தமிழ்க் கணிைமக்கான உள்

ம

ட்பியற் ெபாள்ளிைக

(IT policy for Tamil computing)
ைனவர் இராம.கி, ெசன்ைன, தமிழ்நா , இந்தியா
(சு க்கம்)
தமிழக அரசும்,

ைவ அரசும் இ நாள் வைர உ வாக்கிய உள்

ட்பியற்1 ெபாள்ளிைககள் (IT policy) உ. .ெதாழில் வளர்ச்சிக்குப்

(=தகவல்)

ெபா வானைவ. தமிழ்க்கணிைம
ஏற்ப ம்

ம

ேபாதாைமையச்

ன்ென ப் க்கைள இவற் ள் ஒ க்குவதால்

ெசால் ,

தமிழ்க்கணிைமக்குத்

தனிப்

ெபாள்ளிைக

உ வாக்கும் ேதைவைய ம், அவற்றால் வ ம் தமிழ்க்கணிைம ேமம்பாட்ைட ம்,
ெமாழிவளர்ச்சிைய ம்
இவற்ெறா
ஏற்ப ம்
ெபா ளியல்
மாற்றத்ைத ம்
இக்கட் ைர ேகா ட் க் காட் கிற .
(கட் ைர)
இற்ைற லகில்
த்தாக்கங்கள்,
தானியக்க

பல்ேவ

ெதாழிற்

ெச

ெசய்ய ம், கட்

நா கின்றன. ”இந்த

நா கள்
த்தங்கள்,

தம்
அ

ெபா ளியைலப்

வ

இயக்கங்கள்

த்த ம் (control) உள்

ம

ட்பியல் பிைணயா அறிவிய

தாக்கங்களா

வரலாற்

ேநர்ச்சியா

ம், ெபாறியிய

ம், தாராளமய, உலகமய,

ம் இவ் டாட்டம் உலகில் ஆங்கில வழிேய

ேமைல, சீன, சப்பானிய நா கேளா தம் ெமாழிவழிேய உள்
ெசயற்பாட்ைடக் ெகாணர்ந்

ஆகியவற்ைறத்

ட்பியைலேய ெபாி ம்

கிைடயாேதா? இைதத் தவிர்க்கும் ெமாழிசார் மக்களினம் வளர
இந்நாட்டம் உலகி ள்ள .
அேதேபா

ெப க்க ம்,

ம் இனிக்

யாேதா” என
க்கு ேயற்றத்

ெபாி ம் நடக்கிற .
ம உள்ளடக்கம்,

தம் ெபா ளியைல உயர்த் கின்றன; இவற் க்கு

ஆங்கில ஆதிக்கம் தைடயாவதில்ைல. 22 ேதசிய ெமாழிக

ைடய இந்தியாவில்

இவ் டாட்டம் ஆங்கிலத்திேலேய நீள்கிற . (வள ம் நா கள் தம் ெமாழிகைள
ஊக்கிப் ெபா ளியல் உயரா நிைலயில் ஆங்கிலம் பய

த்தி, ஆதிக்க நா களின்

ஒட் ண்ணி ஆகின்றன.) வி தைலயாகி 67 ஆண் களின் பின், ெசாந்த நாட் ற்
பய

றா

ெபாதினச் ெச

பணிகளில்

நா

த்த ெவளி ற் ப் (Business process outsourcing)

காசு பார்ப்பேத

நம் ஊழ் என ஆள்ேவா ம், அதிகாாிக

அைமந் ேபாகிறார்; கணிசார் ெதாழி

க்ேக தமிழக,

ம்

ைவ அரசுகள் தம் உ. .

ெபாள்ளிைககைளப் பயன்ப த் கின்றன.
ேபச்சு
மின்னி2வ

வ

,

எ த்

வ

,

அச்சு

வ

ப் (electronically enabled) ெபறா

ஒவ்ெவான் ம்

ட்பியல்

ெமாழிகேள இன் ம்

எ ச்சியாகும்.

கல்ந்

ப்

ெபற்ற

இந்திய

ெமாழிகள்,

த மா கின்றன. இந்த வ

இவற்ைற

அவ்வக்காலத்திற்

(modernized), நிைலக்கின்றன; மின்னிவ

க்கள்
ெபற்ற
றா

ெமாழிகள் அழிகின்றன. 2500 ஆண் கள் ன் எ த் வ
(colonialism) ஆதிக்கத்தால் கிறித் வ விைட ழியர்
அச்சுவ ப் ெபற்றபின், இன் ம்
உ. . பயன்பாட் ல் ந வணரசின்
மின்னிவ

ற்ற தமிழ், கு ேயற்ற

ண்டலால் 450 ஆண் களில்

மின்னிவ ப் ெபறா ள்ள . இந்தியாவில்,
ெப நிதி ஊக்கத்ேதா
இந்தி மட் ேம

ப் ெபற் வ கிற . மற்ற ெமாழிகேளா, ஆட்சி, ெதாழில், கல்வி, வணிகம்,

ெபாதினம், நயன்ைமத் (justice)

ைறகளிற் சிறி ம் பயன்படா

ெநா த் க்

கிடக்கின்றன.
அேதேநரத்தில்,

ஆங்கில ம்

மாநில

ெமாழிக

ம்

கலந்

(தரங்ெகட் ப்

பிைணந்த தமிங்கிலம் ேபால்) கிாிேயால் ெமாழிகள் உ வாகின்றன. [மக்கள் வழக்கு
இந்தி ம் கிாிேயால் ெமாழியாகேவ இ க்கிற . ”சர்க்காாி இந்தி” சற் ப்
அ

வ

க்கு ஆங்கிலம், மாநிலம் மீறிய பரம்ப

றனைட.]

