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ஆழக்கற்றல் - Deep Learning - அறிமுகம்

1.1. துைறயின் வரலாறு, நூல்கள் (ெபாதுெவளி)
1.2. ெசயற்ைக பின்னல்கள் - Neural Networks
1.3. பயன்பாடுகள்: இயல்ெமாழி பகுப்பாய்வு - NLP, காட்சிசார் புரிதல் - CV
1.4. சிக்கல்கள் - விைளவுகைள
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Deep Learning - எந்திரவழி கற்றல்

> எந்திரவழி கற்றல் கணினி நிரல் எழுதாமல் தரவுகளின் வாயில் ஒரு ெசயலிகைள 

உருவாக்கலாம்

> ேதைவயானைவ:

- அல்ெகாரிதங்கள் - கணினி ெசயற்ைக பின்னல்களின் உருவாக்கம்

              - தரவுகள் - ெசயற்ைக பின்னல்கைள உருவாக்கி பயில்வித்தல்

              - கணினி பயில்விக்க வன்ெபாருள்கள்

> முழுதான அறிமுகம் : பக்கம் 83-இல் இருந்து இந்த ஆவணத்தில் காணலாம் 

https://docs.google.com/presentation/d/1aITk-4FvHEsCDjyCK6AI3c6oKHzjTZ0KNVxe-wxVaOU/edit?u
sp=sharing 

- ெசயற்ைக பின்னல்கள் வரலாறு, ேதாற்றம்
- ைமல் கல்கள் - வளர்ச்சி
- சமிபத்திய வளர்ச்சி, மும்மூர்த்திகள்

தமிழ் கணிைம மாநாடு - ெமய் நிகர்- 2021                  ெகராஸ் -பயிற்சி பட்டைற         
முத்து அண்ணாமைல

2018 டூரிங் விருது ெபற்றவர்கள்: 
இடது->வலது: யான் ேல கூன், ேஜப் 
ஹிண்டன்,
 யாஷுவா ெபஞ்சிேயா

இடது->வலது: டிம்னிட் ஜபீ்ரு, அனிமா 
ஆனந்த்குமார், ெபய்ெபய் லி. பிறபல் 
ெசயற்ைகயறிவு
ஆய்வாளர்கள்.

https://docs.google.com/presentation/d/1aITk-4FvHEsCDjyCK6AI3c6oKHzjTZ0KNVxe-wxVaOU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aITk-4FvHEsCDjyCK6AI3c6oKHzjTZ0KNVxe-wxVaOU/edit?usp=sharing


ெசயற்ைக பின்னல்கள் - Neural Networks

> மனித மூைளயில் 8600 ேகாடி (86 பில்லியன்) நரம்புகள் உள்ளன ஆனால் 20 வாட் (இரவு 

மின்விளக்கு அளவில்) ேவைல ெசய்கிறது!

>  function approximation

> gradient descent algorithm to train ANN

> DNN = {ANN}  பல அடுக்குகள் ெகாண்ட ெசயற்ைக பின்னல்

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network
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Regression and Classification

> எந்திரவழி கற்றல் கணினி கற்றலில் இரண்டு வைகயான ெசயல்பாடுகள் (supervised 

learning)

> Regression

- ஒரு ஊரில் உள்ள வடீ்டின் மதிப்படீுகைள ெகாண்டு ஒரு ெசயற்ைக மாதிரிைய 

தயார் ெசய்வது
- அதன் வாயில் ஒரு புதிய, பயிற்சி ெசய்யாத, வடீ்டின் மதிப்ைப கணக்கிடுவது

> Classification - பகுப்பாய்வு

    -  ஒரு ெசாற்குவியலின் படி ஒரு ெமாழிமாதிரிைய தயார் ெசய்வது

   -  ஒரு புதிய ெசால் என்ன வைகயானது ? ெபயர்ச்ெசால், விைனச்ெசால் ? 
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இயல் ெமாழி புரிதல் - Natural Language 
Processing
>  NLP Understanding Tasks

> Classification

> Topic Modeling

> Sentiment Analysis

> Large Language Models (BERT, Transformers, GPT, Megatron, SQUAD, etc.)

> Collaborative Filtering 

> Recommendation Engines
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ெசயற்ைக அறிவு, பின்னல்களின் ஆபத்து 💀 🔴 

● AI + Climate Change - உலக ெவப்பமயமாதலுக்கு ெசயற்ைக 
பின்னல்களின் பயிற்ச்சிக்கான மின் ேதைவகள் 
பங்களிக்கின்றன!

○ மனித மூைளயில் 8600 ேகாடி (86 பில்லியன்) நரம்புகள் உள்ளன 
ஆனால் 20 வாட் (இரவு மின்விளக்கு அளவில்) ேவைல 
ெசய்கிறது!

