஜநப்நற்ஓநடம் , ஙன்ஜநப் நப்ம் , 41, ங்ம வீந , ணஓந்த்
3.
4.
5.

ஙர், டௌடமண, டற்நப்டௌ, டிஓம்ர், 2004.
Rekha Yadav Dr., EDUCATION TECHNOLOGY, University Science Press, 113, Golden House, Daryaganj, New
Delhi, First Edition, 2011.
Subbaiah pon., Balakumar, M., ASSESSING MASTERY OF LANGUAGE, Central Institute of Indian Languages,
Mysorre, India, Publication no. 505, First Publication, Feb. 2003.
Subbaiah pon. (Editor), Balakumar, M. (Assistance), TEST OF LANGUAGE PROFICIENCY for Secondary (std.X)
level, Central Institute of Indian Languages, Mysorre, India, Publication no. 490, Second Publication, Jan.
2011.
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நசந ணந ஜநழ் ற்டல் ற்நத்ல் குடநத் ஆய்வுள்
Siva Pillai
Visiting Lecturer, Goldsmiths, University of London. UK
Chief Examiner Edexcel- Tamil Language- London-UK
Chief Examiner/ item writer: Cambridge ASSET Examination Board. UK- Tamil Language
pillaisiva@gmail.com
டௌம்ர் ஙடுநல் உள்  நஞச்ஓமசல
ஜநழ் ல்ணந அடநமண ஊட்டுண ஆகும்

க்குள் டக்நஜப் ர்க்ப்டுணட ஜட ஓந்நநசடக்கு

, அற்குப் ற்டர்லம் ஓட டௌத்நஔனணநலம்  ணநநல்

டற்ஓநக்நடர்ள். ஆசல்அணர்ள் ஜணர்நன் டத்ம உள்ணங்குணநல் நன்
சூழ்ஙநமநல் இம் மடமடநசடக்கு ஜநழ் ற்நல் ணடப்டௌ உண்நடட .

ங்ந ஙநற்நடர்ள் .இந்

இ ஓஜம் அணர்ள் ஜட டன்ள்நநல் ஞப்ந ஜநம ணநடம்நப் டிக்நடர்ள்
. அம்ஜந
வீட்டில் ஓப்ட இடந் டம் அந் ஜநநல் டௌமஜ அமநடர்ள்
. டௌம் ர் ஙடுநல்
வ்ணட ஜநழ் ஜநம ஜணர்ள் ணந டம்டௌம் ணமநல் ற்நக்ம் ன் இன்மட ள்ணந.
ஓட ஜன்டங்ல் ஙத்ப்டும் ஜநழ்ப் ள்நநல் உள்

ற்டல் டமடமப் ற்டந ஜணர்நம்

ட்மநல் அணர்ள் அட “நங்”, அணட ஆர்ணம் ஊட்டும் ணமநல் ஜநழ் ல்ணந ற்நக்ப்டுணநல்ம
ன்நட டத்நமச டன்மணக்நடர்ள்.
ஞப்ந ஜநள் டன்ள்நநல் நற்டப்ட் ஆஓநநர்ல் ற்டக் டுக்ப்டுன்டச .டௌம்ர்
ஙடுநல் ஓட ஜன்டங்ல் ஙத்ப்டும்

, ணஞ இடந ஙள் நல் ஜற்டம் ணஞ ஙள்நல் டன்ள்ந

டடிந்டம் ஙக்கும் ள்நநல் ஜநழ் ற்நக்கும் ஆ
ஆஓநநப் நற்ஓந டம்

ஓநநர்லக்கு, அந்ந் ஙட்டுக்ற் ல்ணந  ற்நக்கும்

ணய்ப்டௌ இல்ல், அணர்ள் ஜக்கு ற்ட ணமநல்

(ஜணர்லக்கு ற்ட

ணமநல் அல்) ஜநமக் ற்நக் டற்ஓநக்நடர்ள் . இவ்ணஓநநர்ள் ல்டம் ன் சர்ணம் ண்,
ஊநஜந ன்டநக் ற்நக்கும் ஆஓநநர்ள் ஆணர்ள். இநல் ஓநர் த்ஜட ஊர்நல் நற்ஓந ற்ட ஆஓநநர்
இடக்நடர்ள் .ம டமடந ற்டக் டுக் டற்டும் ட ஜணடக்கு ணடப்டௌ உண்நட.
ற்நத்லில் டௌந ணந டமடமக் ம ட ணநடும் ட ற்டலில் ஜணர்லக்கு ஆர்ணம் குமடந்ட,
அநல் ஈடுடு அற்டப் நடட

. ஜநழ் ஜநம ட்ல், சுல், ணஓநத்ல், லட ல் ச ஙன்கு

ணமப் நநத்டக் ற்ந த்ல் ஜணடக்குத் ஜநமக் ற்நல் ஆர்ணடண்கும். சசநல், அணன்
மச ஜநலசச சட ற்மடன் சட ஜநழ் ற்மமடம் எப்நட்டுப் ர்க்நடன் . அட
அணடக்ற்ட நடமடநல் அமஜட அணன் ற்டநன் உந்லுக்க் ஜநழ் ற்ச் ஓல்நட ன்.
இவ்ணடச சூழ்ஙநமம ஙம் டௌம் ர் ஙடுநல் 
ம் .ஓநர் ஆர்ணம் ண்டு ஜநமக்
ற்நடர்ள், ஓநர் ணடப்மந்ட ணடநமஓநல் ஜட ஆர்ணத்மத் நடப்டௌநடர்ள்

. ற்டல் ற்நத்லில்

ஆஓநநர் ங்கும் ற்டர் ங்கும் டக்ந இத்ம ணநக்நடட .
ஜணர்லக்குத் நந்மக் ண்டு நமக் ற்டக் டுப்ட ஆஓநநநன் டக்ந  ங்கு ஆகும் .
அணர்ள் ணநடம்டௌம் லிச் ஓநத்நஞத்நன் ட ம் ஙம் ஓஜ  அணர்ம ஓப் க்ம் . லிச்
ஓநத்நஞப் குநம  ஜநலக்கும் ற்ட ணமநல் ன்டுத்ம்.
டலில் குந்மக்கு ணநடப்ஜசட ன்ச ன்மக் ண்டநந்ட அமச் ஓய்ட டு த்ல் அணர்லக்குக்
ற்நல்

ஆர்ணம் உண்

கும்.

எட த்ம

க்

ண்நத்ட

குந்மம

அட

ற்டநப் ஓச்

ஓல்ம்.அணர்நம் டம் எட ணநதத்ம அடநடப் டுத்ந அமப் ற்டந ஜலும் ணநணஞங்ம
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ணநணநக்ச்

ஓல்ம்.

இவ்ணடச

ஓல்ள்

குந்மட

சு

ஓநந்மசத்நடன்

ஜற்டம்

ற்மசத்நடமச ஜம்டுத்டணநல் உணந டௌநடம்.
ஜலும், எட ட்ஓநப் டம ஜணசநன் டன்மணத்ட அணடக்குத் நந் ண நநல் அமப் ற்டநப்ஓச்
ஓல்ம்.

அணசட

டுத்டமஞக்ச்

அன்ட

ஓல்ம்.

இச்

ணமள்

ன்ச

ஓல்நன்

ன்மப்

ணந

ற்டந

ணகுப்நலுள்

அமசணநடம்

எட ன்சம்நக்மம ஜணசநத்நல்

உண்க்ம்.
இன்ட நசநமப்  ணநணமநல் ன் டுத் டடிடம். இன் டம் ஜணர்லக்குப் நடித் டமடநல்
ஜநமக் ற்நக்ம்.
டக்நஜ ஜணர்நம ம் ற்கும் ங்ம ந சநநல் உடணக்க்  ட்ம். இன் டம்
அணர்மடம் ற்நக்கும் ஙநமக்கு ண்டு ணஞ டடிடம்
. இவ்ணநடமட ஜணர்லக்நமநல் எட
ர்ம ற்டுத்டம்.
ஜணர்லக்கு ஙநமட மமக் ட்ச் ஓய்ட
ஜற்மடடக்குக் கூடச் ஓல்ணன் டம்
அணர்டசட ஆக்த்நடமச ஜம்டுத்ம் . ஜலும் அணர்ள் சுணமப் நவு ஓய்ட ட்ச்
ஓய்ம். ஜநழ்ச் ஓற்ம உச்ஓநத்டப் குணற்கும் நசந ஜநவும்  டள் அமஜநடட. .
இன்மடஜநன்சட உப் டட்ள் வும் ங்ள் ண்சணண உள்ச, உஞஜ
மசப் ர்த்ல் நமஞநல் டம் லத்நல் இல்ம . த்நல் ஜட்டுஜ ணல்ள் ஞப்ட்டுள்ச , எட
த்மச அடக்குணன் டம் அந் ஜன் டள் ஓல்டுநடட . ணநக் லத்டட அநல் இல்ம .

த்நல் ட்ப்ட்டுள்ட ல் நஸ்டிக்நல் ணட்டி ஜநழ் லத்டள் இன்ட ட்டுர்ல் ணந டம்
ற்கும் ணங் உநக்ப் டுநநடட .ஜநழ் லத்டக்மத் ணநப் ர்த்ட குந்மள்  லத்டடமண
ஜசப்ம் ஓய்நடர்ள்.
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ஜநன்ணண்ம (IWB)
அட ன்டசண ஜநன்ணண்மலம்; அணற்டநல் மல் ட்டு ல ம். ஙஜட உர்வுள் ல்
அடநமணடம் ணர்க்கும் டெண்டுள்ள்

.இம எவ்ணட குந்மடம் 

சட ணழ்ணநல் உர்ந்ட,

ன்சநச்மஓச் ஓல் டடிடம் .ட்டு உர்ந்ட ற்கும் ணங்ள் இன்ட ற்டல்
நமக்நன்டச.

ற்நத்லுக்கு அநம்

ஙட்டுக்கு ஙடு ஜணர்ள் ஓய்நமடம் ஜட மப்டௌமடம் நஜடக் கூடி உள்ட
.
ப்லநல் ஙட்டுக்கு ஙடு ர்ம ஙம் ஜற்ள்ம்
. ற்ட ஜணர்லக்கு டன்
ள்நந ணநடீ நற்ஓந டம் அநக்நடர்ள் .இத்நல் டேட்ம் ற்டல் ற்ந ப்நல்  ஜற்டங்ம
ற்டுத்நக் ண்டிடக்நடட , ணடங்ச் ஓந்நசநம்
ஜநமக் ற்ச் ஓய்ணட ஙஜட மஜகும்.
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ற்த்நற்ற்ட நல்டேட் ணநநல் ஜநழ்

உர்ல்ணநநல் நல்டேட்த்மப் ன்டுத்டணநல் ணநநத்நடன்
குமடந்ணர்நன் நஞச்ஓநமசள் ற்டந ஏர் ஆய்வு
டமசணர். ஓ.அட
உணநப் ஞஓநநர், ல்ணந டேட்ணநல் டமட, ஞநஓன் ல்மக்ம், நடச்ஓநஞப்ள்ந
ஆய்வுச் சுடக்ம்
அநட அநட ஜசநஞய்ப் நடத்நட அசநடம்
கூன் குடடு ஓணநடு டு ஙனங்ந நடத்டநட .
- எமணர்
ண்மக் த்நல் எட குந்ம குமடட்டுன் நடந்டணநட்ல் அட அந் குமடட்டுச வீட்டி
இடந்ட ண்டு உத்டு ர்டௌ இல்ஜ சக்ச சந உத்ம ணகுத்ட ணழ்ந்ட
இடந்டணநடும். ற்டர்லக்கு ந ணநநப்டௌர்வு இன்மஜ இற்கு ஞஜகும்
. ஆசல் இந்
ஙநமமஜ டிப்டி ஜற்டம் அமந்ட உல் குமடடுமணர்ம ஓடத்நல் அங்னநக்த்
ங்நணநட்சர்.
ணர்ந்டணடம் நல்டேட்ம் இப்ட்ஜநம எட உணந நஞஜஜச் ஓநத்நத்டள்ட
. டௌடப்டௌட நல்
டேட்ங்ள் ஙடஜசநடம் , லட ணண்டஜய் ணந்ட ண்டிடக்நடட. ணல் நல்டேட்ப்
டௌஞட்ஓநநல் டன்மஜசட இமம் ஆகும் . நசந உணநடன் இம த்மப் ன்டுத்ந
உநன் ந் டமநல் உள் ணல்மடம் உடக்குன் ட டடிடம் . உர்ல்ணநநல் எட த்நற்ச
த்நட்த்ம உள்க்ந ணடைல் இல்ம . த்நட்த்மக் ற்ப்  ணடைல்நன் உணநம ங
ணண்டிடள்ட. ந்க் குமடடும் இல் ஓஞ ஜணர் த்ர்டௌம ணல்மப் ட
ஓநஞஜப்டுநன்டசர். இந் ஙநமநல் ணநநநந்நன் ஙநமமஜ ற்டந ஓநந்நக் ணண்டிடள்ட
.
ணநநநந்நல் ர் ஙஜட ணழ்க் ம சூசநஜநணநட்ட ன்ட ண்ந இடந்ட ணநடுநன்டசர் . ஆசல், ஓநர்
ஓஞ ஜசணர்லக்கு இமத் ங்நன் அடநமண ணர்த்டக் ள் ணண்டும்
, அணர்லக்கு
இம ஙவீச நல் டேட்த்மப் ன்டுத்நத் ணல் அடநணநல் ஓநடந்ணர்த் ந ணண்டும் ன்ட
ணநடம்டௌநன்டசர். ஜலும், உர்ல்ணநம டடித் டம் ஆஓநநஞண ணநடம்டௌநன்டசர் . ற்நத்ல் ஓநணஞ
ஙந ணண்டுஜசல் ற்டல் ஓநணஞ ஙமட ணண்டும் . உர்ல்ணந நலும்  ணல்மப் டணநல்
ஓநஞஜங்ள் ற்ட்ல், ற்டலில் ய்வு ற்ட்டு நன்ஙநல் ற்நத்லில் ம ற்டும்.
ணவ்ணட ணல்மத் நஞட் ணண்டுஜசல் , இம ம் , ல்ணம ஜநன் டௌத்ங்ள் , ஜநன்ஆய்வுக்
ட்டுமஞள், ஓய்நள் இணற்மட ஙணண்டிடள்ட . ஏவ்ணட ஓய்நமடம் அடந சக்ச எட
டம மணப்டுநடட . ஙமடமடநல் இட ஓத்நப்ணநல்ம . ஆண, எவ்ணட ஜற்டத்நடசநடம்,
ன்சநச்மஓச் ஓல் ணண்டி ட்ச் சூல் ற்டுநடட . அந்ச் சூம வ்ணட நர்ள்ணட
ன்ட ர்த்ல் , நல்டேட்த்நன் மண அணஓநஜநடட . நசநத் நல்டேட்த்நமச அடநந்
ணநநநந்ணர்ள் ன்சம்நக்மடு இடக்நடர்ள் ச ஆ ஞய்ச்ஓநள் கூடநன்டச . ஆசல் ணநநநந்
ஜற்டத் நடசநள் ஙமடமடநல் நல்டேட்த்நமசப் ன்டுத்நப் டிப்நல் ன்சன்ச ஓநஞஜங்ள்
நர்ள்ப்டுநன்டச, ந் அவு அணர்லக்கு நல்டேட்த்நமசப் ற்டந ணநநப்டௌர்வு உள்ட
ன்ட ற்டநடம் குந் ஆ ஞங்லன் ஙஞடிக் ண்டுர்ந்ட , அம ணநப்டுத்டண இவ்ணய்ணநன்
ஙக்ஜகும்.
ஙவீச ஓநடப்டௌக் ல்ணந டமடநன் னழ் ன்டுத்ப்டும் உர் நல்டேட் ஓசங்ள்
, நசந ஜன்
டட்ள் ற்ம ன்ட்டிலிடந்ட ஜமடந்ட ச எலி ஙக்ள்
, இன்ட ன்ட்டில் உள்
ஓக்ந ணய்ந் ஙவீச - டுள் இமண ற்டலில் ற்டுத்க்கூடி ஙன்மஜள் , இணற்டல் ற்டும் ஓணல்ள்
ன்ச ன்ட குடநத்டம் ஓடத்நல் ந் அவு ணநநப்டௌர்வு உள்ட ன்ட ற்டநடம் இவ்ணய்ணநன் டம்
நந்ட ள்ம்.
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ஆய்ணநன் ஙக்ம் (Objectives)
னழ்க்ண்மண ஆய்ணநன் ஙக்ங் உள்ச .






ணநநநந்ணர்நன் ணடநடம் நடமச அடந .
ணநநநந்ணர்நன் உர்நடேட்க் டணநநன் ன்டு ற்டந அடந
ணநநநந்ணர்ள் ல்ணந ஜம்ட்டிற் அமடம் ஓநஞஜங்மத் ந .
ணநநநந்ணர்ள் ல்ணட நல்டேட்க் டணந மக் மலம் ணநத்நமசத் ந .
நல்டேட்க் டணநநன் ன்ட்டில் ற்டும் நஞச்ஓநமசலம்
, னர்வுக்ச ஆஓமச
ணங்வும்.

ஆய்வு ணநசக்ள் (Research Questions)
நன்ணடம் ஆய்வு ணநசக்லக்கு ணநம டுணற் ஆய்வு ஙக்த்ம ஙக்ந இவ்ணய்வு டன்சடுத்டச்
ஓல்ப்ட்டுள்ட.






ணநநநந்ர் ணல்மப் ட ற்டும் இர்டுள் மண ?
உர்ல்ணநநல் நல்டேட்ப் ன்டு ணநநநந் ஜற்டத்நடசநம வ்ணவு
ஓன்டமந்டள்ட?
நசந ன்டு குடநத் ணநநப்டௌர்வு ணநநநந் ஜற்டத்நடசநநம் வ்ணவு உள்ட ?
ந்ந்க் ஞநள் ணநநநந் ஜற்டத்நடசநநன் ற்டல் ஜம்ட்டிற்குத் ம உள்ட ?
ற்டலில் உர்நல்டேட்க் டணநநன் ன்டு ஜற்டத்நடசநநம  வ்ணடள்ட?

ஆய்வுப் நஞஓடம், ஜநந டுத்லும்
ஆய்வுக்ச ஜநநள் ஜநழ்ஙட்டின் ல்ணட குநநலிடந்ட ணந்ட நடச்ஓநஞப்ள்நநல் ல்லூந நலும்
ஜணர்ணர். இணர்லள் இஞண்டு ஜணர்ள் ல்மக் த்நலும் ஜற்மட ல ஜணர்ள்
அஞசு
உணந டம் ல்லூநநலும் ற்நன்டசர்.
ணநசஙநஞல்
ஆய்ணஞல் ஞவுமத் நஞட்டுணற்த் நக்ப்ட் ணநசஙநஞசட
15 ணநசக்மக் ண்ட .
ஓநக்ப்ட் ணல்ள் வும் , ஆய்ணஞல் டன்மணக்ப்ட் ஆய்வு ணநசக்ம ஓநத்டநடம்
ணமநல் உள்ட . இன் டட்டு ஜநநள் ணநநநந்ர் ன்ல் அணர்ல் கூடப்ட் நல்ள்
எலிஙணநல் நவு ஓய்ப்ட்ட . ணநசஙநஞல் ஜட்டும் ஞஜல் ஙர்ல் டமடநலும் அணர்நஜநடந்ட
ணல் டப்ட்ட . ஞப்குப்ய்வு ஓய்ப்ட்டு இசங்ப்ட் நஞச்ஓநமசள் டம் டப்ட்
ணல்ள் (Findings) னர்வுக்ச ஆஓமசள் ன ஞப்ட்டுள்ச :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

நல்டேட்த்ம உர்ல்ணநநல் ன்டுத்டம் ஜணர்ள் ஜநவும் குமடணச ண்நக்மநல்
ப்டுநன்டசர்.
நசந அடநவு இடந்ல்ன் நல் டேட்ங்மப் ன்டுத் டடிடம் .
அஜநக் உச்ஓநப்நல் இடப்ல் ல்ணற் மடடம் டௌநந்ட ள் டடிணநல்ம . ஜலும் ஜநகுந்
ஓநஞஜத்டன் உற்ட ணசநத்ல்ன் ணர்த்மள் டௌநடம் .
 ஆங்ந ணர்த்மலக்கு அர்த்ங்ள் டௌநணநல்ம .
டௌத்ங்நல் உள் ஓல்குந
(Vocabulary) அந டிசத்ன்மஜடன் இடப்ல் டௌநந்ட
ள்ணட ஓநஞஜஜ உள்ட.
இமத்நன் டம் ணல்மப் டணற்கு ஜற்டடணர் உணந மணப்டுநடட .
ய் ஜநச ஜநழ் ஜநநல் இல்ல் ஜநழ் நன்ட ஜணர்ள் நல்டேட்த்நசல்
ன் அமணநல்ம.
நமஞலி டம் டிக்கும்ட ஓவு அநஜநடட .
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ணவ்ணட ணமச ஜற்டத்நடசந லக்கு மணப்டும் நல்டேட்த்ம நற்டசர் ற்ட
மணக்ணநல்ம.
10.  ஆஓநநர்ள் நல்டேட்த்மப் ன்டுத்டம் ட அடநல் இல்ல் அர்த்ம் டௌநஜ
டிக் ஙநடுநடட.
11. நற்டசர் அநஙஞம் ஜணர்நன் குமடடுமப் ற்டந ஓந ஙஞத்ம வீடிக்நன்டச ர்.
12. நல்டேட்ம் ஓநணஞ நற்டணநக்ப்ல் ஙஞத்ம ஓநணஞ ன்டுத்த் நணநல்ம .
9.