க்கு இந்தி, பழம்ெப ைம ேபசச்

சங்கதம், ஊ ம் ேகளிக்ைகக்கு மாநிலக் கிாிேயால் என்

அறி ய்திகள் ஆழ

விைதக்கிறார். (இந்தியா ஒற்ைறேதச நாடா, பல்ேதச நாடா என்ற ெதளிவின்ைம ம்
இதற்குக் காரணமாகிற .)
கு மக்கள் இைடயாட்டம் அரசு/தனியார் அ

வத்தில் அ

வர்

கம்பார்த்

நடப்பதில்ைல. பிறப் ச் சான்றிதழ் ெப ைக, தி மணப் பதி கள், மைன/நில
விற்பைனப் பதி கள், உாிைமமாற்றப் பதி கள், சுற் ச் ழல் ெவம்ைம அறிதல்கள்,
மைழப்ெபாழி , ெவதண (climates) அறிவிப் கள், ேவளாண்ைம அறி ைரகள்,
ெபா மக்கள் ேவண் ேகாள்கள், அரசுச் ேசைவகள், ெபாதினங்களிைட (businesses)
பாிமாற்றங்கள்,
ெபாதின-அரசுப்
பாிமாற்றங்கள்,
ெபாதினம்- கர்ேவார்
பாிமாற்றங்கள் என எல்லாேம அந்தந்த ெமாழிகளில் மின்னிக்க விகள் வழி உலகில்
நைடெப கின்றன. வளர்ந்த நா களில் 99% கணிமயெமனில், இந்தியில் 10%ம்,
தமிழில் 1%ம் நடக்கிற .
ஒ பக்கம் தமிைழ உ. . ெகாண் வ ப்ெபற விடாநிைலயில், இன்ெனா
பக்கம் ேமைலப் ெபா ளியைல ேமம்ப த்த இந்தியாவில் உ. .ெதாழில்கைளச் சில
நி வனங்கள் ஏற்ப த் கின்றன. இவற்ைற ஊக்குவிக்கத் தமிழக அரசும் 1997, 2002,
2005, 2008, 2014 ஆகிய ஆண் களிற் உ. . (IT), உ.ெதாடர்பாடல் (ICT), உ. .
வாய்ப் ற்ற

ேசைவ

(ITES)3

ஆகியவற்றின்

ெபாள்ளிைககைள

(policies)4

ெவளியிட்ட . {2014 இல் உ. .வா.ேச. (ITeS) ெபாள்ளிைக ெவளிவந்த . இைவ
தவிர, 110 விதியின் கீழ் சட்டப் ேபரைவயில் அறிவிக்கும் உ. .திட்டங்க
ண் .}
இவற்ைற ெவளியி வ ேதைவெயனி ம் இைவ உ. .ெதாழி க்கு மாநில அரசு
ெகா க்கும் ஆதரைவத் ெதாிவிப்பன என்பைதக் க த்திற் ெகாள்ளேவண் ம்.
தமிழக அரைசப் ேபாலேவ

ச்ேசாி அரசும் 2002, 2008 ஆம் ஆண் களில்

உ. . ெபாள்ளிைகைய (காண்க http://dit.puducherry.gov.in/) ெவளியிட்

க்கிற .

ஆனால், இ
கணிைம

அரசுக

ம் ”ெதாழில்சார்ந்த உ. .கணிைம தனி, தமிழ்வளர்ச்சிக்கான

ட்பியல் தனி” என்ற ேவ பா

உணர்ந்ததாய்த் ெதாியவில்ைல. இதனால்,

ஏறத்தாழ 15 ஆண் களாக, தமிழக,
ெபாள்ளிைகக

க்குள் தமிைழ

என்னவாகிற ?” என்
இப்ப யி க்க,

ைவ அரசுகள் ெதாழில்சார் கணிைமப்

ைழத்

அறியா

ெபாள்ளிைக

ஒ க்குகின்ற நிதியாற் ”ேபா ம்

இ ளி

ப்ப

யற்சிகள்

ேபாலாகிற . அரசுகள் நிைல

ேவ பா ணர்த் ம்

அரசதிகாாிக

ம்,

கணிஞ ம்

வாளாவி க்கிறார்.
உ. ட்பியலால்

த்தாக்கங்கள்,

ெதாழிற்

இயக்கங்கைளத் தமிழ்வழித் தானியக்கமாக்க ம், கட்

ெச

த்தங்கள்,

அ

வ

த்த ம் (control)] தமிழர்க்கு,

தமி க்குச் ெசய் ம் வண்ணம் மாநில அரசுகள் ெபாள்ளிைக அளிக்கேவண்டாமா? நம்
ெமாழிவழிேய ஆட்சி, ெதாழில், கல்வி, வணிகம், ெபாதினம், நயன்ைம நடந்தால் நம்
மாநில மக்கள் பய

