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Brief on INFITT Tamil Internet Conference 2009 

University of COLOGNE, COLOGNE, Germany 
 

Cologne, Germany 25/Oct/09: The Eighth Tamil Internet Conference TIC 2009 and the first in Europe was 

inaugurated with the august presence of Prof.Dr.Bongartz (Dean of Philosophical Faculty of Univ. of 

COLOGNE) & Prof.M.Anandakrishnan (Chair, Tamilnadu Govt. Delegation & Former VC, Anna University). The 

3 day conference hosted by the Institute of Indology and Tamil Studies of the University of Cologne in 

Germany is being held from October 23-25, 2009.  

Tamil Internet Conferences of INFITT are major events for computer professionals and Tamil Diaspora 

working or interested in Tamil Computing- Information Technology and Tamil Internet Development in 

various areas. This year’s conference is being attended by over 100+ attendees from major Tamil speaking 

countries including India, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, UK, Germany, France, USA & Canada.  

The conference got underway with the address of the co-chairs of the event Dr.Kalyanasundram (INFITT) and 

Prof.Ulrike Niklas (Institute of Indology and Tamil Studies-IITS). Prof.Urlike highlighted that IITS hosts the 

largest Tamil collections of over 60,000 which is the largest outside Tamilnadu. Dr.Kalyanasundram 

recalled the founding of INFITT in 2000, the objectives and the past 7 conferences held around the world 

(Singapore, Chennai, Malaysia, USA) and the outcomes. 

Prof.Dr.Bongartz in her address welcomed the international gathering to Cologne City and she spoke about 

the city’s India initiative program which is encouraging several Indian IT companies for setting up their 

European Hub in Cologne. Companies including Wipro and Mindtree have done so already.  

Prof.M.Anandakrishnan who is leading the Tamilnadu government official delegation conveyed the greeting 

from Tamilnadu government and invited INFITT to organize TIC 2010 alongside World Classical Tamil 

Conference 2010 in Coimbatore, India. Tamilnadu government will extend full support to INFITT for the 

facilities. Prof.Anandakrishnan in his welcome address urged the assembled scholars to do path-breaking 

trend-setting innovations in Tamil IT and not be content with catching up with others. He called to attention 

that more than 100,000 engineering projects are done each year in Tamilnadu, but less than 100 alone are 

related to Tamil language technologies.  
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Dr.Vasu Ranganathan (University of Pennsylvania and Chair of Conference Program Committee) highlighted 

the difficult task of the committee in selecting from the numerous papers of esteemed technical standards in 

diverse contemporary issues facing Tamil IT researchers. Dr.Vasu reported that majority of the papers for the 

conference were from Tamilnadu and thanked all the participants for their travel to Germany.  

In the plenary session talks, Mr.Muthu Nedumaran (Malaysia, Former Chair INFITT) to the excitement of the 

audience demonstrated Tamil enabling 3G Mobile devices such as iPhone, Android, Nokia for News 

applications.  Prof. A.G.Ramakrishnan (Indian Institute of Science, Benguluru) demonstrated a major technical 

breakthrough of live changing implications for the blind and illiterate through IT. The audience were spell 

bound when Prof.Ramakrihnan’s computer read out a text from a Tamil book (Text to Speech) and then 

recognized his handwriting on the screen. Prof.Thomas Malten (IITS) showed the various online Sanskrit, 

Tamil Dictionaries made available by IITS, the University of Cologne has made available the tools used to 

prepare these texts.  

In the next two days of conference, intensive discussions on various topics pertaining to advancements in 

Tamil IT were discussed by experts.  

The following is a list of topics (not exhaustive) that were covered at the Tamil Internet Conference 2009: 

1. Computer Assisted Learning and Teaching of Tamil. Tamil Diaspora, Teaching Tamil as a second-
language and impact of Technology 

2. Tamil localization, Tamil keyboard, open-source software 
3. Tamil Portal: Blogger, Aggregator, Wikipedia 
4. Natural Language Processing: OCR, Information Retrieval, Artificial Intelligence and Machine 

Translation 
5. Preparation E-Texts, Corpora, Search Engines 
6. Morphology and Tagger 
7. Computational Linguistics 
8. Database of Tamil technical terms and glossaries 
9. Online Database of Tamil literature, Tamil Dictionaries, Search Engines and Tamil in Mobile. 