னர்வுக்ச ஆஓமசள்
ஜற்டத்நடசநலக்கு நல்டேட்த்ம ன்டுத்டம் ணமநல் ல்லூநநல் ஆற்டப்டுத்ல்
(orientation) நற்ஓந ணங்ப் ணண்டும்.
உர்ல்ணநநல் நசநப் நற்ஓந ட்ம் அநக்ப் ணண்டும் .
ணஞத்நல் எடஙணட ல்லூந ஙஞத்ந ஜற்டத் நடசநள் ஜநன்டைத்மப் ன்டுத்
அடஜநக் ணண்டும். அப்லட அந்த் டமடமச் ஓர்ந் ஆஓநநர்ள் உசநடக் ணண்டும் .
நமஜச, டௌநந்ட ள்க்கூடி ணர்த்ம லன் உள் டௌத்ங்ம ஜநன் டௌத்ங்
ஜற்டந ஜற்டத்நடசநநன் ன்ட்டிற்கு மணக் ணண்டும் .
ஜநன் டைத்நலுள் நற்டஙர் அமசத்டணநஜ ஜற்டத் நடசநலக்குஜச உணநத்
நல்டேட்த்ம (Assistive Technology) நந்ட மணத்நடக் ணண்டும் .
ஙஞ ஆலமஜக்ச நற்ஓநம ஜணர்லக்குக் ற்டத்ஞ ணண்டும் .
ஜற்டத்நடசநள் ன்டுத்க்கூடி ற்டல் ண மஜங்ம உடணக் ணண்டும் .

•
•
•
•
•
•
•

நந்டமஞள்








ல்லூந ஙநர்ணநள் ங்ள் ல்லூநநல் ஜற்டத்நடசநலக்ச ஜநன் டைத்ம உடணக்நத்ஞ
ணண்டும்.
நமஞல் நல்டேட்த்நல் நஞநநன் ணநம ஜநவும் அநஜ உள்ட . அஞஓங்ங்ள் ணநமமக்
ட்டுப்டுத் ஆணச ஓய் ணண்டும்.
நசநம நமஜப் ன்டுத் நசநத் டமடமச் ஓர்ந் ணல்லுசர்ள் குந்
ஜன்டம உடணக்; ணண்டும்.
எவ்ணட ஜணடக்கும் ஜற்டிப்நற் அஞஓங்ம் உணநத்ம அநக் ணண்டும் .
ஜநழ் ஜநநல் ற் உந ஜன்டள் உடணக்ம் ஓய்ந ணண்டும் .
ல்ணந ஙநடணசங்ள் அல்ஜல் ஜற்டத் நடசநலக்கும் நசந இமம் இணற்மட ந்
ஙஞத்நலும் ன்டுத் இம மஜம் (Internet Cafe) உடணக்ந ணண்டும்.
Internet Cafe ல் அமசத்ட ஜற்டத்நடசநலக்குஜச உணநத் நல்டேட்த்ம ற்டக்டுக்
நற்ஓந ற்ட ஆஓநநர்ம ஙநஜநக் ணண்டும் .

டடிவுமஞ
ஙவீசத் ணல் நல் டேட்ப் டௌஞட்ஓந டத்நல் நல் டேட்ங்ள் ன்டுத்ஜல் ணழ்ணட ன்டம்
,
அநலும் உர்ல்ணந  டணட ஜநக் டிசஜகும் . ல்ணடட் உல்குமடடு உமணர்மடம்
ஓடத்நல் எடக்ந மணக்க் கூட . அணர்லக்கு அங்னஞம் அநத்ட ஜற்ட ஜணர்மப் ல் ஙத்
ணண்டும் ன்ட உர்ந் ண்த்நன் அடிப்மநல்ன் உள்ங்ந ல்ணந ஓர்ண ஓநக்ஷ அநசல்
(SSA)
அடநடம் ஓய்ப்ட்ட. இந் ஆய்ணநன் டம் ணநநநந் ஜணர்ள் ங்லக்ச ள்நள் ங்ல்ம்
இடக்நடட; டிப்ற்கும், ன்டுத்டணற்கும் ன்சன்ச டணநள் உள்ச . அன் ன்டு ன்ச
ன்ட ற்டநத் நணப் டௌநந்ட ள்ணர் . இந் ஆய்ணடு நர்த்ந ல் ணநநநந்ர் டக்கு ஜநவும்
டள் இடக்கும் ன்ட நண்ம் .
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உஓத்டம டைல்ள் ஜற்டம் ஆஞய்ச்ஓநள்
ஓநன்சத்ம்ந.  (1999) அடநமத் நற்டும் ஆஓநநடம் , லம்டௌ: ஔ ஏணர்ஓனஸ் நநன்ர்ஸ் ,
(2ம் நப்டௌ).
2. ஙஞன் (2005 ல்ணநநல் ஆஞய்ச்ஓந, ஓந் ப்நதர்ஸ், ஓன்மச.
3. ணநக்ஞஜஓநங்க் (2002) ஓட ணநஞ்கச ஆய்வுள், லம்டௌ.
4. Aids & Materials for the Visually impaired, Wayne: SIFB Products, P. 48.
5. American Foundation for the Blind (1989): Products for People with Vision Problems, New York: American
Foundation for the Blind, P. 22.
6. Braille Equipment for the Blind, 1999 Catalogue, Sweden: Index Braille, P. 16
7. Burns, B.R. (2000) Introduction to Research Methods, Pearson Education Pvt. Ltd., Australia.
8. Daniel Bishop and Daniel J.A. Rhind (2011) Barriers and enablers for visually impaired students at a UK Higher
Education Institution, British Journal of Visual Impairment 29: 177-195.
9. Mani, M. N. G. (1989): Education of the Visually Handicapped:Perspective, opportunities, Strategies and Targets,
Paper presented at the National Seminar on Pre-school Intervention, Prevention, and Early Intervention,
Dehradun.
10. National Rehabilitation Engineering Institute (1998): Aids and Appliances for the Disable: Price Catalogue
Ahmedabad: Blind Men’s Association.
11. Royal National Institute for the Blind (1977) Illustrated Catalogue of Apparatus and Games for the Blind, London.
12. Shukla, S.R. (1987): A Study of Teacher Rated Behaviour, Scholastic Achievements and Aptitude of Visually
Handicapped Children, Indian Journal of Disability and Rehabilitation, P. 67-73
1.
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குந்மலக்ச ஜநழ் இமப் ன்டும் ஞவுலம்
டமசணர் ல்சஓக்நர்
உணநப்ஞஓநநர், ஜநநல்டமட, அண்ஜமப் ல்மக்ம்
குந்மலக்கு அடநவு டுப்ணர்ப் ற்டர்லம், சுற்டத்டம், ஆஓநநர்லம் இடக்கும் ஙநமநல்,
இன்மட ஙவீச சூலில் ஊங்லம் குந்மலக்கு அடநமணப் டௌட்டுணசண உள்ச. அணற்டள்
மக்ட்ஓந,

குந்மநன் ஙஞத்மப் டஜவு ஆக்நஞஜநத்டக்ள்நடட

ணநம்ஞங்ள், ர்ள், குந்மலக்ச ஙநழ்ச்ஓநள் ன்ட அமசத்ட

.

ஙநழ்ச்ஓநலம் குந்மநன்

ண்ங்நல் ஙல்ண்த்ம ணநமப்ற்கு அடிப்ம இடக்நன்டசண
உஜஜக்லின் ஞநடிநல் ஜஞர்ந் அடிப்ம ணழ்க்மடமடள்
இன்மட சூலில் ,

ஙம்டம ஜஞடௌ ஓர்ந்

மக்ட்ஓந
?

ன்டம்,

ஙசுக்ப்ட்டுக்ண்டு இடக்கும்

ணழ்ணநல் ஓநந்மசம ஜன

ட்டுத்ட குந்மலக்கு

அடநடப்டுத்டநன்டசண? ன்டம் ஓநந்நற்குநட.
ர்த்ல், ட்ல், டித்லின் ணந குந்மள் ங்லக்ச உத்ம உஞத்ங்குநன்டசர்

.

இணற்டள் ட்ல் ன்டம் ம ஓல்லும் ஜஞடௌ ன்ட , ல்ம் ட்டு உணந இடக் கூடி ட
ன்டலும், அணஞணர்நன் ண்ட்டு ணநலஜநங்லன் ர்டௌமமண அமஜந்நடக்கும்

. ஜநநல்

மஓல்லும் ஜஞடௌம் ஙனண் ஞம்நத்மக் ண்ட
. ம ட்டு ணர்ந் ணடம் இன்ட ங்ள்
குந்மலக்கு ம ஓல்லும் ஙநமநல் இல்ம
. அந் இத்ம இட்டு ஙநஞப்டௌமண  இமடம்
வீடிம்லம்

மட்ஓநலம் இடக்நன்டச .

ஙநழ்,

நர் ங்நல் இமம்

,

ற்டல்,

ற்டநத்லிலும், குந்மலக்த் மணச , அணர்ள் ணநடம்டௌ ஞவுமத் டும் ணந அமஜடம்
ன்நல் நஞ்ஓநத்டம் ஜநல்ம . அற்ச ஓல்டுள் இமத்நல் ன்சன்ச ஙந்டள்ச ன்ட
ற்டநடம் ஓய் ணண்டிணற்மடப் ற்டநடம் ஆய்ண இக்ட்டுமஞ அமஜநன்டட .
டண, குந்மள் ம் ர்ச ணல்மத் நஞட்டுணற்கும்

, டௌநட டௌந நந்ட

ள்ணண்டும் ன்ற்கும் இமத்ம ஙடுநன்டசர் . அண்மஜ ங்நல் ஓட
கூ குந்மள் ங்லம டத்டக்மப் ஜநநல் நவு ஓய்ணடம்

ணம ங்நல்

, அட ஓர்ந் உமஞம

ஙநழ்த்டணம் டடிநன்டட . இமத்ம ஙக்ந ணடம் குந்மநன் மணம ட்ர்த்ந ஓய்க்கூடி
அணநற்குத் ஜநநல் ஞவுள் குக்ப்ணநல்ம

. குக்கும் டற்ஓநள் ஙந்டள்ச. ஆசல் அமண

ஆஞம்ஙநமந இடக்நன்டச. 12.10.2012 டல் த்ட ஙள்ள் அண்ஜமப் ல்ம
ஜநநல் டமடடன் இந்ந ஜநநன் ஜத்ந ஙநடணசம் இமந்ட குந்மலக்ச மலடல்
ன்டம் நப்ட்மடநமச ஙத்நசர்ள். உ அணநல் குந்மநன் உத்மப் டௌநந்டண்டு,
அணர்நன் மண ன்சன்மடம் அடநந்ட, குந்மநன் உத்நற்ச ஜநலுன், அச்ஓட
ண்ட்டுடிமடம் இமத்ட மம உடணக்ந ணடநடர்ள். ஜநநல் அடன்ட ஙமடணட
இல்ம

அற்ச

டற்ஓந

இப்நப்ட்மடம

எடங்நமத்நற்க்

கூடநசர்ள்.

இன்ட

அச்சுணடிண டைல்ம ணஓநப்ம ணந ஜநன்ணடிண டைல்ம ணஓநப்நல் குந்மநன் அந ணநடப்ம்
ட்டுநன்டசர். ஆண்ஞய்ட்நன் ணந அண்மஜநல் ஓஓநநல் குந்மலக்ச ஓநத்நஞக்ம
டலணடம் டிக்கும்டி ங்லன் நணற்டம் ஓய்ப்ட்டிடந்ட.
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குந்மலக்ச ஜநழ் இமத் ஞவுள் ன்ட ண்டம் லட,
குந்மக் மள் – ணஓநத்ல் / ட்ல் / ட்ஓந அமஜப்டு ர்த்ல் / ஓநத்நஞங்நன்ணந
உடணக்குல் / ஙடிப்டௌணந ணநப்டுத்டல்
குந்மப் ல்ள் - லத்ட ணடிணம் / இமஓடு ட்ல் ட்ஓந அமஜடு ர்த்ல் /
குந்மலக்ச ஞ்ஓநம் / அஞந
ன்ட ஙநமநல் அமஜந்டள்சண ன்ட டிசன். கூகுநல் குந்மலக்ச மள் ஜநநல் டி
லட இஞண்டு இட்ஓத்நற்கு ஜல் ப்ட்ச. ஆசல் ஓந ம ப்டுநன்ட எந டல
மநன் குப்டௌ ப்ணநல்ம. ஞஜர்த் மள், டோர்ல், டல், ணநக்நஞஜநத்ன், டௌஞ
மள் ன்டமண டலமஜ ப்ணநல்ம. ஓந மள் ஜட்டுஜ ப்டுநன்டச. அம்டௌலி
ஜஜ, குந்ம மள் ன்ட இம ங்ள் ப்ட்லும் டலமஜசமண அல். இமண
ன்ட

ட்ஓந

அமஜப்டு

கூடி

குந்மள்

மலம்

அமஜந்டள்ச.

இமத்நல்

ஸ்.இஞநடஷ்ன் இமப் க்த்நல் குந்மலக்ச மநன் மணமப் ற்டந குடநப்நட்டு,
ம ஓல்லிநன் ஜய்டுள் ப்டி இடக் ணண்டும் ன்ற்குச் ஓந இமக் ட்ஓந குநநமசக்
குடநப்நட்டுள்ர்.
http://www.youtube.com/watch?v=bBkSEVzn46I
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=nS9YHrZQrq8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=WP_LTtFYt3A
http://www.youtube.com/watch?v=gAk5auElCDo
http://www.youtube.com/watch?v=izSfwz2Ewh4
http://www.youtube.com/watch?v=zYrOii-zHZo
http://www.youtube.com/watch?v=ephWySu6lQk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vaf0esKLMZg
http://www.sramakrishnan.com/?p=503
இந் குநநல் ப்டுநன்ட  ட்ஓநமப் ர்க்கும் லட , உநன்  குநநல் இடக் கூடி
ம ஓல்லிநன் ம ஓல்லும் டமடள் நவு ஓய்ப்ட்டுள்ச
ஙம்டம ஜநழ் ஜஞநல் .
நஞம்டௌஞங்நல் ஓல்கூடி  மள் இந் மடமடநல் இடக்கூடி நணர்நன்
ணய்ஜநடு ஓன்டணநடுஜ? ன்ட ஙநம ப்டுநடட

டடிந்ணமஞ இணற்மட ல்ம் ஙநல் .

ஓன்டஅணர்நன் ணய்ஜந ணநண மமச் ஓநத்ட இமத்நல் நணற்டம் ஓய்ம் .
.
இன் டம் ஞம்நஜச மள் ம ஓல்லும் டமடம அடுத் மடமடக்குக் த் டடிடம்
அநவுடஜல் க்டடிடம். ஙட்டுப்டௌட மமத் குத்டள்டம் குடநப்நத்க்ட .ஞ.மப்ர் ந .
குந்மலக் ஜநநல்  ல்ள் உடணக்ப்ட்டுள்ச

.

அமண

அமசத்டம்

இமத்நல்

ற்டப்ணநல்ம. அச்சுணடிணநல் இடக் கூடி டைல்ம ஜநன் டௌத்ங்வும், ட்ஓந அமஜப்டு கூடி
எலி எந டடம் அமஜக்ப் ணண்டும்.
ஜலும் குந்மலக்ச ஞ்ஓநம், அஞந ஜநநல் டிலட நமக்ணநல்ம. இமணலம்
குக்ப்ணண்டும். இணற்மடத் குக்கும் லட குந்மநன் மணம ஜசநல் ண்டு
உடணக்ப்ணண்டும். டௌநடௌந ஙவீச குந்மலக்ச ஓநந்மசள், மச்ஓற்ள் அமசத்டம்
குந்மலக்கு உடக்குன் நமக்கும் டி ஜநழ் ஜநநல் ஜநப்ர்க்ப்ணண்டும்.
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நசந ணந ஜநழ் ற்டல் ஜற்டம் ற்நத்ல் குடநத்ச ஆய்வுள்
Louis Isack Kumar
Education Officer, Ministry of Education, Singapore
isack_kumar_louis@moe.edu.sg
ஓநங்ப்ட்ர் ல்ணந அமஜச்ஓநன் நஞச குடநக்ள் ய்ஜநமத் ர்வுப்ஜ ஜட்டுஜநன்டந ணழ்க்மக்குப்
ன்டும் ஜநவும் – ணலம் ஜநவும் ஙநமடச் ஓய்ல் ஆகும்
, இமசச் ஓல்டுத்
ஓநங்ப்ட்ர் ல்ணந அமஜச்சு 2010 ஆம் ஆண்டு ய்ஜந ஜடஆய்வுக் குல என்மட அமஜத்ட, அநல் ஜநம
ணலம் ஜநக்குணற்ச ணநணமம அஓந ஆஞய்ந்ட ஓந நந்டமஞம டன் மணத்ட
.
ஆய்ணடநக்மநல் ஜநத் நடன்ச ட்ல்
, சுல், டித்ல், லடல் நடன்டு இடணநக்
டத்டப்நஜற்டத்
நடன்லம் நந்டமஞக்ப்ட்ச .
ச்சு,
லத்ட ஆந இடணநநச
டத்டப்நஜற்டத் நடன்ம ஜம்டுத்டணற்கும் சு டமசப்டௌன் ற்டல்
, உசநமந்ட ற்டல்
ஆநணற்டநற்கு ணய்ப்நக்வும் ணல் ர்டௌத் நல்டேட்ம் உந் டணநகும் ச டடிவு
ஓய்ப்ட்ச. இந் ஆய்ணநன் டடிமண சட ஆய்ணநன் க்ஜக் ண்டு ர்ட்லி உர்ஙநமப்
ள்நநல் நசநமடம் இமத்மடம் ஜநழ் ற்டல் ஜற்டம் ற்நத்லுக்குப் ஜக்நசன் .

நசநணந இமத்நல் இணஓஜ நமக்கும் ஜன்டள்லம்
(Screencast-o-matic, Vocarroo, Camstasia, Camstudio) ஓட ஊங்லம் (Facebook, Twitter, YouTube etc…)
இன்மட 21-ஆம் டைற்டண்டுக் ற்டல் ற்நத்ல் சூலுக்குப் ன்டுநன்டச

. ஜணர்ள் ற்டலில்

ணநடப்த்டு ஈடு இணற்டநல் ஓநணற்மட ஜநழ்ஜந ற்டல் ற்நத்லுக்கு வ்ணட
ன்ணநமவுஜநக்ய்ப் ன்டுத் டடிடம் ன்ம ண்டநந்ன் . இற் டப்டௌத்த்நல் ர்ட்லி
ஜநழ் அஞங்ம் ன்ட க்த்ம உடணக்ந அநல் ங்ள் ள்நநன் ஜநழ் ஜணர்ம ஓர்த்ட எட
டத்டநணநப்டௌ த்ம உடணக்நசன் .
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இமத்நல் இணஓஜ நமக்கும் ஜன்டச

Screencast-o-matic டம்  உமஞல் , அன்ட

டிப்டௌ, மப்மட்டி உமஞல் ன்டணற்மட எநப்நணண அல்ட எலிப்நணண நவு
ஓய்ம்.

இவ்ணட ஓய்ணன் டம் ஜணர்ம ஈடுட்டுன் ற் ஓய்ட அணர்லம

ச்சுத்நடமச ஜம்டுத்ம் . இற் ஜநழ்ஜந ஜணர்ள்
www.screencast-o-matic.com ன்ட
இமப்க்த்நற்கு ஓன்ட ங்ள் குஞம நவு ஓய்சர் , எலிப்நவு அல்ட எநப்நவு ஓய்ப்ட்
உமஞல், டித்ல் ன்ட ங்லம மப்டௌம டப்டௌத்ம்
(Facebook) ன்டம் ஓட
ணமத்த்நல் நணற்டம் ஓய்ட ஆஓநநடடம் ஓ ஜணடடம் நஜடநக்ண்சர்
; அநல்
மப்டௌப்ற்டந ஆஓநநர், ஓ ஜணர் ஆநநன் டத்டத் நணநப்டௌ இம்ற்டட. அவ்ணட ணங்ப்டும்
டத்டமக் ண்டு ஜணர்ள் த்ம் மப்நமசச்
ஓம்மஜப்டுத்நத் ஞஜசப் மத்ல்
அல்ட டௌநர் மப்நமச உடணக்குல் ஙநழ்ந்த்ட .

ஜற்ண்ணட ன்டம ஜணர்ள் ஓற்ட்ல் அணர்ள் ற்ட ன்ள் நன்ணடஜட






இம ஜன்டமடம் ஓட ணமத்ங்மடம் ற்டலுக்குந டமடநல் ன்டுத்நசர்
.
இன்ணந ஓ ஜணடன் உசநமந்ட ற்டலிலும் , சுஜக் ற்டலிலும் ஈடுட்சர்.
ஓ ஜணநன் மப்நற்குக் டத்டத்நணநப்டௌ ணங்வும்
, ங்ட மப்நற்கு ஆஓநநர் , ஓ
ஜணர் ஆநர்
ணங்கும்
டத்டத்நணநப்நமசக் ண்டு ம்
மப்நமசச்
ஓம்மஜப்டுத்வும் ற்டக்ண்சர்.
ஓட ணமத்ங்ள்
ணந ணட டுத்ப்ட் ற்டல் சூலில்
ஆஓநநடடம் ஓ
ஜணடடம் இடணநக் டத்டப்நஜற்டத்ம ஜற்ண்சர்.
எடங்நமக்ப்ட் ஜநத்நடன் லம் இடணநக் டத்டப்நஜற்டத் நடன்லம் ஜம்ட்ச .