வரல்லவா? அரவைணப் ச் சனநாயகம் (inclusive democracy)

அ தாேன?
நம் ைடய

ேபா

உ. .ெபாள்ளிைகையத்

ழாய்,

தமிழக,

இ வைர
ைவ

தமிழ்க்

அரசுகள்

கணிைமக்கான

ெவளியிட்டேதயில்ைல.

இவ்வரலாற் த் த மாறலால், தமிழக,
ைவ அரசுகள் தமிழ்க்கணிைமைய
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட தமிழ்வளர்ச்சிக்கு நிைற பணிைய ஆற்ற
யா
இ க்கின்றன. ஆவலாகத் தமிழ்வளர்ச்சிக்குச் ெசய் ம் அரசு யற்சிக ம், ஒ க்கும்
நிதி ம் ெதாழிற்சார் ெபாள்ளிைகக்குள் ெசன் அளிக்கேவண் ய பலைன அளிக்கா
டங்கிவி கின்றன.
1997
தமிழ்பற்றி

இல்

ெவளியிட்ட

ஒன் ேமயில்ைல

தமிழக

உள்

என்ப

ம

ட்பியற்

குறிப்பிடத்தக்க .

ெபாள்ளிைகயில்
குறிேயற்றங்களிற்

ேகாட்ைடவிட்ட காலம . C-DACஇன் ISCII குறி ட்ைட ந வணரசு ஒ ங்குறிச்
ேசர்த்தியத்திற்கு அ ப்பியேபாேத அைனத்ெத த் க் குறிேயற்றத்ைதப் (TACE)
தமிழக அரசு பாிந் ைரத்தி ப்பின் ேதைவயான குறிேயற்ற இடங்கள் நமக்குக்
கிைடத்தி க்கும். Level 1 ஆதரேவா

எல்லாச் ெசய க

ம் உ வாகியி க்கும். 2002

ெபாள்ளிைகயில்,
10.1. Efforts already taken in the use of Tamil in information technology by the
government will be strengthened / 10.1.1. The government will facilitate research
in Tamil computing / 10.1.2. Tamil software development fund (TSDF) will be
further strengthened for devising IT solutions in Tamil / 10.1.3. All websites will be
converted into Bilingual
என்ற வாிகள் மட் ந் தமிழ்க்கணிைம குறித்

உப்பிற்குச் சப்பாணியாய்ச் ேசர்க்கப்

பட்டன. ெசால்வைத அளக்கும் மட் ைக (metric) இலாப் ெபாள்ளிைகயால் ெவ ம்

வி ப்பம் ெதாிவிக்கேவ
ெதாழி

க்கான

ம். 2005இல் உள்

ெபாள்ளிைக

ம

ெவளிவந்த .

வாய்ப்பில்ைல. 2008 இல் ெவளியிட்ட உள்

ட்பியல் வாய்ப் ற்ற ேசைவத்

தமிைழப்

பற்றிப்

ேபச

இதில்

மத் ெதாடர்பாடற் ெபாள்ளிைகயில்

(ICT 2008)
17. The use of Tamil in information Technology / 1. The Government will promote
and popularize Tamil Virtual University in India and abroad. Efforts will be taken
to host Tamil Books and Publication in an e-library along with Technical
Glossaries and cultural Video Gallery. / 2. The Government of Tamil Nadu will
encourage efforts to improve standards for Tamil in computing and mobile
applications. / 3. An international conference on development of Tamil Computing
will be conducted.
என்றி ந்த . இன்ேறா, ெமய்நிகர் பல்கைலக்கழகம் தமிழிைணயக் கல்விக்கழகமாய்ச்
சு ங்கிப் ேபான . இந்நி வனம் ஆற்றிய பணிகைள ம், அதற்கான ெசல கைள ம்
அளக்க

மட் ைகக

சாதித்ேதாம்?” என்
வதன்

ண்டா?

