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கணன தமழ பபச�?
வவ. இளஞமசழயன, BEng (Hons) (Liverpool), MIA (Columbia)

தகவல நடபயலல'�த 21ஆம நறற�ணமடச சநதததப ப�ரதத'றத.  அநத அளவறக அத இகக�' 
வ�ழவவ�ட இரணடறக க'நதளளத.  அவத வவமளயல,  நவன ச�தனஙகமளத மத�டட வபசமவப�த 
அதக��ன ஆஙக'ச மச�றகமள ந�ம மகய�ளகனவற�ம.  ப'ர தகவல நடபயல ச�ரநத 
தமழசமச�றகமள சறதளவம அறநதர��ல உளளனர.  ஆஙக'ம வ�வ'�ஙக நறக,  தமழ நலநத 
வப�யரபபத வப�னற ஒர வத�றறம இனற ந'வகனறத.  தவரதத,  ஆஙக' அறவல'�வத�ர தகவல 
நடபயலன மழப பயமனயம அமடய��வ'வய வ�ழகனறனர.  தகவல யகதமதத தமழ வசபபடததல 
வவணடம எனற கரதமத இககடடமர மனமவககனறத.  அதறக இனற ந�ககளள வசதகமளயம 
தமடகமளயம, ந�ம கடட�கவம தனநபர�கவம மசயயககடய மசயலப�டகமளயம கடடமர அ'சம.

2002ல அனமறய �வ'சயப பரத�ர தன ட�கடர �க�தர மக�த அவரகள 

அதறக அடதத ஆணட மதறமக�ணட அறவயல,  கணத ப�டஙகள ஆஙக'ததல 

வப�தககபபடம எனற அறவதத�ர. தகவல நறபயல'கல அறவச�ரநத மப�ரளயம' 

வந�கக நம ந�ட படநமட வப�டவதறக ஆஙக' அறவ அவசயம எனற�ர.  இததடர 

��றறதமத ஒர ச'ர எதரதத வப�தலம,  ப'ர—கறபப�க �வ'சய இநதயரகளன 

தம'வரகள—அதமன வரவவறறனர. கணன பயனபடததவதறகம இமZயதமத வ'ம 

வரவதறகம ஆஙக'ம வதமவய�த'�ல அறவயல,  கணத ப�டஙகமள 

ஆஙக'ததவ'வய வப�தபபத சறபப எனற ந�தன கலவ��னகளல ப'ரம 

அததம'வரகளகக ஆதரவ அளததனர.

இம��றறதத�ல வமளநத சககலகள ந�ம அறநதமவவய.  அசசககலகமளத 

மத�டட வவ�தம இனறளவம மத�டரகனறத.  தடடததன வத�லவமய உZரநத அரச, 

2012ஆம ஆணட மதறமக�ணட அறவயல, கணத ப�ட வப�தமனககத த�யம��ழகவள 

மத�டரப ம��ழய�கப பயனபடததபபடம எனற அறவததளளத.  இரபபனம, 

ஆஙக'ததன வதமவ மத�டரநத வலயறததபபடகனறத.

அதறக மக மககயக க�ரZம இததகவல யகததல ஆஙக' ம��ழ கணடளள 

அதத வளரசசவய.  எடததகக�டடறக,  ககல (www.google.com) வம'ததளததறகச 

மசனற ‘தமழ’ எனற மச�லம' உளளடடத வதடன�ல, ந�ககக கமடபபத 1.49 வக�ட 

மடவகள;  அவத வவமளயல,  ‘english’ எனற மச�லலறக 239  வக�ட மடவகள 
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கமடககனறத. இவவதததல ‘தகவல’கக 29 இ'டசம மடவகள, ‘information’கக 308 

வக�ட மடவகள;  ‘மனனஞசல’கக 8.3  இ'டசம மடவகள,  ‘email’கக 300  வக�ட 

மடவகள; ‘வம'ததளம’கக 1.5 இ'டசம மடவகள, ‘website’கக 182 வக�ட மடவகள 

என ந�ககக கமடககனறத.