Theoretical underpinning
st

Recognising the need to prepare our Tamil Language students for life in the 21 century, Enhancing the Teaching and
Testing of Mother Tongue Languages (MTL) to nurture Active Learners and proficient users – MTL Review Committee
released its recommendations to nurture students to be proficient users of the language. Great emphasis will be placed
on helping students to like learning their MTLs and become proficient in using them in a variety of real-life settings to
communicate effectively, and to leverage on students’ increasing info-communications technology (ICT) savvies more ICT.
This includes a variety of interactive content, resources and activities to suit the different leaning needs of students and
MOE’s vision is to make MTL a living language for students.
Research has shown that MTL teachers should explore the use of technology in engaging pupils to develop their oral skills.
Hence ICT tools have been used to engage the pupils to enhance oral skills. The pupils engage in authentic learning as
they collaborate on an interactive media platform to conduct research on global issues.
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Strategies & Learning activity
Self – directed learning and Collaborative learning is widely carried out as pupils are free to post comments, suggest and
share their work on social media (You tube, Facebook, Twitter etc…) . After a particular oral project work is completed,
pupils upload their completed projects on to social media under their assigned groups. Their classmates are able to
comment and add on any information which could enrich their learning. This activity helps pupils consolidate what they
have learnt as well as discuss interesting experiences. They will also undergo peer assessment. Pupils who are absent are
also able to find out what they have missed. This would not have been possible with a written entry. Pupils also take their
own initiative to comment on their classmates’ project work. Pupils will consolidate what they have learnt by using an
online tool, and share their thoughts on social media (Facebook) . The teacher acts as an administrator and facilitator by
providing guiding questions, feedback, suggestions and commendation. The platform provides students with the
opportunity to share their oral and reading project work on their own accord. As such, Self – directed learning of Bartley
Secondary School is also evident in this activity.
Evidence of impact on student learning
Students in Singapore have been using various ICT tools (screencast online tool, Vocaroo online tool, Web cam recorder &
Social medias such as Facebook, YouTube) for Tamil Language to practise and peer - assess their speaking/ conversation
skills during Mother Tongue lesson time in Bartley Secondary School, Singapore, they did an ICT oracy project based on
self-directed learning and Collaborative learning.
Their oracy project helped them with self - improvement as they listened to their own recordings again and again and rerecorded themselves for better performance before they saved their work and submitted their projects. Peer assessment
helps to create a more interesting and fun environment in class especially when they do a screenplay of a short film Team
work.
The screencast-o-matic online recording tool and vocaroo online recording tools are very useful for picture conversation
and extensive reading and it gives the students an exposure to real-life scenarios in which they are likely to speak Tamil.
All students are encouraged to save their oracy projects in their own thumb drives or in a system workspace, thereafter
the students’ project work will be uploaded on social media websites such as YouTube and Facebook. Before uploading
students’ project students form a group in social media according to their levels under the teacher’s guidance, after the
uploaded project, students will do their peer assessment and will post comments about their peers’ project
improvement. This helps them to communicate with one another very well. This also provides a collaborative learning
platform, so that they could retrieve or do peer assessment at any time. This exercise helps increase an interest in MT
reading and speaking, which is usually considered a tough task for students who mostly prefer speaking English.
This simple yet effective usage of ICT emphasises on spoken language. Also, self-initiative is shown by students in using
available audio recording tools for learning mother tongue. The more tech-savvy pupils help their classmates whenever
they can.
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ஜநழ் இமப் ன்ட்டில் ல்லூந ஜணர்ள்
நர்ள்லம் ஓநக்ல்ள் ஏர் ஆய்வு
ஜநழ்ப்நந. ஜந
உணநப் ஞஓநநர், இநல் ஜற்டம் ஜக்ள் ர்ல் டமட , நர் ல்மக்ம், ஓம்
tparithi@gmail.com
அடநடம்
உநன் அமசத்ட ஙடுநலும் ஜநர்ள் ஞணநடள் இன்மட சூலில் , ஜநழ் இமம் , உணநத்
ஜநர்ம இமக்கும் ஏர் எப்ற்ட இமப்டௌப்ஜ ணநங்ந ணடநன்டட
.  ஙடுலம் , 
அஞசுலம், ற் சந ஙர்லம் ஜநழ் இமத்நற்குத் ண்ற்டந ,  அந ண்டுநடிப்டௌம ஙநழ்த்ந
ஓக்ந ண டநன்டசர். இந் ண்டுநடிப்டௌலக்நம ஏர் எடங்நமப்டௌம்
, எத்நமஓவும், ஆய்வும்
மணப்டுநன்டட. உம் ஞணந ணடம் ஜநன் ஆலமக் ட்டு இமத்ஜநநன் ஜனடம் ன்
அலத்த்நமச சண டுக்த் ங்நணநட்ட
. இச்சூலில் உணந ஜநழ் இமப்
சனட்ர்நன் ண்நக்மப் டந
, அஞசு ஓர்ந் இமங்நலும்
, ஜநழ் அமஜப்டௌ ஓர்ந்
இமங்நலும், சந ஙர் ஓற்டுத்டம் இமங்நலும்
, அமஓந ஓர்ந் ஜநழ் இமப்
ன்டுநலும் ஜற்டம் சந ஙர் ணமப்ட்க்நலும் ஜநழ் இமத்நன் மண ஙலக்குஙள் அநநத் ட
ணடநன்டட. நசநப்ன்ட்ம ல்லூந ஜணர்நம அநநக்கும் ணமநல் ஜநழ்ஙடு அஞசு
,
ல்லூந ஜணர்லக்கு ணநமநல் ஜடிக்நசந ணங்நடள் இன்மடச்சூலில்
,
ஜநழ்
இமப்ன்ட்டில் ல்லூந ஜணர்ள் நர்ள்லம் ஓநக்ல்ம ஆஞய்ணட டத்டம
என்டகும். ஜநழ் இமப்ன்ட்டில் ல்லூந ஜணர்ள் நர்ள்லம் ஓநக்ல்ம ஆஞய்ண இந்
ஆய்வுக்ட்டுமஞநன் ஙக்ஜகும்
.
ஜநழ் இமப்ன்ட்டிற்கு
அடிப்ம இடக்கும்
இங்குங்ள், இம உணநள் , ஜநழ் எடங்குகுடந லத்டடக்ள் , ஜநழ் எடங்குகுடந  லநள், ஜநழ்
எடங்குகுடந லத்டட ஜற்டநள்
, ஜநழ் ணநமஓப்ம , ஜநழ்த்டுடநள் ஆநச ர்
நர்ள்லம் ல்ணட ஓநக்ல்மடம் அற்ச னர்வுமடம் ஆஞய்ண இவ்ணய்வுக்ட்டுமஞநன்
ஙக்ஜகும்.
இமத்நன் ணஞடம் இமத்ஜநலம்
1960 இல் ங்ந இமத்நன் ணஞற்டப்மநல் ஜநழ் எடங்குகுடநநன் ணஞவு எட டௌந
ணநச்ஓஜகும். ஜநழ் எடங்குகுடநக்ச எத்நமஓணச இங்குங்ள்
, இம உணநள் , ஜநழ்
எடங்குகுடந லநள் , ஜநழ் எடங்குகுடந ஜற்டநள் , ஜநழ் எடங்குகுடநக்கு எத்நமஓணச ஓட ண மங்ள்,
ஜன்டட்ள் சத்டம் ஜநழ்க்நசநநன் த்நல் உள் இமணநமக்ண்டநணடம்
குமடமக்மணடஜ ஜநழ் ஜநன்சட்ஓந நமஞ அமவும் ஜநர் ற்டம் டவும் ணநணம ஓய்டம் .
ஆய்வுடமடடம் ஆய்ணல்ம
எட ட்ற்ட ணநசத்குப்டௌ உடணக்ப்ட்டு அசடி ப்மநல் ஓம் நர் ல்மக் , ல்லூந
ஜணர்ள் 100 டன் குல ணநணம் ஙநழ்த்ப்ற்ட , ஜநழ் இமம் ர்டௌம ஜநழ் லத்டட ,
இம உணநள் , இங்கும், நடந் ஙநம ஜன்டட்ள் , அஞடலிள், ஜநழ்த்டுடநள்
ஆநணற்டநன் ன்ட்டுச்
ஓநக்ல் குடநத்ட இமங்மப் ன்டுத்டம் ல்லூந ஜணர்நன்
டத்டள் ஆய்ணநற்குட்டுத்ப் ற்டள்ட . ஆய்ணநல் ங்குற்டர் 100 ர், இணர்நல் 50 ர் ஆண்ள்,
50 ர் ண்ள் , ஆய்ணநல் ங்குற்ட 100 நல் 40 ர் இங்மடம் 60 ர் டடமடம் நலு ணர்
ஆணர். ஆய்ணநல் ங்குற்ட 100 நல் 47 ர் அடநணநல் டௌத்நசர் , 53 ர் மப்டௌத்நசர் ஆணர் . இந்
ஆய்வு ஓம் நர் ல்மக் , ல்லூந ஜணர்லன் ஜட்டுஜ ஙநழ்த்ப்ற்டள்ட .
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ஆய்வு டடிவுள்
ணநமஓப்மநன் ன்டு
ல்லூந ஜணர்நல்
15 ணநலக்ட்டிசர் ஜநசந ணநமஓப்மநலும்
ணநமஓப்மநலும் 17 ணநலக்ட்டிசர் ஆங்ந எலிர்ப்டௌ டமடநலும்
ணநமஓப்மநலும் ஜநழ்த்ட்ச்சு ஓய்த் நணர் உள்சர் .

8 ணநலக்ட்டிசர் ஜநழ் 99
60 ணநலக்ட்டிசர் ந்ணம

ஜநழ் எடங்குகுடநநன் ன்டு
ல்லூந ஜணர்நல் 12 ணநலக்ட்டிசர் ஜட்டுஜ ஜநழ் எடங்குகுடந ற்டந அடநந்ணர்ய் உள்சர் . ஜநழ்
எடங்குகுடநநல் ட்ச்சு அன் ஜன்டள்
, ர்டௌம இமங்ள் ற்டந ஙன்மஜள் ற்டந
ஜணர்நம் ந ணநநப்டௌர்வு இல்ம . ஓட ணமங்ச ஃ ஸ்டௌக்நல் 68 ணநலக்ட்டிசர்
ஜநழ் எடங்குகுடநமப்
ன்டுத்டநன்டசர்.
32
ணநலக்ட்டிசர் ஓட ணமங்மப்
ன்டுத்டணநல்ம.
ஜநழ் ஜநன்சஞ்ஓலின் ன்டு
ல்லூந ஜணர்நல்
12 ணநலக்ட்டிசர் ஜட்டுஜ ஜநழ் எடங்குகுடநமப் ன்டுத்ந ஜநன்சஞ்ஓல்
ணநடுக்நன்டசர். 88 ணநலக்ட்டிசர் ஆங்நத்நல் ஜநன்சஞ்ஓல் ணநடுக்நன்டசர்
. ஜநழ் எடங்குகுடநமப்
ன்டுத்ந ஜநன்சஞ்ஓல் ணநடுப்நல் ஜணர்நம க்ம் ப்டுநன்டட
. ஜநழ் லத்டடமண
இக்த்நமஜ,
ஜநழ்த்ட்ச்ஓநல் டமடச நற்ஓந இல்மஜ ன்டமண இ
ற்ச
இமணநக்கூட உள்ச .
இம உணநநல் ஜநழ் எடங்குகுடநநன் எத்நமஓவு
கூநள் குஞம் , ஃர்ஃக்ஸ், இண்ர்சட் க்ஸ்டௌஞர் , அணண்ட், எஞ ன்டம் ணநமஓநல் இம
உணநமப் ன்டுத்டநன்டசர் . ஜநழ் எடங்குகுடநநன் எத்நமஓவு கூநள் குஞஜநல்
60 ணநலக்டு
இடப்வும், ஃர்ஃக்ஓநல் 30 ணநலக்டு இடப்வும் , இண்ர்சட் க்ஸ்டௌஞர் , அணண்ட்
ஆநவ்ணற்டநல் டமட 5 ணநலக்டு இடப்வும் , எஞணநல் ஜநழ் எடங்குகுடநநன் எத்நமஓணநன்மஜ 90
ணநலக்டு இடப்வும் கூடநன்டசர் .
அமஓந உணநநல் ஜநழ் எடங்குகுடநநன் எத்நமஓவு
ஆண்ட்ஞய்டில் குஞம் உணநமப் ன்டுத்டணர்
13 ணநலக்டு, எஞ மஜமல் உணநமப்
ன்டுத்டணர் 2 ணநலக்டு, ஜநசந எஞ உணநமப் ன்டுத்டணர் 5 ணநலக்டு, டஓந உணநமப்
ன்டுத்டணர் 20 ணநலக்டு ன்ய் உள்சர்.
ஜநழ்த்டு டநநன் ன்டு
90 ணநலக்ட்டிசர் கூநள் டு டநமடம் , 5 ணநலக்ட்டிசர் கூ டு டநமடம் , 5 ணநலக்ட்டிசர்
நங்க் டு டநமடம் ன்டுத்டநன்டசர்
. ஜணர்நன் டுடநப்ன்டு
88 ணநலக்டு
ஆங்நத்நலும் 12 ணநலக்டு எடங்குகுடநத் ஜநநலும் உள்ட .
அநன் இமப்நன் ன்டு
அநன் இமப்டௌ ணந நசநத்நமஞநல் ஓந டிக்ணந ஜநழ் லத்டடக்ம
ஜட்டுஜ எடங்குகுடநத் ஜநநல் லத்டட ஜற்டம் ஓய்ட ன்டுத்டநன்டர் .
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1 ணநலக்ட்டிசர்

ஜநழ் எடங்குகுடந லந, ஜற்டநநன் ன்டு
சுஞ, அந, ன்ச்ம் லந , டஞசு ஆந ஜநழ் எடங்குடந லநநல்
, ன்ச்ம் லநம
7
ணநலக்ட்டிசடம், ஜந ஜன்டம 4 ணநலக்ட்டிசடம், அந ஜன்டம 1 ணநலக்ட்டிசடம்
ன்டுத்ந ணடநன்டர் . கூநள் லத்டப்ர்ப்ந ணந
5 ணநலக்ட்டிசர் ஜநழ் எடங்குடநமப்
லநமப்ன்டுத்ந ணடநன்டசர் . ன்ச்ம் ஜநழ் எடங்குகுடந ஜற்டநம 7 ணநலக்ட்டிசடம், சுஞ ஜநழ்
எடங்குடந ஜற்டநம 5 ணநலக்ட்டிசடம் ன்டுத்ந ணடநன்டர்
நடந்ஙநம ஜன்டட்ள், இங்குங்நன் ன்டு ஜற்டம் எத்நமஓவு
ஜநழ் லிசக்ஸ் ன்டு
1 ணநலக்வும், ஸ் இங்குப்ன்டு 4 ணநலக்வும், ஔநம்ப்
ஜன்டநன் ன்டு
2 ணநலக்வும் உள்ட . ஜநழ் எடங்குடநப்ன்ட்டில் ணநண்ஸ்
இங்குத்மப் ன்டுத்டணர்
93 ணநலக்வும், லிசக்ஸ், ஜக் ஆந இங்குங்மப்
ன்டுத்டணர் 7 ணநலக்வும் உள்சர்.
அஞடலிநல் ஜநழ்த்ல்
அஞடலிநன் ன்ட்டில் ஜநழ் ணநக்ஓசநநன் ன்டு
ல்ணநக்த்நன் அஞடலி ன்டு ஜநழ்ணநத்
ல்
ன்டித்டணநன் ணநலக்டு 53 ஆவும் உள்ட.

30 ணநலக்வும், ஜநழ் இமக்
17 ணநலக்வும், அஞடலிமப்

நந்டமஞலம் ஆய்வுப்ஞணலும்
ஜநழ்நசநநன் ணர்ச்ஓநமடம் ஜநழ் ஜநன்சட்ஓநமடம் டத்நல் ண்டு ஜந அஞசு நன்ணடம்
ஓற்டும ஜற்ள் ணண்டும்
. (1) ஜநப் ள்ந, ல்லூந ஜணர்ள் ஜற்டம் ஜந
அஞசுப்நர்ள் அமசணடக்கும் ஜநழ்க்நசநப்நற்ஓந அநக்ப்டணடு
, ஜநழ்க்நமஜச்
ஓக்த்நற்ச ஜன்டட்ள் , டைல்ள், மடும அஞசு ணங் ணண்டும் , (2) ணநண்ஸ்,
லிசக்ஸ், ஜக் உள்நட் அமசத்ட இங்குங்ந லும் ஜநழ் எடங்குகுடந லநமடம் , ஜநழ் எடங்குகுடந
ஜற்டநமடம் அடிப்ம இமப் இமக் ணண்டும் , (3) ஜநழ் எடங்குகுடந உள்னடு , ணநடௐடுலக்கு
எத்நமஓவுள் நசந , அமஓந, நசந ஓர்ந் டணநள் , ஜன்டட்லக்கு ஜட்டுஜ ணநற்மச எப்டௌல்
ணங் ணண் டும். (3) ஜந அஞஓநன் இமங்ள் ண்டிப் ஜநநல் இடக் ணண்டும்
, (4) ஜந
அஞஓநன் இமங்நன் டன்மஜப்க்ம் ண்டிப் ஜநநல் இடக் டல் டன்டநமஜ அநக்ப்ட
ணண்டும்; ஜந அஞசு ணநடம்நசல் இஞண்ம் டன்டநமஜம ஆங்நத்நற்கு ணங்ம்
, (5)
ஜநழ்க்நமஜ ஜற்டம் ஜநழ் ஜநன்சட்ஓநக்ச சநத்டண ஆஞய்ச்ஓந ஙநடணசத்ம ஜந அஞசு அமஜப்டு
ற்ட ஓல்ட்டுணடம் ஜநழ்க்நமஜ ல்ணந
, ஆஞய்ச்ஓந ஙநடணசங்டு எடங்நமப்
ற்டுத்ப்ட ணண்டும்.
ஓன்டணங்ள்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tamil.sg ர்மணநப்ற்ட ஙள்: 10.12.2012
onbile.com/info/the-most-popular-mobile-browsers/ ர்மணநப்ற்ட ஙள்: 11.12.2012
software.nhm.in ர்மணநப்ற்ட ஙள்: 06.12.2012
android.com ர்மணநப்ற்ட ஙள்: 05.12.2012
unicode.org ர்மணநப்ற்ட ஙள்: 14.12.2012
thamizhagam.net ர்மணநப்ற்ட ஙள்: 11.12.2012
microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=ta ர்மணநப்ற்ட ஙள்: 13.12.2012
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நர் இம ணகுப்மடள்
டமசணர் .சு. டணந்ன்
உணநப்ஞஓநநர், ஜநநல்டமட, அண்ஜமப் ல்மக்ம்,
psmnthn757@gmail.com
டன்டமஞ
இக்நக்ல்ணந ற்டல்- ற்நத்ல் டத்லில் இமணநக் ல்ணந (Virtual Classrooms), இமணநக்
ந்டமஞல் (Web Conferencing System) ஆநணற்டநன் மண, ன்டு, அணற்டநன் ஓற்டுள் குடநத்ட
இக்ட்டுமஞ ணநணநக்நன்டட .
ஆய்வுச்ஓநக்ல்
இம ணகுப்மடநன் நர்ச் ஓல்ணக்கு.
ஆய்ணநன் ஙக்ம்


இம ணகுப்மடநன் மண , ன்டு.



நர் ணகுப்மடள்- இம ணகுப்மடநல் இக்நம் ற்டல்
இக்ட்டுமஞ டுத்டமஞக்நன்டட.