எைத ம்

அளக்க

ந்தாற்றாேன,

ெதாி ம். அளக்கவியலா நிைலக்கு தமிழ்க்கணிைம

காரணம்,

தமிழ்க்கணிைமப்

உ. .ெபாள்ளிைகக்குள் அைத

ெபாள்ளிைக

இல்லா ,

”என்ன
யற்சிகள்

ெதாழில்சார்

டக்கியேத காரணமாகும். ேபசுவேத ெபாிதாகும்

நம் ாில் ஆக்கங்கள் அாிதா ள்ளன. தமிழ்க்கணிைம ேமம்பாட் ற்குப் பன்னாட் க்
க த்தரங்கு நடத் வ , ஒ
சில உத்தமம் மாநா க க்கு நிதி தவி தந்தைதக்
குறித்த

ேபா

ம். குறிக்கும் வைகயில் தமிழ்க்கணிைம ஆய்விற்கு தமிழக அரசு

ெசலவிட்டதா ம், TSDF

லம் தமிழ்ச் ெசாவ்வைற (software) வளர்ச்சிக்குச் ெசல

ெசய்ததா ம் ெதாியவில்ைல.
இத்தைன
நடந்தைதக்

ஆண் களில்,

கணக்கிட்டால்,

ஆறா

ெவற்றிடத்தி யங்குமா? மின்னிவ
specialists) எப்ெபா

இப்ெபாள்ளிைககளால்
வ த்தேம

அண்

தமிழ்க்கணிைமக்கு

கிற .

தமிழ்க்கணிைம

விற்கு ஒ ங்கிைண ம் ெசாவ்வைறயர் (software

இயல்பாக ேவைலெசய்வார்? உ வாக்கும் நிர க

க்குச்

சந்ைத ஏற்பட்டாற்றாேன? எந்தத் தமிழ்ச் ெசாவ்வைற கணிசமாய் விற்றி க்கிற ?
ஒ

ள்ளி விவரமாவ

தமிழக,

ைவ அரசுகளிடம் இ க்கிறதா அல்ல

ேபான்ற அைமப்பினர்தான் அைதச் ெசய்தி க்கிறாரா? அல்ல

உத்தமம்

தனியார் யாராவ

அவற்ைறச் ேசகாித்தி க்கிறாரா?
உதட்டளவில் மின்னா
கணித்தமிழ்

ைக ேபசிப் பலெனன்ன? 97 இ

ந்

இன் வைர,

யற்சிகளில் ெபா ளியல் அளிப்ைப ம் (supply side economics)

அதில்வ ம் சிக்கல்கைள ேம எல்ேலா ம் ேபசுகிேறாம். இைவ கிைடத்தால் தமிழர்

தமி க்கு

மா வெரன்ப

ஒ வைகயிற்

கானல்நீர்தான்.

நாம்யா ம்

ேதைவப்

பக்கத்ைதப் பார்க்கேவயில்ைல. அைதச் சாிெசய்யேவ தமிழ்க்கணிைம குறித் ப்
ெபாள்ளிைக
ேவண் ெமன்கிேறாம்
இப்ெபாள்ளிைகயின்
உள்ளடக்கங்க ம்
அ ப்பைடக ம் எப்ப இ க்க ேவண் ெமன கீழ்க்கண்ட க த் கைளக் கட் ைர
ன்ைவக்கிற .
1. இப்ெபாள்ளிைகயின்
பாிமாற்றங்க

தல் ஒப் ைக குறிேயற்றம் பற்றியதாகும். இைணயப்

க்கு ஏ வாக ஒ ங்குறிைய ம். அச்சு

ட்பத்திற்குத் ேதைவயான

வைகயில் அைனத்ெத த் க் குறிேயற்றத்ைத ம் 2009 இல் வரேவற்ற தமிழக
அரசாைண, கடந்த ஐந்தாண் களிற் ெசயல்வ வம் ெபறா

நிற்கிற . வானவில்

ேபான்ற 8 மைடத் (bit) தனியார் குறிேயற்ற வார்ப் க்கைள (fonts) அரசுச்
ெசயலகங்களில் இன்

ம்

ழங்குவ

அ த்த 6 மாதங்க

க்குள் நி த்தப்பட

ேவண் ம். (ஒ ங்குறியிற் தமிைழ உள்ளிட இலவயமாக TVA இன் உள்ளீட்
நிர , Microsoft இன் PME எ தி, NHM writer, இ-கலப்ைப எனச் ெசாவ்வைறகள்
கிைடக்கின்றன.)

இ

ைவயரசிற்கும்

ெபா வான

ெபாள்ளிைகத்

ெதாடக்கந்தான்.
2. தமிழக

அரசு

ஏற்ப த்தியி க்கும்

வைலத்தளங்கள்

இற்ைறப்

ப த்தப்பட

ேவண் ம். இவ்வைலத்தளங்கள் பல ம் ஆங்கிலத்திேல ள்ளன. தமிழி
பல்ேவ

தனியார்

குறிேயற்றங்களி

வைலத்தளங்களின்

நிைல

ள்ளன.
சிறப்பாக

ச்ேசாி

ப்பைவ
அரசி

ம்

இல்ைல.

http://dit.puducherry.gov.in/documents/GovtWebsite_guidelines.pdf

என்ற

ைவ அரசின் இைணயத்தளம், இந்திய ந வணரசு உ வாக்கிய அரசாங்க
வைலத்தளங்க

க்கான

ைகேயட்ைட,

ஆவணத்தின் பகுதி 5.7ல் கீழ்க்கண்டவா

வழிகாட் ைய

ெவளியிட்

க்கிற .

