கணினியில் தமிழ் ொமொழி வளர்ச்ச
முன்னுரைர:
நீரின்றி அமைமயொது இவ்வுலக, அமதுோபொல இன்ைறைய சூழலில் கணினியின்றி
அமைமயொது எத்தொதொழிலும. ஒவ்ொவொருவரும எதொவது ஒரு வைகயில் கணினியின்
துைணையிைனை நொட ோவண்டிய நிலைல இருக்கின்றைது, எனினுரம தமிழகத்ததில் சொமொனியர்கள
திறைமபட கணினிைய பயன்படுத்ததும நிலைல இல்ைல. இதற்க ொமொழி ஒரு முக்கியமொனை
கொரணைம.
ொபருமபொலும
கணினிைய
இயக்கவதற்க்க
ஆங்கிலத்தைதோய
நொட
ோவண்டியிருக்கின்றைது. எல்லொம தமிழில் இருக்கம பட்சத்ததில் ஆங்கிலம அமறியொத பல
தமிழ் மக்களும கணினியின் ோசைவகைள ொபறை வொய்ப்பிருக்கிறைது. எனினுரம அமதற்க்க
முன் ொசய்ய ோவண்டிய கொரியங்கள பல இருக்கின்றைனை. கணினியில் தமிழ் வளர்ச்சக்க
அமரசும ொதொழில்நுட்ப வல்லுனைர்களும, சொமொனியர்களும, மொணைவர்களும எவ்வழிகளில்
பங்களிக்கலொம
என்பைத
இந்தக்
கட்டுைரயின்
வொயிலொக
ஆரொயலொம.
திரவூட்டு ொமன்ொபொருட்கள:
கணினிகைள பயன்படுத்ததுவதற்க்க தனியுரிம ொமன்ொபொருட்கைள அமோனைக
மக்களும, அமரசும நமபி இருக்கின்றைது, இதனைொல் ொசலவீனைங்கள அமதிகரிக்கின்றைது.
தனியுரிம ொமன்ொபொருட்களில் தமிழ் சகலமொக புலங்கச்ொசய்வதற்க்க ஏதோதொ ஒரு ொபரிய
நிலறுவனைத்ததிற்க்க அமதிக அமளவிலொனை கப்பம கட்டி, அமந்த நிலறுவனைம ோபொடும அமத்ததைனை
கிடுக்கபிடிகளுக்கம அமடிபணிந்து, பல கொலம ொபொறுத்ததிருந்து கணினியில் தமிழ் வளர்க்க
ோவண்டிய கட்டொயம ஏதற்ப்படும. தனியுரிம ொமன்ொபொருட்களுக்க மொற்றைொக திரவூட்டு
ொமன்ொபொருட்கைள பயன்படுத்ததுைகயில், கைறைந்த ொசலவிோலொ இல்ைல ொசலோவ
இல்லொமோலொ நிலைறைந்த ோசைவகைள ொபறை முடியும. திரவூட்டு ொமன்ொபொருட்கள தற்ோபொது
அமரசு மற்றும ொபரும நிலறுவனைங்களின் கவனைத்தைத ஈர்த்தது வருகிறைது. நமைம ோபொன்றை
வளரும நொட்டுக்க திரவூட்டு ொமன்ொபொருட்கள தொன் சரியொனை தீர்ொவனை இந்தியொவின்
தைலசறைந்த விஞ்ஞொனியும முன்னைொல் ஜனைொதிபதியுமொனை டொக்டர். அமப்துல் கலொம
அமவர்கள கறிப்பிட்டுளளொர். திரவூட்டு ொமன்ொபொருட்கள எந்த ஒரு ொபரு நிலறுவனைத்ததின்
பிடியில் இருக்கம ொமன்ொபொருட்கள அமல்ல, எனைோவ அமைனைவரும இதற்க்க
பங்களிக்கலொம. எனைோவ தமிழ் ொமொழியிைனை கணினியில் வளர்க்க முதலில் திரவூட்டு
ொமன்ொபொருட்கைள ோமமபடுத்தத ோவண்டும. திரவூட்டு ொமன்ொபொருட்கைள பயன்படுத்தத
ோவண்டிய அமவசயத்தைத அமைனைத்தது துைறைையச் சொர்ந்தவர்களுக்கம விளக்கம ொபொறுப்ைப
தமிழக
அமரசு
பரிசீலிக்க
ோவண்டும.
தமிழ் சொர்ந்த கணினித்த திட்டங்கள :

