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െഫെബ്രുവരി 8, 2013 നു് തിരുവനന്തപുരത്ത് മലയാളം യൂണിേവഴ്സിറ്റിയും ഐടിമിഷനും േചേര്ന്ന് നടത്തുന്ന മലയാളം
കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് ശില്പശാലയില് സ്മര്പ്പിക്കുന്നതു്

ആമുഖം
ഭാഷയുെട നിലനില്പ്പിനും വികാസ്ത്തിനും കമ്പ്യൂട്ടര് സ്ാേങ്കേതികവിദ്യയിെല ഭാഷയുെട സ്ാന്നിദ്ധ്യം
അതയന്താേപേക്ഷിതമാണു്. ഭാഷ നിലനില്ക്കണെമങ്കേില് അതിെന്റെ നിലനില്പ്പിനുള്ള സ്േങ്കേതങ്ങള്
വികസ്ിക്കണം. ലിപേിയും അച്ചടിയും കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും അടക്കമുള്ള സ്േങ്കേതങ്ങളിലൂടെടയാണു് ഭാഷ ഇന്നെത്ത
കാലഘട്ടത്തില് എത്തിയതു്. അതിെന്റെ േനതൃതവപേരമായ പേങ്കു് ഏറ്റെറ്റടുക്കുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദ്ിതവമാണു്
മലയാളസ്ര്വ്വകലാശാലയ്ക്കു് മുന്നിലുള്ളതു്. മലയാള സ്ര്വ്വകലാശാലയുെട വിശാലലക്ഷയങ്ങളില്
ഭാഷാസ്ാേങ്കേതികവിദ്യയുെട വികാസ്ത്തിനും പ്രയേയാഗത്തിനും പ്രയധാനെപ്പട്ട സ്ഥാനമുണ്ടാവുമെമന്നു പ്രയതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇത്തരുണത്തില് ഇന്തയയിെല ഏറ്ററ്റവുമം വലിയ സ്വതന്ത്ര േസ്ാഫ്റ്റ് െവയര് സ്ന്നദ്ധ്സ്ംഘമായ സ്വതന്ത്രമലയാളം
കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിെന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു് ചേില അഭിപ്രയായനിര്േദ്ദേശങ്ങള് മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്ര്വ്വകലാശാലയുെട
നിലവിലുള്ള പ്രയവര്ത്തനപേദ്ധ്തിെയ പേരിേപോഷിപ്പിക്കാനുതകുന്ന മാര്ഗ്ഗരേരഖ എന്ന നിലയില് ഇതു്
ഭാഷാസ്ാേങ്കേതികവിദ്യയുെട വികാസ്ത്തില് ജനാധിപേതയപേരവുമം ജനകീയവുമമായ ഇടെപേടലും മുന്കയ്യും
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ സ്ഹായിക്കുെമന്നു വിശവസ്ിക്കെട്ട. ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിങ് യത്നങ്ങള്ക്കു് സ്മീപേഭാവിയില്
െചേലുത്താനാവുമന്ന സ്വാധീനവുമം അവയുെട പ്രയാധാനയവുമം മനസ്സിലാക്കി ദ്ീര്ഘദൃഷ്ടിേയാടു കൂടിയുള്ള
ഇടെപേടലുകളാണു് ഇന്നിെന്റെ ആവശയം എന്ന മുഖവുമരേയാെട, സൂചേകങ്ങളിേലക്കു് കടക്കുകയാണു്.