– ற்நத்ல் குடநத்ட

ல்ணநடமட
ங்த்நல் ற்டணந் ல்ணநடமடக்கும் , ற்த்நல் டம் ல்ணநடமடக்கும் ஜநகுந் ஜற்டம் உள்ட .
குடகுக்ல்ணந டல் இமக்ல்ணந ணமஞநல் ஞஜச ற்நத்ல் டமடள் நன்ற்டப்ட்டு ணந்டள்ச .
ல்ணந டணநல் க்க்த்நல் இடந் ஓநக்ல்ள்
,
ஓநஞஜங்ள் ற்த்நல் குமடவு
.
ஜசநர்நமச ஙஞடிக்டத்டப் ந ஜற்டத்நன் ணநப் ற்டணந் ல்ணநடமட ற்த்நல்
ணல் நல்டேட்த்நன் ணநச் ஓத்நஜநடள்ட .
‘ணமச அப்ம் . ல்ஙனமஞ அப்ம் ’ ன்ட உமத் ன் ணநமக்குள் ட்டிமணத் ஜநழ்ப்டௌணன்
ஞநநன் ண்ப்க்கு ஜல்ஜல் ஙநமடணடந ணடநன்டட
. ற்த்நல் ல்ணநடநணநமசப் டம்
ணநல்ள்  உ . சநடம், ஞஜச ல்ணநநன் மண இன்ட உஞப்ட்டுள்ட
. அன் மணம
ஙநமடவுஓய்டம் ணநஜ இம ணகுப்மடள் ஓல்ட்டு ணடநன்டச .
ந் இடட ஆண்டு இமணநக் ல்ணந
, டஜணநல் ணர்ந்ட ற்ட ஞணக்ம்
ற்டணடநன்டட. இமணநக் ல்ணந டல்- டலில் ணடம் ஜற்டங்லம் ற்ட்டு ணடநன்டச .
ன்டலும் இந்நணநல் ல்ணநடமடநல் ஜற்டங்ள் இன்டம் ஞணக்ம் டணநல்ம .
சூல், இம், ம்
ந்ணட ஓல்ட்டுக்கும் இம் , ம் ன்ச டக்நக் கூட அமஜந்டள்ச. அமணநச் சூல்
டக்நப் ங்ற்டநன்டட. இம ணகுப்மடள் ம் , இம், சூல் ன்டணற்மட ஙநமடவு ஓய்நன்டச .
அமண ல்ணந டலின் ஞம் உர்ந்ட ஙத்ப்டுநன்டச . ஜலும் அட ஜணசநன் மணம ஙநமடவு
ஓய்ணய் உள்ட . நர் இம ணகுப்மடநல் இ க்நக் ல்ணந வ்ணட அமஜடம் ன்மசக்
ம்.
ற்த்நல் குடநப் , இக்நக் ல்ணந ற்டல்- ற்நத்ல் ன்ட , ல் ணநக்ப் குநலக்குப் டள்
ணநக்குணவும், நவுமஞ, நப்டௌமஞகூடநத் நவுடத்டணவும் அமஜந்டள்ட
. லின்
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டௌடணடிணங்ச ப் டௌ, அடி, ம, ஓனர், ம, அந, உணமஜ டசணற்மடக் கூடணடம் , அணடிணக்
கூடச டத்ட
,
ஓநந்மச,
ஓடத்க்ம் டசணற்மட டுத்டமஞப்டம் ஜஞச
ஓல்டுவுு்ம் , ல்ணந டௌட்டும் டமடவும் இடந்ட ணடநன்டட .
இசல் ஜணர் டம் ன் ட
? ணநசவுக்கு ணநம டவுஜநல்ம . எவ்ணட ட்த்நலும்
எவ்ணட ஙட்டிலும் , எவ்ணட சூலிலும் லந் இக்நங்ள் எவ்ணட டத்நமசப் நவு ஓய்டள்ச .
நவு ஓய்ணண்டி ஙநர்ப்ந்த்நற்குத் ள்ப்ட் , இக்ந உடணக்ம் ஙநழ்ந்டள்ட . இமசப் ற்டந
நணச அடந ல் மண . இக்நத்நன் ணந ஙம் டம் ஓய்ந ட ன்ம அடநணண்டும்
.
ஜலும் ற்டௌமசணநன் மண , ஓடக்ம் குடநத் நன்டௌ அடநவு ற்டந டௌநல் மண . இன்மட ல்ணந
டௌட்டும் டமடநல் இமண நடம் ணநர்க்ப்டுநன்டட .
இந்ஙநமநல் ஜற்டம் ணண்டும் . அற்கு இம ணகுப்மடள் ன்டம்
சநச்ஓநடப்டௌமப் நன்ணடஜட ணமப்டுத்ம் .

. இம ணகுப்மடநன்

இம ணகுப்மடள் (VC)
இம ணகுப்மடள் (Virtual Classrooms) இமணந இங்குநன்டச. இமண ல்ணட நல்டேட்ச்
ஓசங்ள் குடநப், ம். ஏலிப்ம. ல்லூத் நல்டேட்க் டணநள் , ந. ங்ள்
ன்ட (text, audio and video chat, whiteboards, streaming audio and video, file sharing, etc., ) ல்லூ
ஜன்டட்நன் ங்நப்டௌ ணந ஙமடநன்டச.
இம ணகுப்மட ற்டள் ஓங்ள்:















அடநவுஓர் நல்டேட்த்டன் கூடி, ஜஞச ல்ணந டல் (Presentations, discussions and case
studies by traditional method)
ஆஓநநர்-ஜணர்லசச ஙநமத் ர்டௌ, டத்ல்ள், இக்நப் டௌநல்ள்.
ம் டௌட்டுணநல் ஆஓநநர் ஜற்டம் ஜணநன் ணட்ம, ஆர்ணம், டௌநல் ஜற்டம் இக்நப்
ங்நப்டௌ.
ஆஓநநநன் டலத்நடன் ணநப்டும் ணய்ப்டௌ .
ஆஓநநர்-ஜணர் ணநடப் அடிப்மநச ஙஞம். ணநசக்ள் உசடிச ஜநப்டோடுள் .
உநன் ந்ப் குநநல் இடக்கும் ஜணடம் ஞஜச ல்ணந டம் ணநணம
ஆஓநநர்-ஜணர் இடஓஞடம் ன்டுத்டம்டிச டணச அடநம.
ஏடங்நமந் ஙநமச் ஓல்டுள்
ஞ்ஓர்ந் டத்டப் நஜடல்ள், உணந ஓநந்மசப் க்குலம் டௌநல்லம் . ஓநந்மச
ஊட்ம்.
ஜணர் ணநடப் அடிப்மநச ணநசஙநஞல்
ஜணர் ற்கும் நடன், ஆஓநநநன் ற்நக்கும் நடன் ற்டந உசடிச ஜநப்டோடு (student ability,
teacher skill)
ஆஓநநநன் ற்நக்கும் நடன் குடநத் உசடி ஜநப்டோடு (feedback)
ல்ணந டலில் நன்ங்நடள் ஜணர்ள் இம ணகுப்மடநல் ஙத்ப்ட் ங்மப்
நவுஓய்ட ஜனள்ர்மண ஓய்ணன் டம் ன் ல்ணநு்த்நடமச ஜம்டுத்நக் ள்டடிடம் .
ஜணர்லக்ச த்நட் டைல்ம ஜநன்டொல்த் டணன் டம் ல்ர்க்கும் டைல்
நமக் ணம ற்டும்.

இமண ல்ஜ ற்ட
டம்-டௌட்ம்.

ஓத்நஜநடள்ச. இணற்டநன் ணநத் ஞஜச இக்நக்ல்ணநமப்
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இமணநக் ந்டமஞல் (WCS) (ல்ணநடமட)
ற்ட ணநச் ஓல்டுலக்கும், நல் ஙநடணசங்நன் ந்டமஞல்லக்கும் ன்டுத்ப்ட்டு
ணடம் இமணநக் ந்டமஞல் (WCS-Web Conferencing System) டஜக் ல்ணந டௌட்டும் டற்ஓநள்
ஜற்ள்ப்ட்டு ணடநன்டச. இம்டமடநமசக் ல்ணந டௌட்டுணற்குப் ன்டுத்டணன் ணந
இம ணகுப்மடம ஜலும் ணஜச ஆக்டடிடம் .
இமணநக் ந்டமஞல் டம் டம் நஜற்டச் ஓங்ள்














குலணநசநன் ணல்ள், ணநணங்ள், ந்டமஞல் ஜற்டம் டத்டப் நஜற்டடங்ள் (file sharing)
White boards
Text chat – to deliver live presentations.
உநன் ங் எட குநநலிடக்கும் ஆஓநநடன் ல்ணட குநமச் ஓர்ந் ஜணர்லம்
ங்ற்டப் நற்ஓநடம் ணஓந. (Direct interaction between the learners and the teachers) உணந
ஓநந்மசட்ம்.
டமட ஓர்ந் ஓநடந் ஆஓநநர்ள் - ல்ணட ஜணர்ள் என்டநமந்ட ற்டல் – ற்நத்ல்
ங்ற்ர்ள் ங்ள் டத்டக்ம ணடித்டுக் டன்டற்ஓநள்
ங்ற்டல் - ணல் நஜடல்
ல்லூ ணநத் ணல் ர்டௌ
மடெஞக் ல்ணநநன் ஓத்நப்டு.
ஜணர்லசச ஙநமத் ர்டௌ ஜற்டம் டௌநல்ள் (Direct interaction)
ணகுப்டௌமப் நவு ஓய்ட ஜனண்டும் ர்த்ல் (Recording and playback)
அவீடு ஜற்டம் ஜநப்டோடு ஓய்ல் (Surveys and feedback)

உத்நன் ல்ணட இங்நல் உள்  ஜணர்ம என்ட நஞட்டி எஞஙஞத்நல் ங்ள் ஙத்டணசல்
இக்நத்நன் மணநமசடம் , டஙக்நமசடம், உம் லணநடள் ற் இக்நத்நன் க்கு ,
உணந அடநவுச்ஓநந்மசமடம் , டச் ஓநந்மசமடம் , உகு லணந ஓநக்ல்மடம் அடந
டடிடம்.
இமணநக் ந்டமஞலின் டஜ இக்நத்நல் ஓநடந்டணநங்கும் ணநற்ன்சர்மக்ண்டு
இக்நச் ஓய்டமடப் நற்ஓநள் ஞம்
. ஓநடந் இக்நம் ற்டநடக் ணண்டி கூடம
ஜணர்லக்குக் ற்டத் ஞம் .
ஆர்ணடள் ஜணர்ம இக்நம் மக்த் டெண்டி அணஞட
இக்நப் மப்ம ஜநப்டோடு
ஓய்டஞம். ஜலும் ஞப்டுத்ம் . இசல் இக்நக்ல்ணந ணடம் . ஙல் ஞஜச இக்நங்ள்
உடணகும்.
இக்நக் ல்ணந டணநல் ணட
, ல்ணந டசமண டம் இர்ப் உள்ச
. இக்நப்
மப்டக்கும், இக்ந ணஓநப்டக்கும் , இக்நக் ல்ணநடக்கும் ணட எட ம இடத்ல்
கூட. உஜங்கும் இக்நப் மப்ர்ள் ல்டமடமச் ஓர்ந்ணர் உள்சர்
. ஆல்
ல்ணட அடநவுஓர் ங்மச் ஓர்ந்ணர்லம் இக்நக்ல்ணந டல்- டௌநலில் ங்ற்டல் ணண்டும்.
நர் இக்நக் ல்ணந டமட ஆற்டல் , அடநவுத்டமடமச் ஓர்ந் அமஜந்நடக்கும் . அன் ணந ல்ணந
டம் ஜணர்ள் ஙல் ஞஜச உர்ல்ணநமப் டணர்ள்
. அற்கு இம ணகுப்மடள்
டந்டம டௌநடம். இக்நக்ல்ணந ஓடப் ன்ட்டுக்கு உந் இடக்கும் .
இம ணகுப்மடள் ஜற்டம் இமணநக் ந்டமஞல்நன் டம் ல்ணந ற்நக்கும் ணகுப்மட
நர்க் ல்ணநத் நட்த்நல் டம்ங்ற்டப் நன்டச. இன் டன்டற்ஓநள் உங்கும் ஞணநணநட்
ஙநமநல் ஜநநலும் இடன்ட டற்ஓநள் டம்மசத் டம், ஜணர்ள் ஞஜச உர்ல்ணந டம்
ணநணம ற்டும்.
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நந்டமஞள்
இம ணகுப்மடம ஙஜட ல்ணநத்நட்த்நல் ண்டுணஞப் ணண்டும்
. ஙட்டின் ங் எட
டமநல் இடந்டண்டு , ஓநச ல்ணநற் ணய்ப்நல்ஜல் ணநக்கும் ம ஜணடக்குத் ஞஜச
ல்ணந இன்டம் நமக்கும்.
சநஙர் மணநன் அடிப்மநல் ன்ட்டில் உள் இம ணகுப்மடம என்டநமத்ட
ல்டம் நமஜப் டம்டிச ணஓநணய்ப்டௌள் ற்டுத்ப் ணண்டும் .

, அமச

இம ணகுப்மடம உர்ல்ணந டணற்கு ஜட்டும் ன்டுத்ப்டும் ஙநம டிப்டிக் குமடந்ட
ள்ந, ல்லூநநலும் ஞணக்ம் ஓய்ப் ணண்டும்.

,

டடிவுமஞ
நர் இம ணகுப்மடள் ஆஓநநர்ஜணர் நச்சுமஜமக் குமடக்கும்
நமஜக்கும். ல்ர்க்கும் ஞஜச இக்நக்ல்ணந நட்டும் .

. இக்நம் ற்டம

இமத்நன் டஜக் ல்ணந (Virtual Classroom) டணடு, ஜட்டுஜன்டந இமணநக் ந்டமஞலின்
(Web Conferencing) டஜக் ல்ணந டணல் ல்ணநடமட ணர்ச்ஓந டம்
. ணல் டம் டமட
நமஜகும். ஞஜச டத்டக்ள் உங்கும் ஓன்ட ஓடம்.
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இமத்நல் ஜநழ் ணநக்ற்டலில் ஜன்மஜ
டமசணர் சு.ஓன்
டத்ட உர்நடன் ல்ணந ஆஓநநர் நற்ஓந ஙநடணசம், ணம்ஜள் ணநத்ஸ்ஞம் ல்ணந ணம், ஓன்மச
அடநவு ணர்ச்ஓந ஜசந ணர்ச்ஓந . இத்ம அடநவு ணர்ச்ஓந ஜநழ்ச்ஓந அமஜ இமத்நல் ஜநநன்
ஜன்மஜம உடம் ணண்ம்

ஜநழ் நசந நன் ங்நமச ஈண்டு ண்ம்

. டௌந நல்டேட்

ஓமசம ணகு ப்மடநல் உடணக்நசல் ஜணசநன் நர்டம் ஙட்டின் நர்டம் ஓநடப்
அமஜந்ந ஜநழ் இமம் அமஜல் ணண்டும் . ஙல்ணந அர்ப்நப்டௌ உடநப்டு எலக்ம் ணமஞமட
ன்ட ஙநமநல் ணர்ந்ட ணடம்  ல்லூத் ணல்நல்டேட்த் டமடநல் ஜநழ் நசந உம் டலணடம்
ணம்ணஞ ஓய்டள் உமஞஙம இக்ம் டமப்ம் ன்டமண ணர்நண்ட் டமடநல் அமஜத்ட
ப்ஞஔக்ட் ஸ்ட் ர்நங் டமடநல்
ஆக்ம் ஓநந்மச உநமஜ ஙம் ஆர்ணம் ன்ட டமடநல்
ஜணசநன்உ இலுக்குத் குந் ணண்ம்
ஓய்நள் க்டத்டள்
டௌமப்ம் ன்டணற்மட
ஜன்டநல் ஓஜநத்ட ஓநடந ணட்டுநல் நவு ஓய் ணண்டும்

. கூடுல் ணல்ம இம

ணம

டம் ர்த்டம் , ஆய்ணஞங்ம் க்சநங் டம் ஓல்ன் ன்ட ஙவீசத் நல்டேட்த்டன் ணல்
நல்டேட்த்

நடடம்

ஜநப்டோடு ஓய்ணநல் ஜநழ்ஜந இக்நங்லம் ஓவ்ணநல் ஜந

இமத்நல் அமஜந்ந ணண்டும் .
நட் உமஞஙம ,

ணலிஜநகு இங்ள் ,

இக்ம் ஜநழ் ண்ள் அமஜத்ல் ஙம்

.ஙலணங்ள்

டண்டுப்ச்சுடள் எலிப்நவு ஓசப்ங்ள் ணர்நண்ட் ணநக் ற்நத்ல் ன்டம் அடகுடமடநல் ஜநழ்
இமத்நல் உடணநசல் டௌந ஙவீச நசந உம் எவ்ணட ஜணன் மநலும் ஜநழ் நசந
உ ணடம் ன்நல்

ஜநல்ம. ப்டலன் ர்டௌம டௌள்நணநஞங்ம அட்ணமடன்

இமத்நல் அடநம். ற்டல் ற்நத்லில் ஜநழ் நல்டேட்க் டணநள் ஜணர்நன் ஆர்ணத்நமச
ணர்க்கும் ன்நல் ஜநல்ம . குஞல்டம்நசந ஈஸ்டோக்நங் ன்ட ஜன் டம ஞணநடக்ந

அம

நசநநல் ஓஜநத்டச் ஓந ஜண்ட்ம அமஜத்டக் குஞல் டுக் ணண்டும்.
ஓநடந் இமம் அட்ணன்ட்ர்ஓநங்ன்ஸ். மஓர்குற்டணந. மஓர் ணநர்ள். ணர்த் ணர்ள்
இல் ஜநழ்

இமம் உடணணண்டும்

.

ஔண

டௌஞநஞஜநங் அஞஓநந ஔணடம்

எவ்ணடகுடநமடம் இமமடம் ட்டுப்டுத்ம்
என்டக்குஜற்ட் த்ர்ட்டும மலம் டமட
எஞ ஙஞத்நல் ஆநஞக்க்ச இம டேர்ணர்ம அட அடஜநக்கும்
நடமச இமத்நல்
ன்டுத்ம். ஜப்டௌள் உடணக்குல் : 3ஔந இன்ர்ஙட் இமப்மப் ற்டநடக்கும் எட ஓல்ஓநநல்
ஙம் கூகுள் ஜப் ன்நட எட ஓநடந ஜன் எடங்ம ஙநடணநக்ண்ல் அட ஓர்ணநல் ணடிணமஜக்ப்ட்டுள்
ஜப்டௌன் எப்நட்டு ஙம் இடக்கும் இத்ம

ஜப்நல் ட்டும் . ஜன்டம ஜநழ்

இமத்நல்

ன்டுத்ம். மஜக்ஞஓப்ட் ஙநடணசம் அடநடப்டுத்ந ஸ்மட்மஞணநல் ஓஜநக்ப் ன்டம் .ன்சர்ண
ங்குள் ணல்ள் ஆநணற்மடத் ஜநழ் ணநக்ந ஜனடிணநல் ன்டுத்நக்ள்ம்

.ணநக்ந டைல்ள்

ஜற்ள் இசங்ள் ஓய்நள் நற்ஓநப்ட்மடள் ஜநவும் ன்டம்.
ஆண்ட்ஞய்டு அப்நதன்ஸ் : 1.மஜ நட்சஸ்ல் 2.எர்க்அவுட் ட்ஞய்சர் 3.ணப் ம் டி 4.ஜப் மஜ நட்ஙஸ்
5. டி மஞ ஜ் ஆநமண ந உற்நற்ஓந டப்டௌ உல் ம ஜடத்டணம்
ன்டம்.
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ஆநமண ஓல்ஓந டம்

இமத்நல் நசந ஜடிக்நசந ஓல்ஓந ஆநணற்மடத் டுநமஞநன்டம் இக்நப் ன்டுத்
டடிடம். வுச்ஓல் ணநநடமடமச் ஓநச டமடநல் உடணக்நக் ண்ல் நங்லக்கு ணநம
டுத்டத் ஜநழ் இமத்நல்ப்ற்டம்

.

உடௌண்டு ன்ட்மஞவ் டம் ஜநழ் நசநம

ணப்டுத்ம்.ஸ்டௌக்நங் நணர்ஸ் ஔநஸ்டிக்; ஜன்டமக் ண்டு ணர்த் அடநமண உர்த்ம் .
ட் இமம் ஜநழ் நசநக்கு அஞஓசத் நழ்நடட

. ஏஞண்டுப் டக்கு ஙல்ம ஙடு

டைற்டண்டுப் டக்கு ஙல் ஜநழ்க்ல்ணநம இமத்நல் ஙடு
ணர்க் ஜநழ் இமத்நன் டம் உம ணம் ணஞம்

. நசந உநல் ஜநழ் அடநணநம

.ஜநழ் நசநநல் குடந்டுள் இக்

உநல் ஜண ஓடத்நற்கு நமஜ நடன் ணர்க்கும் . நங்ஸ் ஃப்ட் 2012மஞட்ர் நஞன் ~ன்
இம ணமப்டௌலக்ச ணடிணங்ள் ஜநழ் ஜநக்கு ணம் ஓர்க்

கும்.ண் இமஜக்கும் ஙஞத்நல்

வீடி ங்மத் டி டுத்டப் ர்க் கூகுநல் மப்ர் இம ம் ஜநழ்நசந ணஞ ணம ஓய்டம் .
இன் ணம் எட ஙடிக்கு 1.ஔந மட் ன்ட க்நப்ட்டுள்ட.
மன் ன்ட ஜன்டள்

ஜநழ் இமத்நல்

ணல்ள் ஜன்டள்ள் உணந க்குடநப்டௌள்

ணநநணக் ஜநப் ன்டும் . ஓநர்ப் ன்ட டௌந நல்டேட்த்ல் ஓல்ன் ஜஞணநல் ம்
நடிக்ப்டும் ங்ள் எந ஜற்டந ஜற்ட ஓல்ன்லக்கு ஸ்ஜர்ட்ன் டம் ன்டம்
ம்ஃன்நல் சந எட அப்ர் அமஜத்ட ஸ்மமட் ஙநடணசம்

.