மககய வம'ததளஙகளல ஒனற�கக கரதபபடம கடடறற கம'ககளஞசய��ன 

வககபடய�வல (www.ta.wikipedia.org) 19,638 தமழ கடடமரகள இடம மபறறளளன. 

அவத வவமளயல,  ஆஙக'ததலளள கடடமரகளன எணணகமகவய� 30.7 

இ'டசததறகம வ�ல!  உ'கல ஆஙக'ம வபசவவ�ரன எணணகமக தமழ 

வபசவவ�மரவட ஏறதத�ழ 15  �டஙக அதக��க இரநத�லம,  இமZயததல, 

இவவவறப�ட 100ககம வ�'�க உயரகனறத.

கணன பயனப�டமட எடததகமக�ணட�ல,  ஆஙக'ம தவரதத இதர 

ம��ழகளலம கணனமய இயககக கடம எனற நமமல ப'ர அறநதரககவலம'. 

இசசததமனயல ��றறம வவணடம.

இனற கணனமயயம இமZயதமதயம பயனபடதத தமழ ஆஙகஙகமளப ப'ர 

உரவ�கக வரகனறனர.  அவத வவமளயல,  கணனமயத தமழ வபச மவககம 

மயறசகளல ஈடபடடளவள�ர எணணகமக மக, மகக கமறவ. அரச நறவனஙகள கட 

இமமயறகமள மனமனடததச மசலவதல ம�ததனப வப�கமகக கமடபடதத வரவத 

வரததம தரகனறத.

தகவல மத�டரப நடபயலன மககயததவதமத நனகZரநத ந�த கலவ 

அம�சச,  ச' ஆணடகளகக மனனர ப' நற வக�ட ரஙகட மச'வல 

ஆயரககZகக�ன கணனககடஙகமளப பளளகளல அம�ககத மத�டஙகயத. அதறகத 

வதமவய�ன ப�ட தடடமம தயரககபபடடத. இதல எனன சககம'னல, அபப�ட தடடம 

ஆஙக'தமதவய பயனர மகபப ம��ழய�கப பயனபடததகனறத.  இவத சககம' 
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தறமப�ழத தமழபபளளகளகக�கத தய�ரககபபடட வரம தகவல மத�டரப நடபயல 

ப�ட தடடலம க�Z'�ம.  வக�டககZககல கணனககட வ�மப�டடறக�க மச'வடட 

அரச ஏன நம ந�டட மககயத மத�டரப ம��ழகளல ம�னமப�ரளகமள ம�மபடதத 

மச'வடவலம' எனற மதரயவலம'.

தமழகததலம, இநதய�வலம கட இவத நம'த�ன வப�லம. கணனமய இநதய 

ம��ழகளல வப�தபபதறக�ன நடவடகமககமள அநந�டட அரச நறவனஙகள 

இதக�றம எடததரககவலம'.  அஙகளள பளளகளலம கணனகள ஆஙக'தமதவய 

பயனர இமட மகபப�க (user interface) மக�ணட மசயலபடட வரகனறன1.

தமழககணம� எதரந��ககம சல சககலகள

தமழரகளம இநதயரகளம தகவல நறபயலல ப' அரய, மபரய ச�தமனகமள 

ஆழதத வரவத�கவம,  மகப மபரய தகவல நடபயல நறவனஙகளகட 

இநதயரகமளயம தமழரகமளயம நமபயரககனறன எனவம ந�ம அறநதரககனவற�ம. 

அத உணம�மயனல,  தமழன பயனப�ட இமZயததலம கணனயலம மத�டரநத 

கமறவ�க இரபபத ஏன?  இததமனககம 1980களவ'வய கணனயல தமமழப 

பயனபடததம வசதகள ஏறபடடரநதன2.  இரபபனம,  கடநத 25  ஆணடகளல 

தமழககணம� (Tamil computing) அமடநததளள வளரசச கமறவ�கவவ உளளத.