നിര്േദ്ദേശങ്ങള്
1. വരുംകാല മലയാളത്തിെന്റെ മാദ്ധ്യമം പ്രയധാനമായും ഡിജിറ്റല് ആെണന്നു മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള
തയ്യാെറടുപ്പു് െഗൌരവേത്താെട തുടേങ്ങണ്ടതുണ്ടു്. അതിനായി മലയാളഭാഷാ േബാധനത്തില്
പേരിഷ്കാരങ്ങള് െകാണ്ടുവേരണ്ടതുണ്ടു്, കമ്പ്യൂട്ടര് അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭയാസ്ത്തില് വയാകരണം, എഴുത്തു്,
വായന, ഭാഷാ സ്ംസ്കരണം (language processing) എന്നിവയുെട പേഠനരീതികള് ഡിജിറ്റല് സ്ാേങ്കേതിക
വിദ്യ ഉള്െപ്പടുത്തി പേരിഷ്കരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഇതിനായി സ്മാന സ്ര്വ്വകലാശാലകളുടെട പോഠയപേദ്ധ്തി
പേരിേശാധിക്കുന്നതു് നന്നായിരിക്കും.
2. ബിരുദ് ബിരുദ്ാനന്തര തലങ്ങളിെല മലയാളഭാഷാ അദ്ധ്യാപേകര്ക്കു് റിഫ്രഷര് േകാഴ്സുകളുടം
പേരിശീലനങ്ങളുടം നടത്തി സ്മകാലിക ഭാഷാ ഉപേേയാഗങ്ങെള (േസ്ാഷയല് മീഡിയ, ഡിജിറ്റല്
പ്രയസ്ാധനം) പേരിചേയെപ്പടുത്തുകയും അതുപേേയാഗിക്കാന് േപ്രയരിപ്പിക്കുകയും േബാധനത്തിനു് അവയുെട
സ്ാദ്ധ്യതകെള ഉപേേയാഗിക്കാന് പേരയാപ്തരാക്കുകയും േവണം.
3. കമ്പ്യൂേട്ടഷണല് ലിംഗവിസ്റ്റിക്സ് എന്ന വിഷയത്തില് മലയാളത്തിലൂടന്നി ഡിഗ്രിതലത്തിലും ബിരുദ്ാനന്തര
തലത്തിലും ഉള്ള േകാഴ്സുകള് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ വിഷയം മലയാളഭാഷയ്ക്കു് പ്രയേതയക ഊന്നല് നല്കി
േവണം തയ്യാറാക്കാന്.
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4. ഭാഷാ സ്ാേങ്കേതികവിദ്യയില് ഉണ്ടാകുന്ന പുേരാഗതി ജനങ്ങള്ക്കിടയില് എത്തിക്കാന് ഒരു െവബ്
േജണല് തുടങ്ങണം.
5. ഭാഷാസ്ാേങ്കേതികവിദ്യ, സ്പീച്ച് ആപ്ലിേക്കഷന് റിസ്ര്ച്ച്, വിഷവല് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്, സ്ാമീപേയത (accessibility),
തുടങ്ങിയ സുപ്രയധാന േമഖലകളിെലല്ലാം തെന്ന പ്രയേതയക ൈവദ്ഗ്ദ്ധ്യമുള്ള ഭാഷാ വിദ്ഗ്ദ്ധ്ർ,
ഭാഷാസ്ാേങ്കേതിക വിദ്ഗ്ദ്ധ്ർ, എഞ്ചിനീയര്മാര് കമ്പ്യൂട്ടര് സ്യന്റെിസ്റ്റുകള് എന്നിവെരെയല്ലാം
ഒെത്താരുമിപ്പിച്ചുള്ള പ്രയേതയക ഇടെപേടലുകള് ആവശയമാണു്. ഈ േമഖലകളില് എണ്ണപ്പെപ്പട്ട സ്ംഭാവനകള്
നല്കിയ മിക്ക അന്തര്േദ്ശീയ തലത്തിലുള്ള സ്ര്വ്വകലാശാലകളിലും ഇവയ്ക്കായി പ്രയേതയകം പ്രയേതയകം