1. தமிழில் இயங்கதளம :
கணினி
பயன்படுத்தத
அமடிப்பைடயொனை
ொமன்ொபொருள,
இயங்கதளம.
இன்றைளவில் தமிழில் அமரசு அமங்கீகரிக்கப்பட்ட இயங்கதளங்கள இல்ைல.
ொபருமபொலும தனியுரிம இயங்கதளத்தைத நமபிோய அமரசு இயந்திரம சுழல்கிறைது.
லினைக்ஸ் ோபொன்றை இயங்க்கதளத்தைத ோதர்வு ொசய்து அமதில் பயனைர்கள எளிதில்
பயன்படுத்ததும இயங்கதளம ஒன்ைறை எடுத்தது தமிழில் ொமொழிொபயர்க்க
ோவண்டும. அமவ்வொறு உருவொக்கப்படும இயங்கதளத்தைத தமிழக அமரசு
அமழுவலகங்களில் தமிழில் பயன்படுத்தத வழிவைக ொசய்ய ோவண்டும. இதைனை
தமிழக அமரசன் அமதிகொரப்பூர்வ இயங்கதளமொக அமறிவிக்க ோவண்டும. ோமலும

இந்த
இயங்கதளத்ததில்
புதிய பதிப்புகைள
ொதொடர்ந்து
ொவளிடவும,
கண்கொணிக்கவும, பரொமரிக்கவும தமிழக அமரசு சொர்பில் வல்லுனைர்கள கழு
அமைமக்க ோவண்டும. இதற்க்க திரவூட்டு இயங்கதளங்கோள ொபொருத்ததமொனைைவ.

2. எழுத்ததுருக்கள யூனிக்ோகொடிற்க்க மொற்றைப்பட ோவண்டும :
பல்ோவறு அமழுவலகங்களில் தமிழில் தட்டச்சு ொசய்து ஆவணைங்கள தயொரிக்கப்
பரவலொக பயன்படுத்ததப்படும எழுத்ததுருக்கள ொபருமபொலும TSCII, TAB, TAM
வைகையச் ோசர்ந்தைவ. இவ்வைகயிைனை சொர்ந்த எழுத்ததுருக்கள பல வளம
வருகின்றைனை, எனினுரம எந்த ொமொழியின் எழுத்ததுருவொக இருந்தொலும அமது
யூனிோகொட் (unicode) வைகயிைனை சொர்ந்ததொக இருக்க ோவண்டும என்பது உலக
அமளவில் கணினியில் கைடபிடிக்கப்படும ோகொட்பொடு. எனைோவ யுனிோகொட்
அமல்லொத வைக எழுத்ததுருக்கைள, எல்லொ கணினிகளிலும வொசக்க முடியொது,
இதற்க்கொக
தனித்ததனி
எழுத்ததுருக்கைள நிலறுவ
ோவண்டிய கட்டொயம
இருக்கின்றைது. தமிழக அமரசு யூனிோகொட் வைக எழுத்ததுருக்கைள உருவொக்கி
ொவளியிட ோவண்டும, அமதைனை அமதிகொரப்பூர்வமொனை எழுத்ததுருக்களொக
அமறிவிக்க
ோவண்டும.
தற்ோபொது இருக்கம அமைனைத்தது ஆவணைங்கைளயும யூனிோகொடிற்க்க மொற்றி
அமைமக்க
ோவண்டும.
இதற்க்கொக
ப்ோரத்தோயக
எழுத்ததுரு
மொற்றும
ொமன்ொபொருட்கைள தகதி ொபற்றை வல்லுனைர்கைள ைவத்தது உருவொக்கி, அமதைனை
திரவூட்டு ொமன்ொபொருளொக, அமைனைவரும பயன்படுத்ததும வைகயில் அமரசு
ொவளியிட ோவண்டும. இது எழுத்ததுருக்கைள ஒழுங்க படுத்ததுவதற்க்க ொபரிதும
உறுதுைணையொக அமைமயும.