Following are some of the activities of INFITT that were highlighted in the conference: 

Tamil IT Workshops: INFITT has started organizing small (half-day or full day) Tamil IT workshops in 

various places around the globe. Acknowledgement was made for the Podcasting workshop conducted by Mr. 

Kalaimani in Singapore which has received very well by the School Teachers there. In co-ordination with 

FeTNA, INFITT organized a Tamil IT Workshop at the FeTNA annual congresses held in Orlando, Florida and 
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in 2009 at Atlanta, Georgia. Half-day Tamil IT workshops were conducted in several private Engg. Colleges in 

and around Chennai City with the help of the Computer Society of India (CSI).  

INFITT Publications: INFITT publishes an e-zine called MinManjari carrying articles on Tamil IT and Tamil 

Internet. A special issue of MinManjari has been released on the occasion of Tamil Internet 2009 and e-

version of this special issue included in the Conference CD distributed to all conference participants (available 

online from http://bit.ly/INFITTMM2009). In order to remove the vacuum in documenting and 

dissemination of high level research in Tamil computing worldwide, INFITT is proposing to start a technical 

journal dedicated to Tamil IT. This will be a Peer-reviewed journal of highest technical excellence, modeled 

on IEEE Journals. Several distinguished academics and Computer Professionals have indicated willingness to 

associate with this initiative and serve in the Editorial Board. 

About Tamil Internet Conference 2009 

  

http://bit.ly/INFITTMM2009
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About INFITT 

INFITT (International Forum for Information Technology in Tamil) is a global, non-governmental, non-
profit organization registered in California, USA. Its main objective is to promote Tamil computing worldwide 
by bringing together professionals working in the area of Tamil IT, Tamil IT enthusiasts, Tamil Research 
Scholars and ordinary Tamils so that Tamils can enjoy the benefits of all IT developments natively in the 
Tamil environment. To meet this objective, INFITT maintains several working groups on key technical areas 
of Tamil IT and organizes annually Tamil Internet Conferences in different parts of the world. More details at 
www.infitt.org and follow us at www.twitter.com/infitt . For details contact Executive Director 
Va.Mu.Se.Kaviarasan at ed@infitt.org  
 

உத்ம் (உனகத் கல் மாில்தட்த ன்நம்): ிழ் கல் மாில்தட்தத்ில் ற்தட்டுரும் 

பர்ச்சிகலபயும், சால்கலபயும் குநித்துக் கருத்துக்கலபப் தாிாநிக்மகாள்பவும் ீர்வுகலப சாக்கி 

பன்சணநவும்  அவ்ப்சதாது சர்சச அபில் ிழ் இல ாாடுகளுக்கு உத்ம் அலப்பு 

ற்தாடு மசய்து ருகிநது. ிழ் கல் மாில்தட்தம் குநித்து மாடர்ந்து சர்சச அனில் 

ாாடுகலப உத்ம் அலப்பு ட்டுச டத்ி ந்துள்பது . இதுல மசன்லண (1999, 2003), 

சிங்கப்பூர் (1997, 2000, 2004), சனசிா (2001), அமாிக்கா (2002) ஆகி ாடுகபில் ிழ் இல 

ாாடுகள் டந்துள்பண. 

About of IITS 

The Institute of Indology and Tamil Studies (IITS) of the University of Cologne, Germany is a pioneering 
institute on Indology and Tamil studies outside India. More details at http://www.uni-COLOGNE .de/phil-
fak/indologie2/ 

© 2009 by International Forum for Information Technology in Tamil. தமிழ் இனணய மாாடு, உத்தமம், 

INFITT, Tamil Internet, INFITT logo design and the Tamil Internet 2009 logo design are trademarks of 

International Forum for Information Technology. All Rights Reserved. 

  

http://www.infitt.org/
http://www.twitter.com/infitt
mailto:ed@infitt.org
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/indologie2/
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/indologie2/
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ிழ் இல ாாடு 2009 அறிவிப்பு 
மசர்ணிில் மற்நிகாக லடமதற்ந 2009 ிழ் இல ாாட்லடத் மாடர்ந்து 

உத்த்ின் உறுப்திணர் குழு தின்ரும் தாிந்துலகலப பன்லக்கிநது, 

1. 2010 ிழ் இல ாாட்லடத் ிழ்ாட்டில் டத்துற்குப் தாிந்துலக்கிநது.  

