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கட்டுைரச் சுருக்கம் (Abstract) 

இந்தக் கட்டுைரயானது தமிழில் வாய்ெமாழி மற்றும் ஒளிவழி எழுத்துரு உணர்தல் 
(speech and optical character recognition) முைறைமகளில் ெமாழி மாதிரியங்களின் 
(language models) பயன்பாட்டில் எதிர்ெகாள்ளப்படும் சில குறிப்பிட்ட இடர்பாடுகைள 
விவாதிக்கிறது. இத்தைகய ெமாழி மாதிரியங்கள் ஐேராப்பிய ெமாழிகளில் மிகுந்த 
இலாபகரமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், அைவ அவ்வாேற தமிழில் 
பயன்படுத்தப்படும்ெபாழுது, தமிழின் ெமாழியியல் ெசறிவு காரணமாக 
அம்ெமாழிகளில் காணப்படாத சில புதிய இடர்பாடுகைள  எதிர்ெகாள்ள ேநரிடுகிறது. 
இது தமிழின் புணர்ச்சி விதிகள் (sandhi rules) மற்றும் உருபனியல் மாற்றச் ெசறிவு 
(morphological richness) காரணமாகவும் ெசாற்கேளாடு விகுதிகள் இைணந்து 
ெபாருள்தரும் பண்பு (agglutination) மற்றும் பகுதி கட்டில்லாச் ெசால்வரிைச முைற 
(Partially free word order) காரணமாகவும் ஏற்படுகிறது. ஒரு மீப்ெபரு பனுவைல (large 
corpus) அல்லது பனுவலில் இருந்து ெபறப்பட்ட ெபரும் ெசால்வங்கிைய n-கிராம் 
ெமாழி மாதிரியம் ெகாண்டு பகுப்பாய்வு ெசய்ததன் மூலமாகப் ெபறப்பட்ட பல்ேவறு 
புள்ளி விவரங்கைள முன் ைவத்து, அதன் மூலம்  தமிழில் எத்தைகய ெமாழி 
மாதிரியங்கைள எவ்வாறு  பயன்படுத்தலாம்  என்பது  குறித்த எங்கள் 
கருத்துக்கைளயும் இங்கு சமர்ப்பிக்கிேறாம். 
 
முன்னுைர (Introduction) 

தற்ேபாைதய கணினிமுைற ெபருஞ் ெசாற்களஞ்சிய ெதாடர் வாய்ெமாழி உணர்தல் 
(large vocabulary continuous speech recognition - LVCSR) முைறைமகள் 2,00,000-க்கும்  
ேமற்பட்ட எண்ணிக்ைகயிலான ெபரும் ெசால்லகராதிையப் பயன்படுத்துகின்றன. 
ெசாற்களஞ்சியத்தின் பருமன் அதிகரிக்கும்ேபாது அைதெயாத்து விட்டர்பி ெசால் 
அணிக்ேகாைவ (word lattice), இன்ன பிற ேதடுதல்களில் கணிப்பு சிக்கற்பாடு 
அதிகரிக்கின்றது. ெமாழியியல் ெசறிவு காரணமாகத் தமிழ் ெசால்வங்கியானது 
பனுவலின் அதிகரிப்பு விகிதத்துக்கு ஏற்ப (மடக்ைக விகிதத்தில்) அதிகரிக்கிறது. ஒரு 
விைன ேவர்ச்ெசால்லின் (root verb) வருவித்த படிமங்கள் (derived forms) மிகச் சிலேவ 