○ சமிபத்திய  வன்ெபாருள்கள் (GPU) ேபான்றைவ 300 வாட் 
அளவில் ஒரு கணிப்பு ெசய்கிறது; பயிற்சி என்பது பல் 
கிேலாவாட் மின் சக்தி ேதைவப்படுகிறது

● சர்வாதிகார கண்காணிப்பு
○ சமிபத்தில் சீனா ேபான்ற கம்யூனிச நாடுகளில் 

சிறுபான்மியனரின் உரிைமகள் கண்கானிப்புக்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டது

● Bias in AI
○ தரவுகளில் உள்ள தப்புகள் ெசயற்ைகஅறிவினால் உள்வாங்கி 

சிறுபான்ைமயினைர தவறாக பாவிக்கிறது
○ E.g. credit score, விளம்பரங்களில் ஓரவாஞ்சைன (Latanya  Sweeny, 

Harvard), முகம் அறிதல் [கருப்பினத்தவர்களின் முகங்கைள 
கண்டறிய மறுப்பது] ...

● “Coded Bias” - சமுகத்தில் உள்ள ஒடுக்குமுைறகைள 
ெசயற்ைகயறிவில் வைரயறுப்பது சரியா?

● குப்பம்மா - உளிவரீன் அப்படின்னு ெபயர்ெவச்சா கடன் 
அட்ைட கிைடக்காமல் ேபாகவும் ராகுல், ப்ரியா என்று ெபயர் 
ைவத்தால் கிைடப்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் "Coded 
Bias" - எனில் ெசயற்ைகஅறிவு உங்களுக்கு இது கிைடக்குமா 
என்ற தீர்ைவ கணிக்கும் நிைலயில் உள்ேளாம்! 
யாரிடம்திறவுேகால் உள்ளது?

● Hope : MILA - AI for Humanity - Montreal Declaration
● https://mila.quebec/en/ai-society/ 
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2.1 அறிமுகம்
2.2 Google CoLab வழி ெசயல்படுதல்
2.3 ெசயற்ைக அறிவு பின்னல்கைள பயில்விக்கும் ேமலதிக வழிமுைற
2.4 [எ.கா] ஒரு எளிய 'linear’ ேநர்ேகாட்டு தரைவ ெபாருத்துவது
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Google CoLab ெதாழில்நூட்பம்

> Google CoLab வழி என்ன ெசய்யலாம் ? 

> இைணயம் வழி நிரல்கைள பழகுதல்

> உதாரணம் : https://ezhillang.blog/2019/11/13/google-colab-இைணயம்-வழி-நிரல்கைள-பழக/
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- Google / gmail கணக்கு முன்பதிவு 
ேதைவப்படுகிறது

- https://colab.research.google.com/ 
- புதிய ேகாப்பு உருவாக்கவும்

https://ezhillang.blog/2019/11/13/google-colab-
https://colab.research.google.com/


ேதைவயான ெமன்ெபாருள் நிறுவல்

> Keras  - https://keras.io  -  என்பது ஒரு ெசயற்ைக பின்னல்கைள உருவாக்கும் ஒரு 

இைடமுகம்

> TensorFlow, PyTorch ேபான்ற் இரண்டிலும் பயன்படுத்தலாம்

> எளிைமயான இரண்டு அடுக்கு ெசயற்ைகப்பின்னல் : பக்கம்-17. 

https://docs.google.com/presentation/d/1aITk-4FvHEsCDjyCK6AI3c6oKHzjTZ0KNVxe-wxVaOU/edit?u
sp=sharing 
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உதாரண நிரல்கள் ெபாது ெவளியில் ைவக்கப்பட்டன:
https://github.com/Ezhil-Language-Foundation/open-tamil/tree/main/examples/keras-payil
-putthagangal 

https://keras.io
https://docs.google.com/presentation/d/1aITk-4FvHEsCDjyCK6AI3c6oKHzjTZ0KNVxe-wxVaOU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aITk-4FvHEsCDjyCK6AI3c6oKHzjTZ0KNVxe-wxVaOU/edit?usp=sharing
https://github.com/Ezhil-Language-Foundation/open-tamil/tree/main/examples/keras-payil-putthagangal
https://github.com/Ezhil-Language-Foundation/open-tamil/tree/main/examples/keras-payil-putthagangal


கட்டைமபு - ெசயற்ைக பின்னல் ேமலதிக 
வழிமுைற 
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ேநர்ேகாட்டு தரைவ ெசயற்ைக பின்னலில் 
ெபாருத்துவது
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Linear regression

- ஒரு நபரின் வயதில் இருந்து எைட என்பைத கணக்கிட

- இயல்பான தரவு இல்ைல - இது கணிதம் சமன்பாட்டின் படி 

உருவாக்கப்பட்டது;

- தரவிைன இரு குழுக்களாக 'பயில்' என்றும் 'பரிேசாதி' 
என்றும் பிரித்துக்ெகாள்ளலாம்

- ஒரு எளிதான ெசயற்ைக பின்னல் உருவாக்கலாம் - 'Dense’ 

1-parameter

- Compile and train the model
- Loss vs Epoch

- Predict using trained model

- Repeat with 2-variable non-linear model 
- எைட என்பது 
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இயல்ெமாழி பகுப்பாய்வு - NLP
3.1 தமிழ் தரவுகைள உைரவடிவிலிருந்து எண்வடிவாக்க (Text Vectorization)

           3.2 [எ.கா] திருக்குறள் பால்-வைக கண்டறிதல் (மூன்று வைக பகுப்பாய்வு) [logistic 
regression]

           3.3 Sequence-to-sequence model, Transformers



உைரசார் பகுப்பாய்வு - text classification

சிக்கல்: ெராமன் எழுத்துச்சரம்  தமிழ் உைரயா அல்லது ஆங்கில் ெசால் உைரயா ?