அதறக�ன மககயக க�ரZஙகள—

1. கறமமற தகதரபபடததவதல ஏறபடட த��தம: ஆரமப க�'ஙகளல, 

அத�வத தமழ கணனயல பயனபடததத மத�டஙகய க�'ஙகளல,  தமழ 

1 இநதய�வன க
ரள அரச தறக��த அமம�நலததல �யலம 16 இலடசம ம�ணவர
ளகக த
வல தத�டரப 
நடபயலல ம
பத�ரய அளவல அறம
ப�டதத வரகனறனர. 
�ண
: http://itschool.gov.in. ��டங
ள 
மலலய�ளததலம, தமழலலம இதர சல இநதய தம�ழ
ளலம அலமக
ப�டடரநத�லம ஆஙகலகம 

ணனயன இலடம
பப தம�ழய�
 உளளத.
2 மகலசய� இதறக மனகன�டய�
த த
ழநதத. தமலRக 
ணனயல உளளட தசயய வல
 தசயயம ‘மரச’, 
‘தலணவன’, ‘நளனம’ ஆகய தமனத��ரள
ள அக
�ல
டடததல தவளவநதன.
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எழததரகமள (fonts) அவரவர தததம வரபபததறவகறறவ�ற 

அம�ததகமக�ணட கணனயல ஏறறனர.  இமமமற தமமழக கணனயல 

சககலனறப பயனபடதத உதவயத.  இரபபனம,  இமZயமவழ 

கரததபபற��றறஙகள ஏறபடட வப�த அத தமZ வப�கவலம'.  தமழ 

எழததர தய�ரபபல அமனவர�லம ஏறகபபடட ஒர தகதரம 

வதமவபபடடத.

இதன வமளவ�க தஸக (TSCII) எனறமழககபபடம ஒர எழததர கறமமற (encoding) உ'மகஙகலம வ�ழம தமழ ஆரவ'ரகள�ல உரவ�ககபபடட 

1997ஆம ஆணட பயனப�டடறக வநதத3.  ஆன�ல,  அடதத இரணட 

ஆணடகளககள,  தமழக அரச த�ம/த�ப (TAM/TAB) எனற கறமமறமய 

மவளயடட மணடம��ர கழபபதமத ஏறபடததயத.  அவத வவமளயல, 

ப'மமபயரநத வ�ழம ஈழததமழரகள ப�மன கறமமறயலரநத ��ற�த 

அதமனவய மத�டரநத பயனபடதத வநத மக�ணடரநதனர.

இசசழலலத�ன, அத�வத 10 ஆணட க�' த��தததறகப பனனர, ஒரஙகற (Unicode) எனறமழககபபடம தகதரபபடததபபடட ஒர கறமமற தமழ'கல 

நமழநதத.  இககறமமற தமமழத தவர உ'கன மககய ம��ழகள 

அமனததன வரவடவஙகமளயம மக�ணடரககனறத.  மக வமரவல 

அமனவர�லம இமZயததல பயனபடததபபடம கறமமறய�க ஒரஙகற 

உரமவடததத.  கறபபடட ச' வம'ததளஙகவள தஸக,  த�ப,  ப�மன 

வப�னற கறமமறய'�ன எழததரகமளக மக�ணட அம�ககபபடடளளன. 