உள்ள ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி ேபான்ற ெமாழிகைளப் ேபாலல்லாமல் தமிழானது 
ஒரு ேவர்ச்ெசால்லுக்குச் சில ஆயிரங்களுக்கு ேமற்பட்ட வருவித்த படிமங்கைளக் 
ெகாண்டுள்ளது [1]. விைனச்ெசாற்களின் ஒவ்ெவாரு உருபனியல் கூட்டப்பட்ட 
வடிவமும் காலம், இடம், ெபாருள், ஏவல், மறுப்பு, அழுத்தம், ேகள்வி ேபான்ற 
பல்ேவறு வைகயான ெபாருைள ெவளிப்படுத்தும் இயல்பில் புதிய எல்ைலகைளக் 
ெகாண்டுள்ளது. ெசால்லிலக்கண விதிகளில் அருகாைம ெசால்லிலக்கணக் 
கூறுகளுடன் இைணயும் தன்ைமயானது ஒருவிதமான ெநகிழ்வுத் தன்ைமையக் 
ெகாண்டுள்ளது. இவ்விதமான ெநகிழ்வுத் தன்ைமயானது ெசால்லிலக்கணக் கூறுகள் 
ெவவ்ேவறு இடங்களில் இைணய அனுமதிக்கிறது. இதனால் தமிழில் உருபனியல் 
மாற்றச் ெசறிவானது விைனச்ெசாற்களின் பல்ேவறு வடிவங்களின் எண்ணிக்ைகைய 
ஆச்சரியப்படத்தக்க வைகயில் அதிகரிக்கிறது [2]. உதாரணமாக நாங்கள் 
பயன்படுத்தும் வைரயறுக்கப்பட்ட ெசால்வங்கியில் உள்ள 'வா' என்கிற 
ேவர்ச்ெசால்லின் வருவித்த படிவங்களின் தனிப்பட்ட எண்ணிக்ைக 4567 ஆகும். இதன் 
மூலமாகத் தமிழ் ேபான்ற ெசறிந்த ெமாழிகளுக்கான உணர்தல் மூேலாபாயங்கள் 
(recognition strategies) ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி ேபான்ற ெமாழிகளுக்கான 
மூேலாபாயங்கைள ஒத்திருக்கவியலாது என்பது புலனாகிறது. எனேவ தமிழுக்கு 
ஏற்றார்ேபால மாற்று மூேலாபாயங்கள் வகுக்கப்பட ேவண்டியதின் அவசியம் இங்கு 
வலியுறுத்தப்படுகிறது. 
 
வாய்ெமாழி உணர்வியில் ெமாழி மாதிrயங்கள் (Language models in ASR) 

LVCSR முைறைமகள் இரண்டு லட்சம் ெசாற்களுக்கும் ேமற்பட்ட 
எண்ணிக்ைகயிலான ெபரும் ெசால்லகராதிையப் பயன்படுத்துகின்றன. ஆனால் ஒரு 
சராசரி மனிதனின் மூைளயில் பதிந்திருக்கும் ெசாற்களின் எண்ணிக்ைக அதாவது 
மனிதனின் கற்றுக்ெகாண்ட ெசால்லகராதி இருபதாயிரத்திலிருந்து [3] ஐம்பதாயிரம் [4] 
வைர தான். இதனால், கணினிகளுக்கு மட்டுேம சாத்தியமாகக்கூடிய ஒரு மீப்ெபரு 
கட்டற்ற ெசால்லகராதியானது, உணர்தல் முைறைமகளில் ேமலும் குழப்பங்கைளத் 
தருவிக்கேவ வாய்ப்பு அதிகம் என்பது அறியப்படுகிறது. நாம் உைரயாடும்ேபாது, 
ஆள்களம் நமக்கு ேபசுவதற்கு  முன்ேப பிடிபட்டுவிடுகிறது. அதன்பின், பல்ெபாருள் 
ஒருெமாழிச் ெசாற்கள்  பயன்படுத்தப்படினும், மனித மூைளயின் ேதடுதலானது, 
அச்சமயத்தில் விவாதிக்கப்படும் ஆள்களத்துக்கு உட்பட்ேட அைமகிறது. ேமலும் 
கட்டயடுதல் ெசய்பணி (dictation tasks) முைறகள் ெபாதுவாக ஒேர அல்லது ஒருசில 
ெதாடர்புைடய ஆள்களங்களுக்கு உட்பட்ேட அைமகின்றன. 
 