ந வணரசு ெசால்கிற :

At present, a majority of the content in Government websites is in english, except
few which have content in Hindi or one of the Regional languages. Thus, even
though Government websites are accessible, they are still not usable. Hence,

there is a need to put the information in Regional languages. Depending on the
nature of the content and its prospective usage, content should be translated in
desired languages and should be a part of the same website with prominent links.
Technology for publishing the content in Indian languages is already quite
developed and a large number of tools are available to support this
தன் ைனப்பாய்ச் ெசய்யேவண் ய அ ப்பைடக் கணிைம விதயங்கைள
ந வணரசு வற்
த்தி வழிகாட் ச் ெசால்
ம் பல்ேவ
ெமாழிசார் மாநில
அரசுகள் அவ்விதயங்கைள

ைமயாகச் ெசய்யா ள்ளன. தமிழ்க் கணிைமப்

ெபாள்ளிைககள்

இல்லாைம ம்,

உ. .ெபாள்ளிைகக்குள்

தள்ளிவிட்டதால் எ ந்த ெசயல் வ வக் குழப்பங்க
3. தமிழக அரசு, மக்க
ேத மா?),

ம் இதற்கு

தமிைழத்

தற்காரணமாகும்.

க்காகப் பல் ைற விண்ணப்பங்கள்/ப வங்கைள (500/1000

உ வாக்கியி க்கிற .

இவற்ைற

இைணயத்தில்

அ

கும்

ப

ஒ ங்குறி வார்ப்பில் எ ேகாட்
நிைலயில் (on line) ைவக்கேவண் ம். அரச
க மங்களில் ெபா மக்கள் ேநேர வந்
அ வைரப் பார்த்
விண்ணப்பிக்கும்
நைட ைற ப ப்ப யாகக் குைறயேவண் ம்.
ைறவாாியாகத் தமிழ்வழி
மின்னா ைம இன்னின்ன மாதங்களில் இப்ப நிைற ெசய்யப்ப ெமன்ற கால
அட்டவைன உ வாக ேவண் ம். இ
மாதம்

தல் ஓராண்

நீண்ட கால எல்ைல ெகாண் ரா , 6

காலத் ள் நைட ைறயாகேவண் ம்.

4. உ. .ெபாள்ளிைகக்குள்ேளேய மின்னா
தமிழ்க்கணிைம சார்ந்த

ைக வந் ெகாண்

ட்பியற் ெபாள்ளிைகக்குள் அ

5. தமிழக அரசின் அ ப்பைட ஆவணங்கள் இன்
அைவ

சட்ட

வெமன்

அ ப்பைடயாக

ெசால்கிறார்.

ேவண் ம்.

எல்லா

ேவண் ம்; மற்ற ெமாழிகளி

வரேவண் ம்.
ஆங்கிலத்திேலேய ள்ளன.

இைத

மாற்றித்

அரசாவணங்க

ம்

தமிழாவணேம

தமிழிற்

கிைடக்க

ப்பின் அவற்ைறப் ெபயர்க்கேவண் ம். அரசின்

ைணயாய் இயந்திர ெமாழிெபயர்ப் த்
சட்டத் ைறத்

ந்த . இனிேமல்,

தமிழ்ச்ெசாற்கைளப்

ைற வ

ப்படேவண் ம். ஆட்சித்

ெபா க்ெகாற்றத்திற்

(public

ைற,

domain)

ெகாணரேவண் ம்.
6. நாடா

மன்றச் சட்டத் தி த்தம்

லம், மாநில ெமாழிகள் ஆட்சிெமாழி அதிகாரம்

ெபறேவண் ம். ந வண் அரசிற்கு தமிழ்நாட்
தமிழானா

ம் ஏற்கப்ப ம்

7. தமிழ்நா ,

ந்

ேபாகும் ஆவணங்கள்

ட்பியல் வாய்ப் அைமயேவண் ம்.

ைவ அரசுகள், தத்தம் மாநிலத்தில் தமிழ்க் கணிைமச் சந்ைதயின்

மதிப்ைபக் கணக்கிட ேவண் ம். கணிகளிற் தமிழ்ப்பயன்பா ,

ட்பக் கணிைம,

ெமாழியியற் கணிைம, அறிதியியற் கணிைம (informatics computing), வைரகைலக்
கணிைம, தமிழ் மின்னா

ைக ேபான்ற பல்ேவ

வைகப்பா களில் இற்ைறத்

தமிழின் நிைலைய ம், ”இதில் உ வாகும் வ மானம் என்ன? இதற்கு அரசும்
தனியார் நி வங்க
ஆய் கள்

ம் ெசலவி ம் ெதாைக எவ்வள ?” ேபான்ற சந்ைத சார்ந்த

நிகழ்த்தப்பட் ,

அவற்றின்

அ ப்பைடயில்

திட்டமிடேவண் ம். ெவ ேம, ஓர் அரசு, நிதி ஒ க்கீ
ஆற்றில்

ேபாட்டா

ம்

அளந் ேபாெடன்பாேர?

ெதாைல ம், ேபாகும் ெதாைல ம்

வளர்ச்சிப்பணிகைளத்

ெசய்வ

மட் ம் ேபாதா .