ஒரஙகறயலம சககலல'��லலம'.  எநத ஒர பகக வ�மப�டட 

ம�னமப�ரளம (எ.க�.:  அவட�ப வபஜவ�கர)  இதவமர தமழ ஒரஙகறகக 

3 கறமலற (encoding) வலசப�லல
 (keyboard) ஆகய இரணடன கவற��டலட அலனவரம அறதல 
அவசயம. எழததற கறமலறய�னத ஒர 
ணன எழததரலவ ததரநதத
�ளவதறகப �யன�டம ஒர 
தகதரம�கம. வலசப�லல
கய� �யனர
ள எழதலத 
ணனயல உளளடவதற
�
ப �யன�டம ஒர 
தசயலய�கம. அவரவர தங
ளகக வரப�ம�ன, ஏறற வலசப�லல

லளப �யன�டததல�ம. அஞசல 
(phonetic), தமழதநட99, ��மன க��னறலவ தறக��த நடபபலளள வலசப�லல

ள�கம.
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மழ ஆதரவ வழஙகவலம'. ஆமகய�ல இனறம ந�ள, வ�ர, ��த இதழகள 

அமனததம தகதரபபடததபபட�த கறமமற மக�ணவட தய�ரககபபடகனறன.

2. தகவல மத�டரப நடபயலகக�ன கம'சமச�றகள இல'�ம�/வப�த�ம�: 

தமழககண�தமத மனமனடததச மசல' வவணடம�னல அதறகத 

வதமவய�ன கம'சமச�றகமள மத�டரநத உரவ�ககக மக�ணவட இரகக 

வவணடம எனற ப'ர அறநதரககனறனர.  இதன வமளவ�க தன நபரகள 

மதறமக�ணட அம�பபகளம பலகம'ககழகஙகளம கம'சமச�ல 

உரவ�ககப பணயல ஈடபடட வநதரககனறனர,  வரகனறனர4.  இவவ�ற 

ப'ரம கம'சமச�ல தரடடகமள மவளயடடரநத�லம,  அத மத�டர 

மயறசய�க நடபபத இலம'.  தவரதத,  அததரடடகளமடயலம ஒர 

ஒறறம� இல'�ம�மய நம��ல க�Z மடகனறத.  எடததகக�டடறக, 

கணனமய இயகக பயனபடததபபடம ‘mouse’  எனற கரவமயப 

ப�ரபவப�ம.  அதமன ‘சடமடல’ எனறம, ‘எலயன’ எனறம, ‘சடட’ எனறம, 

‘�வஸ’ எனறம ப'வ�ற�க ப'ரம அமழககனறனர. எத சர? எத தவற?

2002  மதல 2004  வமர ந�னம தமழகதமதச வசரநத ச.  மகநதர�ஜ எனற 

நணபரம கடடறற ம�னமப�ரளகமள தமழ�ககவதல மகநத ஆரவம க�டட 

வநவத�ம. அநத ஆரவததன வமளவ�க 2002 ஆம ஆணட இறதயல தமழ�! 

கழ பறநதத. தமழ�! கழவனவழ, ம��சல'� (இனற பயரப�கஸ), ஓபன 

ஆபஸ,  எஸமபல (இனற ஹனஸமபல)  மச�லதரதத வப�னற 

ம�னமப�ரளகள தமழ�ககபபடடன.  அவவவமளயல ப' கம'மச�ல 

தரடடகள மவளவநதரநத வப�தலம,  அததரடடகளலரநத கறபபடட ச' 

மச�றகமளமய பயனபடதத மடநதத. ப' மச�றகள எததரடடலவ� இலம'; 

4 மனலவ மஸத�� அவர
ள தவளயடட “அறவயல தத�ழலநட� 
லலசதச�ல 
ளஞசய அ
ர�த” 
கறபபடததக
 ஒர ஆவணம. அவலரப க��னற தனந�லரத தவரதத, தமழலணயதலத மனதனடததச 
தசலவதற
�
 இயஙகம ‘உததமம’ எனற அலமபபம 
ணனக
�ன 
லலசதச�ற
லள தவளயடடளளத. 
�ல
லலக
R
ங
ளல, அணண� �ல
லலக
R
மம தமழ இலணயப �ல
லலக
R
மம தவளயடடளள 

லலசதச�ல தரடட
ள கறபபடததக
லவ. 
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ஆத'�ல அவறறறக�ன ஏறற தமழசமச�லம' ஓரளவவ தமழ மதரநத 

ந�ஙகள ‘கணடபடகக’ வநரநதத5.