இந்நிைலயில் தகுந்த ஆள்களத்ைத முன்னறிவதன் மூலமாக அறியப்படும் 
அறிவுப்புலத்ைத வாய்ெமாழி மற்றும் எழுத்துரு கண்டறிதலில் பயன்படுத்துவது 
இத்தைகய குழப்பங்கைளக் குைறப்பது மட்டுமில்லாது, கணிப்பு சிக்கற்பாட்ைடயும் 
குைறத்து துல்லிய அளைவயின் படித்தரத்ைத உயர்த்தும் என்ற ேகாட்பாட்ைட இங்கு 
முன்ெமாழிகிேறாம். இந்ேநாக்கில் இங்கு 2.2 ேகாடிக்கும் ேமற்பட்ட ெசாற்கைளக் 
ெகாண்ட பனுவல் பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பனுவலானது 14 
தனிப்பட்ட ஆள்களங்களாக (domains) வைகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அைவ முைறேய 
ெமாழியியல், கைல, விைளயாட்டு, புவியியல், சட்டம், சமயம், அறிவியல், ெசய்தி, 
அரசியல், திைரப்படம், ேஜாதிடம், ேமலாண்ைம, ெபாருளாதாரம் மற்றும் சமூகவியல்  
 



அட்டவைண 1: தமிழ்ச் ெசால்வங்கியின் அளவு, தனிச்ெசாற்களின் எண்ணிக்ைக, 
ஆள்களத்ைதத் ேதர்வு ெசய்வதால் ெபறப்படும் ேபரகராதி மற்றும் சிக்கற்பாட்டு 
குறுக்கம், வைரயறுக்கப்படாத ஒற்ைறப் ேபரகராதியின் தனிச்ெசாற்களின் 

எண்ணிக்ைக : ஓர் ஒப்பீடு. 
 

ஆள்களம் ெசாற்களின் 
எண்ணிக்ைக 

தனிச் 
ெசாற்களின் 
எண்ணிக்ைக 

ெசால்லகராதியின்
குறுக்க விகிதம் 

(%) 

ஒப்படீ்டு 
விகிதம் 

(ஆள்களத்துக்கு 
உட்பட்டது - %) 