3. தமிழ் அமகரொதி:
தமிழில் அமதிகொரப்பூர்வமொனை டிஜட்டல் அமகரொதி தற்ோபொது இல்ைல. தமிழ்
ொசொற்களுக்க இைணையொனை ஆங்கில ொசொற்கைள (இருக்கம பட்சத்ததில்) அமறிந்து
ொகொளவதற்க்க அமகரொதி அமைமக்க ோவண்டும. இந்த அமகரொதியின் தரவு தளத்தைத
(database)
உருவொக்கி,
ஒழுங்க
படுத்ததி,
அமைத
கொலப்ோபொக்கில்
பரொமரிப்பதற்க்க கழுக்கைள தமிழக அமரசு உருவொக்க ோவண்டும. இந்த
அமதிகொரப்பூர்வமொனை தரவு தளத்தைத ோமலும ோமமபடுத்தத, பல வட்டொர வழக்கச்
ொசொற்கைள ோசர்ப்பதற்க்க, மொதந்ோதொரும ொவவ்ோவறு மொவட்டங்களில், தமிழ்
அமறிஞர்கைள திரட்டி கூட்டங்கள நடத்ததி, அமவர்கள எளிதில் தரவு தளத்ததில்
இல்லொத ொசொற்கைள ோசர்க்க அமரசு வழிவைக ொசய்ய ோவண்டும. இந்த தரவு
தளத்ததின் மூலம ோசகரிக்கப்படும தமிழ் ொசொற்கைள பயன்படுத்ததி இைணைய
வழியொகவும, பல்ோவறு இயங்கதளங்களில் நிலறுவக்கூடிய - இைணையம
பயன்படுத்ததொமல் உபோயொகிக்கம வைகயிலொனை அமகரொதி ொமன்ொபொருட்கைள
அமரசு உருவொக்கி, அமைத திரவுட்டு ொமன்ொபொருட்களொக ொவளியிட ோவண்டும.

4. தமிழ் ொசொல் மற்றும இலக்கணை திருத்ததி ொமன்ொபொருட்கள :
தமிழில் தட்டச்சு மற்றும உளளீடு ொசய்ய உதவும ொமன்ொபொருட்களுக்க உகந்த
ொசொல் பிைழ திருத்ததி மற்றும இலக்கணை பிைழ திருத்ததி ொமன்ொபொருள
ொசொருகிகைள (plugins) உருவொக்கி அமைத தமிழக அமரசு திரவூட்டு
ொமன்ொபொருட்களொக ொவளியிட ோவண்டும. இது தமிழில் உருவொகம
ஆவணைங்கள பிைழ இல்லொமல் ொவளிவர ொபரிதும உருதுைணையொக அமைமயும.

5. எளிதில் தமிழ் ொமொழி கற்க உதவும ொமன்ொபொருட்கள :
தமிழ் ொமொழியிைனை எளிதில் கற்க ோதைவயொனை ொமன்ொபொருட்கைள உருவொக்க
ோவண்டும. இைத எல்ோலொரும எளிதில் பயன்படுத்ததும வைகயில் அமைமத்ததல்
அமவசயம. மொணைவர்கைள இத்ததைகய ொமன்ொபொருட்கள உருவொக்கத்ததில்
பயன்படுத்ததினைொல் சறைந்த ொமன்ொபொருட்கள அமைமவதற்க்க வழி வைக
ொசய்யலொம. அமரசு ப்ளளி மற்றும கல்லரிகளில் இந்த ொமன்ொபொருட்கைளப்
பயன்படுத்ததி தமிழ் ொமொழி கற்க தமிழக அமரசு ஊக்கம ொகொடுக்க ோவண்டும.

6. தமிழ் விக்கிபீடியொ பங்களிப்பு :
விக்கீபீடியொ உலகம முழுவதும பலரொல் பயன்படுத்ததப்படும தகவல்
களஞ்சயம. இதில் தமிழ் கட்டுைரகள மிகவும கைறைவொக உளளது, இதில்
கட்டுைரகைள ொமொழி ொபயர்க்கவும, உருவொக்கவும தமிழ் மக்களிடல்
ஆர்வத்தைத அமதிகரிக்க ோவண்டும. தமிழ் விக்கிபீடியொவில் பல கட்டுைரகள
எழுதுபவர்களுக்க தகந்த அமங்கீகொரத்தைத தமிழக அமரசு வழங்க ோவண்டும,
இதன் மூலம பங்களிப்பொளர்கள அமதிகமொவொர்கள, தமிழில் தகவல் களஞ்சயம
ோமலும சறைப்புறும.