இஜஜ் ப்டௌம ர்டு

ப்டௌத் ஜநழ் இமத்நல் ன்டுத்ம் .
ணநமஞவு அடநவு ஓர்ந் ணல்ள் ஓசணந

15ல் ணநக்நப்டோடி ங்ப்ட்ட .இநல் ணமஞமட இல்ஜல்

அஞஓநல் நமஞப்ம் ஓட்ம் ஜடத்டணம் இக்நம் ணநமட்டு ன்டமணத் ஜநழ் ஜநநல் அமஜத்ட
ஜநழ் நசநநல் ன்டுத்ம் . ணநமட்டு டமட ணநக்டமட ஜநழ் ந டமட டத்ட ர்
இக்க்குடநப்டௌ உடப்நக்ம் அம் டௌடம் ணநம ன்டணற்மடக் குடந்ட்டில் அமஜத்ட ன்டுத்ந
அன் ப்டௌம உணந ஓல்நட்ஜ ஜற்டம்

. ஓல்நடன் ஜசக்ந ர்ச்ஓந ஊக்ம் ணசம்

ணநடப்ம் ஓநந்மச ல்ணநநல் டணமஜ ன்டணற்மட இமணநத் ஜநழ்க்ல்ணநநல் ஜநழ் இமப்
ல்மக்த்நன் டம் அடிப்மக்ல்ணநம அல்ஙடுநல் ணழ்நன்ட ஜநர்லக்கும் நடடக்கும்
ன்டுத்ம். ஜஞடௌ ணநக் ல்ணநமக் ட்டிலும் ஜநந ல் இமணநக் ல்ணநம டம்ம இல்ஜல்
சுல் நடன் லடல் நடமச ணர்க்ம் . டம்மந உள் ஓய்நமப் ர்த்டத் ந லடம்
நற்ஓநம ஙனக்ந ஙவீச உநல் ஜநழ் இமம் ணந லத்டப்நற்ஓந ஜநவும் உர்மணத் டம்

. 18 ஓந

ஜநள் 1652 ஜநள் உவும் இவ்வுநல் ஜநழ் நசநல் ஓமச மப்ம்
ஜநழ் ணநநல் நட டே

hலில் உள் டத்டம க்ட்ஓந எலிஙப்நவு மக்த்ட்டு ஓல்ள்

ணமங்ள் க்ட்ஓநடன் கூடி மக்ட்ஓந இக்டமடத் மக்ட்ஓநம ஆற்டல் ணய்ந்
மஓந எந இம ம்நள்
ஈஜநல் அச்ஓநடும் ஊம் அச்ஓநப் ஊம் ஆநணற்மடப் டௌந
உத்நள் ண்டு ஜநழ் இமத்நல் உடணக்குணம்
அடநமஜ இடம அற்டம் ஜநழ்ப்
ப்குநம உடணக்ந ஆற்டலுன் உள் ஜநழ் நசநமப் ன்டுத்டம் ஜணர்லக்கு இசந
இமம் அமஜக் உநல் ஈடில் த் ஜநநல் உண்மஜச ஜன்டம உடணக்ந ஊக்டன்
ஜநழ்ப்ப் குநம நமஜக்குணம்

.ன்டம் நமஜத் ஜநழ் இமத்ம

உடணக்குணம்.நப்டித் ஜநழ் நசந உம் உடம் ஜநல்ஜல் ஓம்ஜநநன் ஓநடப்நமச
என்டட் ஞத்நல் ஏங்ஞஜந எநஜஜ hhச ஜணஓடத்நற்ட டௌந டௌந உத்நம உடணக்ந
ஜன்டம ஐமண உண் ஙல்லிக்சநநன் ஓற்ட அமஜப்ம் .
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குடநல், ஙடில், ணநசலத்ட. சுட்லத்ட டல் ஓர்டௌ ஓற்நன் ணமள். ணல. ணஙநம ணக்கு லி
ம் டௌர்ச்ஓந டள்ள்  ணமள்
ட ணற்ட மஜ உணமஜ உடணம் அநணமள் ஆந
இக்த்நடன்லக்கு ஓநந்மசணமஞம் டடம் குடந்டுள் டடம்நவுஓய்ட
நடகு
இமத்நன்டம்ஜநநன் நடன்ம ஜணச்ஓடத்நற்கு நற்ஓநநக்ம் ;.
உமஞஙமப்குநநல் ஜநள் ஜற்ள்டைல்ள் த்நமஜத்ல்
ஓல்ஙம டள்ஙம ணட்ஞஜநஙம
ஜநழ்இமத்நன் டம் ஜநழ்ணங்

,

ஜஞடௌஙம,

ஙநடத்ற்குடநள்

உச்ஓநக்கும் டமடள்

,

லத்டஙம
ஆநணற்மட

ச்ஓய்ம். ஓற்நன் டள் ர்ம அடநடம்

நற்ஓநநல் லடல்.குந்மநன் ணநக் அஞநமப்ன்டுத்டம் நட ன் லத்டநன் உநணடிணம்
எலிணடிணம் ணநணடிணம் ஜங்லிப்நமள்

.

ணடமடம்.

ணநணநப்டௌமடம்

ஓல்ணநமட்டுப்டௌநர்மடம் . ஙநம, நநம, ஓடநநம ன்ட ஜநழ்ஜந ணர்த்நடன்ம
ஜநழ்இமத்நன்டம் நண உஞம் . ணநநப்டௌர்வுப்ல்ள் ந்டமஞல்ள். ஙங்ள்.
நண்ணநணஞங்ள். சநஙடிப்டௌ. டுல். ஆடுல் ணநணம் டத்ஞங்ம்
ஔநத்டக்ட்டுணம்

ன்டணற்மட

ஜநழ்

இமத்த்நன்

ணநல்லுப்ட்டு. ட்டிஜன்டம்.

டம்

ணநக்ட்டுல்,

ஓய்ல்

ஓம்ஜநம் ஙம் ஜநழ்ஜந ஓநடக்கும் ன்நல்  ஜநல்ம சம்.
ஓங் இக்நங்ள் ட்டுத்மடைல்ள் த்டப்ட்டு
ஜல்க்கு டைல்ள் னழ்க்க்கு
டைல்ள்
ம்டம்இக்நங்ள் ஞ்ஓநடங்ப்நங்ள் ற் இக்நங்ள்
க்ந இக்நங்ள்
ஓஜஇக்நங்ள் ணஞம் நடணஓம் ற்க்ணநமள் டௌடக்ணநம ள் டௌநசம் இமஓப்ல்ள்
நஞஜநப்ல்ள் ணங்ள் டௌஞங்ள் ஓநத்ர்ல்ள் ஜற்டம் டௌத்ர் ந்ந ஜவீஞர் இசு ணள்ர்
ணஙம்நள்ம ஙஜக்ல்ர் ணநஜநன்டணர்நன் ஜநழ்ப்மப்டௌம ஜநழ்ஜநநல் நண
உர்த்ந ஜநழ் இமத்த்நல்ணநந
ன்சர்ணத்டு ஜநழ்நசநர்ள் டன்ணஞணண்டும்
ட்ல் சுல் டித்ல் லடல் மப்ற்டல் ஙம டமட இக்ம் ச ற்டல் ஓல்ட்ஓநத்நடன்
ன்ட அந ந நடன்ள் ஜநழ் இமத்நன் டம் ஓம்ஜநம் ஙம் ஜநழ்ஜந உணந
ஜநழ்ஜந ணர்ந்ட உத் ஜநர்ம உடணக்கும் ன்நல் ஜநல்ம

. உப்டஜமடம்

நடக்குடள்ஙல்ஙல் ஙனநடைல்ம் ஙடிர்ஜந
ஙனநஙடநணநக்ம் ஓனடப்டௌஞ ம் நடௌஞம்
மஓணஓநத்
ந்ம்
நள்மத்ஜநழ்
ன்டணற்மட
இமத்நன் ணந ற்நப்நசல்
ஜநழ்ஜநஓநடக்கும் ன்நல்
ஜநல்ம சம்
ல்லில் ல்ப்நம் ஙன்டொல் ஙநண்டுள்
ண்டிங்ஞம் ப்டங்க்நம ப்டங்ணநடத்ந வீஞஓநம் ன்ட டைல்நல் உள்
ஓய்நம ஜநழ் இமத்நன் ணந ணநநட்ல்
ஜநநன் டமஜம் உடந
ஓய்டடிடம்.
ஸ்ம்ர் உத்நந ல் குடநப்நட்டுள் ல உத்நநல் நலிடுஓய்ல் இமத்ல் ஓர்த்ல் டந்ச்ஓய்ல்
ணடணடிணம்டல் ணடன்டுமக்ண்டுநடித்ல் ஙனக்குல் நடம் டௌநடஜ அமஜத்ல்
ன்டணற்மட ஜநழ்இமத்நன்டம் ற்நக்ம்

.த்ட ணநசக்ள் உத்நள் டணல்டண்டுள்

ணட்ஜமஔ ணநமஓ ணட்க் டத்டப்நஜற்டம் அடநவு ணட்ம் ற்டல்டமள் ணநலஜங்ள் ணநமஓ
நஞச்ஓமசம அடப்டௌல் டன்டடி ஙநமப்ட்டி ஓநந்ந -இம- நர் ஜற்டம் மத்டண்டுள் ஆநணற்மட
ஜநழ் இமத்நன் டஜ

ஜணர்லக்கு ஓநடந் ஜநகுந் ன் டம்ணமநல்

உர்ந் டமடநல்

நற்ஓநநக்ம்.
ஙன்நந்ட மணத்நடப்ட ஙன் நந்ட ள் ணநடம்டௌணட ஙன் ற்டக்ண்ட ஓற்ஓநடல் டத்ட
னர்ப்டௌ டத்லடல் டத்டப்ட்ம் ஓய்டமட லத்டத்நடன் நஞச்ஓமசக்குத்னர்வு ணர்ச்ஓந சும்
டுள் ஜன்ஜ்ன்ட ஜநழ்ற்நத்ல் உத்நநல் உள் ஓல்டும க் ணநநல் ஜநழ்
இமத்த்நல் ன்டுத்நசல் ஜநழ்ணங்டம் அந டலணடம்

ன்நல் ஜநல்ம . சண

ஜணர்நன் உ இல் நடடக்கு ற் ஜநழ் ப் குநம நமஜக்ந ள்நத்ம் ல்லூந
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ல்மக் உ அஞங்நல் ஙம் உநநன் ஜச டத்ஜநநன் ஜன்மஜம ஜஞடம் அடநடம் ணண்ம்
ஜநழ் இத்நல் அமஜப்ர்ம் ஙம்அமசணடம் என்டட்ல் ஙஜட நடன்ள் நர் இந்நமண
உடணக்கும் ஜணசநன் மநல் உள்ங்மநல் உள் அந உர் ஙல்லிக்சந ஜநழ் நசந ஜநழ்
இமத்நல் உணந உர்ந்நடும் இட சுஞன்ட !
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இமம் ணந ஜநழ் ற்டல் -ற்நத்ல் – ஏர் ஆய்வு
ந.ஆர்.இட்சுஜந
ஜநழ்த்டமட ணல்லுஙர், ணம்ஜள் ணநத்ஸ்ஞம், PEARL ACADEMIC LEADERSHIP INSTITUTE
“ட்டுத்நக்கும் ஓன்டநடுவீர்! மச்ஓல்ணங்ள்
இங்கு ண்டுணந்ட ஓர்ப்டோர்“. – ஞநர்.
இன்மட உம் அடநணநல் உம் . அத்ம உநல் ஜநழ்ஜந ஓற்ட நன்சக்ந ஙநமநல் ஓன்ட
ண்டிடக்நடட. ற்டல் நடன் இமம்ணந ஜநவும் குமடணச ஙநமநல் ஙமற்டக் ண்டிடக்நடட .
ற்டல் நடன் இமம்ணந ஙமட

ஜநத்நடன் குமடடு , ஜநநல் ஆர்ணஜநன்மஜ , டௌடமஜக்

டத்டமப் மக்கும் நடன் இல்மஜ ன்டமண ஞஜ அமஜநன்டச
. அவ்ணமநல்
இமம்ணந ற்டல் – ற்நத்ல் ற்டந ஓய்நம டுத்டக்கூடணட இவ்ணய்ணநன் ஙக்ஜநடட .
இன்மட இமகர்ள் டிப்டௌ ணட , ஓடத்நல் ணலம் ணழ்க்மச் சூல் ணட ச ஙநமசத்ட

ணழ்ந்ட

ணடநன்டசர். அன்ட ஜர்ந்ட அன்ட ணடும் ணர்ச்ஓநப் ட்க்ந ஓந ணமத்ங்மப் ர்த்ட ம்
ணலம் ணழ்க்மப் மம ஜற்டந அமஜத்டக் ள்நன்டசர் . இசல் இமத்ம் ன்ட ஓற்ட
ணநந ஙநற்கும் ஙநம உடணநடள்ட. ணமணய்ப்நற்வும், ஆய்வுக்வும், ணல் ர்நற்வும்
இமத்நமச ஙடிச் ஓல்லும் ஜணர்ள் ஜநழ்க்ல்ணந ற்ற்வும் இமத்மப் ன்டுத்
ணண்டும். ஜநழ் ற்டலுக்சப் ல்ணட ணமத்ங்லம் , ஜன்டட்லம் உடணக்ப்ணண்டும் .
‘ல்ணந மஞந ‘ ன்ட ஙடி . அட ல்இமம் ணந ற்டல் - ற்நத்ல் உத்நலக்கு இட ன் ல்ம
ன்ட ணமஞடக் இட. ற்நத்லில் டௌடமஜள் ஙநமடந்ட http://ccat.sas.upenn.edu/plc/tamilweb ஓநடப்
இங்நக் ண்டு ணடநடட . ஜநழ் லடம் டமட

(ஜன்டள் ன்டு ), ஃநஷ்அட்ம, இழ்ள்,

ஜநன்டௌத்ங்ள், ணமப்ட்க்ள் ர்டௌ ன்ட ஙநமநல்

- இமம்ணநத் ஜநழ் ற்நத்ல்

ஙமடநன்டச. இச்சூழ்ஙநமநல் ஜநஓநநடக்கு ஙலணல் நப்டௌள், அமஓவூட்ம், எந, எலி ணடிணத்
நப்டௌமத் ஞணற்டம் ஓய்க் ற்டக் ள்லல், இமம் ற்டந டலமஜச நவுஙநம
ன்டமண அணஓநஜநடட.
இமம் ணநத் ஜநழ் ற்நத்லின்ட
நசநநல் ற்டும் நஞச்ஓநமசள்
ஜன்டள் ற்டந அடநமஜ
லத்டடப் நஞச்ஓநமசள்
அஞநமத் நவுடப் ர்க்கும் ஙஞஜநன்மஜ
ன்ட ஞங்நசல் இமம் ணந- ஜநழ் ற்நத்ல் ஙமட ஓநக்ல்ள் ற்டுநன்டச. ஆஓநநர்ள்
ட்ச்சு நற்ஓந ட Kiran’s Typing Tutor ன்ட ஜன்டமப் ன்டுத்ம். NHM Writer
(எடங்குடநடௐடு) ஜன்டநன் டம் ட்ச்சு ஓய்ணநசல் ணநஜச லத்டடப் நஞச்ஓநமசமத்
ணநர்க் இலுநடட. நசந ற்டந ந நவுட www.eegarai.net, velanblogspot.com நசஜர் ம்ப்டட்ர் ஜர்

(இம இழ்) ன்டணற்மடப் ன்டுத்ம். நசஜர் -

ம்ப்டட்ர் ஜர்

(இமஇழ்) ஜநழ் நசந - ர்ச  ஓய்நமத் டநடட. ற்டல் நடன் ஓநடப் ஙமட
ட்ல், சுல், டித்ல், லடல் ன்ட ஙன்கு டிஙநமநல்

ஙமடநன்டச. இந்ஙன்கு

டிஙநமநலும் நடன் ற்டணஞல் ஜட்டுஜ மப்க்த் நடமச உடணக் இலும் .
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ட்ல்
1

ஓய்ந

–

சுல்

டித்ல்

லடல்

லத்டள் - எலிப்டௌ

லத்டள் -எலிப்டௌ

ணநணடிணம் - லடல்

ஓற்ள் - எலிப்டௌ

ஓற்ள் -டித்ல்

ம்டௌ,

ட்ல்
2

உமஞல் டத்டள்

டமக்ல்,

ணமவு - லடல்

ஞ, ட, , ,  - எலி
ணடடு - எலிப்டௌ

3

ம

-

ம - கூடல்

-

ந

உட்டத்ட
4

5

ஙம்
உர்ச்ஓநள்

ஓற்ஞ்ஓநம்
டக்குல்

எலி - ல்

டித்மண,

ஓடம்

ஙன்டநடமஞ

–

ஓய்டள் - டித்ல்

ட்ல்
6

ஓய்ந,

டள் ணநங்கும்
ணண்ம் ஙநடத்நப்
டித்ல்

இம் ணநட்டு அ
லடல்

ஙநடத்ற் குடந -டித்ல்

ஙநடத்ற்குடநநட்டு
லடல்

மள், ஓய்நத்ள்

ன் ட்

,

டித்

டித்ல்

டள் குடநத்ட

-

லடல், (இக்ம்)
-

ந மப்டௌ -சுல்

டக் ட்டுமஞள்

குடநத்டக்
ட்ல்

நந்நலிடந்ட நணற்டநற்குச் ஓல்லுல்

டிங்ள் -

,

ணநண்ப்ம்,
இழ்

டிம்,
–லடல்

(மப்ற்டல்)

, நணசணற்டநலிடந்ட ஓநக்சணற்டநற்குச் ஓல்லுல்

ட்ஓநப் டநலிடந்ட டத்டப் டலக்குச் ஓல்லுல்
ள்மகும்.

ன்டமண ல்ணநநன் அடிப்மக்

www.tamilunlimited.com - ணமத்ம் 2011 ஆம் ஆண்டுடல் டௌந ணடிணமஜப்டௌன் ஜநழ்க்ல்ணநநமசச்
ஓநடப் ஆங்நடம், ஜநலம் ந்ட அநத்ட ணடநடட .
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,

இமம்ணந – ஜமக்ல்ணந ற்நத்லில் எந ணடிணக்ட்ஓந

(youtube - ம, ல், லத்டள் லடம்

டமட) ஓநடப் அமஜந்டள்ட.
எட ஜநநமசக் ற்நக்
நட்ஜநடுல்
ஆர்ணடட்ல்
ஆஓமச ணங்குல்
ஜநப்நடுல்
ஊக்குணநத்ல்
எலங்நமச ற்டுத்டல்
ணநசவுல்
ன்ட உத்நள் மப்டுநன்டச

.

ஙவீசத் நல் டேட் ணஓநலக்ற் இத்ம

உத்நமக்ண்டு ல்ணந டமடநல் ஞப்டுத்டலும்

, டௌடமஜடம் ண்டு www.tamilvirtualacademy.org

ணநங்குநடட.

ஓநங்ப்ட்ர், ஜஓந, இந்ந, ஸ்ரீங் ன்ட ஙடுநல் ஜநழ் ற்நப்ட ஓற்ட நச ஓ
இடப்நடம், லத்டமக் ற்நத்ல் ஓற்ட அநச ஓ உள்ட . இன்மட சூலுக்கு ற்ட ணமநல்
லத்டம ஆஓநநர் ற்டத் டணட ல்

www.kidsone.com ணமத்ம் அநக்நடட . லடம்டமட,

மள், ல்ள், நற்ஓநத்ள்ள் ச டன்ட ஜநநல் அமஜக்ப்ட்டுள்ட ஓநடப் உள்ட .
நற்ஓநத்ள் இல் ணகுப்மடடம் , ணநமட்டுடமடக் ல்ணநற்ட ணகுப்மடடம் சற்டட . இமசக்
டத்நல் ண்டு
www.kidspark.com
www.noolagam.com
http://www.balmitra.com/languagebook/Tamil/tamilflashcards
ன்டமண இங்ந ணடநன்டச.
இன்மட ஓடத்நற்குப் நற்ஓநத்லன் கூடி ஜநழ்க்ல்ணநடமட ஜணர்நன் மப்ற்டல் நடமச
ணர்க்கும். ஜநழ்ஜநக் ல்ணநநமச இமம் ணந ணநக்ர்ல் ஜநநன் மஜக் டம்
.
த்மக் ற்கும் லட அஞந, மஜச ஜநழ் ஓய்நள் சுணடி ற்டந நவு இணற்மட
www.tamilheritage.org
www.tamil virtualacademy.in
www.tamilmanam.com
www.virtualvinodha.com
www.cict.in
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eegarai.in
karkkanirkka.com
www.tamilauthors.com
ன்டணற்டநன் ணந அடந இலுநடட.

இற்கு இன்சடம்  நல்டேட் ணஓநள் ன்டுத்ந உம் டலணடம் இமணந ஜநழ் ற்டம
நக்ம் ன்ட நணக்ப்ட்டுள்ட.
ஆய்ணநற்குப் ன்ட் இமத்ங்ள்
www.tamilvirtualuniversity.org
www.tamilunltd.com
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டுடௌண்டு (edubuntu) ணந ல்ணந
ஜணர்ன் ஔனஓன்
ஜண ஆஓநநர், ஜஓந ஆஓநநர் ல்ணநக் ம், இஞஔ ஜணர் ணம், ஓநஞம்ன்.
டன்டமஞ
லத்நநல் ஆஞம்நத்ட இன்ட ணநஞல் டேசநநல் ணநமடும் ணமஞ டன்சடந உள்ட ஙஜட ஜநழ்
லத்டத் டமட. அட ல் ஜஞத்டிநல் அஜர்ந்ட ஜமப் ன்டுத்ந ஆஓநநர்ள் ல்ணநம
டற்த்நல் நத்சர். இன்ட நசநமப் ன்டுத்நக் ல்ணந  ள்நநல் நக்ப்டுநடட.
ஆசல், அப்டி ன்டுத்ப்டும் நசந ஜன்டள்நல் ஜநழ் ஜநநன் ஆநக்ம் ஜந ஜநக்
குமடவு. டு-டௌண்டு சப்டும் நசந இங்கும் டலக் டலக் ஜநழ் ஜநமடம் சட ட்ஓந
ஜந ன்டுத்டநடட.
லிசக்ஸ் சப்டும் இங்குத்ம அடிப்ம மணத்ட உடணக்ப்ட்ட உடௌண்டு சப்டும்
நசந இங்கும். டுடௌண்டு சப்டுணம உடௌண்டு ல்ணநத் குந சவும் கூடம். மணநல்
ஙந் ஜநழ் இம ஜஙட்டில் நட.இஞணநஓங்ர் ஜற்டம் ஜநழ் ணநக்நடோடி குலஜடம் அங்கு ணந்
ஜக்லக்குக் ட்ற்ட ஜன்டநன் ன்ம ணநக்ந அங்கு ணந் ஜக்லக்கும் உடௌண்டு 10.04
ணநஙநநத்சர்.
ன்டு
ஙம்

ஜஓந

ள்நநலும்

ஙட்டில்

டம்லும்

மஜக்ஞஓப்ட்

ஜக்ள்

இங்குஜ

மஜக்ஞஓப்ட்

இங்குத்ம

ன்டுத்ப்டுநடட.