ாாட்லட டத்துற்கு  ிழ்ாடு அசு  ற்றும் கல்ிக் ககங்கள், ணிார் லங்கள், 

ங்களுலட ஆர்த்ல உத்த்ிடம் மாிிக்க அன்புடன் சண்டுகிசநாம்.    

2. ஒருங்குநி (Unicode) பலந ற்மதாழுது மதரும்தானாண ிக ிலிகள், மசல்சதசி  

ிலிகள், ின்ணில் ஊடகங்கபில் தன் தடுத்ப் தடுணால், உத்ம் ஒருங்குநி பலநத் 

த்லச ாக, அநிிக்குாறு ிழ்ாடு, இந்ிா, இனங்லக, சிங்கப்பூர், சனசிா, 

மாாிசிசு அசுகலபக் சகட்டுக் மகாள்கிநது. 

3. ிில் தன்ணாட்டுத் த்ிற்சகற்ந கல் மாில் தட்த இழ் இல்னாலின்  

சலல உர்ந்தும்,  ிழ்த் கல் மாில் தட்த அநிஞர்கபின் சண்டுசகாலப ற்றும் 

உத்ம் ஒரு ிழ்த் கல் மாில் தட்த இிலணத் மாடங்க பன் ந்துள்பது. 

இவ்ிலப் திப்திப்தற்கும், அல சலும் பன் டுத்துச் மசல்ற்கும் பலீட்லட  

ந்துவுாறு ிழ்ாடு, இனங்லக, சிங்கப்பூர், சனசிா ற்றும் மாாிசிசு அசாங்கங்கலபக் 

சகட்டுக் மகாள்கிநது. 

4. உத்த்ின் மசனகம் 2004  ல, சிங்கப்பூர் அசாங்க உியுடன் சிங்கப்பூாில் 

மசல்தட்டு ந்து. பன்று ருட சிங்கப்பூர் அசு உி படிந்ின் காாக மசனக 

உிின்நி மசனகம் மசல்தட்டு ருகின்நது. உத்த்ின் உனகபாி திகளுக்கு 

துாக இச்மசனக உில   ிழ்ாட்டில் ிறுவுற்கு ிழ்ாட்டு அசிடம் உத்ம் 

சகட்டுக் மகாள்கிநது. இச் மசனகம் சிங்கப்பூாில் அலந்ிருந் உத்த்ின் மசனக 

அலப்திலண ஒத்ிருக்கும்.  இச் மசனகம் உத்த்ின் இக்குாின் கீழ் மசல்தடும். 
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5. ிழ்த் கல் மாில் தட்த பன்சணாடிகபின் ிக சாக்கற்ந  சசலலக் 

கருத்ில் மகாண்டு அர்கலபக் மகபிக்கும்  லகில்  ிருதுகள் ங்குது அசிம் ண 

ாாட்டில் தங்கு மதற்ந அநிஞர்கள் உத்த்ிற்குப் தாிந்துலத்துள்பணர்.  உத்ம்  ிழ்ாடு, 

இனங்லக, சிங்கப்பூர், சனசிா ற்றும் மாாிசிசு அசாங்கங்கலப இவ்ிருதுகலப ங்கத் 

சலாண      பலீட்டிலணத் ந்துவுாறு சகட்டுக் மகாள்கிநது. 

6. 2009 ிழ் இலப் சதாபர்கள் உத்த்ிடம் சகட்டுக் மகாண்டிற்கு இங்கத் 

ிழ்த் கல் மாில் தட்த பர்ச்சிக்கு ற்ந புி திக் குழுக்கலப அலக்கப் உத்ம் 

பூர்ாங்கப் திகலப ற்றுக் மகாண்டுள்பது.  ழுத்ாக்கக்  (Transliteration) குழு, தன்ணாட்டு 

இல பகாிக் குழு, ிழ் கற்நல், கற்தித்ல் க் குழு, ிழ் உருதணில் (Morphology) குழு 

ஆகி ான்கு திக்குழுக்கலப உருாக்க/உிர்ப்திக்க தாிந்துலக்கிநது.  உனகாக்க 

சிந்லணகபின் மாடர்தாகவும்,  புி ிச் சிந்லணகலபத் தூண்டும்    பகாகவும் 

திக்குழுப்  தாிந்துலகலப  உத்ம்  ற்று உருாக்க/உிர்ப்திக்க பற்சிகலப உத்ம் 

சற்மகாண்டுள்பது. 

 