ெமாழியியல் 4179938 614184 35.8 85.3 

கைல 1055330 222333 12.9 78.9 

அறிவியல் 769531 136931 7.9 82.2 

விைளயாட்டு 831656 82384 4.8 90.0 

புவியியல் 59124 17051 0.99 71.2 

சட்டம் 189321 45738 2.7 75.8 

சமயம் 878975 169277 9.8 80.7 

ெசய்தி 6056139 408833 23.8 93.2 

திைரப்படம் 779432 103163 6.0 86.7 

ேஜாதிடம் 37757 13194 0.7 65.1 

ேமலாண்ைம 85183 23116 1.3 72.8 

ெபாருளாதாரம் 120157 17873 1.0 85.1 

சமூகவியல் 1309273 227952 13.3 82.6 

அரசியல் 3779525 285040 16.6 92.5 

சரித்திரம் 1681028 241082 14.0 85.6 

ேவளாண்ைம 42754 12396 0.7 71.0 

கல்வி 126546 23749 1.4 81.2 

கவிைத 30105 17065 0.99 56.7 

மற்ற பிற 699317 166283 9.7 76.2 

ெமாத்தம் 22707568 1716256 -- 92.5 

 
ஆகியைவ. இவற்றிலிருந்து பல்வைகப்பட்ட ஆள்களங்களில் உள்ள தனிச்ெசாற்கள், 
ெசால் மற்றும் எழுத்து மட்ட n-கிராம் புள்ளிவிவரங்கள் ேபான்ற பலவைகப்பட்ட 
பகுப்பாய்வு முடிவுகள் தருவிக்கப்பட்டுள்ளன. அட்டவைண 1, சில ெபாதுவான 
ஆள்களங்கைளயும் அைவ ஒவ்ெவான்றிலும் உள்ள தனிச்ெசாற்களின் 
எண்ணிக்ைகையயும் அவற்றின்  குறுக்க மற்றும் ஒப்படீ்டு விகிதங்கைளயும் 
காட்டுகிறது. உதாரணமாக, ெமாத்தச் ெசால்வங்கியில் உள்ள தனிச்ெசாற்களின் 
எண்ணிக்ைக 17.16 லட்சமாக இருந்தேபாதிலும் 'அறிவியல்' ஆள்களத்தில் உள்ள 
தனிச்ெசாற்களின் எண்ணிக்ைக 136931 ஆகும். ஆக, நாம் அறிவியல் துைற சார்ந்த 
ஒரு ெசால்வெதழுதல் பணியில் ஈடுபடும்ேபாது, 136931 
ெசாற்களாலான  ெசால்வங்கிையப் பயன்படுத்தினால் ேபாதுமானது. இது 
ெமன்ெபாருளின் ேவகத்ைதயும் துல்லியத்ைதயும் நன்கு அதிகரிக்கும் என்பது 



திண்ணம். வட்டப் படங்கள் 1 மற்றும் 2-ம் ேமற்கூறிய கருத்துக்கைள 
வலியுறுத்துகின்றன. 
 
 
 

 
 
 
 

படம்  1. மநுெமாழி தமிழ் பனுவலில்  ஆள்களம் வாrயாக  
ெமாத்த ெசாற்களின் எண்ணிக்ைக - ஒரு வட்டப் படம். 

 
 

 

 
 
 
 

படம்  2. மநுெமாழி தமிழ் பனுவலில்  ஆள்களம் வாrயாக  
தனிச் ெசாற்களின் எண்ணிக்ைக - ஒரு வட்டப் படம். 

ெமாழியியல்
கைல
அறிவியல்
விைளயாட்டு
புவியியல்
சட்டம்
சமயம்
ெசய்தி
திைரப்படம்
ேஜாதிடம்
ேமலாண்ைம

ெமாழியியல்
கைல
அறிவியல்
விைளயாட்டு
புவியியல்
சட்டம்
சமயம்
ெசய்தி
திைரப்படம்
ேஜாதிடம்
ேமலாண்ைம
ெபாருளாதாரம்
சமூகவியல்



எவ்விரு ஆள்களங்களுக்குள்ளும் ெபாதுவான ெசாற்கள் குைறேவ (Words 
common across domains are few) 
 
இரண்டாம் அட்டவைண, ஒரு உதாரணமாக, "சமயம்" என்ற ஒரு ஆள்களத்துடன் 
ெவவ்ேவறு ஆள்களங்கள் தனித்தனிேய ேசரும்ேபாது ெமாத்தச்ெசாற்கள் எத்தைன, 
அைவ இரண்டிற்கும் ெபாதுவான ெசாற்கள் எத்தைன என்பைதக் 
காட்டுகிறது. "சமயத்"தில் தனிச்ெசாற்கள் 169277 உள்ளன. ெமாத்த ெசாற்களுடன் 
ஒப்பிடும்ேபாது ெபாதுச் ெசாற்கள் 13 அல்லது அதற்கும் குைறவான விழுக்காடுகேள 
உள்ளன. ஆைகயால் ஆள் கள ம் ெபாருத்ேத நாம் ெசால் வங்கிையப் பயன்படுத்த 
ேவன்டும். அட்டவைண 2 ஒரு மாதிரிேய. உண்ைமயில் 19 ஆள்களங்களுக்கிைடேய, 
171 இருகள பிைணப்புகைளச் ேசாதிக்க முடியும். 
 
 

அட்டவைண 2: இரு ஆள்களங்களுக்கிைடேய உள்ள ெபாதுவான 
தனிச்ெசாற்கள். எல்லா வrைசகளுக்கும் ெபாதுவான ஆள்களமான 

"சமயம்", 169277 தனிச்ெசாற்கள் ெகாண்டுள்ளது. 
 