ன்டுத்டநன்டசர்.

மஜக்ஞஓப்ட்

இங்குத்மப்

ன்டுத்ந ஙம் ஜணர்லக்கு ற்டல் ற்நத்ல் ஙணடிக்ம ஓய் ணண்டுஜசல் ஙம் கூடு
ணடட
ஜன்டம
ணங்ந,
அமசப்
ன்டுத்
ணண்டும்.
ஆசல்
டுடௌண்டு
இங்குத்மப் ன்டுத்டணன் ணந ஙம் கூடுல் ஜன்டமப் ன்டுத் ணண்டிநல்ம.
எட DVD- ன்டுத்ந அன் ணந ஙம் நசநம டலக் டலக் இக்ம். இசல் ஆஓநநர்
கூடுல்

ஜன்டம

ணங்

ணண்டிநல்ம.

ஜணர்லக்ப்



ஜன்டள்ள்

ணநமட்டு அடிப்மநல் இந் இங்குத்நல் டத்ப்ட்டிடக்நடச.
ஜணர்ள் ங்ட ஏணநக் மம ணர்க் இநல் உள் க்ஸ் நண்ட் சப்டும் ஜன்டள்
உவுநடட. இட ஜணர்நன் ற்மச ணத்மப் டக்வும் அணர்நத்நல் உள் மத்
நடமஜம ணநக்டவும் டணந இடக்நடட. இந் ஜன்டலம் ஜநழ் ஜநநல் இங்
ணல்ட.

ஜணர்ள்

ங்நன்

மணண்த்ம

அச்ஓநட்டு

அமசக்

ப்டௌ

டமடநல்

ஓஜநத்ட

மணத்டக்ள்ம்.
ஜணர் ஜற்டம் இன்டந ஆஓநநர்லம் ங்நன் அலுண நம இந் இங்குத்நன் ணந
ஓய்ம். மர் ஆநஸ் சப்டும் ஜன்டநன் ணந ஆஓநநர்ள் மஜக்ஞஓப்ட் ஆநமப்
ன்டுத்ந ஓய்டம் அலுணல் நமச் ஓய்ம். மஜக்ஞஓப்ட் ஆநவல் ஓய் அலுணல்மடம்
ஙம் மர் ஆநவல் நடக்ம், ஞம் ஜற்டம் நடத்ம்.
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ணநணம் டம் ஜன்டநன் ணந ஆஓநநர் ஜசணட்ணமஞ ஓய்ட ஜணர்லக்குக் ற்டல்
ஙணடிக்மமப் நக்ம். டம்லும் ட்டுமஞமப் நக்கும் ட ஆஓநநர் இமசப்
ன்டுத்ம். ஸ்ர் டம் ஜன்டநன் ணந ஆஓநநர் ஜணர்லக்கு ணநண்ணந ற்டந
அடநணநல் அடநவுமப் டௌகுத்ம். ணநண்ணநநல் ணன்ள் ணந ர்ப்ட ல் இந் க்ஸ்ர்
ணந ஜணர்ள் ஙஜட ல் வீநம ர்க்ம்.
டுடௌண்டுணநல்

உள்

க்ஸ் ஜத்

சப்டும்

ஜன்டள்

ந த்நற் நக்ப்ட்ட.

ஆஞம்ப் ள்ந ஜணர்ள் டல் இமஙநமள்ந ஜணர்ள் ணமஞ நப் ம் ற்கும்
அமசணடக்கும் ஆஓநநர்ள் இமசப் ன்டுத்ம். ஙன் க்த் ஜநழ்ப்ள்நநல் ஓய் ஏர்
ஆய்ணநன் ணந, இந் க்ஸ் ஜத் ஜன்டநன் ன்டு ஆஓநநர்நடம் ஜணர்நடம் ஙல்
ணஞணற்நமச ற்டள்ட.
இந்

ஙவீச

ணல்

நல்டேட்

உத்நல்

டுடௌண்டுணநன்

ன்டுள்

இன்டநமஜமண.

ஆஓநநர்ள் நசந ஆய்வுக்கூத்நல் டுடௌண்டுமணப் ன்டுத்நத் ம் இடந் இத்நலிடந்
ஜணர்லக்குப் நற்ஓநம ணங்ம். ணங்ந நற்ஓநமடம் உடக்குன் நடத்ம். இட
ஜணர்நத்நல் ல்ணநநன் ல்
ஓய்நடட. நஞ மசநல்
ஜணர்லக்கும்

ஔந-ம்ப்நஸ்

உள் ஆர்ணத்மத் டெண்டி அணர்மச் ஓநடப்டௌ ர்ச்ஓந ட
நல்நன்ட ஜணர்லக்கும்
ர் ள்நநல் நல்நன்ட

ல்ணந

குநநல்

உள்

ஜன்டமப்

ன்டுத்ந

ஆத்

நற்ஓநம ணங்ம்.
அடஜட்டுஜல்ஜல்,

ஜணர்லக்குக்

நசநநன்

ஆஞம்க்ட்

ன்ட்மடம்

இநல்

உள்

ஜன்டள்நன் ணந நக்ம். உஞத்நற்கு, ணநமஓப் மமப் ன்டுத்டம் டமடம
ட்ச் டம் ஜன்டநன் ணந ஆஓநநர் அல்ட ற்டர்ள் ஜணர்லக்குப் நக்ம்.
இந்ப்

மச

அமசத்டம்

ஜணர்லக்கு

ணநமட்டு

ஜணர்லக்கு இட ஜநவும் ஓணல் ஜநகுந்வும்
டற்ஓநமத் டெண்டும் டெண்டுவும் இடக்கும்.

ஈர்க்கும்

டமடந
ணமநலும்

நக்ப்டுநடட.

அமஜந்ட

அணர்நன்

அடநணற்டம் க்கும் டணந ஓடணர்க்கும்
உள்நக்ல் ஆ அஞண்
டம் ணள்லணநன் 421-ணட குடலக்ற் அடநண அநவு ணஞஜல் ப்ற்டம் ஆடம். மணஞலும்

அநக் டடி டப்டௌம் ஆகும். அப்டிட் எட ஆடம் எடணடக்குத் ன் ன் குடணநம் ற்கும்
ல்ணநநன்

ணந

நமக்ப்டநடட.

அந்க்

ல்ணநம

ஏர்

ஆஓநநர்

நடன்

ஜணர்லக்குப்

நக் ணண்டும். டற் ற்டல் ற்நத்ல் ல் டம்மடம் ணண்ட்டிடம் இல்ஜல் ணல்
நல்டேட்த்நன் ணந ஜணர்லக்குக் ல்ணநடநமணப் டௌகுத் இந் டுடௌண்டு டம் ங்ற்டநடட.
இந் இங்குத்மப் த்டமடவும் ஜநப்டோட்டுக் டணநவும் ஆஓநநர்ள் ள்நநல்
ன்டுத்ம். இநல் ஜணர்ள் ணநமடி ணநமட்டின் டௌள்நமக் ண்டு ஆஓநநர்ள்
ஜணர்நன் அமவு ஙநமம ந ஜநப்டோடு ஓய்ம். அட ஜட்டுஜநன்டந ஜணர்ள் ந்ப்
குநநல் ஓநக்ல்ம நர் ஙக்குநன்டசர் சவும் ஆஓநநர் அடந இந் இங்கும் உவுநடட.
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உற்ட ஙக்ல்
ள்நஓர்

ட்டநவு

ஆர்ணத்ம

டம்,

ற்டுத்நட.

நற்டப்

ஜணர்ள்

நநன்

டம்

ட்டிநட்டு

ஜணர்நம

இநல்

ணடம்

இந்

ள்ணநலக்கு

இங்கும்

ணநம

டுக்

டமசந்சர். ஜணர்ள் ணண்மமப் ன்டுத்ந ற்ம ணந டுடௌண்டுமணப் ன்டுத்ந
ல்ணநக்

ற்ம

அநம்

ணநடம்டௌநன்டசர்.

ற்டணற்மட

ஜணர்ள்

ஙனண்

த்நற்கு

ஙநமசணநல்

மணத்நடக்வும் டடிநடட. டுடௌண்டுமணப் ன்டுத்ந ல்ணநமப் நப்நன் ணந ள்நக்கு ஜட்ம்
டும் ஜணர்லம் நசடம் ள்நக்கு ணந்ட ஆர்ணஜ நல்நன்டசர். இட ஜணர்லக்கு எட
டௌமஙநம உந்ட ஓக்நவும் ஓல்டுநடட.
ஙர்ல்
ஙர்டௌடப்

ள்நநலும்

ன்டுத்ந

டௌடஙர்

த்மப்

ள்நநலும்

நப்நன்

ணந

ஙத்ந

ஆய்ணநன்

அன்மட



ணந,

ஆஓநநர்

ஙக்ம்

நநல்

டுடௌண்டுமணப்
அமநன்டட.

ஆஓநநர்லம் ங்ள் அலுணல்மடம் நநல் ஓய் டடிநடட ச ள்ந ஆஓநநர்ள் நணநத்சர்.
இமசப் ன்டுத்ந த்மப் நக்கும் ட, ஜணர்ள் ணகுப்நல் ஜந ஆர்ணஜவும் டல
ணசத்மடம் ஓலுத்டநன்டசர் ச ஆஓநநர்ள் டத்டமஞத்சர்.
குமடள்
இந் இங்கும் ஜய் ஜநநல் இன்டம் ணநநப்ணநல்ம. சசநல் ஜஓந நடஙட்டில்
இமச

டலமஜ

டம்

டப்ற்ட

ஓய்ணநல்ம.

ஆசல்

இநல்

இந்சஓந

ஜந

இமக்ப்ட்டுள்ட. இநல் உள் க்ஸ் ஜத் ஜற்டம் ஓந ஜன்டள் ஆங்ந ஜநம ஜட்டுஜ
ட்ஓநஜந மணத்டள்ச. அமசத்ட ஜன்டள்லம் ஜநக்ம் ஓய்ப்ட்ல், அந்ந்
ள்நநன் ஜநக்ற் ந ன்டுத்நக் ள்ம். இந் இங்குத்நல் ஙம் லிசக்ஸ்
இங்குத்நற்ச ஜன்டள்ம ஜட்டுஜ கூடு ஙநடண டடிடம். அணட .tar ஜற்டம் .taz
ணமச ப்டௌம ஙநடண டடிடம். மஜக்ஞஓப்ட் இங்குத்நல் இங்கும் ஓந ஜன்டள்ம

ஙம் இந் இங்குத்நல் ஙநடண டடிட. அமசத்ட ஜன்டள்லம் இந் இங்குத்நல் ஙநடண
டடிந்ல், இன்டம் ஓநடப் இடக்கும்.
டடிவுமஞ
ன்சட்டு ஆஓநநர்லம் நசந ணல்லுஙர்லம் என்டநமந்ட நத் இந் இங்கும் டலக்
டலக் இணஓஜ. ஓஜஓனர் ல்ணந ல் இந் இங்குடம் அநல் உள் ஜன்டள்லம்
அமசணடம்

ன்டுத்டம்

ணமநல்

அமஜக்ப்ட்டிடக்நடட.

இந்

இங்குத்ம

இணஓஜண

இமம் ணந நணநடக்ம் ஓய்டம் ணமநல் ணநஓய்ப்ட்டிடக்நடட. இமச ஙம் ஙஜட நசந
ணன்ட்டில் ந் ஜற்டங்லம் ஓய்ஜல் ‘மப்’ டமடநல் ன்டுத்ம். இந் இங்குத்ம
www.edubuntu.org

இங்குத்மப்

டம்

அப்க்த்நற்கு

ஓன்ட

ஙம்

ஙஜட

மஞப்

நணநடக்ம் ஓய்ம். டுடௌண்டு ஆஓநநர்லக்கும்

ல்ணநத்டமகும்.
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நஜ

ஜணர்லக்கும்

இந்

எட ஙல்

ஜற்ள் ட்டில்
1.
2.
3.
4.
5.
6.

th

Benjamin Mako Hill (2011): The Official Ubuntu Book (6 Edition) ; Boston, Pearson Education.
https://wiki.edubuntu.org/Education/UbuntuSchools
http://ubuntu-tam.org/vaasal/
https://wiki.ubuntu.com/Tamil_Team
http://www.edubuntu.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Edubuntu
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நசந ணந ஜநழ் ற்டல் ஜற்டம் ற்நத்ல் குடநத்ச ஆய்வுள்
டமசணர் சு. ஓந்ந
ஓல்ம்ஜள் ஜநர் ல்லூந, ஓன்மச
டன்டமஞ
ஜந, சும் ஜக்லக்கு அமஜத் நழ்நடட . ஜந ஜக்ம இமக்நடட . டத்டமப்
நஜடநக் ள் உவுநடட . ம, இக்நம், ண்ட்டின் ஊற்டக்ண்த் நழ்ணட ஜந ,
ஜநமக் ப்டம் ணர்ப் டம் அம்ஜநமப் சுணநன் மஜகும் . உலுக்கு உநர் டச்ஓ
உநர்ப்டௌ, ண்க் டத்ட ணநப்ட்டுக்கு உநர்
டச்சு ஜந . ங்ஜத் ஜநழ்ஜந
ணய்ஜநவும், ஏமச் சுணடிவும் , ள்நலும் ணநப்ட்டு ணந்ட . அன் இன்மட ஙநம
ணநப்டு நநத் ஜநழ், நநநலும் ஜநன்-நப்டௌக்நச் ஓர்ப்ட ஜநக்ப்நன் மஜ .
டள்
ற்டல் - ற்நத்ல் டமடமப் நன்ற்டந ஙநமடம் ஙநழ்ணகும் . நசந ணநக் ற்டல் - ற்நத்லில்
ஓநடந்டமடக் டப்டுணட ஙநஞல்ணநக் (Programmed Teaching) ற்நத்கும். இம்டமடநல் என்மடக்
ற்டத் நந்நட அடுத்டிக்குச் ஓல்டடிடம் . நசநநல் ல்லூக் ற்நத்ல் (Multimedia), ஜநப்டோடு
(Evaluation), அமஓவூட்டுப் ங்ள் (Motion Picture), இமஓ (Music), ணநக்ங்ள் (Description), ங்ள் (Pictures),
ணய்ஜந உமஞள் (E-Lectures), லத்டமஞள் (Text) சப்  ணஓநலம் ணய்ப்டௌலம் உள்ச . ஆல்,
ற்டல் நசவும் ஙநமசவும் ஜம்டுமவும் நழ்நடட
, ற்ர்க்கும் ஆர்ணடம் ,
ணநடப்டம், ஙட்டம் ற்டுநடட . இம ணநக்ல்ணந (Online Education), ம டெஞக்ல்ணந (Distance
Education) ணநச் ஓன்டநழ்ள் , ட்ங்ள் (Diploma), ட்ங்ள் (Degree), உர்ல்ணந (Higher Education)
டலிச டஜணநற்குக் நசநணநக் ல்ணந ஓநடப்டௌற்டநடக்நடட .
ற்டலும் நலுலும்
ஜநநல் நடன்ச ட்ல் (Listening), சுல் (Speaking), டித்ல் (Reading), லடல் (Writing) டலி
நடன்மடம் ஜநநல் குப்ய்வு , ண்டு, நல், ஓன்டண்மஜ ன்ட ஙநமமடம் மஜஜக்
ண்டு நசந ணந ற்டலும் நலுலும் ஙநமடநடட .
எலிநல்

(Phonetics),

எலிசநல்

(Phonology),

உடசநல்

(Morphology),

நல்

(Syntax),

டண்மஜநல் (Semantics) ன்ட ஙநமநல் ஜநநல் குப்ய்வு உள்ட .
எலிநல் (Phonotics)
ச்சு ணக்நல் இம் டம் ஓற்நன் உச்ஓநப்நல் ஜநநடநநல் ணடம்
-l (ல்), -r (ர்), - l (ழ்), - n (ன்)
ன்டமண அப்டி உச்ஓநக்ப்டுணநல்ம . ஓந இங்நல் உஞம் இமக்ப்ட்டும் ஓந இங்நல்
இமண உச்ஓநக்ப்ஜலும் இடக்நன்டச .
..
லத்ட ணக்கு

ச்சு ணக்கு

ல்
ஆள்
ணந்ள்

லு
ஆல
ணந்
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ச்சு ணக்நல் ல்
, ள், ழ் ணடடுலம் ன்
, ண் ணடடுலம் ர் , ற் ணடடுலம் ஓநணஞ
உச்ஓநக்ப்டுணநல்ம. இசல் லத்ட ணக்நல் லடம்ட லத்டப் நமள் ஜலிந்ட
ப்டுநன்டச. ஆண இவ்ணலிலக்நம ப்டும் உச்ஓநப்டௌ ணடடுமத் நண
ஜணடக்குக் ற்நப்டு இவ்ணலிள் எவ்ண ன்டநற்குடள் உச்ஓநப்டு லத்ட ணடிணங்மப்
டத்நக் ட்டி ஜணர் அணற்டநன் ணடடும ஙநன்கு உடஜட ஓய் ற்ட நந ற்டல் ற்நத்ல் டமடநல் நமஜப்டுத்ப்ட்டுள்ட .
ஜநநல் இட உநஞலத்டலக்நம லப்டும் . ணல்லத்டம  , ஓ, , , , ட ன்டணற்மட
உச்ஓநக்க் ற்டத் டம்ட எலி ணநநம லத்ட ணடிணத்ம டன்சநடத்ந அணற்டடு எலிமத்
ர்டௌடுத்நக் ற்டத் ஞணண்டும் .
..
- (k, g, x)
ஓ- (c, j, s)
- (t, d)
- (t, d)
- (p, b)
இட ன்ட எலிநன் ஓர்க்மள்
நமஜப்டும்.

ஜந டலில் ணஞ ன்ட நந ணந ற்டல் -

ற்நத்ல் டமடநல்

எலிநல் எலிசநல் ஆய்வு
எட குடநப்நட் ஜநநல் ஜநக்கு டலில் ஜற்டம் இடநநல் ணஞக்கூடி எலிள் மண
? ந்ந்
எலிச்ஓர்க்மள் அடஜநக்ப்டுநன்டச ஜற்டம் ணநர்க்ப்டு நன்டச ன்ச ன்ட ஆய்வுள் க்
ஞமள் (Algorithms) லப்டுணன் டம் ஜணடக்கு நநல் நந ணந ற்நக் டடிடம் .
உடசநல் ஙநம (Morphology)
உடசநல் ஙநமநல் நப் டநமக் ண்டு டஜணநச ஆய்வும ஜற்ள் டடிடம்
டௌர்ச்ஓந ஜற்டங்ள் வும் ணநநநன் அடிப்மநல் (rules) லப்ட்டு, அணற்மடத் க் ட்ம ஙநஞல்
(Programs) நன் டஜ நசந ஜஜக்நணநம் .
ஙநம ஜநநன் இடந எலிடம் ணடஜநநன் டல் எலிடம் டௌர்ச்ஓநநன் ட அமடம் ஜற்டங்ள்
ஜநநல் (எலிநல்) டமடநல் ணநநநன் டிணத்நல் லப்ட்டு அணற்டநற்ற்ட ட்ம ஙநஞல்ள்
குக்ப்ட்டு ஜணர்லக்கு நசந ணந ற்நக் டடிடம் .
..
ஜநகுல் (ன்டல் ணநநள்)
ட் + த்ட - ட்ங்த்ட
அப் +- அப்மண
ர் உடணக்ம் (Text generation)
உடன் ஜற்டம் டௌர்ச்ஓந ஙநமநல் எட ஜநநல் நசந ணநநச ஆய்வுள் ஜற்ள்ப்ட்
நன்சல் அணற்டநன் உணந ண்டு ர்ம உடணக்கும் டற்ஓந (Text generation) நசநநன் ணந
ஜற்ள்ப்டுநடட.
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உமஞக்மண ஆய்வு
இக்ந உமஞக்மண ஜற்டம் அடநணநல்
உமஞக்மண ஆநசணற்டக்நம உள் ணடடுள்
ஜநவும் ஓநடப்ச ணநத்நல் ணமஞடக்ப்ட்டுள்ச . இணற்டநன் அடிப்மநல் ஙநஞல் லப்டும்ட .
நசந ணந உமஞக் மணம நநத்ந டடிடம் . நசந ணந ஜந ஆய்ணநல் ன்சநச்மஓச இந்நஞ
ஜநர்ப்டௌ நமஜப்டும்.
ற்நத்ல் ஓம அகுப் நநத்ட ஓப்ஜ ணமஞணற்ச ணநநணச உட்கூடள்
, ல்ணநநல்
அடநகர்ல் டன் ஜநப்ட்டுள்ச . ந்ப் த்நட்த்நற்க் நசநநல் ஓல்நட் ணமஞவு
ஜற்ள்ப்ட் ணண்டுஜன்ட டடிவு ஓய்நடகு
, டக் (Target) ன்மடம், அணர்லம
ள்நடன் (Input Resource) ன்ச ன்மடம் டடிவு ஓய்நடகு இந் ஙநஞல்ணநத் நட்க் ற்நத்லுக்ச
ஓல்நட்ம் ணமஞப் ணண்டும்.
எலிநல், எலிசநநல், உடசநல், நல் உமஞக்மண ஆய்வு ன்ட ஆய்வுள் நசந ணந
ஙநமடணல் நசந ணந ஜந ற்டல் / ற்நத்ல் (Computer Assisted Language Learning / Teaching (All/Calt)
ஜலும் ணஞ ஙநன்கு ணய்ப்டௌ உள்ட .
ஜநநல் குப்ய்மண ண்டு ற்நத்லுக்ச ணடிணமஜக்ப்ட் ஜன்டள்ம
-ன்ட
நநவு குக்ம் . (1) ஓல்ட்டுச் ஓல்நட் ணமஞவுத் குந (2) ஆக்ச் ஓல்நட் ணமஞவுள் (3)
ஆக் ஜநள்.
இன்மட ஙநம
ந்ம் மடமடக் நசநப் ன்ட்டில் ஜந டக்நஜச ஓக்க் கூட இற்ம ஜநம
ஆய்லும் ன்டுத்லும் ஆகும் . இற்ம ஜந ணநச ர்க்ம் ஜற்டம் இற்ம ஜ
நப்
நற்ஓநக்கு இந்க் நசந ஊத்மப் ன்டுத்நக் ள்ணட இன்மட க் ட்த்நன் ஓநடப்ச
ஓற்கும். இன்மட ஜநப் ன்ட்டுச் சூலில் , ஜநர்த்ல், ணல் ர்டௌ , இற்ம
சூலில், ஜநர்த்ல், ணல் ர்டௌ இற்ம ஜநம
ஙநவீசப்டுத்டல், ணமக் நப்
டல், அடநமண ஆழ்ந்டநல், நசந ணநக் ற்நத்ல் ஆநச ஙநமடமடச் ஓலிக்ங்கும் .
ஜணடக்கு ஜநப் ற்டந அடநணக்ம் டம் த்நல்
க்கும்.