െസ്ന്റെറുകളുടം അവയുെട ഒത്തുേചേര്ന്നുള്ള ഇടെപേടലും കാണാവുമന്നതാണു്
6. ഇേതാെടാപ്പം മറ്റ് അക്കാദ്മിക് സ്ഥാപേനങ്ങളിെല ഭാഷാവകുപ്പുകളുടം എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് േകാേളജുകളുടം
ഉള്െപ്പെടയുള്ള സ്ഥാപേങ്ങളിെല കര്മ്മശേശഷി ഗേവഷണത്തിനു് ഉപേേയാഗേയാഗയമാകുന്ന രീതിയില്
െകാണ്ടുവരുന്നതിനും ഭാഷാ സ്ര്വ്വകലാശാലയ്ക്കു് സ്ാധിേക്കണ്ടതാണു്
7. മറ്റു് സ്ര്വ്വകലാശാലകളിലും സ്ഥാപേനങ്ങളിലും ഉള്ള ഗേവഷകര്ക്കു് , ഭാഷാസ്ാേങ്കേതികവിദ്യയുമായി
ബന്ധപ്പെപ്പട്ട വിഷയങ്ങളില് സ്ാേങ്കേതികവിദ്യയുെട വികസ്നത്തിനു് ഉപേേയാഗപ്രയദ്മായ രീതിയിലുള്ള
ഗേവഷണ വിഷയങ്ങളില് ശ്രദ്ധ്േകന്ദ്രീകരിക്കാനും അതിനായി മലയാളം യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല
െസ്ൌകരയങ്ങളുടപേേയാഗിക്കാനും േവണ്ടി െഫെേല്ലാഷിപ്പ് സ്മ്പ്രദ്ായം ഏറ്റര്െപ്പടുത്താവുമന്നതാണു്
8. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി മലയാളം ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങില് നടന്ന മിക്ക സ്ാേങ്കേതിക മുേന്നറ്റങ്ങളുടം
വയക്തികളുടേടേയാ െപോതുസ്മൂഹത്തിെല സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് അടക്കമുള്ള അറിവുമകൂട്ടങ്ങളുടെടേയാ
(knowledge societies) മുന്ൈകയില് ആയിരുന്നു. ഇത്തരം community expertise ധാരാളമുള്ള ഒരു
േമഖലയാണു് ഭാഷാസ്ാേങ്കേതിക വിദ്യ. ഈ രംഗെത്ത ൈവദ്ഗ്ദ്ധ്യങ്ങെളയും സ്ംഭാവനകേളയും
ഉപേേയാഗെപ്പടുത്താനും േപ്രയാത്സാഹിപ്പിക്കാനും പേരിേപോഷിപ്പിക്കാനും ഉള്ള പേരിശ്രമങ്ങള് മലയാളം
സ്ര്വ്വകലാശാലയുെട ഭാഗത്തുനിന്നു് ഉണ്ടാവണം.
9. ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് രംഗത്തു് വയക്തികളുടം പ്രയസ്ഥാനങ്ങളുടം സ്ഥാപേനങ്ങളുടം റിസ്ര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂഷനുകളുടം
ഒത്തുേചേര്ന്നു് നടത്തുന്ന interdisciplinary പ്രയവര്ത്തനങ്ങള് വളെര സുപ്രയധാനമാണു്. അതിനുള്ള
സ്ാഹചേരയെമാരുക്കണം
10. സ്പീച്ച് െപ്രയാസ്സ്ിങ്ങ്, ഇേമജ്/കാരക്റ്റര് െറക്കഗ്നിഷന്, െമഷീന് ട്രാന്സ്ിേലഷന് എന്നീ രംഗങ്ങളില്
പ്രയവര്ത്തിക്കുന്ന ഗേവഷകർക്കും സ്വതന്ത്രേസ്ാെഫ്റ്റവയര് സ്മൂഹങ്ങള്ക്കും േപ്രയാഗ്രാമര്മാര്ക്കും സ്വതന്ത്രമായ