ஆள்களம் தனிச் 
ெசாற்கள் 

ெமாத்தம் 
(கூட்டு) 

ெபாதுவான 
ெசாற்கள் 

திைரப்படம் 103163 260853 11587 

கைல 222333 345710 45900 

விைளயாட்டு 82384 240884 10777 

 
பல ஆள்களங்களுக்குப் ெபாதுவான தனிச்ெசாற்களின் எண்ணிக்ைக (Unique 
words common across domains) 
 
அட்டவைண 3-ஆனது ஆள்களங்களுக்குப் ெபாதுவான தனிச்ெசாற்களின் 
எண்ணிக்ைக,  ஆள்களங்கள்  ேசரச் ேசர ெவகு விைரவில்  குைறந்து ெகாண்ேட 
வருவைதக் காட்டுகிறது. இது, தனிச்ெசாற்களும் ஒவ்ெவாரு துைறக்கும் 
ப்ரத்ேயகமானைவேய என்பைத உணர்த்துகிறது. ஆக எல்லாத்துைறகைளயும் ேசர்த்த 
ெமாத்தச்ெசால் வங்கிைய உபேயாகிப்பதில் எவ்வித லாபமும் இல்ைல என்பது 
புலனாகிறது. 
 
ைகெயழுத்து உணர்வியில் ெமாழி மாதிrயங்கள் (Language models in handwriting 

recognition) 

ைகெயழுத்து மற்றும் அச்சிடப்பட்ட பனுவல்கைளக் ைகயாளும் ஐேராப்பிய 
ெமாழிகளுக்கான  ஆவணக்  கண்டறிைக  முைறைமகள் (document recognition systems) 
கண்டறிதலிலும், உணர்பிைழகைளத்  திருத்துவதிலும் மீப்ெபரும் 
ெசால்லகராதிகைளப் பயன்படுத்துகின்றன. படம் 3, தமிழ் ெமாழியின் ஒரு 
முக்கியமான  இயல்ைபத் ெதளிவாகக் காட்டுகிறது. ஒவ்ெவாரு ஆள்களமாகச் 
ேசர்த்துக் ெகாண்டு ெசல்ைகயில், தனிச்ெசாற்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக, 
தவிட்டாமல், ெமன்ேமலும் வளர்ந்து ெகாண்ேட இருப்பதுதான் அது.  ஆகேவ, தமிழ் 
ெமாழியானது, ஒரு வைரயறுக்க முடியாத தனிச்ெசால் வங்கிைய உைடயது.  
அதனால் , ெசால் மட்டப் ேபரகராதி (word level lexicon) ெகாண்டு பிைழ திருத்துவது 



அட்டவைண 3: இரண்டு, மூன்று, நான்கு எனப் பல ஆள்களங்களுக்குப் 
ெபாதுவான தனிச்ெசாற்கள். ஆள்களங்களின் எண்ணிக்ைக 

அதிகமாக, அதிகமாக ெபாதுச் ெசாற்கள் குைறந்து ெகாண்ேட வருகின்றன. 
 

ஆள்களம் தனிச் 
ெசாற்கள் 

முழுவதற்கும்
ெபாதுவான 
ெசாற்கள் 

சமயம் 169277 169277 

திைரப்படம் 103163 11587 

கைல 222333 9960 

விைளயாட்டு 82384 5887 

கவிைத 17065 1854 

அறிவியல் 136931 1705 

கல்வி 23749 1046 

சrத்திரம் 241082 1044 

புவியியல் 17051 711 

சட்டம் 45738 680 

மற்ற பிற 166283 680 

ேமலாண்ைம 23116 589 

ேஜாதிடம் 13194 503 

ேவளாண்ைம 12396 421 

ெசய்தி 408833 420 

ெபாருளாதாரம் 17873 392 

அறிவியல் 227952 392 

ெமாழியியல் 614184 392 

அரசியல் 285040 392 

 
 