-ன்ட ஙநமநல் நசநநன் ன்டு டத்

ஜந ற்நத்ல்
ஆஓநநர் ஙக்நல் ஜணடக்கு ஜந ற்நத்லுக்ச ன்டு ஙடநம உடணக்குணகும் .
ர்ச் ஓல் ஆய்வு
ஜநழ் ஜநநல் ர்ச் ஓற்லன் ணற்டமஜ உடடௌமச் ஓர்ப்ல் ற்டும் ஜற்டங்ள்
, ண்மஜ
உடடௌ ன்ட நடணற்மடச் ஓர்ப்ல் ற்டும் ஜற்டங்ள் ஆநசணற் மட ணநநநன் ணடிணத்நல் ஙநஞல்ள்
லடணன் -ஜ ஜணர்லக்கு நசந ணந நமஜ ற்நக் டடிடம்.
..
ஜஞம் + - ஜஞத்ம
ஙம் + - ஙம்மஜ
கும் +ள்- குங்ள்
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ணநமசச் ஓற்ள்
ஜநழ் ஜநமப் டத் அணநல் நப் டந ண்டு ணநமசச் ஓற்ள் ஆய்வு
அந அணநல்
ஙநமடநடட. ங்ட்டும் உடடௌநன் அடிப்மநல் ணநமசச் ஓற்ள் நநக்ப்ட்டு
, ஙநஞல்
லப்ட்டு ஜணர்லக்கு நசந ணந ற்நக் டடிடம் .
ஜந நல்ல்
ஜணநன் ஙக்நல்
குடநப்கும்.

ஆஓநநநஜநடந்ட ஜநமக் ற்டக் ள்ணற்ச ஓற்ட்மஜமணக்

ஜநழ் லத்ட ணக்நல் ஓல் டலில்  ,  எலின்ள் ணடணட இல்ம. ஆசல் ச்சு ணக்நல் அமண ணடம் .
(.) ட்சு, ம், ப், ஜஞம்
லத்ட ணக்நல் அமஜநன்ட டன்ட ஜய்க்கூட்டுள் (-ர்க்க் - ; -ழ்க்க்-; -ய்க்க் - ன்டமண) ச்சு ணக்நல் இட
ஜய்க்கூட்டு அமஜநன்டச.
.ண

. ண

ர்க்நடன்
ணய்க்ல்

க்நடன்
ணக்ல்

ஜநழ்

ஆங்நம்

ஙன் டௌத்த்மப் டித்ன்
அணள் ய்ம ஙடக்நசள்

I read the book
She cut the vegetables

ஜநழ்: லணய் + ஓப்டு டள் + சநம ன்ட அமஜப்நமசப் ற்டள்ட.
ஆங்நம்: லணய் + சநம + ஓப்டு டள் ன்ட அமஜடம் . ஜணர்ள் ஆஓநநநஜநடந்ட ஜந
நலும் ட ஜநநன் ஙநமம நமஜ நந ணந ற் டடிடம் .
ஜந ஓர்ல்
குந்ம ய்ஜநமச் சூல் ணந இல்க் ற்டள்ணமக் குடநப்கும் .
ஜநநல் இம்டம் உடவுடமடச் ஓற்ள் , ணநநச்ஓற்ள், ன்மஜ ன்மஜ அமஜப்டௌ , ணநர்ள் அமஜப்டௌ ,
ணல் அமஜப்டௌ ன்டணற்மடக் ற்டக் டம்ட ஜநநல் இல் இட கூடள் ஆங்நத்ந
ல் உள்ச
இம நசந ணந ந டமடநல் ணடடுத்ந ட்டடிடம் .
..
ஜநழ்

ஆங்நம்

அண்ன் - ம்ந
அக் - ங்ம
ஙங்ள், ஙம்
ஙன, ஙனங்ள்
ஙண்ர்ள்

(Elder, Younger) brother
(Elder, Yonger) Sister
we
you
O ! friends
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இந் டன்ட அமஜவுநலும் நசநநன் ன்டு குடநப்நத் க் ணநமவும ற்டுத்டநடட .
ஜநழ் ஜநமக் ற்நக்கும்ட அடிப்மத்நடன்ச (Basic Competencies) ட்ல், சுல், டித்ல்,
லடல் நடன்ம இட ணநநல் ற்நக் டடிடம் . இசல் நடத்ஜச ச்சு , ணற்டலி, ஜங்லிப்
நமள், குடநல், தநடில் ணடடநல் டலிணற்மட ஜணர்லக்கு நக் ற்நக் டடிடம் .
டடிவுமஞ
ள்ணநடு ட்ஓநடம் இமடம் ட ற்டல் ஜம்டுநடட . இவ்ணடச ட்ஓநப்டும ‘உடப்லி’
(Simulation) ன்ர். எலி - எந இஞண்டும் இமடம்ட ஈர்ப்டௌம டமக்டணநவும் , ச
ஆர்ணத்டன் ர்ந்ட ஓலிப்நல்ஜற் ற்வும் ற்நக்வும்
, டம ஓய்நடட . நசந ணநக்
ற்நக்கும்ட ணநமஞவு , டேட்ம், நவு, ஜணர் ஈர்ப்டௌ , அடநவுத்நடமச ஙநமஙநடத்டல் , ன்சர்ணம்
டலி  ணநமநடன்ள் ணலுப்டுத்டநன்டச.
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ஓநங்ப்ட்நல் நசநணநத் ஜநழ்ஜநக் ற்டல் ற்நத்ல்
. ன்சந
டமசணர் ட் ஆய்ணர்அடநணநல் ஜநழ் ஜற்டம் ஜநழ் ணர்ச்ஓநத்டமட ஜநழ்ப் ல்மக்ம்ஞ்ஓவூர்
ponniaditya@gmail.com
டன்டமஞ
ஜநழ்ஜந ணல் நல்டேட்த்நன் ணர்ச்ஓநக்கு ஈடுடுத்ட ணடநன்டட
. அடநணநல் டநநல்
ங்ள் ஜட்டுஜநன்டநத் ஜநழ்ப் ங்மடம் நசநடம் ற்நக் டடிடம் ன்மச் ஓநங்ப்ட்ர்
உண்மஜக்ந ஙமடமடப்டுத்ந ணடநன்டட . டௌம்ர்ந் ஙடுநல் ஜநழ்ஜநமக் நசந ட
ம்
ற்நப்நல் ஓநங்ப்ட்ர் டன்சடி ணநங்குநன்டட . இன்டம் ஜநழ்ஜநம அடநணநல் ஜஜக்ந
அடநணநல் ஜநம உடணக்குநடட .
ஓநங்ப்ட்நல் ஜநழ்க் ற்நத்ல் டமடள்
ஓநங்ப்ட்ர் ள்நநல் ஜநநன் அடிப்மத் நடன்ச ட்ல்
 சுல் டித்ல் லடல்
ஆநணற்மட ணர்த்ட ஜணர்நம டத்டப் நஜற்டத் நடமச ஜம்டுத்டம் ற்நத்ல் டமடள்
நன்ற்டப்டுநன்டச.
ஜலும் ணழ்க்மமத் நடம் ஙத்நச் ஓல் உவும் ஓநந்மசத்நடன் ணர்ச்ஓநக்கு டக்நத்டணம்
அநக்ப்டுநடட. இத்நடன்ம ணர்க்கும் ஙக்நல் டௌந ற்நத்ல் டமடச டப்டள் ஓர்ந்ட
அமஜடம் எடங்நமந் டமட ள்நநல் நன்ற்டப்டுநடட .
“ஜநழ் ணங்கும் ணட ந் ஙட்மடம் ணநச் ஓநடந் டமக் டணநமடம்
 ஙவீச ஓசங்மடம்
ன்டுத்நத் ஜநழ் ற்நக்க்கூடி ணய்ப்டௌ ணஓந ள் ஓநங்ப்ட்நல் ஜநகுந உள்ச “ (. இஞமஜ .
101) 
ஓநங்ப்ட்ர்ச் சூலுக்கும் ணர்ந்டணடம் நல்டேட்த்நற்கும் ற் ஜணர்ள் ஓநடந்ட ணநங்கும் ணமநல்
நசநடம் நற்டக் டணந அமஜந்டள்ட
. இசல் எவ்ணட ணகுப்மடநலும் நசந
இமக்ப்ட்டு அன்ணந ஜணர்ள் ற்வும்  ற்நக்வும் டடிநடட. 
ஜநழ்க் ற்நக்ப் ன்டுத்டம் ஜன்டள்நல் ஓந:ஜன்டள் ன்ம இஞண்டு ணமப் நநக்ம் . அமண



ஓந்மநல் ர் ஙநமநல் ணநற்ப்டும் ஜன்டள் 
ல்ணந அமஜச்ஓம் ணநநட்டுள் ஜன்டள்  நசந ணட்டுள்

ன்சணகும்.
நமஜச ஜன்டள் MS-Word, Power Point
உர்ஙநம ஜன்டள் – Director, Authorware ஆநணற்மடக் ண்டும் ஜநழ்ஜந ற்நக்ப்டுநடட .
ஜணர்நன் மணக்ற் ஜஞடௌத் ர்மக் ற்நக்வும்  ஓற்நன் டள்மக் ற்நப்ற்கும்
இம்ஜன்டமப் ன்டுத்நப் நற்ஓநள் நக்நன்டசர் . இப்நற்ஓநள் இடணநத் ர்நச
நற்ஓந (Interactive Exercise) அமஜக்ப்ட்டுள்ட. ஆஓநநர் ஏர் இத்நலும் ஜணர் ஏர் இத்நலும்
இடந்டண்டு ஜநழ்ப் ந ற்ஓநள் ஜந நச டமடநல் ஓய்ணற்கு இம்ஜன்டள் ன்டுத்ப்ட்டு
ணடநடட. இம்ஜன்டநன் ணநக் னழ்க்ண் நற்ஓநள் ஓய்ப்டுநடட .
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நவு ணநம ணநச நற்ஓநள் (Multiple Choice Question) 
ஜடநக் நக்கும் ஓற்மச் ஓநச ஞக்கும் நற்ஓநள்  (Jumbled Words) 
இடக்ம் ஓற்ள் ணட க்ம் ஜடநக் நக்கும் டள்ள் ஆநணற்மட இமக்கும்
நற்ஓநள் Match it) 

இசல் ஜணர்ட நமம ஜணர் நடத்நக் ள் டடிடம் .
Dream Viewer
ட்டுமஞ லடல், ம ஓல்லுல் ஆநணற்டநற்கு இந் ஜன்டமப் ன்டுத்டநன்டசர்.
Video Editing
எட த்நன் அடநடஜச் ஓநணற்மடக் ண்நக்வும் த்நன் அல்ட லின் டம ணநக்வும்
நமஞப்க் ட்ஓநள் ன்டுத்ப்டுநன்டச.
ம் ர்டௌம நமஞப்ப் குநமத் சந ணட்டிடுத்ட அணற்டநல் ஆஓநநடக்குத் மணச
ணநத்நல் எலி , எநக் கூடம ஜற்டந அமஜத்டக் ண்டு ம் ஙத்ப்டுநடட
. இம்டமடல்
ஜணர்ள் ஜநழ்ப் த்ம ஆர்ணடன் ற்நன்டசர் .
ம்.ஸ். ஆநஸ் க்ஜ் (MS-Office Package)
இமத்ட ன்ட ஜன்டள் உள்ட
. இசல் ஓல் அமஜப்டௌ
ஜன்டநல் ந் ஜநநல்
உடணக்நமடம் ஜற்டம் ஓய்ஜல் இந் ஜன்டலக்குள் ண்டுணஞ டடிநடட .
ணர் நன்ட் ஜன்டள் ஜநச் சுஜச எட ல்லூச் ஓசஜகும்
. ஜனஇமப்டௌச் (Hyper links)
ஓய்ணற்கும் இநல் ணநடண்டு . ஓற்ள், ங்ள், அன் எலிள் இணற்மடப்  ணநணமநல் ணநத்நல்
நமஞநல் ணந்டச் ஓற்டுத்ம் .
இமங்ள்ணநத் ஜநழ்க் ற்நத்ல்
க் டப்டமட்டி இமத் ங்நல் இம்ற்டள் க்ங்ம டலில் ர்ந்டுத்டக்
ண்டு அணற்டநல் உள் ஓய்நம எட்டி ஙணடிக்மமத் நட்ஜந ட்டுப் த்நட்த்ம உடணக்நக்
ள்நன்டசர்.
ஓநங்ப்ட்நல் ஓந ள்நநல் எவ்ணட டணத்நலும் எட ணஞம் ஜணர்ள் வீட்டில் இடந்ட
இமத்நன்ணந ஜணர்ள் அணர்லக்குள் டத்டப் நஜற்டம் ஓய்வும் ஆஓநநஞடு டத்டப்
நஜற்டம் ஓய்வும், ஜணர்லக்கு வீட்டுப்ங்லம் இமம் டம் டுக்ப்டுநடட . ஜணர்ள்
வீட்டுப்ம் ஓய்ட டடித்வுன் நசந நடத்ந ஜநப்ண் டுத்டணநடும் . ஆஓநநர் அமக் குடநத்டக்
ள்ணர். இம்டமட டம் இமணநக் ற்நல் ஜணர்ள் அந ஆர்ணஜ ஈடுடுநடர்ள் .
இம ணநச ணநக்ம் (Web Quest)
இம ணநச ணநக் டமடநல் ஜணர்ள் ற்டக் ள்ணர்வும்
, ற்நப்ணர்வும்
ஓல்டுநன்டசர். ஜணர்நம் குல உர்மண ணர்க்வும்
, குலண இடந்ட அடநமணப் டவும்
இம்டமட நடம் ன்டுநடட . எட நமத் ங்கும்டன் ணற்மட ல்ம் ணசத்நல் ள்
ணண்டும். ர் ர் ன்ச ன்ச ணமமச் ஓய் ணண்டும் ன்டம் குடநப்ந ணண்டும் . நன்டௌ அமப்
குத்ட, குத்ட என்டஓர்க் ணண்டும் . டத்டக்மப் டணற்கு வ்ணவ் இமத் த்நற்குச்
ஓல் ணண்டும் , ர் டக்கு ஙன் டந கூடணண்டும் ன்டம் நம உள்க்நட
‘இம ணநச
ணநக்ம்‘.
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ஜநன்சஞ்ஓல் ணநத் ஜநழ்க் ற்நத்ல்
ஜணர்ள் எவ்ணடணடக்கும் ‘ஜநன்சஞ்ஓல் டணந ‘ இடக் ணண்டிட அணஓநஜகும் . ஆஓநநர்ள் ங்ள்
ஜணர்நன் ஙநம அடநந்ட அணர்லக்கு ற்ட ணமநல் ஜநன்சஞ்
ஓல் ங்ம உடணக்குநன்டசர் .
அப்ங்மச் ஓய்நக் டிங் ஜணர்லக்கு அடப்டௌநன்டசர்
. ஜணர்நன் டத்டக்ம
ஜநன்சஞ்ஓல் டஜண ஙந ட்டநநன்டசர் .
ஓய்நக் டித்நன் கூடநல் ஓந
1.
2.
3.
4.

ஜணர்நன் ட்டுமஞ
ஓற்ஞ்ஓநம்
டௌநர் ணநசக்ள்
ணநடுமள்

ஜநன்சஞ்ஓல்ணநக் ற்டலின் ன்ள்
1.
2.
3.
4.

ஆஓநநர் ஜணர் ஙடக்ம் அநஜநடட
உடவு ஜம்டுநடட
ஜணர்நன் ஙநமம உர்ந்ட அணர்நன் மணக்ற்ப் ங்ம உடணக்
டடிநடட.
ஆஓநநர்லக்கு ஙநழ்வுத் ன்மஜடம் அந சுந்நஞடம் நமக்நடட .

நசநணநக் ற்நத்லிசல் உண்கும் ன்ள்










எஞ ஜன்டமப்  ஙக்ங்லக்குப் ன்டுத்ம் .
ங்மக் நசநநல் நக்வும் நத் ங்ம ணநமஞணநல் ஜற்டவும் நடத்வும் டடிடம் .
சநஙர் நடடக்ற்ப் ன்டுத்ம்.
ஆஓநநர் ‘ணர்ய்ண்ட்‘ ஜன்டநல் நத்ல் டக்நஜச ந்க் டத்மடம் ஜடக் டடிட .
ஜணர்நன் ஓநச ணநமக்குப் ஞட்டும்
, ணடச ணநமக்கு ணநட்டுலும் நசந
டுக்கும். இவ்ணட உடக்குன் நல் நமக்கும் .
ஓநங்ப்ட்நல் ‘ஓர்ஸ் ஙய் ‘ ணந்ட ள்நள் டப்ட்ச . அப்ட ஜணர்ள் வீட்டிலிடந்ட
ல்ணந ற்ற்கு நசந நடம் ன்ட்ட .
ஜணர்ள் வீட்டிலிடந்டி ஜநழ்ப்ம் ற்டடிடம் .
ணக்ஜச ணகுப்மடச் சூலில் நமக்கும் மசணநப் ன்ஜங்கு கூடுச ன் நமக்நடட .
ஜணர்ள் ஜநழ்ஜந ற்நல் உற்ஓஜவும், ஆர்ணடடம் ஓல்டுநன்டசர்.

ஜணர்நன் டலக்ணசத்மடம் ஜநழ்ப் த்நன்ஜல் ஈர்க் டடிடம் .
ஓநங்ப்ட்நல் நசநநல் ஜநழ்ப்ம் ற்நக்ப்ட் ணஞட








1987ஆம் ஆண்டு ஓநங்ப்ட்நல் ஜநஓநநர்லக்குக் நசந டுக்ப்ட்ட.
ஞந, டமணன் ஓற்ஓலிமக் ண்டு ட்ச்சு ணமலக்கு ஜட்டும் நசந
ன்டுத்ப்ட்ட.
MS-Word, Power Point ன்ட ஜன்டள்ம ஆஓநநர்ள் அநஜப் ன்டுத்நசர் .
நடகு ல்ணந ஓர்ந் ஜன்டள்மக் ற்டல் ற்நத்லுக்குப் ன்டுத்ப்ட்ட .
ஜமஓக் நசந நலிடந்ட ஜடிக் நசநக்கும் குடநப்டௌக் நசநக்கும் மக்க் நசநக்கும்
ஜடணநல் ஆஓநநர்லக்கு ந ஓநக் நஞச்ஓமச ற்ணநல்ம .
ற்ட குடந்டு , எலிணட்டு, எநணட்டு, எநஎலி ஙக்ள் ன்டம்
ஙநமநல் ஜநழ்
ற்நக்ப்டுநடட.
‘ஙம் ஙடி‘ ன்ட இமம் ஓநங்ப்ட்ர் ல்ணந அமஜச்ஓத்ல் ஙநர்ணநக்ப்டுநடட .
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ஜநஓநநர்ள் என்டகூடி , ங்ள் ங்ம ஙத்டணற்குத் மணச நற்ஓநம உடணக்ந
http://singtisc.org/edu/pri/PRIMARY.HTM ன்டம் ஏர் இமத்நல் மணத்டள்சர்
. இங்நடந்ட
ஆஓநநர்ள் ந்ப் த்ம ணண்டுஜசலும் டுத்டப் ன்டுத்நக் ள்நன்டசர் .