ഡാറ്റാ േകാര്പ്പസ്സുകള് വളെര അതയാവശയമായ ഒന്നാണു്. സ്പീച്ച് ഇേമജ് േകാര്പ്പസ്സുകളുടെട ലഭയത സ്വതന്ത്ര
ൈലസ്ന്സ്ില് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാെണങ്കേില് ഈ രംഗത്തു് വലിയ മുേന്നറ്റങ്ങള് നടക്കും. ഇന്നു്
മലയാളത്തിൽ ഒെരാറ്റ സ്വതന്ത്ര േകാര്പ്പസ്സുേപോലും ലഭയമല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടു്. മലയാളം
സ്ര്വ്വകലാശാലക്കു് ഈ പ്രയശ്നം പേരിഹരിക്കാനാവണം.
11. നിരവധി ഭാഷാേഭദ്ങ്ങളുടം ഉപേഭാഷകളുടം (ആദ്ിവാസ്ി മലയാളങ്ങള് , അറബി മലയാളം തുടങ്ങിയവ)
നിലനില്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണു് േകരളം. ഇത്തരം ഭാഷാേഭദ്ങ്ങളുടെടയും ഉപേഭാഷകളുടെടയും കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്
സ്ാധയതകളിലുള്ള ഗേവഷണങ്ങള് നടേക്കണ്ടതുണ്ടു്
12. ഇന്തയന് ഭാഷകളുടെട കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങില് ഇന്നു പ്രയവര്ത്തിക്കുന്നതു് നിരവധി സ്ഥാപേനങ്ങളാണു്. അക്കാദ്മിക്
സ്ഥാപേനങ്ങളുടം സ്വതന്ത്രേസ്ാഫ്റ്റ് െവയര് സ്മൂഹങ്ങളുടം, േകാര്പ്പേററ്റ് കമ്പ്നികളുടം, അര്ദ്ധ്സ്ര്ക്കാര്
സ്ഥാപേനങ്ങളുടം പ്രയസ്ാധകരും നിരവധി െകാച്ചു സ്ംരംഭകരും പ്രയവര്ത്തിക്കുന്ന രംഗമാണു് ഇതു്. ഈ
രംഗെത്ത ഗേവഷണങ്ങളുടം നടന്നുവരുന്ന പ്രയവര്ത്തനങ്ങളുടം മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു് സുപ്രയധാനമായതിനാല്
ഈ രംഗത്തുള്ള ഏറ്റവേരയും പേെങ്കേടുപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് െകാല്ലത്തിെലാരിക്കല് ഒരു ഇന്ഡിക് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്
േകാണ്ഫെറന്സ്് നടേത്തണ്ടതാണു്. പുതിയ സ്ഹവര്ത്തിതവത്തിെന്റെ സ്ാധയതകള് തുറക്കാനും ഇതു
വഴിെയാരുക്കും.
13. പേല സ്ർക്കാർ ഗേവഷണ സ്ഥാപേനങ്ങളിലും നിര്മ്മശിക്കെപ്പടുന്ന സ്മൂഹത്തിനു് ഉപേകാരപ്രയദ്മാേവണ്ട പേല
േസ്ാഫ്റ്റ് െവയറും സ്വതന്ത്ര ൈലസ്ന്സ്ിങ്ങ് നയം സ്വീകരിയ്ക്കാത്തതിനാൽ ജനങ്ങള്ക്കു്
ഉപേേയാഗേയാഗയമല്ലാെത കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇന്നുണ്ടു്. മലയാളം സ്ര്വ്വകലാശാല േനരിേട്ടാ /മറ്റു്
ഏറ്റജന്സ്ികള് മുേഖനേയാ നിര്മ്മശിക്കുന്ന േസ്ാഫ്റ്റ് െവയര് സ്വതന്ത്രസ്െഫ്റ്റവയറുകളായിരിക്കുെമന്നു്