என்பது தமிழ் ெமாழிக்குச் சரிவராது. எங்கள் ஆய்வில், எமில்ெல 
(Emille) பனுவலிலிருந்து ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட 2.4 லட்சம் தனிச்ெசாற்கள் 
ெகாண்ட ேபரகராதியில் நாங்கள் ைகெயழுத்து உணர்விையச் ேசாதைன 
ெசய்ய  உபேயாகித்த சாதாரணமான 2000 வார்த்ைதகளில் 1530 வார்த்ைதகேள 
இருந்தன [5] என்பது குறிப்பிடக்கது. ஈெரழுத்துப் (bigram) படிமங்களால் 
மட்டுேம ைகெயழுத்து உணர்வியின்  (online handwriting recognition system) பிைழகைளத் 
திருத்த இயலும் [6]. அப்படியும் பல ேஜாடி வார்த்ைதகள்  (உ: அவன், அவள்; வருவான், 
வருவாள்) கைடசி எழுத்தில் மட்டும் ேவறுபடும் என்பதால், அவற்றிற்கு  ஈெரழுத்துப் 
படிமங்களும்  தவறான ெசாற்கைளக் ெகாடுக்க வாய்ப்பு உள்ளது. ஆக, 
அத்தைகய சூழ்நிைலயில் நாம் 
உணர்வியின் எழுதப்பட்ட ெசால்லிலிருந்து கீற்றக்குறியடீுகளுக்கு 
(symbols) துண்டுபடுத்தல் (segmentation) [7] மற்றும் உணர்தல் (recognition) ஆகிய 
பணிகளின் துல்லியத்ைதேய முயன்று அதிகரிக்க ேவண்டியிருக்கிறது [8]. இந்தக் 
கருத்து ஒளிவழி எழுத்துரு உணர்தல் (OCR) முைறைமகளுக்கும் [9, 10, 11] ெபாருந்தும். 
 



 

 
படம்  3.  தமிழ் ெமாழியின் ெசறிவு : பனுவலில்  ஒவ்ெவாரு ஆள்களமாகச்  

ேசர்க்கும்ேபாது (நீல நிறம் ) தனிச் ெசாற்களின் எண்ணிக்ைக தங்கு தைடயின்றி 
வளர்தல். ஒவ்ெவாரு தடைவயும் மற்றுெமாரு லட்சம் பனுவல் ேசர்க்கப்படும் 

ெபாழுது தனிச்ெசாற்களின் வளர்ச்சி (சிவப்பு நிறம்) 
 
தமிழில் நீளமான ெசாற்கள் அதிகம் (Mean length of Tamil words is high) 
 
தமிழில் ஒவ்ெவாரு விைனச்ெசால்லுக்கும் குைறந்த பட்சமாக என்பது உருபனியல் 
அைமப்புகள் (paradigms) உள்ளன. கூட்டு விைனச்ெசாற்கைளயும் கணக்கில் 
ெகாண்டால் இது இன்னும் பல மடங்காக உயரும் [1]. தமிழ் உருபனியல் மாற்றங்கள் 
எழுவாய், பயனிைல, ெசயப்படுெபாருைளக் கண்டறிவதன் மூலம் பிரதிெபயர்களின் 
ஆதிையக் கண்டறிதலில் (pronominal resolution) பயன்படுமளவுக்கு ெபாருள் ெசறிந்தது 
[12]. இத்தைகய ெசறிவு ெதலுங்கு ேபான்ற மற்ற திராவிட ெமாழிகளிலும் உண்டு [13]. 
இச்ெசறிேவ ெசாற்திருத்தி ேபான்ற  முைறைமகைள 
உருவாக்குவைதக் கடினமாக்குகின்றன [14]. இவ்வித உருபனியல் ெசறிவானது ஒரு 
ஆங்கிலச் ெசாற்ெறாடைர ெமாழிெபயர்க்ைகயில் ஒரு வார்த்ைதயில் ெபாருள் தரும் 
வைகயில் அைமந்துள்ளது [15]. உருபனியல் மாற்றச் ெசறிவினால் தமிழ் 
வார்த்ைதகளின் சராசரி நீளம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. இதைனச் 
ேசாதிப்பதற்காக ெவவ்ேவறு நீளமுள்ள தமிழ் தனி வார்த்ைதகளின்  புள்ளி 
விவரங்கைளச் ேசகரித்ேதாம். இைவ அட்டவைண 4-ல் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு 
நீளம் என்பது  தமிழ்ச் ெசால்லிலுள்ள உயிர்ெமய் எழுத்துக்களின் 
எண்ணிக்ைகேய . உதாரணமாக, "கல்கி" என்ற ெசால்லில் மூன்று எழுத்துக்கள் 
உள்ளன. ஆயின், ஒருங்குறி எண்ணிக்ைக ஐந்தாகும் . 