7. OCR ொமன்ொபொருட்கள:
Optical Character Recognition எனைப்படும எழுத்ததுக்கைள கண்டறியும
ொமன்ொபொருட்கள தமிழில் ோமமபட ோதைவயொனை ொமன்ொபொருட்கள இயற்றைப்பட
ோவண்டும. இதன் மூலம பைழய அமரிய தமிழ் ஆவணைங்கைள தட்டச்சு
ொசய்யொமல் ொதொழில்நுட்ப உதவியுடன் டிஜட்டல் வடிவத்ததில் ப்ரசுரம
ொசய்வதற்க்க
வொய்ப்பிருக்கின்றைது.
ஓலைலச்சுவடிகைள
புத்ததகமொக
மொற்றுவதற்க்க இத்ததக ொமன்ொபொருட்கள ொபரிதும துைணைபுரியும, இதனைொல்
தமிழர்களின் பண்ைடய வொழ்வு, கலொச்சொரம மற்றும அமரிய பழக்கவழக்கங்கைள
எட்டுத்ததிக்கம எடுத்ததுச் ொசல்லலொம.

8. எழுத்ததிலிருந்து ஒலிக்க மொற்றும ொமன்ொபொருட்கள :
Text to Speech எனைப்படும ொமன்ொபொருட்கள தமிழ் எழுத்ததுக்களுக்க ஒலி
வடிவம ொகொடுக்க வழி ொசய்யும. இதனைொல் பல மொற்றுத்த திறைனைொலிகள பயன்
ொபருவொர்கள. அமரசு ஆவணைங்கைள ஒலி வடிவில் ஊடகங்களுக்க எடுத்ததுச்
ொசல்லவும இவ்வைக ொமன்ொபொருட்கள உதவும. இந்த ொதொழில்நுட்பத்ததில் பல
வளர்ச்சகள வந்துளளனை, இதற்க்க தமிழ் வழி ோமமபொடுகள ொசய்யும பட்சத்ததில்
பல முன்ோனைற்றைங்களுக்க வித்ததிடலொம.
முடிவுைர:
ோமற்கூரிய அமைனைத்தது ொமன்ொபொருட்களும கணினியில் ொமொழி வளர்ச்சக்க
அமடித்ததலமொனைைவ. இைவகைள நொம சரியொக உருவொக்கிவிட்டொல் இைத ைவத்தது தமிழில்
உலகத்த தரம வொய்ந்த அமைனைத்தது வைக ொமன்ப்ொபொருட்கைள உருவொக்கலொம. இதற்க்க
தமிழக அமரசு ொபருவொரியொனை வல்லுனைர் மற்றும தமிழறிஞர்களின் கழுக்கைள அமைமக்க
ஆவணை ொசய்ய ோவண்டும என்பது எனைது ோகொரிக்ைக. ோமலும இவ்வைக தமிழ்
வளர்ச்சக்க உருதுைணை புரியும வல்லுனைர்களுக்கம, நிலறுவனைங்களுக்கம தமிழக அமரசு
தகந்த அமங்கீகொரத்தைத வழங்கி அமவர்கைள ஊக்கவிக்க ோவண்டும. திரவூட்டு
ொமன்ொபொருட்களொக ோமற்கூரிய ொமன்ொபொருட்கைள அமரசு ொவளியிட்டு அமைவ

சொமொனியர்களுக்க கிைடக்கம வழி வைககைள ொசய்ய ோவண்டும. தமிழில் சறைந்த
ொமன்ொபொருட்களுக்க
தமிழக
அமரசு
வழங்கம
விருதுகளில்
திரவூட்டு
ொமன்ொபொருட்களுக்க
முன்னுரரிைம
வழங்கினைொல்
அமைனைத்தது
மக்களும
பயன்ொபறுவொர்கள.
தமிழக அமரசன் கட்டுப்பொட்டில் உளள அமைனைத்தது ொதொழில்நுட்ப கல்லரிகளிலும தமிழ்
ொதொழில்நுட்பஆய்வுகூடங்கள மற்றும கழுக்கள அமைமத்தது அமதன் மூலம மொணைவர்கைள
இந்த ொமன்ொபொருட்கள உருவொக்க பயன்படுத்தத ோவண்டும. இதில் சறைப்பொக ொசயல்புரியும
கல்லரி கழுக்களுக்க வருடொ வருடம விருதுகள வழங்கி சறைப்பிக்க ோவண்டும. இதனைொல்
ொதொழில்நுட்ப கல்லுரிகளில் பயிலும மொணைவர்கள தங்களது இறுதி ஆண்டில் ொசய்யும
ப்ரொொஜக்ட்டுகள புதுைமயொகவும, தன் ொசொந்த சந்தைனையில் உருவொகவும நிலைறைய
வொய்ப்பிருக்கிறைது. கணினியில் தமிழ் வளரும!
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ச. ொசந்தில் கமரன்.