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് | http://smc.org.in | എെന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എെന്റെ ഭാഷ
2

2

നയപേരമായ തീരുമാനം എടുക്കണം. േസ്ാഫ്റ്റ് െവയര് നിര്മ്മശാണത്തിനു് ഗിറ്റ് അധിഷ്ഠിത പേബ്ലിക്
െറേപ്പാസ്ിറ്ററികള് ഉപേേയാഗെപ്പടുത്തുന്ന മാതൃക ഇന്നു് പേല വിേദ്ശ സ്ര്വ്വകലാശാലകളുടം പേിന്തുടരുന്നുണ്ടു്
14. ൈടപ്പ് േഫെസ്് ഡിൈസ്നിങ്ങ് പ്രയേതയകമായിത്തെന്ന മലയാളം സ്ര്വ്വകലാശാല പേരിഗണിേക്കണ്ട ഒരു
വിഷയമാണു്. ലാറ്റിേനതര ഭാഷകളുടെട ൈടപ്പ് േഫെസ്് ഡിൈസ്നിങ്ങിെല വിദ്ഗ്ദ്ധ്രുെട ക്ഷാമം
പേരിഹരിക്കാന് ഇത്തരം ഇടെപേടലുകളിലൂടെട കഴിയും. മലയാളത്തിെല ലിപേി രൂപേങ്ങളുടെട
ൈവവിധയമാര്ന്ന നിരവധി എഴുത്തുരീതികള് (ചുവെരഴുത്തു രീതികള്, ബാനര് എഴുത്തുരീതികള്
തുടങ്ങിയവ) അപ്രയതയക്ഷമായിേപോകാനനുവദ്ിയ്ക്കാെത ഡിജിറ്റല് രൂപേത്തിലാക്കി സ്ംരക്ഷിക്കലും ഈ
രംഗെത്ത പ്രയവര്ത്തനങ്ങളുടെട ഭാഗമാക്കണം.
15. മലയാളത്തില് വിവരവയവസ്ഥാ നിര്മ്മശിതി േനരിടുന്ന പ്രയശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ചു് (Information extraction,
retrieval and presentation) പേഠിക്കാനും പേരിഹാരങ്ങളുടണ്ടാക്കാനും ഉള്ള ശ്രമങ്ങള് നടേക്കണ്ടതുണ്ടു്
16. മലയാളം സ്ര്വ്വകലാശാലയില് തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റിസ്ര്ച്ച് േപേപ്പറുകളുടെട ഒരു ഓപ്പണ് ആക്സസ്്
െറേപ്പാസ്ിറ്ററി ഉണ്ടാേവണ്ടതാണു്. ഉദ്ാ: http://eprints.iisc.ernet.in/
17. മലയാളം സ്ര്വ്വകലാശാലയിെല ഗേവഷണ, പേഠന ഫെലങ്ങള് സ്മൂഹത്തില് ഫെലപ്രയദ്മായും േവഗത്തിലും
എത്തിക്കുവാനുമുള്ള സ്ംവിധാനങ്ങെളാരുക്കണം.

മലയാള ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനു് േവണ്ട െസ്ന്റെറുകള്

1 Centre for Language Processing
ഈ െസ്ന്റെര് താെഴപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളില് സ്ജീവമായി പ്രയവര്ത്തിക്കണം
● Natural language processing and computational linguistics,
● Information extraction, retrieval and presentation in Indian languages
● Big data analytics
● machine learning
● machine translation
● text analysis.

2. Centre for Visual Information Technology
Basic and advanced research in image processing, computer vision and computer graphics.
ഈ െസ്ന്റെര് താെഴപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളില് സ്ജീവമായി പ്രയവര്ത്തിക്കണം
● Document image processing especially searching in digitized books in Indian languages
● Researches on Image recognition on palm prints, handwriting, and hand geometry
● Content-based annotation and search of large collections of images and videos
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3. Centre for Speech Processing
ഈ െസ്ന്റെര് താെഴപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളില് മലയാളത്തില് പ്രയേതയക ഊന്നേലാെട
സ്ജീവമായി പ്രയവര്ത്തിക്കണം
● acoustic processing
● automatic speech recognition
● speech translation
● phonetic engine for Indian languages
● speaker recognition
● dialog systems in speech mode
● speech synthesis
● speech enhancement
● speech coding
● information retrieval in speech mode,

4. Center for Educational and assistive technology
ഈ െസ്ന്റെര് താെഴപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളില് മലയാളത്തില് പ്രയേതയക ഊന്നേലാെട
സ്ജീവമായി പ്രയവര്ത്തിക്കണം
● Assistive web technologies.
● Localisation and Internationalisation Features
● Interdisciplinary on speech and visual systems on accessibility angle.
● Technology devices and software for assisting diffentially abled persons.
● Educational systems for Learning disability and language learning

5. Centre for Typeface design
● Indian Language font design
● മലയാള ലിപേി ൈവവിധയ പേഠനവുമം അവയുെട േഫൊണ്ട് രൂപേത്തിലുള്ള സ്ംരക്ഷണവുമം
● ലിപേി പേരിണാമ പേഠനം

കുറിപ്പ്: ഈ േരഖ ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് രംഗത്തു് മലയാളം സ്ര്വ്വകലാശാല നടേത്തണ്ട പ്രയാഥമികമായ
ഇടെപേടലുകളുടെട രൂപേേരഖമാത്രമാണു്, ഒരു സ്മ്പൂര്ണ്ണപ്പ ആക്ഷന് പ്ലാനല്ല.
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