அளந்தாற்றாேன

இ வைர

லனாகும்? அப்ப யான ஆய் கைள ம்,

அளைவகைள ம் தமிழ்க்கணிைம உ. .ெபாள்ளிைக ெகாண்

க்கேவண் ம்.

8. பல்லாயிரம் ேகா
வளர்வ ேபால்

வ மானம் உ வாக்கும் உ. .நி வனங்கள் ஆண் ேதா ம்
தமிழ்க்கணிைம
ஏன்
வளரவில்ைலெயன
ஒப்பாய்

ெசய்யேவண் ம். அப்ப ச் ெசய்தால், உ.
இயங்கவில்ைல

என்ப ம்,

தரக்கட் ப்பா , ெச
ைறைமகள்,

அைவ

நி வனங்கள் ெவ ம் கட்டங்க
உ வாக்கும்

ெசாவ்வைறக

ள்

க்குத்

த்தங்கள், இதைன இதனால் இவன் இப்ப ச் ெசய் ம் எ

ெசய்தவற்ைறச்

சாிபார்க்கும்

ெநறிகெளன

ம்

உலகளாவிய

உயர்கணிைமக் ேகாட்பாட் ள் இயங்குவ ம் விளங்கும். அத்தைக உலகளாவிய
ேகாட்பா கைள தமிழ்க்கணிைமக்கும் ெகாணர்ந்
இன்ைறக்கு,

தமிழ்க்கணிைமத்

ைறயில்

சிறி மில்ைல.

கணிவழி

ைம,

மின்னா

நி வனமாக்க ேவண் ம்.
இன்றியைமயா

ெவ ம்

அ ப்பைட

வைலத்தளம்

ேபாட் த்

திறப் விழா நடத் வதல்ல. ெசாவ்வைறப் ெபாறியியல் (Software Engineering)
என் தாேன
அைத
9. அ த்த

ெசால்கிேறாம்?

தமிழ்க்கணிைமயிற்

“ெசாவ்வைற

வாக்கும் ெபாறியியல் பற்றி நாம் சிந்தித்த

இ க்கிற ”;

டக் கிைடயா .

ெசாற்தி த்தி, இலக்கணத் தி த்தி பற்றிய . எ த் , ெசாற்ெறாடர்,

வாக்கியம், நைட எனப் பிைழகள் ம ந்
யா ம்

கண் ெகாள்வதில்ைல.

அப்ப யில்ைல.
ெச கிகளாவ
ேவண் ம்.

அ த்த

தமிழாக்கங்கள் வ வைத இப்ேபா

ஆங்கில

இரண்டாண் க

ஆக்கங்கள்
க்குள்

2,

இைணயத்தில்
3

ெசாவ்வைறச்

(software plug-ins) சந்ைதயிற் கிைடப்பதற்கு ஏற்பா
இம் யற்சி

தமிழ்ப்பல்கைலக்

கல்விக்கழகத்தின் ெநறியா

கழகத்தின்

/

ெசய்ய

தமிழிைணயக்

ைகயிற் ெசயற்படலாம். (அண்ைமயில் ”ெமன்தமிழ்”

ெசால்லாளைர ேபரா. ெதய்வசுந்தரம் உ வாக்கினார். அ

ெசாற்தி த்தியாக ம்,

இலக்கணத் தி த்தியாக ம் ேவைல ெசய்கிற .)
10. இப்ெபா

மாநிலெமங்கும் வணிகப் ெபயர்ப்பலைககள் தமிழாகின்றன. இ

ெதாடக்கப் பணிேய. அ ப்பைடத் ேதைவ கைடக
எந்தக்

கைடயில்,

நி வனத்தில்,

ஆங்கிலத்திேலேய இ க்கிற . இ
நைடெபறேவண் ம்.

ெப திச்சீட்

(receipt)

சாியில்ைல. தமிழ்நாட்

தமிழில் ெப திச்

விற்பைனவாியில் அ ப்பைட மாற்ற

க்குள்ேளேய இ க்கிற .
வாங்கி

ம்

வணிகம் தமிழில்

சீட்ைட ஊக்குவிக்க, மாநில

அரசு

ெசய்ய ேவண் ம். தமிழிற் ெப திச் சீட்

ேகட்டால் குறிப்பிட்ட % உம், ஆங்கிலத்திற் ேகட்டால் 1% அதிக விற்பைனவாி ம்
விதிக்கேவண் ம்.
ெபாதினங்களில் தமிழ்

ச்ேசாி
அரசும்
இைதச்
ெசய்யலாம்.
இதனால்
ழங்குெமாழியாக மாறித் தமிழ்ச் ெசாவ்வைறக க்குத்

ேதைவெய ம். ஆயிரக்கணக்கில் ப யாற்ற நிரல்கள் (application programmes)

எ ம். அ

வற் ெசாவ்வைறகள் (Office softwares) தமிழில் வர, இத்

ண் தல்

ேதைவயான ஒன்றாகும்.
11. தமிழகம்,

ைவயில் விற்கும் மின்னிக் க விகளின் ைகேய கள் தமிழில் இ க்க

ேவண் ம். பிறெமாழிகளி

ந்தால் 1% அதிக விற்பைனவாி விதிக்கேவண் ம்.