3. தமழ கடடறற ம�னமப�ரள வ�மப�டடளரகளகக அஙகக�ரம 

வழஙகபபட�ம�: 2002 ஆம ஆணட மதறமக�ணட இனற வமர ப' கடடறற 

ம�னமப�ரளகள தமழ�ககபபடட வநதளளன.  இனற இமமயறசகளனவழ 

ஒர மழம�ய�ன இயஙகதளவ� தமழ�ககபபடடளளத6.  இரபபனம,  அநத 

ம�னமப�ரளகளககத தமழரகள வழஙகம ஆதரவ அனறலரநத இனற 

வமர மகவம கமறவ�கவவ இரநத வரகனறத.  தமழ,  தமழர வளரசச 

எனற மழஙகம அம�பபகளம சர,  தமழக கலவய�ளரகளம சர,  தமமழ 

மவதத அரசயல நடதத அரசய'�ளரகளம சர,  ய�ரவ� 

இமம�னமப�ரளகளன மககயததவதமதவய� வதமவமயவய� உZரநதத�கத 

மதரயவலம'.  அவறமற வ�மபடததய,  வ�மபடததவரம ஆரவ'ரகமள 

ஊககவபபத கட கமடய�த.

வமளவ:  இததகவல யகததல மனனல வவகததல ��றறஙகள ஏறபடடக 

மக�ணடரநத�லம,  கடடறற ம�னமப�ரள தமழ�ககம ஆம� வவகததல 

ம�ல', ம�ல' நகரநத மசலலம அவ'ததறகடபடடளளத.

தமழககணம�ம� மனந�டததச ந�லல ��ம என� ந�ய�ல�ம?

தமழககண�தமத மனமனடததச மசலவதறக ந�ம கழவ�கவவ� 

தன�னதன�கவவ� ச' க�ரயஙகமளச மசயய'�ம. அமவ பனவரவன ஆகம:

1. “உ'கல ப�ரகக வரமபம ��றற��க ந மதலல ��ற,” எனற �க�த�� க�நத 

5 இமமயறசயல ‘தமழ உ'கம’ எனற �ட'�டற கழ நணபரகளம, வகட� ��ந'தமதச வசரநத ட�கடர 
ம�யப�ரத அவரகளம, இதர நணபரகளம வறற�த ஆதரமவ வழஙகனர எனபத கறபபடத தககத.
6 உபநத 9.10 எனற கடடறற இயஙகதளம ஏறதத�ழ 75 வழகக�ட தமழ�ககபபடட இனற பயனப�டடல 
உளளத.
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கறயத வப�' தமழககணம�மய மனமனடததச மசல' ந�ம வரமபன�ல, 

அதறக மதலல ந�ம தனநபர�க ஆதரவ அளதத கணனமயத தமழல 

பயனபடதத மய' வவணடம.  எடததகக�டடறக,  இதர தமழரகளகக எழதம 

மனனஞசலகமள தமழலத�ன அம�பவப�ம எனற ந�ம உறத 

எடததகமக�ளள'�ம.  இசமசயல தமழபபளள ஆசரயரகள மதறமக�ணட 

பலகம'ககழக வபர�சரயரகளவமர பனபறறககடய ஒனற.  தவரதத, 

ம�மபடததபபடடளள ஓபன ஆபஸ 3.1  வப�னற கடடறற ம�னமப�ரளகமள 

ந�ம பயனபடதத'�ம.  ஒர மப�ரமளப பயனபடததமவப�தத�ன அதலளள 

சககலகள மவளசசததறக வர�ல'வ�?  ‘File’ககக வக�பப எனறம ‘Edit’ககத 

மத�க எனற ‘View’ககப ப�ரமவ எனறம ‘Toolச’கக கரவகள எனறம 

கம'சமச�றகமளக கணடபடததவடட மத�டரநத ஆஙக'ச மச�றகளமடய 

ம�னமப�ரளகமளவய பயனபடதத வநத�ல தமழககணம� வ�மபட��?