உதாரணம்: "bucket” “kaippidi” என்ற ெசாற்களில் இரண்டாவது தமிழ் ெசால் ஆங்கில 
ெராமானிய வழியில் எழுதப்பட்டது. 

இதைன எப்படி தீர்வு காண்பது?

- ெசயற்ைகபின்னல் வழியாக LSTM அல்லது MLP வழியாக முைனந்து பார்க்கலாம்

- தரவுகள் உருவாக்குவது - https://ezhillang.blog/2017/12/17/classifying-tamil-words-part-1/

- 3-அடுக்கு ெசயற்ைக பின்னல் - https://ezhillang.blog/2017/12/20/classifying-tamil-words-part-2/

- விைடகள் - (வலது பக்கம்) காண்க:

- 
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https://ezhillang.blog/2017/12/17/classifying-tamil-words-part-1/
https://ezhillang.blog/2017/12/20/classifying-tamil-words-part-2/


திருக்குறள் - பால் பகுப்பாய்வு

சிக்கல்: குறள் 3-பால் வைககள் உள்ளன; இதைன குறட்பாைவ ெசயற்ைக பின்னலுக்கு 

ஊட்டினால் சரியாக விைட அளிக்கும் படி கட்டைமக்கலாம ?

தமிழ் கணிைம மாநாடு - ெமய் நிகர்- 2021                  ெகராஸ் -பயிற்சி பட்டைற         
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காட்சிசார் புரிதல் - Computer Vision
4.1 CNN - ெசயல்முைற

4.2 [எ.கா] தமிழ் உயிெரழுத்துக்கைள எப்படி கண்டறிவது ?



படங்கள்/காட்சி சார் ெசயற்ைக பின்னல்கள்

> சிக்கல் : ஒரு படத்தில் இருந்து எப்படி அதன் ெபாருைள தானியங்கியாக 

ெவளிக்ெகாணர்வது ?

> அடிப்பைட ெதாழில் நூட்பம்: CNN

தமிழ் கணிைம மாநாடு - ெமய் நிகர்- 2021                  ெகராஸ் -பயிற்சி பட்டைற         
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ேமற்ேகாள் - "Caffe in a Day Tutorial,” (2018) 
https://docs.google.com/presentation/d/1aITk-4FvHEsCDjyCK6AI3c6oKHzjTZ0KNVxe-wxVaOU/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/presentation/d/1aITk-4FvHEsCDjyCK6AI3c6oKHzjTZ0KNVxe-wxVaOU/edit?usp=sharing
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முடிவு
5.1 சில பிறபல தரவுகள்

5.2  ேமலும் காண, வாசிக்க; ெதாடர்புக்கு



5. தமிழ் வளங்கள் - அருந்தமிழ்

அருந்தமிழ் : ெசயற்ைக பின்னல்கள் / ஆழக்கற்றலுக்கு பயிற்சி தரவுகள் : 

https://github.com/Ezhil-Language-Foundation/awesome-tamil 
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https://github.com/Ezhil-Language-Foundation/awesome-tamil


Deep Learning - நூல்கள் - ெபாது வளங்கள்
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https://www.deeplearningbook.org 

தமிழ் முன்னுைர - https://ezhillang.blog/2019/04/25/deep-learning-
ஆழக்கற்றல்/

Neural Networks and Deep 
Learning - M. Nielsen, 2015

http://neuralnetworksanddeeplearning.com 

https://www.manning.com/books/deep-learning-with-python 

http://www.kaniyam.com/learn-machine
-learning-in-tamil  

Artificial Intelligence: A Modern Approach, 
2nd ed.

Peter Norving, and Stewart Russel

https://www.deeplearningbook.org
https://ezhillang.blog/2019/04/25/deep-learning-
https://ezhillang.blog/2019/04/25/deep-learning-
http://neuralnetworksanddeeplearning.com
https://www.manning.com/books/deep-learning-with-python
http://www.kaniyam.com/learn-machine-learning-in-tamil
http://www.kaniyam.com/learn-machine-learning-in-tamil


நன்றி!

ெதாடர்பு:

அஞ்சல்: ezhillang@gmail.com

வைலப்பூ:       https://ezhillang.wordpress.com 

கீச்சுகள்:       @ezhillang

நிரலகம்:        http://github.com/Ezhil-Language-Foundation/ 

திட்டங்கள்: http://tamilpesu.us 
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