12. ேமல்நிைலப் பள்ளிமாணவர்க

க்குக் ெகா த்தி க்கும் ம க்கணி தமிழ்வ

ெபற்றதாகேவண் ம். தமிழகம்,
தமிழ்வ

ப்

ைவயில் விற்கும் கணிகள், மின்னிக்க விகள்

ப் ெபற்றி க்கேவண் ம். அப்ப

வ

ப்ெபறாத க விகளின் விற்பைன

தமிழகம்,
ைவயில் தைடெசய்யப் படேவண் ம். தமிழ்வ க் ெகாள்ளாத
நகர்ேபசிச் ேசைவயர் தமிழ்நாட்
ம்,
ைவயி ம் ெதாழில் ெதாடராதவா
ெசய்யேவண் ம்.
13. கணிமயமாகும் தமிழக பத்திரப் பதி த்

ைறயின் எல்லாப் ப வங்க

ம் தமிழில்

எ ந் , ெப திச் சீட் க்கள் தமிழிேலேய ெகா க்கப்படேவண் ம்.
14. தமிழக அரசு நடத் ம் கல்வி வாாியங்கள், பல்கைலக்கழகங்களின் அ
அைனத் ம் தமிழில் நடந்

தமிழ்வழி மின்கல்வி ெப கேவண் ம்.

அறிவியல், இளம் ெபாறியியல், ம த் வம், இள ைனவர்,
ேநர் கத்

ேதர் க

க்கான

றத்திட்

அறிக்ைககள்

விைடவாங்கி,
தமிழறியா

த்தங்களாவ

அதற்கப் றேம

கைல,
ைனவர் பட்ட

(project

ஆய்ேவ கள் (theses) 5 பக்கங்களில் தமிழ்ச்சு க்கம் ெகாண்
ேநர் கத் ேதர்வில் 15

வல்கள்

reports),

க்கேவண் ம்.

(minutes) தமிழில் ேகள்விகள் ேகட் ,

பட்டமளிப் த்

ேதர்ச்சி

ெகா க்கேவண் ம்.

நம் பல்கைலக்கழகங்களிற் பட்டம் ெப தல் த க்கப்படேவண் ம்.

15. தமிைழ ஆட்சிெமாழியாக்கி, தமிங்கிலப் பயன்பாட்ைடக் குைறக்கும், நாளிதழ்கள்,
தாளிைககள்,

ஊடகங்க

க்ேக

தமிழக

அரசு

விளம்பரங்கைளக்

ெகா க்கேவண் ம்.
16. தமிழகத்தி
க்கும் ந வண் அரசுத் ைறகள், நி வனங்களில் ெபா மக்கேளா
நடக்கும் பாிமாற்றங்கள் தமிழிேலேய நைடெபற ேவண் ம் அரசு வங்கிகளி ம்
இந்த நைட ைற நிைலெபறேவண் ம்.
17. உயர்நியதி மன்றம் வைர வழக்குமன்ற ெமாழியாகத் தமிழ் ஆகேவண் ம்
18. Excel,

Powerpoint

உ வாக்குவதி

Presentation

ம்

ப்

ேபான்ற

ெசாவ்வைறகைளத்

யற்சிகள் நடந்

ெகாண்

க்கின்றன. சில

இயங்கு கட்டகச் ெசாவ்வைற (operating system softwares)
நடக்கின்றன. இைவ பற்றா . அ த்த ஈராண் களில் ேபச்சி
(speech to text), எ த்தி

ந்

யற்சிக
ந்

ம்

எ த்

ேபச்சு (text to speech), இயந்திர ெமாழிெபயர்ப்

(machine translation), தமிழ் அறிதியியல் (tamil informatics) ேபான்ற
தமிழ்ச் ெசாவ்வைறகள் வ ம் ப

தமிழில்

திட்ட ஒ க்கீ

ெசய்யேவண் ம்.

ைறகளிற்

19. தமிழகத் ள் தமிழ், ெவளித்ெதாடர் க்கு ஆங்கிலம், இதற்கு அைணவாக உ. .
என்பேத தமிழக மின்னா

ைமயின் அ நாதமாய் இ க்க ேவண் ம்.
ெய , மணிெய

இக் கட் ைரக் க த் க்கைள அலசிக் கி க்கித் தி த்திப்
தரம்பிாிக்க

உதவிய

ேயாைரத்

நாக.இளங்ேகாவ

நண்பர்

உ. .ெபாள்ளிைக

தமிழ்க்கணிைம

நன்றிகள்.

க்கு

பற்றிய

என்

மாநாட் ற்

உைரயாட

க்கு

அைழக்கிேறன்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------அ க்குறிப் :
1. உள்

ம

”தகவல்
தகவல்

ட்பியல் என்ற

த்தாக்கச் ெசால்ைலக் கண்

சிலர்

க்குறலாம்.