2. தகவல நடபயல கம'சமச�ல தய�ரககம பண ஒர மத�டர மயறசய�க 

இரததல வவணடம.  இமமயறசமய �'�ய� ம��ழயயல பரவன 

ஒரஙகமZபபல அம�ககச சநதததப ப�ரகக'�ம. இககம'சமச�ல தய�ரபபக 

கழவல ஈடபடடளவள�ர ம�னமப�ரள வ�மப�டட�ளரகளடனம 

ஊடகஙகளடனம ப�ட தடட வ�மப�டடக கழவடனம மத�டரப மவததக 

மக�ணட இபபணமயச மசயத�ல சறபப�க இரககம.  அவத வவமளயல, 

வகசனர (ta.wiktionary.org)  எனற கடடறற அகரமதலயலம 

அககம'சமச�றகமள இமZதத ஒர தகதர கம'சமச�ல அகரமதல உரவ�க 

வழவககக'�ம.  வகசனரயல தறவப�த ஒர இ'டசததறகம வ�றபடட 

தமழசமச�றகள உளளன.

3. இளம�யல கலவ சம'வ�ல எழதத எனபர.  ஆகவவ,  தகவல நடபயல 

மத�டககபபளள ��Zவரகளககத தமழவ'வய கறறததரபபடம�னல, அவரகள 
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கணனமய இயககவதறகத தமமழத மத�டரநத பயனபடதத'�ம.  அவத�ட, 

இம��Zவரகள தகவல நடபயலன பயமன உZரவம ம��ழ ஒர தமடய�க 

வளஙக�த.

இசசநதமனயன அடபபமடயல,  தறவப�த,  மழகக மழககத தமமழப 

பயனபடததம இரணட கணனககடஙகள ச'�ஙகரலளள தமழபபளளகளல 

இயஙகவரகனறன.  ��Zவரகளமடயலம ஆசரயரகளமடயலம இககடஙகள 

நல' வரவவறமபப மபறறளளன.  இவவரணட கணனககடஙகள எதரப�ரதத 

மவறறமய அளததளளத�ல, வ�லம ஆற கடஙகமள இவவ�ணட இறதககள 

ஏறப�ட மசயய எனத அம�பப தடடமடடளளத. அவத�ட ஒர சறய ஆசரயர 

கழமவ�னறம ந�னக படநம'கள'�ன தகவல மத�டரப நடபயல ப�ட 

தடடதமதயம சபபஙகமளயம தய�ர மசயத வரகனறனர.  எதரவரம 

க�'ஙகளல ��Zவர,  ஆசரயரகளகக�ன ம�னமப�ரள பயனப�டடக 

மகவயடகமளயம தய�ரதத மவளயடம தடடமம உளளத.

தடடமடடபட அமனததம நமறவவறன�ல,  அடதத ஆணட மத�டககததல 

ஏறதத�ழ 4,000  தமழபபளள ��Zவரகள தமழவழ தகவல மத�டரப 

நடபயம'க கறபர.  அவரகள பயனபடததம ம�னமப�ரளகள தமமழ 

இமடமகபப�கப பயனபடததம.  இததமகய கணனககடஙகமள இனனம ப' 

பளளகளல நறவ நஙகள வழ வககக'�ம.

மடவம#

இனமறய கணன நமமடன தமமழப ‘வபசம’ ஆறறம'ப மபறறளளத, வபசவம 

மசயகனறத. ஆன�ல, அத வபசம தமழ �ழம'த தமழ. அத நனமமறயல தமமழப 

வபச மவகக வவணடம�னல ந�ம அமனவரம ஒனறமZநத மசயலபடல வவணடம.
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