டடிவுமஞ
ஓநங்ப்ட்நல் ஜநழ் ற்டல் ற்நத்ம இசநமஜக்குணற்குக் நசந ன்ட்ம அநநத்டக் ண்
ணடநன்டசர். இஞண்ம் ஜநத் ஜநமக் ற்கும் ஓநங்ப்ட்ர் ஜணர்ள் நமஜசவும்
இசநமஜவும் நசநணநக் ற்நன்டசர் . இவ்ணட அடநணநல் நல்டேட்ங்மத் ஜநழ்ஜந ற்நக்ப்
ன்டுத்டம்ட ஜநழ் ணடங்த்நலும் ணலம் ஜந ணநங்கும் .
டமடைல்ள்
1.
2.
3.
4.

ந்ணட உத் ஜநஓநநர் ஜஙட்டு ஜர் , ஓநங்ப்ட்ர், 2001
ஆ.ஞ. ஓநணகுஜஞன், ஓநங்ப்ட்ர்த் ஜநழ்ப் டைல்நலும் , ஜநழ் ற்நத்லிலும் அடநணநல் கூடள் எட
ர்மண, ட்டுமஞ.
ணந.ஆர்.ந.ஜநக்ம், அத் ஜநழ்க்ம இக்நம்- ஓஜச் ஓல்ஙடநள் , உத் ஜநஞய்ச்ஓந
ஙநடணசம், ஓன்மச, 2001
மஜந இஞத்நசச்ஓஜந , ஓநங்ப்ட்நல் ஜநழ் ற்டல்
ற்நத்ம இசநமஜடம் நமஜடம்
ஜநக்க்குணம், ஜநநக் ம அச்ஓம், 2001
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ஜநழ்ஜந ற்டல் ற்நத்லில் ணல் நல்டேட்த்நன்
ங்நப்டௌ
டமசணர் ஓம் நநன்
உணந ஞஓநநர், டடமத் ஜநழ்த்டமட, நதப் னர் ல்லூந நடச்ஓநஞப்ள்ந

டமசணர் ஓன ட்சுஜந
இமப்ஞஓநநர், ஆஓந ஜநள் ஜற்டம் ண்டுள், ஓநக்ல்ணநக்ம், ஓநங்ப்ட்ர்
இக்ட்டுமஞ இஞண்டு குந அமஜந்டள்ட . டல் குந ஜநத்நன் நடச்ஓநநல் உள் நதப் னர்
ல்லூநநல் ஜநழ் ஜந ற்டல் ற்நத்லில் இம்டம் ணல் நல்டே
ட்ம் ற்டந ணநணநக்நன்டட .
குடநப், ப்டௌத்ம் ணந ஜணர்லக்குச் ஓய்டமக் ற்நத்லில் உள் ஓணம நடம்
ஜற்ள் ஙவீச நப்டந நல்டேட்ம் ஜந இன்டநமஜ உள்ட
. ணகுப்மடந
இமம் ஜற்டம் ணர்நண்ட் டம் ஙஞடி ட்ஓநப்டு
த்டல் ற்டல் ற்நத்ம
நமஜக்குநடட. அமற்டந இக்ட்டுமஞ ணநநணப் ஓ இடக்நடட .
ஓநங்ப்ட்நல் ணல் நல்டேட் டன்மஜத்நட்ம் ன்ட டன்ட ஙநமநல் அடநடஜநத் ன்
ணற்டநமப்ஞப்நணடநடட. ஓநங்ப்ட்நல் ஜநஓநநர்க்குத் ஜநழ் ற்நப்ந ல் குடநப் ஆஓநநணநமக்
ற்நப்நல் ணல் நல்டேட்ம் வ்ணட இம்டநடட ன்ட ர்ப்ம் . ணநம், ணப்குணஸ்ட்,
டப்டௌத்ம், ணய்ஸ்த்நஞட், ஸ்ட்ஞஸ், குக்ஸ்ர், ஃட்ஸ்ந சப்வும் ஜநழ்
ஜநமக் ற்நத்லில் இம்ற்டள்ச . அமண ற்டந  ஓய்நமக் ட்டுமஞநன் இஞண்ம் குந
நர்ந்டள்லம்
ட்டுமஞ
ஈஞநஞஜண்டிற்கு ஜச ஜநழ்க் ல்ணந ஜஞநல் ற்டல்ற்நத்ல் நல் ஓநடப்ச இத்ம ஙவீச
த்நல் ட்டிடள்ட . ஓந்நஓந்ந, ண்ங்ம ணடம் ஜலில் ணநஞல் மணத்ட லநப் நக் ற்ட
ற்நத் ஙட்ள் ஜடந ஏமச்சுணடி , அச்சுத்ள் ன்ட ணர்ந்ட , ற்ட நப்டநத் நல்டேட்த்நல்
டுநமஞ (Touch Screen) ணஓந ணமஞ ஙனட்ஓநற்டள்ட . ற்டல்-ற்நத்ல் நல்டேட்த்நல் ற்ட்
ஓநடப்ச ணஓநப் டக்ங்ள் ஜநழ்ச் ஓய்டள் ற்டல்- ற்நத்ல் ஓல்ட்டில் த்ம ஜற்டங்மக்
ண்டு ணந்டள்ச ன்ட சந ஆய்வுக்குநட
. நட டமடநசர் ற்டல்- ற்நத்ல் ஜற்டம் ஆய்வு
ணஓநக்க் நப்டநத் நல்டேட்த்ம ணகுப்மடந டத்ஞங் ஙநழ்வுந ன்டுத்டம்
அணநற்கு ஜநழ்த்டமட ஜக்ள் ன் டுத்டணநல்ம.. அற்கு அந்த் நல்டேட் அடநமணக் ற்ட அன்டப்
ன்ட்டிற்குக் ண்டுணஞ டற்ஓநக் ஞம் சம்
. ஜலும், நப்டந உஞங்ள் ,
இம ணஓநநன் நமப்நல் ப்டும் அஓௌநங்ள் ஜநன்ம ன்ட டௌடக்ஞநள் ஓநவும்
ஜட சூலில் நப்
டநத் நல் டேட்ணந ற்டல் ற்நத்ம ஙமடமடப்டுடணமத்
ஜஜக்குநன்டச. அமடம் ஜனடந ஓநடற்ஓநள் ணஞணற்டௌக்குநச .
ற்ட ஓவ்ணநல் இக்நங்ள் டலமஜவும் க்ந இக்நங்நல் ஓநவும் ஙவீச இக்நங்நல்
குடநப்நத்குந் ஓந குநலம் இம த்நல் ணநக் உமஞக்குடநப்டௌ க் நமக்நன்டச
.
இமணமப் நணநடக்ம் ஓய்டப் ன்டுத்நள்ம் . ஜநழ்ச் ஓய்டமக் ற்நத்லில் ள்ணநகசம்
ன்ட ம ங்நல் டக்நத்டணம் ற்டநடந்ட
. ஓன்ட, ணண்ச் ஓய்ட இடந்ல்
எடடமட ஓல்ண மக் ட்டு அமசத் நடம் ஓல்க்கூடி அணநல் அமஜ ணண்டும்
, அற்ற்
ஓய்டநல் ஏமஓஙங்லம் ஓய்டள் உடப்டௌலம் இடக்கும் அமசப் டௌநந்ட ண்ல் ற்டல்
–ற்நத்ல்
நமஜ ஙநலம் . ற்ட நஞநள் (Text) அமசத்மடம் நசநத் நமஞநல் ர்ப்ற்கு
ற் ஙம்
உடணக்நக் ள் டடிடம்
. டம்மப் ன்ட்டில் இல் ஓந ஓத்நங்ள் நசநத்
நமஞப்ன்ட்டில் உண்டு . ற்சண ஓந நற்ஓநள் ஓய்ட ஙத் ணண்டி குநமப் நணற்டம்
ஓய்ட ள் ணண்டும் . அமச ஜணர்ள் ணஓநத்டப் டௌநந்டள்ணற்ற்  ஓந் ஙம் நக்ஜல் ஓனர்
அமஓமப் நநத்டம் நநக்ஜலும் ன்ட இடணமப் நஞநம ணடிணமஜத்டக்ள் ணண்டும்
.
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நடகு இநல் இம் டம் ஓற்லக்குந அடஞ்ஓற்டமடம் அடநல் அமஜக் ணண்டும் . என்டக்கு
ஜற்ட் அர்த்ங்ள் இடப்நன் அமசடம் அங்
கு டுக் ணண்டும் . நடகு ஓய்டள் ர்ம
சநத்சந அகுப் நநத்டக் ட்ல் அணஓநம் . இட ஜநநல் அடிப்மநல் ஓய்டள் ணஓநப்ம
ஊக்ப்டுத்டம். ஓய்டநன் ந்ந்க் கூடள் ன் சடு இமந்ட வ்ணந அர்த்ங்ம ல்ம்
உடணக்ம் ன்மத்  நந்ட ள்ம் . இந்ஙமடமட ற்டல்- ற்நத்ம எட ணநமட்டுச்
ஓல்டமட ன்ட ணநடப்டமக்கும் . அன் டம் ற்டல்- ற்நத்ல் டௌந ணநக்ங்ம அமலும்
ஓத்நம்.
ஓன்ட, அநஜன் அநத் ஙல்லிக்சநமப் ற்டக்ண்டு டி அமஜந் இப்ம ஙன்
அகு குக்ம்.

கு

டௌடஙடொட 91
ணம் டு ணய்ணள் ந்ந, என்சர்
ம் க் ந் ல் டித் க் ம ,
ஆர் லி ஙடணநன், அநர் ஜன்!
ர் அடு நடணநன் ந் ர் அஞ்ஓந ! 5
ல் டௌமஞ நமட டேல் லிந் ஓன்சந
ஙனஜந ஜநற்ட எடணன் 
ஜன்ட டஜ! ஙன, ல் ஙநமப்
ட ஜம ணநஞத்ட அட ஜநமஓக் ண்
ஓநடநநம ஙல்லித் னம் சந குடநட , 10
ஆல் ஙநன் அத்ட அக்ந,
ஓல் ஙனங், ஜக்கு ஈத்மச!
நம ண் நம; டமட ணழ்த்நல்.
அணமச அணர் ஙல்லிப் ம் ற்டப் டிட.
ஆங்நத்நல் ணழ்த்நற்கு நல் ணழ்த்
“Wish You the Same” சட ஓல்லும் ர் நஞஜசட
இப்லும், ணழ்த்நற்கு நல் ணழ்த்ட ன்ட ணமநல் ஓநடப்டௌட அமஜந்டள்ட .

.

ஜன்டப் டஜ ஙன ன்ட ன், இப்லின் அடிப்ம அகு. அமச ஙன ஜன்டப் டஜ ! (Wish You
the Same) ன்ட லநக்ள்ம் . ஙன ன்ட , இங்கு அநஜமசக் குடநக்நடட . அந் அநஜன் ர்
ப்டிப்ட்ணன் ன்ம லின் டல் ஙன்கு ர்ள் ஏர் அ ஙநன்ட ணநணநக்நன்டச .
டன்டணட அ , அநஜன் ர் ஜநந , ப்டி ண ணண்டும் ன்ம
“ஙனஜந ஜநற்ட எடணன்
” அநணநல்ட ணலம் ன்மஜமப் ற்ட ணணண்டும் ன்ட ணநக்குநடட .
ஙன்ணட அகு, ன் அவ்ணநம் ண ணண்டும் ன்ம மஓந ந்ட அடிள் ணநணநக்நன்டச . இமச, ‘ஜஞ
ணமஞ’ டமடநல் னழ்க்ண்ணட குடநத்ட ட்ம் .
இவ்ணநஜ, லுக்குந அமஜப்ம , ஜநநல் அகுப் குத்ட அண்மஜடடப்டௌப் குப்ய்வு
ஙக்நல் ஜணர்லக்கு இக்ந ஞஓமசமடம் மப்ற்டமடம் ஜம்டுத்ந ணர்க் நசந ணந
ற்டல்-ற்நத்ல் டமட டமய் அமஜநன்டட .
ற்டல்-ற்நத்லுக்கு ணஓந ஓய்டலக் குந இமஓம டத்ட ணநக்த்நற்ச ஙநழ்வும
ணநணநக்கும் ஆடி வீடிக்ம நணற்டம் ஓய் இமம் ணந நணநடக்ம் ஓய் ம்டௌன்
எடங்நமப்ம அநப்டுத்ம் .
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ஓநங்ப்ட்ர் ஓநடந ஙடு . டன்டம் உ ங இடந் இந்ஙடு சட மஙக்கு ஜசநணத்ம
ச்
ஓநடப்ப் ன்டுத்டல் . ஓநடப்டௌ ஙநர்ணம் , ல்ணநக்கு டலிம் ன்ட ஓநடப்டௌ அம்ஓங்ல் டல் உ
ங இன்ட ணர்ந்ட நழ்நடட . இங்கு அன் எஞ ணஜச ஜசந ணத்மக் ல்ணந ணந அட
ர்ந்ட ஜம்டுத்ந ணடநடட . அவ்ணமநல் ஆஓநநர் நற்ஓந ன்ட
21ஆம் டைற்டண்டு உக்
குடிஜக்ம உடணக்ந ஜம்டுத்டணநல் டக்நப் ங்கு ணநக்நடட
. இஞண்ம் ஜந ஙநமநல்
ற்நக்ப்டும் ய்ஜநப் ங்நல் என்டச ஜநழ் ஜநமக் ற்நக்கும் ஆஓநநர்ள் ணல்
நல்டேட்த்மப் ன்டுத்ந ஜணர்நன் ஜநத்நடன் மடம் ஓநந்மசத்நடமசடம் ஜம்டுத்ந
ணடநன்டசர். அவ்ணமநல் ஓந ணற்டநஞஜச டற்ஓநமப் ர்ப்ம் .
நசநமப் ன்டுத்டல் ன்ட இன்மட ஜணர்லக்குக் மணஞப் ற்டள் அற்டௌத் நடன்
அத்கு நடமசப் ன்டுத்நத் ட்ச்ஓநல் ஈடுல் , ணர் நண்ட் ன்டப்  மப்டௌமச் ஓய்ல் ,
இமத்ம ணம் ணந்ட ணல் நஞட்ல்
, நஞட்டி ணல்ம குப்ய்வு ஓய்ட மத்ல் ன்ட
ஙநமநல் ஜணர்லக்கு உவும் ணமநல் ஆஓநநர் நற்ஓந அமஜநடட
. இமம் ன்ட இன்ட
உமத் ன்ணஓப்டுத்ந ணடநடட . இத்கு இமத்மப்  ன்டுத்ந எட ஓநக்லுக்கு ணநம டல் , எட
டௌசய்மண ஜற்ண்டு ல்ணந ர்ச ணநஓஞமம ஙத்டல் ன்ட டமடநல் இம ணநச
ணநக்ம் ன்ட அடகுடமட ஆஓநநர் நற்ஓநநல் அடநடப்டுத்ப்ட்டுள்ட .
டப்டௌத்ம், டடைல் ன்ட ஓட ணமக் ட்மஜப்டௌ ஜநஓநநர் நற்ஓநநன் சக்ச ஏநம் ற்டத்
நழ்நடட. ஜநழ்ப் ண்டு , ஞம்நம் ணழ்ணநல் ன்டமண ர்ச அந ஓய்நம
ஜணர்லக்கு டுத்டச் ஓல்லும் ணமநல் ‘ஃஸ் டௌக் ’ ன்ட டகுடைல் ன்டுத்ப்ட்ட . இட ஜண

341

ஆஓநநர்நம, ணல்மத் நஞட்டிப் நர்ல் , ணஞந்டம் நஞநப்மப் மத்ல் , ம் ஓ
உடப்நசர்லக்குப் டள் நந் ணநசக்ம ணநடுத்டப் டௌந அடநமணக் ட்மஜக் ணந ஓய்ல் சப்
நற்ஓந அமஜந்ட இட ஜநழ் ஜந ஆற்டல் ற்நத்லில் டௌந நஜத்ம உடணக் ணந ஓய்ட .
‘ஸ்ட்ஞஸ்’, ‘ணய்ஸ்த்ஞட்’, ஆந இட ஜன்டள்ள் இமத்நன் இணஓஜக் நமப்நல்ம
.
இணற்மடப் ன்டுத்நப் ச்சுத் ஜநம க் ஜற்டம் உர்ஙநமப் ள்ந ஜணர்நம
அநஜப் ன்டுத் ஊக்குணநக்கும் ணமநல் நற்ஓந இம்ற்டள்ட
. இன் ணநப் ள்ந
ஜணர்ள் நமஞநல் இம் டம் ம்
, க்ட்ஓந ஆநணற்மடப் ர்த்ட அமண ர்ச
டத்டக்ம எலிணந நர்ந்ட ள்
'ணய்ஸ்த்ஞட்’, ணநணகுக்நடட. அ ஙஞம் நன்ஜ ணட
ஜணர்ள் ணசலி ஙநழ்ச்ஓநத் குப்ஞத் ம் அடநணநப்டௌ , நம் ஙர்டம் ஜற்ள்ல், நமத்
டத்டக்ம டமட எடங்நமத்ட ஙநழ்ச்ஓநமப் மத்ல் ச
‘ஸ்ட்ஞஸ்’ ஜன்டள்
ஜணர்ள் ச்சுத்ஜநநல் ஓணந ஓய்நடட .
டௌமப்க்ம ன்ட நசநமப் ன்டுத்நத் நவு ஓய்ப்ட் டௌமப்ங்மக் ண்டு எட
எலி எநக் மம உடண
க்நப் மப்கும் . இநல் த்நஞட்ல் , டத்டத் நஞட்ல் , மணச
ங்மத் நவு ஓய்ல் , ங்லக்ச ணஓங்ம லநக் குஞல் டல் , இமப் டத்ஜ
இமத்ல் சப் டௌமப்க்ம அமஜநடட .
குக்ஸ்ர் ன்ட ஜற்டட ஜன்டள் இமத்நல் இணஓஜக் ந
மக்கும் இந் ஜன்டள் ,
நசநத் நமஞநல் எஞ ஙஞத்நல் உமஞஙம , எலி, எநக்கூடள், அமஓடம் ங்ள் , உட்ப் ணற்மடக்
ட்டும் எட குப்டௌக்டணந த்நட்த்நல் உள் ஜநள் , ஓய்டள்ள் ஆநணற்மட எவ்ணன்ட
ஙத்நக் ட்டும் ணமநல் இக்டணநமப்  ன்டுத்நடள்சர்.
ணநம் மவ் ன்ட ஜண ஆஓநநர்ள் ங்லக்குள் ங்ள் இடந் இத்நலிடந்டி ர்ம ஙநழ்த்
உவும் ஜன்டள் . இட குலக் ந்டமஞல்
, ணய்ஜநப் மப்டௌ ஆநணற்டக்கு உவும்
ஜன்டள் ஆகும்.
இடணமஞ இங்கு குடநப்நப்ட்மண
ஜநஓநநர் நற்ஓநநல் இம்ற்டள் ணல் நல் டேட்க்
ல்ணநநன் ஓந குநம க்கும் கூடள் இணற்மட ஜணர் ஆஓநநர் ன்டுத்டணநல் டிஙநம ன்ட
என்ட டக்ந இம் டநடட.
ந் எட அடகுடமடடம் ணல் நல்டேட் ஜன்டலம் டடிணநல் எட நப்ம உடணக்கும்
ன்மஜ இடக்ணண்டும் . இங்கு Product ன்டம் நப்மணந அம வ்ணட உடணக்குணட ன்ட
டிஙநம Process இன்டநமஜட. அவ்ணமநல் எவ்ணட ஜன்டலம் அடநடப்டுத் நப் நற்ஓந
டம்டம், இந்ப் டிஙநம , ஜநப்நட்டுக்ச ணநக் அட்ணம
(Rubrcs) ஆநச ஜணர்லக்கு
ணநக்ப்டும்.
இத்கு ஜன்டள்ள் , ணல் நல்டேட் அடகுடமடம அடநடப்டுத்டம்ட ஓநக் ல்ணநக்
த்நல் ஜநன்ற்டலுக்ச மஜத்நல் (Centre for E-Learning) உள் ற்டல் ணடிணமஜப்ர் (Instructional
Designers) நல்டேட்ம் உர்ந் உணநம ணங்குணர் . அணர்ட எத்டமப்டௌன் ஆஓநநர்ள் ஓர்ந்
நற்ஓநம ணநநவுமஞர்ள் ணங்நணடநன்டசர் . ஓநங்ப்ட்நல் ல்ணந அமஜச்ஓநன் ணல் நல்டேட்
டன்மஜ நட் ம் 1-3 ணமஞநச டமசப்டௌலக்கு (IT Master Plans 1-3) ஜலும் ணடம் உஞடம் ஓர்க்கும்
ணமநல் ள்ந ஜணர்நன் ணல் நல் டேட்த் நடன்ம ஜம்டுத்டம் ணமநல் ஆஓநநர் நற்ஓந
அமஜந்ட ணடநடட.
நசந, இமம் ணநநச ற்டல்- ற்நத்ல் ஓல்டு ஜண ர்நன் மப்ற்டல் நடமச
ஜம்டுத்டணடு ஆஓநநர் ஜணர் உடமணடம் உநஞட்டம இக்ச் சூலுக்கு ற் நடம்
ஜற்டம்.
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