ட்பத்தின்” ேபாதாைம கண்ேட இச்ெசால்ைலப் பாிந் ைரக்கிேறன்.
ேபான்ற ெபயர்கைளக் கடன்வாங்கித்
ைணவிைன ேபாட் ச்

சுற்றிவைளப்பதால்

தமிழ்ெமாழிப்

பயன்பா

க னமாகிற .

க்க த்ைத

விைனச்ெசால் ற் ெதாடங்கின், ெமாழியில் இயல்பாகப் ெபா ந் ம். பின்னாற்
பல

ெபயர்ச்

அைமக்கலாம்.

ெசாற்கைள ம்,

வழி

”உள்

ஒ

த்தல்”

விைனச்ெசாற்கைள ம்
விதயத்தின்/ெசய்தியின்

வாய்ப்பாக

உள்ளடக்கத்ைத

இன்ெனா வ க்கு உணர்த் வதாகும். உணர்த்தைல உ த்தெலன் ந் தமிழிற்
ெசால்லலாம். I informed him. = நான் அவைர உள்
உள்

த்தம்; Information technology = உள்

technology companies = உள்

த்த

நீட்

ழக்கேவண்டாம்.

த்த

ட்பியல். Information

ட்பியற் கு மங்கள்.

2. மின்னி electron-ையக் குறிக்கும்; [இ
என்

த்திேனன்; Information =

1960 களில் எ ந்த ெசால்.] மின்ன

மின்னி,

கணிக்

(=computer)

க த்தி

ம்

ேமலான ; அகண்ட . கணிகைள (computers) மீறி மின்னிப் ெபாறிகளில்
(electronic equipments) இன்

ெமாழிப்பயன்பா

க்கிற . காட் : நக ம்

ேபாேத, ஒ வ க்ெகா வர் ேபசப் பயன்ப ம் நகர்ேபசி (cell phone). இ ேபாகத்
ெதாைலக்காட்சி
(refrigerator),

(television),
கட் ட

மின்னிக்க விகைள
பயன்பா

இைசயியக்கி

ஒளிைம

கட்

இயல்ெமாழிப்

(music

த் ம்

ேபச்சா

ம்,

player).

(control)
எ த்தா

உைற ட்

ெபட் கள்
ம்

என

இயக்குவிக்கும்

வந் விட்ட .

3. ம த் வ ஒ

ெபயர்ப்

(Medical transcription), சட்டத் தரவ ச் ெச

த்தம் (Legal

Database processing), ேதாயல் உள்ளடக்க ேமலாக்கம் / அைச ட்டம் (Digital
content development/animation), ெதாைல ேபணல் (Remote Maintenance),
கணக்கு வழக்கு / நிதிச் ேசைவக

க்கான பின்ன

வ இயக்கங்கள் – (Back office

operations

–

processing),

Accounts/Financial
அைழப்

Services),

ந வங்கள்

(Engineering and Design),

(Call

தர ச்

centres),

விக்கி வ உள்

ெச

த்தங்கள்

ெபாறியிய

ம்

(Data
அட ம்

மச் ேசைவகள் (Geographic

Information Services), மாந்தவள ஊற் ச் ேசைவகள் (Human Resources
Services),

காப்

தி

உாிைமேகா ம்

Processing), சம்பளவாிைசச் ெச

ெச

த்தங்கள்

(Insurance

Claim

த்தங்கள் (Payroll processing), (வ மானக்

கணக்கிடல்கள் (Revenue Accounting), ஆதர

ந வங்கள் (Support Centres),

வைலத்தளச் ேசைவகள் (Website Services), ெபாதினச் ெச

த்த ெவளி ற் ைக

(Business Process Outsourcing) - ஆகியைவ தமிழக அரசினால் ITES

ைறயில்

கன்ைமயாய்க் க தப்ப கிற .
4. ”ெபாள்ளிைக” சில க்குப் திதாய்த் ெதாி ம். பல ம் ”ெகாள்ைக”ையேய policyக்கு
இைணயாகப் பயி

வர். philosophy, doctrine, principle என்பவற்ைறப் பின்

எப்ப ச் ெசால்வ ? தமிழ்க் கைலச்ெசாற்களின் சிக்கல்களில் ஒன்
பற்றியதாகும்.
கைலச்ெசால்

ம்

விைனச்ெசால்.
ெசப்ேபட்

ைவத் ப்

வைரய க்கா .
இன்னின்னைத

ம், ஓைலயி

ெபாள்ளப்பட்ட
ெபாள்ளிைக.

இ ப்பைத

சிெம குவ

ெபாள்

இந்த

தல்,

அரசு

ம் ெபாள்ளிக் காட் வ

ெபாறித்த

ெசய் ம்

ல் யம்

எனில்

எந்தக்

க்கு

ந்ைதய

என்

கல்

ம்,

அக்கால அரசர் வழக்கம்.

ெபா ப்பார்ைவக்கும் கவனத்திற்கும் வ ம். ெபாள்ளப்பட்ட