அட்டவைண 4: ெவவ்ேவறு நீளமுள்ள தமிழ் தனி வார்த்ைதகளின்  புள்ளி 
விவரங்கள் . ெமாத்த எண்ணிக்ைகைய ஒட்டி, இறங்கு வrைசப்படி 

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன . 
 

எழுத்துக்க
ள் 

/ெசால்  

ெமாத்த 
எண்ணிக்

ைக 

எழுத்துக்க
ள் 

/ெசால்  

ெமாத்த 
எண்ணிக்

ைக 
10 135486 5 41230 
11 130425 18 30471 
9 128475 4 23679 
12 122741 19 21826 
8 115506 20 14660 
13 107806 21 10195 
7 90559 3 8465 
14 90164 22 6818 
15 72450 23 4512 
6 64978 24 3035 
16 55613 25 1924 
17 41860 2 1833 

 
 
முடிவுைர மற்றும் வருங்கால ஆய்வுப் பணிகள் (Conclusion and future work) 
 
ைப-கிராம் இடுகுறி அல்லது எழுத்து சார்ந்த புள்ளி விவரங்கள் ெவவ்ேவறு 
ஆள்களங்களுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ேவறுபடுகிறதா என்பைத உற்றறிதல் 
மூலம் பல பயனுறு தகவல்கைளப் ெபறலாம். உதாரணமாக, இப்புள்ளிவிவரங்கள் 
சங்கத்தமிழ்ப் பாடல்களுக்கும் நவனீ தமிழ் தரவுகளுக்கும் குறிப்பிடத்தக்க விதத்தில் 
ேவறுபட்ட தனிச்சிறப்பியல்புகைளக் ெகாண்டிருக்கும். ேமலும் இலக்கண, 
ெசாற்ெபாருளியல் மற்றும் புணர்ச்சி விதிகைள வைரயறுப்பதன் மூலம் உணர்தல் 
ெநறிமுைறகளின் ெசயலாக்கம் வலுவைடயலாம். 
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புரியும்ேபாது ெபற்ற அனுபவங்கள், எதிர்ெகாண்ட இைடயூறுகள் முதலியவற்றால் 
ஊக்குவிக்கப்பட்டன. அதற்காக,  நாங்கள் இந்திய அரசின் ெதாைலத்ெதாடர்பு 
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கட்டுைரக்கான  பனுவல் தயாரிக்கப்பட்டது. அதற்காக, அவர்கள் அைனவருக்கும் 
எங்கள் நன்றி. 
மற்றும் ேபராசிரியர் ெதய்வசுந்தரம் அவர்களும், முைனவர். வாசு 
ெரங்கநாதன்  அவர்களும் இந்தக்கட்டுைரைய நாங்கள் வழங்கும் முைறயின்  தரத்ைத 
உயர்த்த ஆேலாசைனகள் வழங்கினார்கள். அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றிகள் பல. 
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